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Zmieniliśmy szatę 

Stali Czytelnicy naszego kwartalnika zauważyli zapewne nową szatę plastyczną okładki i bar

dziej czytelną winietę tytułu. Zmieniło się też trochę wewnątrz pisma, na jego kolumnach. Po 

kilkunastu latach postanowiliśmy zwrócić na siebie uwagę w inny sposób. Wprawdzie nie propo

nujemy zmian rewolucyjnych, wychodząc z założenia, że o wartości każdego pisma decyduje 

przede wszystkim jego zawartość. 

Nie wiemy jednak jaki wpływ będzie miała ładniejsza - naszym zdaniem - okładka na zainte

resowanie Czytelników. Czy więcej osób sięgnie po to jedyne na Kociewiu czasopismo 

regionalno-edukacyjne? Czy w końcu znajdzie się też kilkadziesiąt złotych rocznie w tych gmi

nach i szkołach, gdzie kwartalnik nasz nie jest jeszcze znany? Czy dyrektorzy szkół pomogą 

nauczycielom-regionalistom i upowszechnią pismo w swoich środowiskach? Może starostowie 

wymyślą jakiś sposób na to, by nie udawać, że „nadszedł czas na Kociewie", ale hasło to urzeczy

wistnią w praktyce. Hasło to było dobre podczas kampanii wyborczej i wielu wyborców w nie 

uwierzyło, może by należało się z niego wywiązać. 

Przyglądając się temu, co dzieje się w kraju, powie ktoś, że sposobem na oddalenie wszelkie

go zła będzie „ucieczka" w ciszę najbliższej ziemi, bo przecież w tej „małej ojczyźnie" łatwiej 

można urządzić sobie życie bez politycznego zgiełku. Trudno zrozumieć, jak to się dzieje, że 

pracownicy jakiegoś szpitala domagający się wypłaty zaległych wynagrodzeń, są traktowani jak 

ludzie łamiący prawo i siłą wyprowadzeni przez policję na polecenie wojewody, a blokujący 

drogi i szosy - rzeczywiście nieprzestrzegający zasad prawa - pozostają pod ochroną tejże 

policji? Jak to się dzieje, że stróże porządku publicznego, zamiast wypełniać swoje podstawowe 

obowiązki, zamieniają się w gangsterów? Czy nasze polskie prawo już zmieniło szatę? 



Prezentujemy Państwu tekst wystąpienia Kazimierza Ickiewicza, 
wygłoszony 30 stycznia 2003 roku, 

podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie. 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Refleksje o Ojczyźnie 
i wychowaniu patriotycznym 

dawniej i dziś 

Czas, w którym żyjemy przynosi wiele przemian. Nie 
zawsze idą one w pożądanym kierunku, a bywa tak, 
że zachwianiu ulegają takie wartości, które są istot

nie ważne i nieocenione dla jednostki i społeczeństwa. Do 
nich należy właściwie rozumiany patriotyzm. I dawniej i dziś 
słowa te są używane, często goszczą na ustach wielu, ale 
czasami odnosi się wrażenie, że jest to sytuacja jakby żyw
cem wzięta z wiersza Juliusza Słowackiego: 

Szli krzycząc: „Polska! Polska!" - wtem jednego razu 
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu; 
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, 
Szli dalej krzycząc: „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!" 
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, 
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?". 

Dziś trzeba na nowo odkrywać wartość patriotyzmu, jego 
znaczenie dla naszego bytu narodowego i trzeba się spie
szyć, ponieważ czas ucieka. Nowe generacje Polaków wzra
stają w kontekście jakiejś pustki, wykorzenienia i totalnego 
braku wrażliwości na to, co znaczy „ojczyzna", służba oj
czyźnie, poświęcenie dla niej, czy „miłość ojczyzny". 

Gdy rozpatrujemy to zagadnienie w odniesieniu do na
szej Ojczyzny - Polski przychodzą na myśl słowa Ojca św. 
z homilii na pl. Zwycięstwa w Warszawie (1979): Polski 
bowiem nie da się się zrozumieć, jej dziejów - przede 
wszystkim zrozumieć bez Chrystusa, nie da jako dziejów 
ludzi, którzy przechodzą przez tę ziemię. To dzisiaj trzeba 
mocno akcentować. Ucieczka od religijnych znaczeń, od 
tak rozumianego patriotyzmu jest ucieczką od korzeni i dzia
łaniem zagrażającym tożsamości narodowej. 

Inspiracja religijna wpływa nie tylko na właściwe rozu
mienie pojęć, ale też wyznacza kierunki oddziaływania wy
chowawczego. Z tej pozycji „patriotyzm" jawi się jako 
kategoria moralna, jako powinność (Norwidowskie: Oj
czyzna to zbiorowy obowiązek). 

A jak jest u nas w Tczewie? Otóż daje się zauważyć 
niewielki udział młodzieży w uroczystościach z okazji świąt 
państwowych, narodowych czy miejskich. Przedstawicie
lami młodzieży są przeważnie z „urzędu" uczniowie tworzą
cy poczty sztandarowe. Nasuwa się pytanie dlaczego tak 
jest i co trzeba zrobić, aby ten stan zmienić. Myślę, że wpływ 
na taką sytuację ma model wychowania patriotycznego. 

Mówiąc o patriotyzmie należy go widzieć w ścisłym po
wiązaniu z pojęciem narodu. Najbliższym pojęciowo odnie
sieniem do narodu jest rodzina. Naród wywodzi się niejako 
z rodziny i w oparciu o rodzinę buduje się jego istnienie. Od 
niej zależy jego rozwój i trwanie, dlatego określa się rodzinę 

jako podstawową komórkę narodu. Należy to dziś z naci
skiem podkreślić, jak czyni to Papież Jan Paweł II w obliczu 
wielorakich zagrożeń oraz lekceważenia rodziny. Pracując dla 
rodziny, pracujemy dla przyszłości własnego narodu i to ma 
ścisły związek z postawą patriotyczną. Rodzinę bowiem łą
czą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi 
ona jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie słu
żenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej 
znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które sta
nowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. Należy jed
nak w tym miejscu zaakcentować, że naród nie jest jednak 
zwykłą sumą rodzin, lecz złożoną strukturą o charakterze nad-
rodziny czy rodziny rodzin... Jest to struktura, która stanowi 
tajemnicze zwieńczenie struktur rodziny. W istocie rzeczy 
jednak naród i rodzina to jakby koła koncentryczne, o tajem
niczym spotkaniu się w ich głębi. 

Rodzinie przypada rola w przekazie obyczajowości oj
czystej, która w tym miejscu otrzymuje postać obyczajowo
ści rodzinnej, w której mieszczą się treści religijne, moralne, 
narodowe i kulturowe. Punktem wyjścia dla kształtowania 
się obyczajowości jest dar czasu. Czas bowiem to prze
strzeń wypełniona przez życie. Obyczaj to przerzucenie 
pomostu między przeszłością a teraźniejszością, w której 
w sposób uroczysty na nowo przeżywa się ważne sprawy 
po to, by ich nie utracić, by zachowały nadal moc jedno
czenia, podpowiadały sposoby postępowania i rozwiązy
wania różnych spraw życia. 

Rodzina, a także szkoła powinny podtrzymywać obycza
je, wyjaśniać ich sens oraz inspirować powstanie nowych. 
Wychowanie patriotyczne łączy się z procesem wdrażania 
w kulturę. Człowiek dzięki niej kształtuje siebie wewnętrz
nym wysiłkiem myśli, woli, serca oraz tworzy kulturę we 
wspólnocie z innymi. Kultura polska jest dobrem, na któ
rym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia 
nas jako naród i stanowi o nas w ciągu dziejów. 

Niezaprzeczalnym faktem jest, że kultura polska od po
czątku nosi znamiona chrześcijańskie, a pierwszym zabyt
kiem o tym świadczącym jest „Bogurodzica". Chrzest na
szego narodu w 966 roku stale znajdował swój rezonans 
w tysiącletniej historii ojczystej, w postaci twórczości ar
tystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malar
stwie i rzeźbie. Kultura polska jest dziełem narodu, którego 
większość stanowili zawsze chrześcijanie. U źródeł wielu 
dzieł sztuki ludowej, czy klasycznej, i podstaw kształtowa
nia się wielu zwyczajów leżą inspiracje religijne. Wystarczy 
przejrzeć katalogi zabytków polskich, sięgnąć do literatury, 
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zbadać zwyczaje i śpiewy, by dostrzec w nich wartości 
religijne. 

Wychowanie patriotyczne to także kształtowanie cnót 
obywatelskich, czyli zachowań, w których przejawia się 
troska o ojczyznę. Ważną cnotą obywatelską jest ofiar
ność, bez której nie ma pozytywnego stosunku do ojczy
zny i jej spraw. Dom rodzinny jest miejscem, gdzie wyrabia 
się w dzieciach umiejętność wyrzekania się na rzecz in
nych, gotowości do ciągłych ofiar, pracy społecznej, po
dejmowanej z rodzicami jako prosty obowiązek, jako spłace
nie długów zaciągniętych wobec państwa i społeczeństwa, 
bez szukania uznania, nagród, odznaczeń, a więc jako 
nakaz sumienia. W rodzinie można najlepiej nauczyć 
się ofiarności, kiedy obserwuje się rodziców zdolnych do 
ponoszenia ofiar dla dobra narodu i ojczyzny. 

Z cnotą ofiarności łączy się cnota wierności, która prze
jawia się w wytrwałej, wiernej służbie dla państwa, wypełnia
niu obowiązków obywatelskich w rzeczach małych i dużych, 
w czasie zagrożenia i okresie rozkwitu kraju. 

Do cnót obywatelskich zaliczana jest też praca i praco
witość. Praca ma charakter osobowy, jako że w niej człowiek 
urzeczywistnia swoją godność, urzeczywistnia samego sie
bie, bardziej poprzez pracę staje się człowiekiem. Z tego 
powodu praca łączy się z wychowaniem a zarazem z rodzi
ną, która istnieć może dzięki niej, a równocześnie jest jej 
pierwszą wewnętrzną szkołą. Można by to podsumować 
słowami Kardynała Wyszyńskiego: Pracując, człowiek 
współpracuje z Bogiem i z ludźmi i tak tworzy się dobro 
powszechne: dobro rodziny, narodu, państwa. 

Oprócz wyżej wymienionych, do cnót obywatelskich 
zaliczyć należy tradycyjne polskie cnoty, z których na szcze
gólną uwagę zasługuje gościnność. Staropolski zwyczaj: 
Gość w dom, Bóg w dom potrafił niejednokrotnie przeła
mywać bariery klasowe i stał się wyznacznikiem polskiego 
charakteru. Tradycyjną polską cnotą jest pietyzm w sto
sunku do tego, co ojczyste, co polskie, uznając w ojczyź
nie wielką ideę i rzeczywistość górującą nad innymi spra
wami i dobrami. Papież nazywa to czuwaniem. Czuwać, to 
znaczy pamiętać... to znaczy troszczyć się o każde do
bro... Nie można pozwolić na to, by zmarnowało się to co 
ludzkie, to co polskie, to co chrześcijańskie na tej ziemi. 

Miłość ojczyzny przejawia się w dążeniu do poznawa
nia dziejów, kultury i obyczajów, piękna ziemi ojczystej. 
Patriota odznacza się dobrą znajomością swej ojczyzny, 
swego ojczystego kraju i własnego narodu. Jednakże wie
le tu możliwości stoi przed wszystkimi, a zwłaszcza przed 
wychowawcami. Miłość ojczyzny wyraża się także szacun
kiem dla materialnych i duchowych dóbr narodowych jak: 
język, kultura ojczysta, zabytki, przyroda, historia i ludzie 
ją tworzący, godła i symbole narodowe. Szczególnym wy
razem miłości ojczyzny jest służba dla niej poprzez pracę 
powiększającą materialne i duchowe zasoby narodu, po
przez wysiłek doskonalenia i obrony języka ojczystego, 
poprzez działania na rzecz intelektualnego, duchowego i re
ligijnego rozwoju wspólnoty narodowej. Prawdziwy pa
triotyzm inspiruje do propagowania wartości własnego na
rodu na zewnątrz i pokojowej konkurencji z innymi narodami 
w przekonaniu, że ta wymiana dóbr ubogaca i utrwala wiel
kość oraz wspaniałość ojczyzny. Nie wolno jednak zamykać 
oczu i być obojętnym na zło we własnej ojczyźnie, nie można 
aprobować w życiu narodu tego zwłaszcza, co niegodziwe. 

Z wielu rozważań wynika, że prawdziwy patriotyzm, któ
ry jako postawa moralna zakorzenia się w sercu człowieka, 
jest wypowiedzią przede wszystkim jego ducha. Tak 
rozumiana miłość do ojczyzny nie ma nic wspólnego 
z nacjonalizmem i szowinizmem, gloryfikującym w sposób 
ciasny i ślepy to, co własne; nie ma nic wspólnego z ego-

4 

izmem narodowym, poszukującym korzyści jedynie dla sie
bie, bez liczenia się z innymi i często połączonym z pogardą 
dla innych. 

W obliczu sporów o kształt zjednoczonej Europy, w ob
liczu przystosowania i „ujednolicenia" należy mówić o pra
wach narodów, które są niczym innym jak prawami człowieka 
wyniesionymi na szczególny poziom życia wspólnotowego. 

Wyjściowe niejako wychowanie w rodzinie skutecznie 
kontynuuje i bogaci szkoła, kształtując poczucie odpowie
dzialności za ojczyznę, za wszystko, co ją stanowi. Mło
dzieży bowiem przypada obowiązek przeniesienia w przy
szłość tego całego olbrzymiego doświadczenia dziejów, 
któremu na imię Polska. Przypominał o tym Jan Paweł II: 
Jest to doświadczenie trudne. Chyba jedno z trudniej
szych w świecie, w Europie, w Kościele. Z tego trudnego 
doświadczenia, które nosi nazwę Polska można wydo
być lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwo
ści, wiary, wolności ducha i siły przyjaźni. 

W kształtowaniu postaw patriotycznych ważnym 
elementem jest umiłowanie ziemi ojczystej. Jako wspólna 
wartość jest ona podstawą fizyczną bytu narodowego, de
cyduje o cechach etnograficznych i fizycznych społeczeń
stwa, a także pozostaje w bliskim związku z jego życiem 
duchowym. Ziemia polska kojarzy się najczęściej z ojczy
stym krajobrazem, z łanami zbóż, wstęgami rzek, głębinami 
jezior, szumem morza, pagórkami, kwitnącymi łąkami i szczy
tami gór. Ojczysta ziemia kojarzy się także z licznymi bo
gactwami naturalnymi. Przede wszystkim jednak ojczyzna 
oznacza wolność, możliwość rozwoju i przetrwania. Stąd też 
ziemi ojczystej się broni nie tylko jako warsztatu pracy, lecz 
jako skarbu, depozytu narodowego, fundamentu odrodze
nia. Takie postawy zapisała literatura okresu zaborów. 

Osobna wzmianka należy się cmentarzom, grobom. One 
również składają się na treść ojczystej ziemi. Jakże trafnie 
ujmuje to napis na murze cmentarza zasłużonych w Zako
panem, będący parafrazą wiersza Norwida: Ojczyzna, to 
ziemia i groby. Narody, które zapominają, tracą życie. 
Cmentarze i groby, łącząc teraźniejszość z przeszłością, 
ukazują naród w jego życiu niejako rozłożonym w czasie 
i są dowodem na to, że jego dzieje budowane są przez nie
przerwany ciąg pokoleń, złożony z ludzi znanych, ale także 
tych bezimiennych milionów. 

Kształtowanie postawy patriotycznej dokonuje się rów
nież przez miłowanie języka ojczystego. Język spełnia rolę 
czynnika integrującego naród i odróżniającego jedno spo
łeczeństwo od drugiego. Posługiwanie się mową ojczystą, 
przemawianie językiem czystym, pięknym jest wyrazem sza
cunku do swego narodu. Z kultury słowa i mowy ojczystej 
wyrasta twórczość literacka, której bohaterowie stają się 
często wzorcami postępowania w życiu. Obrona tych war
tości, zagrożonych przez zaborców, jest szczególnym na
szym polskim doświadczeniem. Rodzice tamtego okresu 
wpajali dzieciom umiłowanie ojczystego języka, uczyli mo
dlitwy i pieśni, którymi pradziadowie chwalili Boga, w pol
skim języku kołysząc do snu niemowlęta, dając polską książ
kę do czytania, ucząc historii ojczystej. Tak wychowane 
dzieci gotowe były ponieść wszelkie ofiary dla ojczyzny. 
Rodzina i szkoła mają w tym względzie niepodważalne zna
czenie. Pierwociny języka przekazane przez rodzinę, są przez 
szkołę ubogacane i rozwijane. 

W obszar edukacji patriotycznej włączyć należy również 
przekaz tradycji narodowej, na którą składają się przekazy
wane z pokolenia na pokolenie zjawiska historyczne, treści 
kulturalne, obyczaje, poglądy, wierzenia i przekonania, spo
soby myślenia i zachowania oraz normy postępowania wy
różnione przez daną zbiorowość z całokształtu kulturowego 
jako społecznie doniosłe dla teraźniejszości i przyszłości. 
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Z patriotyzmem łączy się poczucie dumy narodowej, 
które również należy zaliczyć do tradycyjnych polskich 
cnót obywatelskich. Z poczuciem dumy narodowej łączy 
się szacunek dla symboli ojczystych, godła, barw sztanda
rów, hymnu, pomników. W czasach trudnych jak zabory, 
powstania, wojny, Polacy dumnie wywieszali swoje flagi 
narodowe, malowali orła na widocznym miejscu z napisem, 
że Polska żyje. Sama duma jednak byłaby pustym gestem, 
gdyby z tym nie łączyła się gotowość do służby dla ojczy
zny, do oddania jej swych sił, podporządkowanie jej dobru 
własnych prywatnych interesów, w razie konieczności zło
żenie ofiary ze swego życia. Do takiej gotowości ma 
wychowywać dom rodzinny i szkoła, we wzajemnym 
przekonaniu się i współpracy. 

Koniecznością staje się wskazanie kilku spraw zwią
zanych z realizacją tak ważnego, a równocześnie tak roz
ległego programu wychowawczego. 

W wychowaniu patriotycznym ważne jest kształtowa
nie obrazu ojczyzny, tak, by przekaz nie pozostał abstrakcją. 
Powinien to być obraz konkretny, malowany z uczuciem: 
ojczyzna widziana przez pryzmat pięknego krajobrazu, pięk
na wytworów ludzkiej pracy. Dlatego też ważnym elemen
tem wychowania patriotycznego są wycieczki krajoznaw
cze, rajdy, plenery, które oprócz wartości poznawczych, 
dostarczają licznych przeżyć estetycznych. Gdy zaś uzu
pełnione zostają interesującym komentarzem, opowiadania
mi, wspomnieniami, czy legendami i spotkaniami z miejsco
wymi ludźmi - stają się wydarzeniem niezwykle ważnym 
dla rozwoju patriotyzmu. Wspomniane opowiadania za
sługują na osobne wyróżnienie, zwłaszcza te, które doty
czą walk o niepodległość oraz ważnych przełomowych 
momentów w życiu narodu czy państwa. 

Młodzi ludzie - dzieci i młodzież - kształtują w sobie 
postawę patriotyczną przez współuczestnictwo w wyda
rzeniach narodowych, świętowaniu ważnych rocznic. Po
zornie tylko pozostają biernym obserwatorem, ponieważ 
w rzeczywistości treści z tym związane bywają przyswaja
ne spontanicznie i z pewnością zaowocują w swoim czasie. 
Uroczystości narodowe są wielkimi lekcjami wychowania 
patriotycznego. 

Nie bez znaczenia dla wychowania patriotycznego pozo
staje wystrój domu i szkoły. Znajdujące się tam obrazy, por
trety przodków, bądź innych sławnych Polaków, reproduk
cje dzieł polskich artystów, przedstawiające sceny z historii 
Polski, a także obrazy religijne są wymownym świadec
twem polskiej tradycji historycznej i patriotycznej - spon
tanicznie naprowadzają dziecko na myśl o ojczyźnie. 

Podobne słowo należy powiedzieć o bibliotece domo
wej czy szkolnej. Jej zbiory są zaproszeniem do głębszego 
wejścia w ducha ojczystego przez spotkanie z literaturą pięk
ną czy historyczną. Literatura to pewien sposób utrwalenia 
wiedzy o losach narodu, który przemawia do wyobraźni i ser
ca. To samo należy powiedzieć o gromadzeniu rozmaitych 
pamiątek po przodkach. Poznanie ich losów pozwala dziecku 
na odkrycie swego miejsca w służbie ojczyźnie. 

Obok rodziny podmiotem wychowania patriotycznego 
jest także szkoła. Jej znaczenie należy widzieć w dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze, jest ona jakby kontynuatorką 
wychowania rodzinnego, dopełnia swoim oddziaływaniem, 
przekaz rodzinny z natury rzeczy mający charakter począt
kowy. Szkoła ma bogatsze możliwości jako środowisko 
zorganizowane, dysponujące bogatszym zestawem środ
ków. Po wtóre: szkoła, uznając prymat rodziny w wycho
waniu może inspirować rodzinę, pouczać ją i wspomagać 
w przekonaniu, że tylko ona może skutecznie wpoić i prze
kazać sposoby zachowań. Tak widziana koalicja wychowaw
cza rodziny i szkoły służy rzeczywiście dobru człowieka. 

KRYSTYNA SUDER 

Charakterystyczne 
cechy gwary 

Pelplina i okolic 

Głównym mechanizmem zmian fleksyjnych 
jest analogia, a ich rezultatem znaczne 
uproszczenie systemu deklinacyjnego i ko-

niugacyjnego, niejednokrotnie wspólne różnym 
dialektom, niekiedy właściwe tylko Kociewiu, 
będące wynikiem wewnętrznego rozwoju dialek
tu tego regionu. 

Na fleksję gwary Pelplina składa się: 
• zanik liczby podwójnej; 
• nierozróżnianie rodzajów męskoosobowego i niemę-

skoosobowego z uogólnieniem form rzeczowych dla imion, 
a męskoosobowych dla czasowników w czasie przeszłym, 
np. te czarne krowi sie paśli; 

' powstanie w Cel. 1. poj. przez kontaminację -u z -owii 
nowej końcówki na całą deklinację męską; 

• uogólnienie końcówki -óf w Dop. 1. mn. na wszystkie 
deklinacje rzeczownikowe; 

• uogólnienie końcówki -ach w Msc. 1. mn. wszystkich 
deklinacji rzeczownikowych; 

• ścieśnienie e w zaimkach tygo, njygo, mojygo i w in
nych zaimkach dzierżawczych analogicznie do złożonej 
odmiany przymiotników; 

• nieodmienność liczebników głównych od 5 poczy
nając; 

• zupełny zanik liczebników zbiorowych, mnożnych 
i wielorakich; 

• zanik formy dwie (używanej tylko wyjątkowo dla pod
kreślenia godności w typie dwje ksjyndze, powstałym jako 
kontaminacja tych odmian); 

• zrównanie w 1 os. 1. mn. cz. teraźniejszego koniugacji 
na -ę, -esz i -ę, -isz z uogólnieniem typu pieczym, robjym; 

• przejście w czasie przeszłym każdego -ali w -eli oraz 
każdego -adli w -edli (typ kredli jak jedli); 

• wytworzenie się uproszczonej odmiany czasu prze
szłego, w której funkcję końcówek osobowych pełnią za
imki osobowe, typ ja, jat, ti jat, ón jat, ja jadła, óna jadła, mi 
jedli, wi jedli, óni jedli; 

• w IV koniugacji wytworzenie się nowego -yć, analo
gicznego do czasu przeszłego, typ robjyć pod wpływem 
robjyła, robjyli; 

• zupełna likwidacja w ramach I koniugacji gromady 
koniugacyjnej -o- // -e-, -a-; 

• tendencja do przechodzenia rzeczowników z jednej 
gromady deklinacyjnej do drugiej, np. brwja, ćfikeł; 

• powstanie w Mian. 1. poj. r. n. zaimków form analo
gicznych do przymiotników, typ óne (ono), te (to), wsziy-
ske (wszystko); 

• formy z obocznością n : ń w pochodnych do jide, 
np. przińde : przińdziesz, a z obocznością mn : mń w po-
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chodnych od dąć, żąć, jąć, np.: nadmnó sie : nadmie sie, 
przijmne : przijmniesz, złómne : złómnjesz; 

• przejście czasowników kupóm i najmóm do koniuga
cji na -am, -asz; 

• odmienianie nazwisk na -ska według deklinacji rze
czownikowej ; 

• ekspansja kociewizmów: tutejszi, tfardzejszi; 
• szerzenie się formantu przedrostkowego ob- kosztem 

o- w czasownikach; 
• ekspansja kociewskiego czasu przeszłego z partykułą 

żym, typ ja żym mniał; 
• uogólnienie w Bier. 1. poj. r. ż. odmiany przymiotniko

wej końcówki -e z odmiany rzeczownikowej i zaimkowej, 
typ móm jedne młode dobre krowę; 

• w deklinacji żeńskiej rzeczowników rozszerzenie za
kresu gromady miękkotematowej na -a kosztem gromady 
miękkotematowej na -o, typ brwja, fsza; 

• posługiwanie się germanizmami składniowymi (kalka
mi niemieckimi), np. typ stojć za soló szukać za praco, 
córka ot sómsiada, jaja od kuróf (jaja kurze), byńdzie u nas 
wiyprawjane, z nich jidzie wino robjyć, jidzie wyrachować 
(można policzyć), dać go za szefca; 

• konsekwentna końcówka -m (rzadziej -mi) w 1 os. 
1. mn. trybu orzekającego. 

Na podstawie badań prof. Nitscha, a następnie prof. 
Stiebera i jego szkoły wiadomo, że dialekt kociewski 
jest wynikiem mieszania się cech kujawsko-chełmiń-
skich z kaszubskimi i później mazowieckimi, czyli dialekt 
kociewski powstał w wyniku zmieszania się trzech starych 
dialektów1. 

K. Nitsch, Dialekty języka polskiego, Wrocław-Kraków 1957, 

109. 

P r z y k ł a d y t e k s t ó w g w a r o w o w y c h z Pe lp l ina 

O duchu 

Mnje sie duch pokazał. To musiało 
uż być dość ciamno. Mama mnje mów-
jyła że mum jiść do bapki, a ja ból chłop-
cam. Tedi mówią, ja z wami długo nie 
banda latał, bo ja musza jiść do lulki. Ja 
żarn zabaczuł, mama wilazła - a nie pam-
nientasz co ja żam ci mówjyła? Do lulki 
masz jiść. Żam mniał coś tam pszinjy-
eść, ji żam szet. A żam walnje tak dość 
tam zasjydział. Jida nazat. Ja tedi jida, 
a tam taka była ciamnjca - psies ta dri-
fta jida do dóm, je uż może zes tszidzje-
ści mytróf do chałupi, patrzą ot tyj rzyki 
coś take białe cióngnje. Jak sie po tich 
trypach szło... coraz wjanksze, wjank-
sze, wjanksze. Stoji. Ja chciał jiść -kłaki 
na łbie dambam sojeli, pełne buksi stra
chu, ale jednak jiść do dóm. A w tym 
z tyłu coś tak śwjcóncygo łazi. Ji tera 
co? Ja sie pszikruł, sie wjykrancjół ji na
zat na łulica. Ji żam só tam co pobeki
wał... Ji tera kikruja tam do tyj chałupi, 
czi to nje jidze, czi nje wilyzie skóndyś. 
Ale patrzą chtoś lizie - mama - ty gup-
sio klepsiesz, choć chłopcze do dóm. 

O tabace 

Tabaka, to mówjyli mnjucha, do 
mnjuchanja w nos. To sie krańciyło. 
Mi mnielim szpas, jak te stare taba-
kjera z keszani wywaluł, naprzut 
strzusnjuł, tedi tu na ranka nasipał 
- ano weźta chłopcze mnjuchi. Tedi 
kichelim, że mama krziczała -juda
szu, nie dawaj mu, bo ziła mu w no
sie panknje łot pchsikanja, bo to 
w nosie tak żerło. 

O snach 

Jak sie fszi prziśni - to byli psin-
jandze, jak sie dzieci śmyli - kłopot, 
kuń - to mnjał prziść list. Jak sie kref 
przeważnje jasna - to była radość, 
ja sie słoma - to gość przińdzie, 
a słóma z kłosami - to przyńdzie stari 
z wusami. Mnjeso sie śmnjyło - to 
choroba jakaś mnjała być, a ksiunc 
- hałas. Wej, mnje sie, mamo, psi-
śmnjyło to ji to... jak kuń, to do nas 
jaki list przyjndzie. 

Barbina 

Jak łapelim byrbini, to przeważn
je na te roślaki z ziamnji. Barbina, to 
tera só witrute te ribi, ale psiyrwu 
było pełno tich ribóf. To take po 
sześć funtuf, siedam, łosiam funtuf. 
To raz złapał, łón uż tera nie żije, to 
bjył stary chłop, dwanaście funtuf 
wewaluł w balija, taka cinowa bali-
ja, tak leżała na grunjcie to eszcze 
z tim bokam kawał łoguna mu sie za
haczyła. Żam to wjidzjał, jak tam żym 
eszcze buł, tak dwóch starszich wsa-
dzyiło, tedy łón musiała ta wontka 
z tim szacham feste tszimać, ta gup-
sia riba jeżdzjiła a łón durch musiał 
tszimać sztram. Jakbi popuściuł, to 
uż by... ji, ji, żebi njy złamać wontki. 
Tedi tam chtoś mnjał tan kaszarek 
łodłożuł co mu łulżiło. Tedi te ło-
skrzela wewalili łapa ji chłopci przi-
łapeli tedi jó na wiyrzchł, j o . 

Barbina łona ma take wusy, tak 
podobna do szczupaka, jino tan pisk 
ma taki krutszy, te take płaske tan 
brzuch, to ma płaski wjancy take. 

Podczas gromadzenia tekstów gwarowych z Pelplina stwierdziłam, że w samym miasteczku trudno już dzisiaj 
o dobrych informatorów. Wprawdzie jest sporo autochtonów, jednak zauważa się wśród tych mieszkańców 

znaczny wpływ języka literackiego. 
Informatorów podzieliłam na głównych i pomocniczych. Główni informatorzy, to ci, niemal wszyscy ludzie starsi, 

którzy stosunkowo konsekwentnie posługują się jeszcze zachowaną gwarą. Korzystałam też z wielu informatorów po
mocniczych. 

Badałam ludzi obu płci, w różnym wieku, różnych zawodów. Większy nacisk kładłam, co jest oczywiste, na badanie 
ludzi starszych, którzy lepiej zachowali starszą fazę rozwojową gwary. Ludzi w wieku średnim i młodszym badałam celem 
stwierdzenia ewentualnych różnic w posługiwaniu się mową między pokoleniami. 

Wykorzystane wyżej teksty przekazał mi Antoni Puchowski (A. P) ur. w 1918 roku. 
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ADAM SAMULEWICZ 

Gminy wyznaniowe 

Przedwojenny Tczew był zamieszkany przez przed
stawicieli różnych wyznań. Przyczyniła się do tego 

XVI-wieczna reformacja, znaczny napływ ludności z za
chodnich części Niemiec w drugiej połowie XIX wieku oraz 
częściowa wymiana ludności miasta, która nastąpiła po 
1920 roku. 

Tab. 

Rok 

1910 

1921 

1928 

1929 

1931 

1936 

I Zróżnicowanie wyznaniowe 
mieszkańców Tczewa 

W y z n a n i a 

katolickie 

9151 (1 

13739 

18189 

19108 

21204 

22839 

ewangelickie 
(k. ew.-unijny) 

7548 (2 

2381 

1315 

1316 

1 162 

1207 

mojżeszowe 

195 

93 

87 

115 

-
124 

inne 

-

38 (3 

3 6 

44 

173 (4 

294 (5 

(1. Do liczby tej zaliczano także inne wyznania katolickie. 
(2. Do liczby tej zaliczono także inne wyznania protestanckie. 
(3. Grekokatolicy 9, inne wyznania katolickie 2, inne wyzna

nia ewangelickie 22, prawosławni 5. 
(4. Razem z wyznaniem mojżeszowym. 
(5. Prawosławni 57, grekokatolicy 11, ewangelicko-augsburscy 

64, baptyści 19, mennonici 8, bez wyznania 135. 

Źródło: 
1 Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Tczewie 1937/1938, b.r. 

i m.w. s. 9. 
2 Sprawozdanie administracyjne Magistratu Miasta Tczewa za 

rok 1927-1928, Tczew 1929, s. 5. 
3 „Goniec Pomorski", nr 16, 13 I 1929. 
4 Ibidem, nr 178, 2 VIII 1936. 
5 E. Raduński, Zarys dziejów miasta Tczewa, Tczew 1927, s. 102. 

Na podstawie tabeli nr 1 możemy stwierdzić, że naj
większą liczbę wyznawców miał Kościół Rzymskokatolic
ki. Po 1920 roku liczba ta wyraźnie wzrosła, ponieważ do 
Tczewa zaczęła napływać ludność polska, będąca przeważ
nie wyznania katolickiego. W okresie tym, wraz z wyjazda
mi Niemców, spadła ilość członków Kościoła Ewangelic-
ko-Umjnego. 

Kościół katolicki w okresie dwudziestolecia skupiał 
swoich wiernych w dwóch parafiach, staromiejskiej 
św. Krzyża i nowomiejskiej św. Józefa. Parafia św. Krzy
ża powstała prawdopodobnie w początkach XIII wie
ku. Po 1772 roku duchowieństwo parafialne uległo stop
niowej germanizacji, język niemiecki wypierał polską 
mowę z tekstów nabożeństw i śpiewanych pieśni. Od 
1871 roku proboszczem kościoła farnego św. Krzyża był 
ks. Robert Sawicki. Pochodził on z Torunia i mimo pol

sko brzmiącego nazwiska czuł się Niemcem i posługi
wał się językiem niemieckim. Swoją funkcję sprawował 
do śmierci, która nastąpiła w marcu 1925 roku1. Od marca 
tego roku administratorem parafii był ks. Paweł Prabucki. 
Nowy proboszcz został mianowany dopiero w styczniu 
1927 roku, a został nim ks. Aleksander Kupczyński, znany 
działacz polski z czasów zaboru2. 

Proboszcz ten pełnił swoją funkcję do momentu wy
buchu drugiej wojny światowej (zmarł w 1941 r. na wygnaniu 
w Berlinie). Z inicjatywy ks. Kupczyńskiego dokonano w ko
ściele św. Krzyża szeregu modernizacji oraz częściowej 
renowacji. W 1929 roku ustawiono neogotycki ołtarz 
grobu Chrystusa, wykonany przez artystę rzeźbiarza, 
Mikołaja Cichosza. Ten sam artysta wykonał cztery 
nowe neobarokowe konfesjonały. Rok wcześniej, w 1928 
roku, rozpoczęto gruntowny remont kościelnych ka
plic, których ściany i wyposażenie było poważnie 
uszkodzone przez wilgoć. W roku 1930 zakupiono trzy 
nowe dzwony. W latach tych, oprócz remontów i zaku
pów wyposażenia, wykonano szereg innych prac, takich 
jak: założenie instalacji elektrycznej, budowa nowego ogro
dzenia wokół kościoła, uporządkowanie terenu cmen
tarzy parafialnych, wykonanie nowej podłogi w koście
le farnym oraz inne drobniejsze modernizacje3. 

Parafia staromiejska św. Krzyża była zróżnicowana 
narodowościowo, część jej członków była narodowo
ści niemieckiej. W 1928 roku była to prawdopodobnie 
grupa około 500 osób (cała parafia skupiała łącznie około 
9 tys. wiernych). Jeden z wikariuszy parafialnych zajmował 
się duszpasterstwem katolików niemieckich. Początkowo 
funkcję tę pełnił ks. Bernard Stein, a w okresie poprzedza
jącym wybuch wojny, ks. Johan Schwanitz. 

Starosta tczewski w 1928 roku następującymi sło
wami charakteryzował działalność ks. Steina: (...) trzy
ma niemieckość nadal wysoko (...). Jego działalności 
przeszło 10-łetniej w Tczewie należy przypisać wielką ilość 
głosów niemieckich przy wyborach ostatnich (wybory do 
Sejmu w 1928 roku - dop. wł.)4. W niedziele i święta 
o godzinie ósmej rano odprawiał mszę z kazaniem w języku 
niemieckim. Niemieckie nabożeństwa majowe odbywały się 
o godzinie osiemnastej trzydzieści5. 

Na terenie parafii św. Krzyża działało szereg organi
zacji katolickich. Do liczniejszych należało Towarzystwo 
Matek Chrześcijańskich, funkcjonujące od połowy maja 
1927 roku. O popularności Towarzystwa może świad
czyć fakt, że już we wrześniu 1927 roku liczyło ono 450 
członkiń. Do zarządu wchodziły panie: Binnkowa (pre
zes), Łojewska, Lisewska i Słomionowa. Towarzystwo zaj
mowało się przede wszystkim organizowaniem wykła
dów na temat wychowania dzieci oraz macierzyństwa6. 
W materiale źródłowym zachowały się informacje o istnie
niu Stowarzyszenia Dzieci Marii i Stowarzyszenia Mło
dzieży Katolickiej. Wymienione wyżej Stowarzyszenia, 
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Kościół pod wezw. św. Józefa 
Fot. Krzysztof Giełdon 

oprócz działalności religijnej, zajmowały się organizo
waniem wycieczek, przedstawień amatorskich, zabaw 
tanecznych i zawodów sportowych7. 

Katolicy niemieccy byli skupieni w organizacji noszą
cej nazwę „Verband deutschen Katholiken" („Związek Ka
tolików Niemieckich"). Powstanie tej organizacji było re
akcją środowisk niemieckich na akcję polonizacji hierarchii 
kościelnej diecezji chełmińskiej. Spostrzeżono, że oprzeć się 
polonizacji można tylko przez skupienie katolików niemiec
kich w odpowiedniej organizacji8. Tczewski oddział VdK 
powstał 1 kwietnia 1925 roku. Inicjatorem był ks. B. Stein, 
pierwszym prezesem został Max Kramuschke, a do zarządu 
weszli: Bernard Liedke i Bronisław Paczkowski (profesor 
tczewskiego gimnazjum niemieckiego)9. W 1937 roku VdK 
skupiał w swoich szeregach 417 osób, co oznaczało, że do 
Związku tego należeli prawie wszyscy Niemcy wyznania ka
tolickiego. W okresie tym stanowisko prezesa tczewskiej 
grupy VdK piastował Paul Zimnoch, a do zarządu wchodzili: 
ks. Schwanitz i Anna Ewert10. Omawiany Związek skupiał 
swoją działalność na organizowaniu amatorskich przedsta
wień teatralnych, wieczorków, zabaw tanecznych i wycie
czek, działał także chór kościelny". Od 1 sierpnia 1937 roku 
tczewska grupa VdK rozpoczęła wydawać czasopismo 
pt: „Stimme der Heimat"12, którego bliższa charakterystyka 
zostanie przedstawiona w następnym rozdziale. 

Drugą parafią katolicką międzywojennego Tczewa była 
parafia nowomiejska św. Józefa. Początkowo, od stycznia 
1916 roku funkcjonowała ona jako filia parafii św. Krzyża, 
a w 1920 roku stała się samodzielną placówką duszpaster
ską. Organizatorem i pierwszym proboszczem nowej para
fii był ks. Bernard Bączkowski. Z jego inicjatywy w 1924 
roku w Tczewie odbył się „Pierwszy Zjazd Katolicki Diece
zji Chełmińskiej" z licznym udziałem biskupów oraz Pryma
sa Edmunda Dalbora. Nowa parafia bardzo szybko się roz

rastała, w 1916 roku liczyła 5220 wiernych, a w dziesięć lat 
później już 7021. 

Początkowo nabożeństwo odprawiano w adaptowanej 
na ten cel salce Domu św. Józefa, ale szybko rosnąca liczba 
wiernych doprowadziła do tego, że naglącą sprawą stała 
się budowa nowego kościoła13. W 1927 roku parafię opu
ścił ks. Bączkowski, który objął funkcję proboszcza 
w Chełmnie. Jego plany związane z budową kościoła zre
alizował nowy proboszcz ks. Władysław Młyński (był pro
boszczem parafii św. Józefa do chwili śmierci w 1975 r). 

W pierwszym roku zarządzania parafią nowy proboszcz, 
doprowadził do zakupu za sumę 53.000 zł placu przy skrzy
żowaniu ulic Sobieskiego i Gdańskiej14. Projekt kościoła 
wykonał architekt inż. Stanisław Cybichowski. W sierpniu 
1931 roku rozpoczęto budowę, a w maju następnego roku 
ks. biskup Stanisław Wojciech Okoniewski dokonał po
święcenia kamienia węgielnego15. Parafia skupiała głównie 
urzędników i pracowników kolejowych, dlatego z braku 
środków prowadzono budowę tzw. „sposobem gospodar
czym". Organizowano na terenie miasta różnego rodzaju 
kwesty oraz coroczny „Bazar" na rzecz budowy kościoła 
św. Józefa16. 21 czerwca 1936 roku odbyła się uroczysta 
konsekracja świątyni, dokonana przez biskupa Okoniew
skiego, a miesiąc później biskup Konstanty Dominik prze
niósł Najświętszy Sakrament do nowego kościoła 1 7 . 
W kolejnych latach następowało stopniowe wyposa
żanie kościoła przy wydatnej pomocy parafian oraz róż
nych organizacji z terenu Tczewa. 

W parafii św. Józefa, podobnie jak w parafii staromiej
skiej, działało szereg organizacji i stowarzyszeń religijnych. 
Prezentuje je tabela nr 2. 

Tab. 2 Organizacje religijne parafii św. Józefa 
działające w 1927 roku 

Organizacja 

Parafialna Liga Katolicka 

Towarzystwo św. Cecylii 

Towarzystwo 
Dzieciątka Jezus 

Stowarzyszenie 
Młodzieży Żeńskiej 

Stow. Młodzieży Męskiej 

Towarzystwo Mężczyzn 
pod wezw. św. Józefa 

Stowarzyszenie Matek 

Ilość 
członków 

-

38 

1352 

130 

60 

395 

449 

Cel działania 

łącznik stowarzyszeń 
parafialnych 
propagowanie śpiewu 
kościelnego 

propagowanie 
idei misyjnych, 
organizowanie wycieczek 
i festynów dla dzieci 

organizowanie wykładów 
o treści religijnej, 
wychow.-historycznej, 
organizowanie wycieczek 
i zawodów sportowych. 

podobnie jak 
Stow. Młodz. Żeńskiej 

organizowanie odczytów 
o tematyce religijnej 
i misyjnej mając na celu 
wprowadzenie w życie 
zasad chrześcijańskich 
organizowanie wykładów 
dot. zasad wych. dzieci, 
prowadzenia 
gospodarstwa domowego 
i macierzyństwa 

Źródło: 
Kalendarz Kościelny dla parafii św. Józefa w Tczewie 1927 r., 

Tczew 1927, s. 53-59. 
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Działające w parafiach towarzystwa i stowarzyszenia 
religi jne były ważnym czynnikiem, wpływającym 
szczególnie dodatnio na wychowanie dzieci i młodzieży. 
Propagowane tam hasła przyczyniły się do kształtowania 
zdrowego pod względem moralnym społeczeństwa. 

Tczewscy protestanci byli skupieni w Kościele głów
nie Ewangelicko-Unijnym. Przed 1920 rokiem Kościół ten 
na Pomorzu był podległy Naczelnej Radzie Kościelnej (Obe-
rkirchenrat) w Berlinie. Po przejęciu Pomorza przez Polskę 
parafie Kościoła Ewangelicko-Unijnego podlegały Kon-
systorzowi mającemu siedzibę w Poznaniu. Do Konsysto-
rza należał nadzór nad poszczególnymi zborami, zatwier
dzanie duchownych na stanowiskach kościelnych oraz 
załatwianie spraw związanych z wprowadzeniem pastorów 
na urzędy18. 

Gmina Ewangelicka pod wezwaniem św. Jerzego po
wstała w Tczewie 2 października 1570 roku na podstawie 
aktu erekcyjnego, wydanego przez Zygmunta II Augusta. 
Od 1839 roku użytkowała budynek kościoła podomini-
kańskiego. Poza tym Gmina Ewangelicka posiadała roz
legły cmentarz z kaplicą cmentarną pod wezwaniem 
Lutra oraz plebanię położoną przy obecnym pi. Halle
ra1 9. W 1920 roku na czele Gminy stał pastor Engel-
brecht, znany jako zagorzały przeciwnik Polski; jego 
postawa doprowadziła w 1923 roku do wydalenia go na 
teren Niemiec. 8 stycznia 1924 roku uchwałą Magistra
tu, będącego patronem miejscowej Gminy Ewangelic
kiej i zgodnie z uchwałą korporacji kościelnej na stano
wisko pastora został powołany Berthold Harhausen. 
Pastor ten pochodził z Odolanowa (przedwojenne wo
jewództwo poznańskie), był absolwentem uniwersyte
tów w Greifswaldzie, Marburgu i Berlinie. Od 23 marca 
1923 roku przebywał w Tczewie pełniąc funkcję pomoc
nika pastora Engelbrechta2 0. Harhausen był pastorem 
tczewskiej Gminy Ewangelickiej do marca 1945 roku. 
W swoich kazaniach często niezbyt pochlebnie wyra
żał się o sytuacji, która nastała po 1920 roku. W listo
padzie 1925 roku na Zjeździe Ewangelików Narodowo
ści Niemieckiej odbywającym się w Tczewie powiedział, 
że byłoby nas tutaj znacznie więcej, gdyby nie stała 
na przeszkodzie granica państwa, następnie nawoły
wał wiernych do wytrwałości w ciężkich chwilach i do 

walki z niesprawiedliwością i uciskiem społecznym jaki 
stworzyła administracja polska21. 

Tczewska Gmina Ewangelicko-Unijna w okresie mię
dzywojennym pełniła rolę czynnika konsolidującego śro
dowisko niemieckie, spełniała ważną rolę w hamowaniu 
procesów polonizacyjnych. 

Na terenie Tczewa działała także Żydowska Gmina 
Wyznaniowa. Pierwsi Żydzi przybyli do miasta prawdopo
dobnie już w końcu XV wieku, osiedlili się zapewne na 
terenie folwarku Czyżykowo. Po 1772 roku uzyskali prawo 
do osiedlania się w mieście22, już w roku 1786 posiadali 
szkołę połączoną z synagogą23. 

Powrót Pomorza do Polski spowodował masowy wy
jazd Żydów, którzy w przeważającej części czuli się obywa
telami Rzeszy Niemieckiej, natomiast stopniowo zaczęli 
napływać Żydzi z byłego zaboru rosyjskiego i austriackie
go. Spowodowało to szereg zmian w dotychczasowym 
funkcjonowaniu Gmin Żydowskich na Pomorzu. Rabinat 
w Tczewie uległ samolikwidacji na skutek nieobsadzenia sta
nowiska. Funkcję duchowego przywódcy ludności żydow
skiej przyjął kantor. W 1928 roku funkcję tę pełnił Fraim 
Szlamowicz, pochodzący z okolic Skierniewic24. Admini
stracją Gminy zajmował się Zarząd. Na początku lat 20. jego 
funkcje ulegały ciągłym zakłóceniom, wynikającym z wy
prowadzenia się do Niemiec jego członków. Zmuszało to 
burmistrza miasta, jako nadzorującego, do organizowania 
częstych wyborów25. 

W 1926 roku prezesem Zarządu Gminy Żydowskiej był 
kupiec, Sally Hirschfeld, a w dziewięć lat później funkcję tę 
pełnił Manela Majer26. W 1926 roku podjęto próbę reak
tywowania w Tczewie rabinatu, była ona wynikiem wzra
stającej liczby napływających do miasta Żydów. Przy
byłemu w grudniu z Włocławka kandydatowi na rabina 
oferowano 200 zł miesięcznej pensji oraz mieszkanie 
u jednego z kupców żydowskich2 7. Nie zachowała się 
niestety w materiałach źródłowych treść odpowiedzi 
jakiej udzielił kandydat, ale o ile wiadomo rabinatu nie 
udało się reaktywować. 

Działalność Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Tcze
wie została brutalnie zahamowana wraz z nastaniem oku
pacji hitlerowskiej. Niestety, nie udało się ustalić losu jej 
członków po wrześniu 1939 roku. 
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Fara pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie w XVI-XVIII wieku 
(część piąta) 

MAŁGORZATA SMEJA 

Parafianie i formy kultu 
Pisząc o parafii nie sposób nie wspomnieć o para-

fianach, bez których by nie istniała. Nie wiadomo 
ilu dokładnie parafia liczyła wiernych. Według 

Mariana Biskupa Tczew w połowie XVI wieku liczył 1290 
mieszkańców1. Niestety, z tej liczby nie można oszacować 
ilu było katolików a ilu innowierców. Jeszcze trudniej przed
stawiała się sytuacja w XVII wieku, kiedy to w wyniku 
działań wojennych nastąpiły poważne perturbacje demo
graficzne. Dopiero na podstawie osiemnastowiecznych wi
zytacji można oszacować liczbę wiernych. Przed spowie
dzią wielkanocną w 1728 roku parafia liczyła 400 katolików 
mieszkających w mieście, natomiast poza miastem, we 
wsiach podlegających parafii, mieszkało ogółem nie więcej 
niż 300 katolików. Wizytator skarżył się, że wszędzie miesz
kają luteranie i dlatego podał przykład wsi Suchostrzygi, 
z której do spowiedzi wielkanocnej przystąpił tylko jeden 
katolik, Michał Gawroński2. Według wizytacji z 1765 roku3 

parafia liczyła 634 dorosłych mężczyzn, 732 dorosłe kobie
ty, 285 chłopców i 325 dziewczynek, czyli 1976 wiernych. 
Podczas jednego roku poprzedzającego wizytację och
rzczono 66 dzieci, udzielono 20 ślubów i odprawiono 29 po
grzebów. Oprócz wiernych katolickich wizytator wymienił 
także innowierców. Luteranów było wówczas w obrębie 
całej parafii 439 rodzin, kalwinów 6 rodzin i mennonitów 
8 rodzin. Niekatolicy - zapewne luteranie - mieli swoją 
świątynię w mieście, usytuowaną przy murach starej bra
my, natomiast swój osobny cmentarz mieli poza miastem, 
w miejscu w którym niegdyś stała kaplica św. Jerzego. Do
kładniejszy zapis informujący o liczbie parafian przedsta
wia tabela parafialna z wizytacji z 1780 roku4: 

Tab. 1 Tabela parafii tczewskiej 

Miasto, wieś 

Tczew 
Czyżykowo 
Knybawa 
Baldowo 
Czarlin 
Rokitki 
Suchostrzygi 
Sztembark 
Śliwiny 
Czatkowy 

Razem 

Katolicy 

508 
112 

30 
77 
33 
90 

117 
37 
17 
21 

1042 

Kat. przystęp, 
do komunii 

468 
94 
23 
65 
29 
78 
97 
33 
13 
20 

920 

Niekatolicy 

3641 
242 

30 
156 

18 
83 

302 
16 

103 
164 

4755 

Żydzi 

200 

200 

Źródło: 
Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, G 70, Visitatio generalis 

ecclesiarum decanatuum Dirschaviensis et Starogardensis ex man-
dato Illmi Exc. et Rmi DD. Iosephi Rybiński episcopi loci-ordinari 
Vladisl. et Pomeraniae per PAR. Lucam Ioannem Krzykowski ca-
nonicum Crusvic, notarium apostolicum, visitatorem delegatnm 
peracta 1780. 

Jak wynika z tabeli katolicy stanowili mniejszość, nie 
tylko w samym mieście ale też w okolicznych wsiach. Cmen
tarz znajdował się wokół kościoła, częściowo otoczony mu
rem a częściowo płotem, posiadał zamykaną dużą bramę 
z trzema małymi fortami na dole z dębowymi kratami, aby 
nikt niepowołany nie dostał się na jego teren. Był to jedy
ny cmentarz katolicki w parafii i jak pisał wizytator - inny 
nie był potrzebny. Chowano na nim tylko i wyłącznie kato
lików, a gdy zdarzyło się, iż narodziło się martwe niemowlę 
lub zmarło przed chrztem, wówczas chowano takie dzieci 
w osobno wyznaczonym miejscu cmentarza pod murem. 
Wizytator potwierdził również informację z 1765 roku o nie
katolickim cmentarzu, znajdującym się w miejscu, w któ
rym niegdyś była kaplica św. Jerzego Męczennika. 

Uroczyście obchodzonych świąt kościelnych, wol
nych całkowicie od pracy, było wiele w XVI i XVII wieku. 
Oprócz tradycyjnie świętowanych dni Bożego Narodze
nia, Nowego Roku, Trzech Króli, Wielkanocy, Zielonych 
Świątek, Wniebowstąpienia, Bożego Ciała, Znalezienia 
i Podwyższenia Krzyża Świętego, czczono również uroczy
stości Matki Boskiej (od Poczęcia do Wniebowzięcia), 
dzień św. Michała Archanioła, narodzin św. Jana Chrzci
ciela, wszystkich apostołów, kilkunastu świętych, uro
czystość młodzianków (wymordowanych wg legendy 
z rozkazu Heroda), dzień Wszystkich Świętych i na ko
niec - patrona parafii. Dawało to w sumie do 45 dni 
wolnych od prac rocznie, a z niedzielami dochodziło w nie
których latach do 100 dni, co stanowiło prawdziwe 
dobrodziejstwo dla pracujących po 12-14 godzin na dobę 
rzemieślników i chłopów. 

W drugiej połowie XVI wieku, w farze pod wezwaniem 
Krzyża Świętego nastąpiło pomieszanie obrządków. O for
mach kultu wizytator pisał tylko, że tabernakulum w ołta
rzu jest wytworne, chrzcielnica również, ale bynajmniej nie 
odpowiada to kościołowi, gdyż luteranie tu obrzędy swoje 
wyznają5. Dopiero w wizytacji z 1686 roku, czytamy iż ko
ściół jest pod wezwaniem św. Krzyża i św. Mikołaja, dlate
go corocznie obchodzone jest 14 września święto Pod
wyższenia Krzyża Świętego i pierwsza niedziela po tym 
święcie poświecona jest patronowi kościoła6. 

W drugiej połowie XVI wieku, w okresie odnowy try
denckiej, kanonizowano znaczną liczbę świętych. Jeszcze 
większa była liczba błogosławionych, którzy doznawali czci 
w krajach swego pochodzenia lub działalności. Na ustalo
ną w przybliżeniu liczbę wymienionych w kalendarzu litur
gicznym 130 świętych i błogosławionych z tego okresu, 
najwięcej jest męczenników (99). Również dużo, bo blisko 
jedną trzecią roku zajmowały dni postne, w czasie których 
nie wolno było spożywać nie tylko mięsa ale i nabiału. 
W Polsce z trzech dni postnych w tygodniu - środy, piąt
ku i soboty - uzyskano zwolnienie, udzielone w 1505 roku 
specjalną bullą Juliusza II, od postu w środy7. Poszczono 
i czczono wigilię przed świętami apostołów (z wyjątkiem 
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Św. Jana, Filipa i Jakuba) oraz św. Jana Chrzciciela, św. Waw
rzyńca i przed dniem Wszystkich Świętych, a także przed 
świętami Matki Boskiej, z wyjątkiem uroczystości prezen
tacji (21 listopada) i Matki Boskiej Śnieżnej8. 

Paraliturgiczne nabożeństwa, procesje i pielgrzymki 
zachowały się, a nawet rozwijały, chociaż reformacja je 
wyśmiewała i zwalczała. Najbardziej charakterystyczny dla 
tego okresu jest kult eucharystyczny. Oprócz tego, że przyj
mowano eucharystię, palono lampkę przed tabernakulum, 
to towarzyszono procesjonalnie kapłanowi idącemu do 
chorego z wiatykiem oraz uczestniczono w czterdziestogo-
dzinnym nabożeństwie prowadzonym na wzór rzymski. 
Czterdziestogodzinne nabożeństwa, zapoczątkowane 
w Mediolanie w 1527 roku, do Polski przeszczepione przez 
jezuitów, rozpowszechniały się bardzo szybko, gdyż pa
pież Paweł III obdarzył je odpustami. Wprowadzono także 
inne nowe nabożeństwa trzydniowe, różańcowe i gorzkie 
żale (rozpamiętywanie Męki Pańskiej). Utrzymano również 
dawne nabożeństwa, jak roraty (msze śpiewane przed świ
tem podczas adwentu), godzinki (nabożeństwa do Matki 
Boskiej), wzrosła także liczba kolęd. Jezuici ogólnie przy
czynili się do wzmożenia pobożności. Propagowali oni chry-
stocentryzm, który objawiał się w podkreśleniu bóstwa 
Chrystusa, jego człowieczeństwa i kult krzyża oraz Naj
świętszego Serca Jezusa. Zaczęto używać pozdrowienia: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Jezuici 
zapoczątkowali również ruch rekolekcyjny. Za ich sprawą 
ukazały się liczne katechizmy, stanowiące podstawę dzia
łalności misyjnej tego zakonu wśród ludu, chociaż na Po
morzu zakon ten miał utrudnioną pozycję9. Pogłębiał się 
także kult maryjny, który apogeum osiągnął w XVII wieku. 
Wtedy to przypisywano cudowne właściwości obrazom 
z wizerunkiem Maryi Panny. 

Gdy Tczew opuściły wojska Gustawa Adolfa, przypisy
wano to obrazowi Matki Boskiej, zawieszonemu nad wej
ściem do nawy kościoła, a pamięć tego zdarzenia utrwalo
no na drewnianej tabliczce znajdującej się pod obrazem. 
Wzrosło również znaczenie różańców, które wyrabiano we 
wszystkich większych miejscowościach odpustowych. Ró
żaniec, będący dawno już znaną modlitwą maryjną, przybrał 
dzisiejszą formę. Znaczenie tej modlitwy podkreślało święto 
Matki Boskiej Różańcowej, wprowadzone w całym Kościele 
przez papieża dominikanina Piusa V, po zwycięstwie floty 
chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto. Kult 
maryjny objawiał się również i w innych modlitwach, na przy
kład litania maryjna, inaczej loretańska, oficjalnie aprobowa
na przez Sykstusa V w 1589 roku, znalazła przyjęcie w całym 
Kościele. Zaczęto także rozpowszechniać nabożeństwo świę
tego niewolnictwa, które polegało na zupełnym oddaniu się 
woli Matki Bożej, by przez to dojść do ścisłej łączności 
z Chrystusem. Procesję Bożego Ciała sobór trydencki po
lecił obchodzić jak najuroczyściej, a Najświętszy Sakra
ment, dostępny do prywatnej adoracji, przechowywano 
na ołtarzu w tabernakulum, które wyparło całkowicie daw
ne schowki w bocznej ścianie prezbiterium. 

Pobożność polska nie odbiegała od kierunków rozwo
ju pobożności w całym Kościele. Zaznaczała się tak samo 
nasileniem świętości życia i pogłębieniem u wielu ludzi ży
cia wewnętrznego. W drugiej połowie XVII wieku rozpo
wszechniły się książki do nabożeństwa. Wówczas zaczęto 
się modlić często, długo i gorliwie. Niektórzy brali udział 
w kilku kolejnych nabożeństwach. Pobożność ogółu kato
lików w XVI i XVII wieku opierała się na uczestnictwie 
w sakramentach, mając najczęściej charakter eucharystycz
ny i maryjny10. Czy rzeczywiście pobożność katolików 

w Tczewie nie odbiegała od ogólnych kierunków rozwoju 
pobożności w całym Kościele trudno stwierdzić, gdyż 
w drugiej połowie XVI wieku nastąpiło pomieszanie ob
rządków. Natomiast z XVII wieku zachowała się tylko jed
na wizytacja, z której akt wynika, iż pomimo tego, że parafia 
była pod silnymi wpływami protestantyzmu, to jednak for
my kultu i obrządek katolicki się zachowały. 

Mszał i brewiarz zostały zreformowane według wyma
gań Tridentinum i wprowadzano je powoli do codzienne
go użytku. Mszę św. odprawiano tylko po łacinie i nie było 
zwyczaju udzielania ludowi komentarza do niej w języku na
rodowym. Jedynie starano się gdzieniegdzie o wyjaśnianie 
ceremonii innych sakramentów. Śpiewniki ludowe zaczęły 
powstawać dopiero w połowie XVII wieku. Język ludowy 
został też usunięty z obrzędów przez nowy rytuał rzymski 
(Rituale Romanum 1614), który nie obowiązywał jednak 
w całym Kościele. Na jego wzór wydawano rytuały dla 
poszczególnych krajów. W mszale i brewiarzu, każdy 
kraj a nawet zakon, miał tzw. Proprium, czyli formularze 
o własnych świętych. Obszerne czytania brewiarzowe 
dostarczały kapłanom treści z dzieł Ojców Kościoła i hi
storyczne wiadomości o świętych, lecz nie wiadomo na 
ile z nich korzystano. 

W poszczególnych krajach nie tylko różny był ryt spra
wowania sakramentów, ale także częstotliwość ich przyj
mowania. Komunię świętą przyjmowano przynajmniej raz 
w roku, w okresie wielkanocnym. Według dawnych usta
leń Eugeniusza IV (1446), okres ten obejmował Wielki Ty
dzień i Oktawę Zmartwychwstania, po odnowie trydenc
kiej go przedłużono. Częstotliwość przyjmowania komunii 
wzrosła pod wpływem rozwijającej się czci Najświętszego 
Sakramentu. Polecano przyjmowanie jej raz w miesiącu. 
Spowiedź świętą należało odprawiać przed przystąpieniem 
do komunii. Według rytuału rzymskiego kapłani słuchali 
jej w konfesjonale, zamiast na krześle w pobliżu ołtarza, jak 
było dawniej. Rozpoczynający się barok wprowadził arty
styczne zdobienie konfesjonałów. Udzielanie chorym 
namaszczenia olejami świętymi, chociaż szczegółowo 
opracowane przez sobór trydencki, nie znalazło u wier
nych pełnego zrozumienia. Sakrament bierzmowania zna
lazł sprzyjającą okoliczność udzielania go w parafiach pod-

Budynek kościoła, najwspanialszy w całym okręgu 
krzyżackim, dzieło stare o oryginalnej prezentacji... 

Pochwała Fary tczewskiej zapisana ręką 
archidiakona Klińskiego, wizytującego parafię 

Świętego Krzyża w 1746 r., s. 31 
Źródło: J. Więckowiak, Kościół katolicki w Tczewie, 

Pelplin 2001 
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czas biskupiej wizytacji. Wizytacje biskupie nie były 
jednak zbyt częste i praktyka bierzmowania rozwijała się 
powoli. Trydencką formę zawierania małżeństw według de
kretu Tamesti także stosowano z ociąganiem. Przyczyna 
tego tkwiła w powolnym ujednolicaniu rytu sakramentów 
świętych, według Rituale Romanum11. 

O sakramentach świętych wizytatorzy parafii pod wezw. 
Krzyża Świętego podają jedynie w jakiej formie były prze
chowywane, a nie udzielane. I tak eucharystia przechowy
wana była w pozłacanym kielichu, pod który zawsze pod
kładało się korporał. Tabernakulum było rzeźbione, bogato 
zdobione i malowane, znajdowało się w ołtarzu głównym. 
Natomiast opłatki komunijne trzymano w cynowym naczy
niu, w szafce przy ołtarzu. Do chrztu przygotowana była 
woda w nowej miedzianej misie i lniana tkanina, zawsze 
przechowywana w szafce w zakrystii12. 

Życie religijne w okresie baroku płynęło nurtem po
przedniego okresu, lecz nie było już tak głębokie. Wystaw-
ność form ukrywała często rutynę i formalizm. Pobożność 
ogółu ludzi mniej opierała się na znajomości prawd wiary, 
więcej zaś na przeżyciach, których dostarczały nabożeń
stwa, odprawiane często z barokową wystawnością13. Pi
smo Święte, dzieła Ojców Kościoła i Katechizm Rzymski 
uchodziły stale za oficjalną podstawę nauczania w kościo
łach. Kler parafialny, według nakazu soboru trydenckiego, 
był zobowiązany w każdą niedzielę i święto do systema
tycznego nauczania prawd wiary. W nauczaniu parafial
nym nastąpił odwrót od rozpowszechnionej kaznodziej
skiej praktyki objaśniania całych ksiąg Pisma Świętego, 
zwłaszcza listów Św. Pawła, a przyjęło się głoszenie kazań 
tematycznych. W kazaniach jednak ograniczano się do 
podania krótkiego zdania z Pisma Świętego, co stanowiło 
motto, a nie przedmiot homilii. 

O obowiązku głoszenia kazań przez plebanów, a tylko 
wyjątkowo przez ich zastępców, przypominała Kongrega
cja Soborowa (1681), a także synody prowincjalne i diece
zjalne. W uchwałach synodalnych podawano nieraz, co 
ma być ich tematyką, częściej jednak zachęcano do zwal
czania błędów w wierze i grzechów w postępowaniu, a mniej 
zainteresowania okazywano wypracowaniu programu po
zytywnego wykładu wiary i moralności. Korzystano z róż
nych rodzajów kazań: dogmatycznych (uzasadniających 
dogmaty wiary), moralnych (zmierzających do zorganizo
wania życia i obyczajów chrześcijańskich według zasad 
religijnych), dogmatyczno-moralnych i historycznych. 
W zależności od okoliczności wygłaszania kazań otrzymy
wały one nazwę kazań świątecznych i okolicznościowych 
(pokutnych, jubileuszowych, wielkopostnych, pasyjnych, 

dziękczynnych, mów ślubnych i żałobnych)'4. Sprawowa
nie mszy świętej i sakramentów miało już ustalone formy. 
Uważano, że język łaciński dodaje im powagi i tajemniczo
ści. Liturgia pociągała lud mniej treścią obrzędów, a więcej 
zewnętrzną oprawą: wielością szat liturgicznych, baroko
wym wystrojem kościołów i muzyką. Modlitwa liturgiczna 
w tym się gubiła, a kazania nie przybliżały uczestnictwa 
w liturgii mszy. Komunię uznawano za osobistą pobożność, 
a nie za wspólnotowy udział w Eucharystii. 

W XVIII wieku sumiennie odmawiano codzienne 
obowiązkowe modlitwy z brewiarza. Do odmawiania 
brewiarza obowiązani byli wszyscy, którzy przyjęli wy
ższe święcenia kapłańskie, począwszy od subdiakonatu 
i ci, którzy ich nie mieli a zajmowali kościelne stanowiska. 
Brewiarz podzielony jest na osiem części (horae). Najdłuż
szą częścią jest Matutinum, które składa się z trzech nok
turnów. W chórze odmawia się je nocą, o ile już nie było 
antycypowane z wieczora. Rano przypadają Laudes, po 
czym idą godziny dnia (horae): Prima, Tertia, Sexta, Nona, 
Vesperae (nieszpory) i completa (modlitwa po wieczerzy) 
zamykają oficjum dzienne. 

Wizytator w 1728 roku podał w aktach wizytacji, iż 
w kościele pod wezw. Krzyża św. modlitwy brewiarzowe 
odmawiane były we wszystkie dni w roku, z wyszczegól
nieniem, iż w dni powszednie odmawiano godzinki: tercję, 
nieszpory i complete, natomiast w każdą niedzielę i święta 
wszystkie godziny, z tym że Matutinum było modlitwą po
ranną. Msza niedzielna, której towarzyszył śpiew była od
prawiana z kazaniem po nonie. Przed nieszporami pleban 
wygłaszał prawdy wiary z katechizmu, wtedy też odmawia
no trzy dziesiątki różańca, po dziewięć Zdrowaś Mario i jed
no Ojcze Nasz oraz śpiewano krótki psalm. We wszystkie 
środy miesiąca dla Bractwa Św. Anioła Stróża odprawiano 
mszę wotywną do św. Anioła Stróża z litanią i procesją, jed
nak bez wyprowadzania Przenajświętszego Sakramentu. 
Również wszystkie msze niedzielne i święta kończyły 
się wystawieniem Przenajświętszego Sakramentu 
w monstrancji do indywidualnego adorowania. Rok li
turgiczny zaczynał się w okresie adwentu. W czasie tym 
codziennie odprawiano roraty, czyli wczesną mszę ku 
czci Matki Boskiej. Wizytator zaakcentował kilka mszy 
szczególnie obchodzonych w roku, bowiem towarzy
szyła im muzyka figurali. Były to następujące święta: trzy 
dni świąt Bożego Narodzenia, trzy dni świąt Wielkiej 
Nocy, trzy dni Zielonych Świątek, święto Bożego Ciała, 
święto Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego, świę
to Poświęcenia Kościoła i święto św. Mikołaja - patro
na kościoła15. 
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W jesienny wieczór, gdy zapadł już zmrok ogarniający miasto Tczew, długą, pięknie zadrzewioną 
ulicą Hallera, wśród opadających liści, powoli przejeżdżały eleganckie, czarne bryczki. Każda za
opatrzona w koła o czerwonych szprychach i ciągnięta przez parę pięknych, czarnych koni. Gdy 
powozy zatrzymały się, wysiadła z nich grupa mężczyzn. Czarne, długie płaszcze, krótkie kozie bród
ki, cylindry na głowach i długie cygara w ustach zwróciły uwagę bawiącej się grupki dzieciaków. 
Masoni, farmazoni, freimaury! - krzyczeli chłopcy śmiejąc się głośno z przechodniów. Przywódca 
wyśmiewanych przystanął na chwilę i odwrócił twarz w stronę dzieci. Przenikające i groźne spojrzenie 
przestraszyło malców. Uciekli w popłochu. Mężczyźni w spokoju weszli do tajemniczego i zamaskowa
nego budynku nr 3, zamykając za sobą drzwi. Była środa - dzień spotkań Niemców z tczewskiego 
wolnomularstwa... 

Początki cechów 

Przedstawiona wyżej sytuacja prawdopodobnie ni-
gdy się nie zdarzyła, ale chcąc zapoznać się z dzia-
łalnością masonerii w mieście, trzeba cofnąć się 

do jej początków. Wolnomularstwo jest bardzo starym sto
warzyszeniem, którego korzenie sięgają epoki Średniowie
cza. Według współczesnej nauki wywodzi się ono z cechów 
murarskich, budowniczych katedr gotyckich oraz z ezoterycz
nych zrzeszeń różokrzyżowców. Cechy te, z początku grupu
jące wyłącznie budowniczych, z czasem stały się miejscem 
spotkań osób spoza fachu - prawników, lekarzy, artystów 
i innych, a także służyły za schronienie dla heretyków religij
nych. Z czasem wykształciły się dwie kategorie wolnych 
mularzy: operatywnych (zawodowych) i spekulatywnych (fi
lozoficznych), które budownictwo pojmowały w sensie sym
bolicznym, jako wznoszenie świątyni ludzkości. Od samego 
początku zrzeszenia otaczały się tajemniczością przejawiają
cą się w symbolice, działaniu i rytuale. 

Organizacja ujawniła się w 1717 roku w Anglii, by po 
tym rozprzestrzenić się na cały świat. Tajemnica otaczającą 
masonerię stała się przyczyną ataku ze strony Kościoła 
katolickiego, który uznał ją za organizację wywrotową i an-
tychrześcijańską, a jej członków obłożył ekskomuniką. 
Z czasem wolnomularstwo podzieliło się na różne, często 
przeciwstawne sobie, obrządki. 

W Polsce pierwsze loże zaczęły powstawać w pierwszej 
połowie XVIII wieku. Na Pomorzu loże farmazonów powsta
ły w Gdańsku, Malborku, Starogardzie i Grudziądzu. W póź
niejszym czasie niechętny stosunek władz był przeszkodą 
w rozwoju organizacji, stąd często ulegało ono „uśpieniu"1. 

Młotek i kielnia na Kociewiu 

Odrodzenie działalności wolnomularstwa na Kociewiu 
nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku. O wznowie
niu tych organizacji zdecydował m.in. przywilej ce

sarza Wilhelma I z 1872 roku, uwalniający łoże od uciążli
wego nadzoru policyjnego. Odtąd każda loża musiała być 
tylko zarejestrowana w sądzie, gdzie należało złożyć statut 
do zatwierdzenia. Członkostwo uwarunkowane było ukoń

czeniem 21 roku życia oraz rekomendacją dwóch braci wpro
wadzających. Starogard posiadał już masońską tradycję, 
ale w Tczewie, podobnie jak w Świeciu, pierwsza oficjalna 
organizacja została powołana przez Niemców pod koniec XIX 
wieku. Tczewska loża poprzez chrzest wywodziła się z po
wstałej w XVIII wieku loży „Zur Einigkeit" w Gdańsku („Dla 
Jedności"). W pewnym związku pozostawały obie loże rów
nież później, bowiem uczestnictwo w tczewskim warszta
cie prowadziło tylko do stopnia mistrza. Obydwie podlega
ły Wielkiej Loży „Royal York zur Freundschaft" („Royal York 
dla Przyjaźni") w Berlinie. Powstała pod koniec XVIII wieku 
loża „Royal York" stała się jedną z samodzielnych Wielkich 
Lóż - Matek w Niemczech, zwanych też staropruskimi. Były 
to tzw. loże świętojańskie, które do 1933 roku przyjmowały 
głównie chrześcijan. Trudniły się filantropią, umożliwiając 
współdziałanie zarówno katolików, ewangelików i Żydów. 
Miały charakter kosmopolityczny i postępowy, ale na po
czątku XX wieku utraciły go przechodząc do postaw na
rodowych, monarchistycznych i zaborczo-odwetowych, 
w celu umacniania ducha niemieckiego2. 

Według Ludwika Hassa dnia 4 marca 1889 roku wspo
mniana loża „Einigkeit" z Gdańska, za zgodą „Royal York", 
utworzyła w Tczewie kilkuosobowe kółko pod nazwą „Hein
rich zum aufgeheden Licht" („Henryk pod Wschodzącym 
Światłem"). Już w dwa lata później przyznano zrzeszeniu 
samodzielność i oficjalnie dnia 2 marca 1891 roku prze
kształciło się ono w lożę świętojańską (Johannesloge) „Frie
drich zum unausloeschlichen Gedaechtniss" („Fryderyk 
pod Niewygasłą Pamięcią"), a jej instalacja - uroczyste 
obrzędowe otwarcie - odbyła się dnia 18 października 1891 
roku. W matrykule miasta Tczewa podano, iż loża założona 
została na przełomie lat 1890/1891, a wpisu właściciela bu
dynku do księgi gruntowej - loży „Friedrich..." - dokona
no w dniu 3 września 1891 roku. Poprzedni właściciel, wpi
sany do księgi dnia 12 kwietnia 1889 roku, widnieje pod 
nazwą „Johannis Tochterloge zur Einigkeit in Danzig" i jest 
to właśnie wspomniany oddział loży gdańskiej, kierowany 
przez Heinricha Schmidta. Data założenia kółka podana przez 
Ludwika Hassa i data wpisu są w tym przypadku zbliżone. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że wolnomularstwo mogło 
działać w Tczewie jeszcze wcześniej, nawet od około 10 lat. 



W matrykule tczewskiej widnieje nazwa „Freimaurer Club in 
Dirschau", któremu przewodniczył Otto Kaemmerling, wła
ściciel nowego budynku przyszłej loży w latach 1888-1889. 
Klub masoński mógł zostać założony około 1880 roku. W księ
dze gruntowej, przy wpisie właściciela z kwietnia/maja 1880 
roku, wśród przedstawicieli stowarzyszenia, oprócz wspo
mnianego Kaemmerlinga, widnieją podpisy znanych osobi
stości miasta, takich jak: Willy Muscate, Alexander Preuss 
(brat Carla Ludwika), Emil Wagner, Gustav Klink, Alexander 
Levit, Teophil Niclas i innych. Możliwe, że działania te miały 
na celu przygotowanie gruntu do działalności przyszłej loży 
„Friedrich zum unauslóschlichen Gedachtniss"3. 

Imię Fryderyk w nazwie loży tczewskiej oznacza cesa
rza Niemiec Fryderyka III, który rządził tylko 99 dni, umarł 
w 1888 roku i był bratem loży staropruskiej. Loże niemiec
kie uzyskały osobowość prawną na mocy orędzia króla 
pruskiego z dnia 31 grudnia 1899 roku, który przyznał im 
status korporacji. W odrodzonym państwie polskim dzia
łały na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach4. 

Niepodległość Polski a sprawa masońska 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę nie zostało 
przychylnie przyjęte przez większość niemieckich lóż 
masońskich, w tym tczewską. W latach 1919-1921 

zmieniła się diametralnie sytuacja masonerii niemieckiej 
w Polsce. W tym okresie prace lóż wielokrotnie ulegały 

Strona tytułowa Mitglieder-Verzeichniss... 
Spis członków z lat 1900-1901 

z godłem loży „Friedrich..." 
Ze zbiorów Sekcji Historii Miasta MBP w Tczewie 

zawieszeniu. Berlińskie Wielkie Loże podjęły bezskutecz
ne rozmowy z rządem polskim o zgodę na uzyskanie 
zwierzchności nad niemieckimi organizacjami w Polsce. Pod 
naciskiem polskich władz konferencja Mistrzów Katedry 
niemieckich lóż w Polsce, na posiedzeniu w dniu 28 paź
dziernika 1919 roku podjęła uchwałę o zwróceniu się do 
berlińskich Wielkich Lóż - Matek o zwolnienie z dotych
czasowej zależności. Wtedy to Wielka Loża „Zur Freund
schaft" w Berlinie zwolniła 25 listopada 1919 roku ze swego 
zwierzchnictwa loże w Tczewie i w Starogardzie, a w póź
niejszym czasie także w pozostałych miejscowościach. 
W połowie 1921 roku samodzielne już loże niemieckie dzia
łające w II Rzeczypospolitej Polskiej utworzyły Bunddeut-
scher Freimaurerlogen in Polen (Związek Niemieckich Lóż 
Wolnomularskich w Polsce), pierwotnie z siedzibą w Byd
goszczy, a od początku 1922 roku w Poznaniu, którego 
przewodniczący używał tytułu „Bundesmeister". Mimo ze
wnętrznych pozorów związek ten zachował pewną zależność 
od staropruskich lóż berlińskich. Członkowie organizacji, 
którzy opuścili Polskę, nie zostali zwolnieni ze znajdują
cych się na jej terenie lóż niemieckich, ale większość z nich 
jedynie zmieniła status członkostwa. Na posiedzeniu 
Związku w dniu 4 kwietnia 1923 roku przedstawiciel tczew
skiej loży, Carl Eisenack, w swym przemówieniu uznał, że 
zerwanie kontaktu z macierzystymi lożami przez emigrują
cych braci jest wyrazem „sztywności". Ottokar Redmann, 
mistrz - przełożony loży grudziądzkiej, w imieniu lóż podle
głych berlińskiej Wielkiej Loży - Matce „Zur Freundschaft" 
(Grudziądz, Tczew, Leszno, Starogard i Chełmno - Świecie) 
odczytał rezolucję przyjętą na naradzie odbytej w Gdań
sku, na której uchwalono, aby gdańskie loże stanowiły 
ogniwo między pozostałymi lożami niemieckimi w Polsce 
a Wielką Lożą w Niemczech. Na posiedzeniu przegłosowa
no też wniosek, który oprotestowali przedstawiciele Tcze
wa i Grudziądza, aby zwolnić z lóż braci emigrantów i nadać 
im status członków korespondentów oraz umożliwić im 
wstępowanie do lóż w Niemczech5. 

Kosztowny wstęp do Świątyni 

Pierwszą wzmianką o istnieniu tczewskiej loży w okre
sie międzywojennym jest raport o towarzystwach 
masońskich Pomorskiej Komendy Policji Państwo

wej z 23 maja 1921 roku do Komendy Głównej, Wydział IVD, 
w którym znajduje się informacja, jakoby przy ul. Hallera 3 
mieściła się siedziba Johannis Tochterloge, której przewod
niczył Adolf Schlesier z Czyżykowa, a sekretarzował radny 
miejski Gottlieb Schuckert, która wówczas liczyła 40 człon
ków i była filią tej samej loży w Gdańsku. Błędne jest w tym 
raporcie określenie nazwy loży - Joharmis Tochterloge ozna
cza naprawdę jej charakter, świętojańską lożę córkę, a nie 
nazwę. Natomiast biorąc pod uwagę dane jej Mistrza nie ma 
wątpliwości, że chodzi o wspomnianą lożę „Friedrich..."6. 

W okresie międzywojennym tczewska placówka była 
jedną z najbardziej licznych wśród całego niemieckiego 
wolnomularstwa w Polsce, a na Pomorzu zajmowała pod 
tym względem drugie miejsce. Rozwój organizacyjny loży 
wiatach 1890-1932 przedstawiał się następująco7: w roku 
1890-29 członków, 1900-52,1904-44,1909-53,1910-59, 
1913-64,1915-57,1917-53,1923-55,1925-62,1928-58, 
1930 - 58, 1931 - 48, 1932 - 51, a w rozbiciu na członków 
miejscowych w roku 1900 było 36, w 1913-45, w 1917-40; 
zamiejscowych było w roku 1900 - 11, w 1913 - 14?, 
w 1917-8?, również w tych samych latach służących było: 
w 1900 roku -5, w 1913 - 5?, w 1917 - 5? i odwiedzających 
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w roku 1900 - 4, w 1913 - 4, w 1917 - 4. W latach inicjacyj
nych 1919-1923 liczba przyjętych wynosiła 29 (proc. w sto
sunku do ogółu - 52,7), z kolei w latach 1923-1930 przyjęto 
14 członków, co stanowi 29,2 procent w stosunku do ogółu. 

Mistrzem Katedry, od momentu powstania loży aż po 
kres pierwszej wojny światowej, był burmistrz Tczewa, Lu
dwik Oskar Dembski (Eichhart). Jego następcą został posia
dacz ogrodów z Czyżykowa - Alfred Adolf Schlesier (?), 
a około roku 1930/1931 funkcję tę objął posiadacz ziemski 
Max Ziehm z Bałdowa8. 

Mistrz Katedry, zwany też Bratem Czcigodnym, był prze
łożonym loży i kierował jej pracami przy pomocy podmistrza 
przełożonego oraz sekretarza pochodzącego z wyboru, do 
którego uprawnieni byli bracia posiadający trzeci stopień 
wtajemniczenia, mistrza. Oprócz tego stowarzyszenie po
siadało kolektywny organ w postaci Komitetu Urzędników, 
do których zaliczano, oprócz najwyższych dostojników: I i II 
Eksperta, Skarbnika, Jałmużnika, I i II Mówcę, I i II Strażnika, 
I i II Gospodarza oraz Brata Organizacyjnego9. 

Loża tczewska, zwana błękitną lub świętojańską (dniem 
świątecznym był 24 czerwca - św. Jana Chrzciciela), praco
wała w trzech podstawowych stopniach: ucznia, czeladnika 
i mistrza. Wspomniany raport policyjny informował także 
o tym, iż członkowie dzielą się na trzy klasy, tzw. kugel I, II 
i III i do każdej z nich trzeba należeć 10 lat, a przy przyjęciu 
członków i przy przejściu do wyższej klasy składają człon
kowie przysięgę przy zastosowaniu odpowiednich prak
tyk, które odbywają się w kaplicy (Świątyni - dop. wł. 
autora) znajdującej się w lokalu. Przyjmowani byli tylko 
chrześcijanie o nieposzlakowanej opinii. Dwóch braci mu
siało przedstawić każdego nowicjusza. Decyzja o jego przy
jęciu odbywała się przez tajne głosowanie za pomocą kul. 
Czarna kula oznaczała odmowę. Miesięczne składki były 
jak na ówczesne warunki stosunkowo wysokie, tak że tyl
ko zamożni mogli je płacić. W okresie międzywojennym 
opłata wynosiła 10 zł. Oprócz tego należało uiścić opłatę 
wpisową w wysokości 100 zł. Przy szkoleniu na czeladnika, 
a potem z czeladnika na mistrza, należało także wnieść opła
tę 100 zł. Dla ludzi młodych, bez wystarczających dochodów, 
istniała także możliwość uczestniczenia w posiedzeniach jako 
„Bracia Usługujący". Wymogi, dotyczące terminowa
nia na poszczególnych stopniach, były znacznie łagod
niejsze niż podano w raporcie. Zazwyczaj stopnie nadawa
no w odstępie kilkuletnim10. 

Odmienny był rytuał przyjęcia na poszczególne stopnie. 
Osoba inicjowana na stopień ucznia, zanim weszła do świą
tyni, musiała przejść przez Izbę Rozmyślań, która była dla 
profana miejscem sporządzenia testamentu filozoficznego 
i medytacji. Kandydat miał zawiązane oczy, bosą lewą stopę, 
obnażone prawe kolano i lewą pierś, co miało symbolizować 
pokorę. W testamencie, który stawał się przepustką do wej
ścia do Świątyni, światowy miał określić swój stosunek do 
Boga, ojczyzny, ludzkości i samego siebie. Po przekroczeniu 
progu świątynnego inicjowany został przedstawiony zebra
nym jako człowiek wolny i dobrych obyczajów. Zasadniczą 
częścią rytuału był proces oczyszczenia, przedstawiony sym
bolicznie za pomocą czterech elementów: ziemię, powietrze, 
wodę i ogień. Ostatni etap symbolizował wzniesienie się ku 
światłu, gdyż według wolnomularzy światowi pogrążeni są 
w ciemnościach. Po zakończeniu tej symbolicznej podróży 
kandydat składał przysięgę i zdejmowano mu zasłonę z oczu. 
Po trzykrotnym uderzeniu młotka przez Mistrza Katedry, salę 
wypełniało światło. Uczeń otrzymywał fartuszek i hasło roz
poznawcze oraz wyjaśniano mu poszczególne symbole. Ini
cjacja kończyła się uroczystą biesiadą. 

Stopień czeladnika oznaczał symboliczne potwierdzenie 
prawidłowości obranej przez ucznia drogi i jednocześnie zo
bowiązywał do wytrwałości i niezłomności w podjętym tru
dzie pracy na rzecz innych. Rytuał ten oznaczał pięć symbo
licznych podróży połączonych z kontemplacją płomienistej 
gwiazdy, która według wolnomularzy oznacza obraz ludzkie
go geniuszu, będącego płomieniem boskiej światłości oraz 
symbol odrodzonego człowieka i zasady boskiej w sercu 
wtajemniczonego. Przy każdej z pięciu podróży Brat Czci
godny wygłaszał odpowiednią mowę. Przy pierwszych czte
rech kandydat miał przy sobie komplet par narzędzi murar
skich, które symbolizowały pracę nad sobą. Przy ostatniej 
miał je odłożyć. Inicjowany na drugi stopień otrzymywał 
informacje o siedmiu sztukach wyzwolonych oraz przypomi
nano mu legendę o powstaniu stylu korynckiego. 

Ostatni w hierarchii stopień mistrza związany był z le
gendą o Hiramie - budowniczym świątyni Salomona w Je
rozolimie, który został podstępnie zamordowany przez 
trzech czeladników, a następnie powstał z martwych. Cały 
bardzo ciekawy rytuał inicjacyjny opiera się właśnie na tej 
legendzie. Stanowił on swego rodzaju zapis psychologicz
nego doświadczenia symbolicznej śmierci i zmartwychwsta
nia. Inicjowany miał uświadomić sobie, że nie ma alterna
tywy dla podjętej przez niego wcześniej decyzji wstąpienia 
na ścieżkę oświecenia i wolności. Po dokonaniu inicjacji 
Mistrz otrzymywał hasło rozpoznawcze, fartuszek i wyja
śniano mu poszczególne symbole masońskie. Ceremonia 
kończyła się także uroczystą biesiadą. Prawo nadawania 
wyższych stopni z tzw. obrządku szkockiego (od 4 do 5) 
posiadała przybudówka gdańskiej loży „Einigkeit" pod na
zwą „Innerer Oster" („Wewnętrzny Wschód"). Zaś jeszcze 
wyższe inicjacje (od 6 do 9) odbywały się w jednej z kapituł 
w Królewcu lub w Toruniu". 

Siedziba 

Budynek zajmowany przez lożę to stojąca do dziś 
kamienica, wybudowana z czerwonej cegły, na prze
łomie lat 1888/1889 (wpis notarialny z 31 I 1889 r.), 

mieszcząca się przy ul. Fryderyka 3 (późniejsza Hallera, 
a obecnie Obrońców Westerplatte). Grunt tej posesji o po
wierzchni około 27 arów, znajdował się początkowo w po
siadaniu lekarza i historyka Carla Ludwika Preussa 
(zm. 1873), który zasadził własną ręką drzewa w ogrodzie loży. 
Posiadłość była dobrze strzeżona, a jej okna w całości osło
nięte na czarno, aby ustrzec tajemnice działalności loży przed 
ciekawością światowych (profanów). Bogato wyposażone 
wnętrze mogłoby zaspokoić najbardziej wybredne gusta. 
Cieszyły oko (i nie tylko) dębowe i sosnowe meble, wyście
łane fotele i krzesła, przepiękne żyrandole, puszyste dywany, 
zwierciadła w dębowych i marmurowych ramach, portrety 
monarchów i możnowładców, wielki stół bilardowy i zegar 
stojący, wspaniałe zastawy stołowe ze srebrnymi sztućcami, 
ozdobne lichtarze ścienne, świeczniki i wiele innych. W sali 
na jednej ze ścian, wisiała gablota ze zdjęciami wszystkich 
członków loży. Większą część budynku zajmowała Świąty
nia, która przeznaczona była na cele rytualne, usytuowana 
w kierunku zachód-wschód, z sufitem pomalowanym na nie
biesko, obrazującym charakter loży. Na wschodzie Świątyni 
znajdował się tron z katedrą Brata Czcigodnego (mistrza 
- przełożonego). Na katedrze - ołtarzu leżały węgielnica, 
cyrkiel, młotek, szpada, biblia, statuty główne i konstytucja. 
Ważnym miejscem był tzw. Ołtarz Przysiąg. Uczniowie w Świą
tyni zajmowali miejsce w pierwszym rzędzie Północy, czelad
nicy w pierwszym rzędzie Południa, a mistrzowie w drugim 
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Siedziba loży wolnomularskiej przy ul. Hallera 3, 
obecnie Obrońców Westerplatte 

Fot. ze zbiorów Sekcji Historii Miasta MBP w Tczewie 

rzędzie Południa. Wejście do Świątyni prowadziło przez dwa 
rytualne pokoje. Sala Zawiłych Dróg, zwana też inaczej Salą 
Zagubionych Kroków, spełniała rolę przedsionka, szatni. 
Drugi pokój - Izba Rozmyślań - obity był czarną krepą i wy
posażony w różne symbole śmierci, jak np. czaszka, klepsy
dra, czerstwy chleb itp. oraz ostrzegawcze, filozoficzne i mo
ralne napisy, np. Jeśli odczuwasz strach, nie idź dalej albo 
Jeśli jesteś fałszywy, drzyj, bo będziesz rozpoznany i inne 
maksymy. Świątynia (kaplica) służyła tylko celom rytualnym, 
nie wolno było jej przeznaczać na spotkania towarzyskie, 
gdyż temu służyły inne pokoje - kawiarnia, sala główna i po
kój bilardowy. Nieruchomość w późniejszym czasie była sie
dzibą fabryki puszek, internatu byłego liceum nr 2, a obecnie 
znajduje się w niej m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Na 
przełomie lat 70. i 80., podczas remontu budynku, odnalezio
no dzbany pełne złotych monet. Milicja, w obawie przed tłu
mem, otoczyła cały budynek. Znalezione przedmioty przeka
zano na własność Skarbu Państwa12. 

Działacze, kontakty, środowisko 

W tczewskiej loży wolnomularskiej wysoko cenio-
pielęgnowanie kontaktów towarzyskich. 

W środę i sobotę, o siódmej lub ósmej wieczorem, 
odbywało się spotkanie, które służyło omówieniu aktual
nych kwestii oraz kontaktom towarzyskim. Żony braci loży 
i ich najstarsze córki, nazywane siostrami (kobietom nie 
wolno było należeć do masonerii) zbierały się także, co 
tydzień w kawiarni budynku loży. Oficjalne sesje były wcze
śniej ustalane i odbywały się w Świątyni. W trakcie sesji 
roboczej odbywał się odczyt, w którym zazwyczaj brali też 
udział bracia z ościennych lóż. Oficjalną sesję zamykał uro
czysty poczęstunek w sali loży, podczas którego Mistrz 
Katedry odmawiał modlitwę. Tematy poruszane na zebra
niach obejmowały m.in. kwestie społeczne, polityczne, 
moralne, filozoficzne, mistyczno-religijne i okultystyczne. 

Spotkania odbywały się w różnym składzie - w zależ
ności od stopnia wtajemniczenia. Bracia trzeciego stopnia 
zbierali się na posiedzeniu administracyjnym, na którym 
rozpatrywano m.in projekt budżetu na przyszły rok i oma
wiano wykonanie budżetu za rok miniony. W tajnym gło
sowaniu wybierano także kierownictwo placówki. Mniej 
więcej trzy razy do roku odbywały się też inne uroczysto
ści (tzw. bankiety - Taffelloge), w których uczestniczyły 
nie tylko żony i dzieci braci, lecz także goście spoza organi
zacji. Otto Korthals twierdzi, że spotkania te przebiegały 
zawsze w miłej atmosferze i pozostały dobrym wspomnie
niem wielu tczewian (głównie Niemców - dop. wł. autora). 
Od dnia 24 czerwca do początków września każdego roku 
obowiązywały tzw. wakacje masońskie13. 

Do najsłynniejszych przedstawicieli wolnomularstwa 
tczewskiego w XX wieku należeli14: 

LUDWIK OSKAR DEMBSKI-EICHHART - burmistrz i radny 

tczewski, który po objęciu swej funkcji w kwietniu 1889 
roku w swym przemówieniu zadeklarował: Moje serce i praca 
należy do tego miasta. Pomóżcie mi zbudować miasto 
wolne od partyjnych i jednostkowych interesów. Spraw
my, by Tczew stał się wieńcem perłowym wśród niemiec
kich miast. Rozważną polityką doprowadził do poprawy 
sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej Tczewa, roz
począł na szeroką skalę inwestycje budowlane, unowo
cześnił infrastrukturę, wybudował elektrownię. Był długo
letnim przewodniczącym loży. Wypierał się swoich polskich 
korzeni, w 1904 roku zmienił nazwisko na Eichhart, co spo
tkało się z protestem części radnych. Funkcję burmistrza 
pełnił przez około 30 lat. Ciekawy jest fakt, że stanowisko 
objął w roku powstania kółka „Heinrich...". Był też członkiem 
honorowym loży „Augusta zur Unsterblichkeit" („Augusta 
pod Nieśmiertelnością") w Starogardzie - inicjowano go dnia 
4 stycznia 1879 roku, a wtajemniczenie w „Wewnętrz
nym Wschodzie" otrzymał 27 listopada 1892 roku. Jego 
poprzednik, Emil Wagner, także był wolnomularzem. 

ALFRED ADOLF SCHLESIER - posiadacz ogrodów na te

renie Czyżykowa, rolnik, właściciel przedsiębiorstwa ogrod
niczego przy ul. Czyżykowskiej 77 i kwiaciarni przy ul. Pod
górnej 3. Działacz samorządowy: radny, członek komisji 
gospodarczej, komisji rzeźni i komisji szacunkowej; urzęd
nik powiatu, członek komisji podatkowej, rewizyjnej i po
boru koni. W latach 20. przewodniczący Powiatowej Kasy 
Chorych. Członek niemieckich organizacji gospodarczych 
m.in. towarzystwa rolniczego „Landbud", stowarzysznia 
„Landwirtschaftlicherverein". Na początku lat 20. (?) objął 
funkcję Mistrza Katedry. 

CARL EISENACK* - kupiec, działacz towarzystwa szkol
nego „Schulverein", właściciel przedsiębiorstwa przy 
ul. Krótkiej 16-19, zajmującego się sprzedażą hurtową i de
taliczną produktów rolnych (zboża, nasion, nawozów 
sztucznych, artykułów pastewnych itp.), które posiadało 
nowoczesne spichlerze zboża. Właściciel okazałej willi przy 
ul. Hallera 10 (dzisiaj Obr. Westerplatte) - budynek ten, 
obecnie zajmowany przez tczewski SANEPID, został wpi
sany do rejestru zabytków. 

EMIL SIMON* - emerytowany nauczyciel szkoły żeń
skiej „Kaiserin Augustę Victoria Schule", znany i ceniony 
pedagog. W latach młodzieńczych śpiewał w chórze ko
ścielnym, później był organistą w ewangelickim kościele 
św. Grzegorza. Uczył gry na skrzypcach. W 1920 roku prze
szedł na emeryturę i stał się aktywnym członkiem niemiec
kiego towarzystwa szkolnego „Schulverein", w którym przez 
długi czas piastował funkcję członka zarządu i skarbnika. Był 
też działaczem „Diakonissesverein". Posiadał mieszkanie przy 



ul. 30 Stycznia 7, w którym, krótko po wybuchu drugiej woj
ny światowej - prawdopodobnie w odwecie za niemiecką 
napaść - wybito szyby, podobnie jak w budynkach zamiesz
kałych przez niemieckich kupców. Zimą 1945 roku, po jego 
emigracji z Tczewa, zaginął po nim wszelki ślad. 

MAX KRULL (ur. 1891?) - doktor nauk prawnych, były 
niemiecki oficer, człowiek o wielkich ambicjach, właściciel 
drukarni i introligatorni przy ul. Królewieckiej 32/33, redak
tor naczelny i wydawca dziennika „Dirschauer Zeitung", 
a od 1924 roku „Pommereller Tageblatt"; organizator i dzia
łacz kółka teatralnego „Deutsche Buehne"; radny (posia
dał biuro przy ul. Hallera 6), członek komisji miejskich: wy
borczej i szacunkowej. Znany z działalności antypolskiej, 
w 1923 roku starosta tczewski Wacław Dytkiewicz złożył 
przeciw niemu wniosek do prokuratury o lżenie Polaków, 
władz państwowych i samorządowych. Został skazany 
w październiku 1925 roku przez sąd na karę więzienia. Po 
odbyciu wyroku przeniósł się do Katowic, gdzie w latach 
1927-1934 był redaktorem naczelnym „Kattowizer Zeitung" 
i posłem na sejm śląski (1930 r.). Prowadził działalność pra
sowana wielką skalę, kierował Związkiem Dziennikarzy Nie
mieckich w Polsce. W Katowicach, gdzie pełnił także funk
cję brazylijskiego konsula, przyjęto go do loży „Zum Licht 
in Osten" („Pod Światłem na Wschodzie"). Znana jest do
kładna data jego inicjacji do tczewskiej loży - odbyła się dnia 
6 lutego 1920 roku. Na krótko przed wyprowadzką z Tczewa 
- 27 listopada 1927 roku - uzyskał wyższe wtajemniczenie 
w „Wewnętrznym Wschodzie" przy loży „Einigkeit". 

MAX ZIEHM* - właściciel ogromnych posiadłości ziem
skich, zamieszkały w Bałdowie. Radny powiatu, członek 
komisji poboru podatkowego, taksator powiatowy w rol
nictwie; prezes stowarzyszenia „Landwirtschaftliche- ] 

rverein", wiceprzewodniczący towarzystwa rolniczego 
„Landbud". Kierował pracami loży do jej rozwiązania, był 
jej likwidatorem. 

OTTO BUETTNER* - kupiec, właściciel restauracji i przed
siębiorstwa zajmującego się sprzedażą m.in. sprzętu 
domowego, żelaza; posiadał skład kolonialny przy ul. Pocz
towej 22/23. 

KURT I BRUNO FRIEDRICH* - bracia kupcy, prowadzący 
razem stolarnię i zakład meblarsko-stolarski przy ul. Lipo
wej 5/6, obaj byli członkami towarzystwa szkolnego „Schu-
lverein". Kurt w późniejszym czasie kierował bankiem 
niemieckim. Podobnie jak Max Ziehm i Hermann Hein, peł
nił funkcję likwidatora loży. 

WILLY KLINK* - syn Gustawa, elektrotechnik, właści-
ciel sklepu i przedsiębiorstwa usługowego w dziedzinie 
instalacji elektrycznych przy ul. Kościuszki 20. Według 
wspomnień mieszkańców - człowiek wyjątkowo sympa
tyczny, o dużym uroku osobistym. 

Hermann i Willy Hein* - ojciec i syn, właściciele fabryki 
win, likieru, octu i musztardy pn. „Herman Hein & Sohns". 
Zamieszkali przy ul. Królewieckiej 12/13, działacze towarzy
stwa gospodarczego „Wirtschaftverband staedtische Berufe". 

ERNST SCHULTZ* - budowniczy, mistrz murarski; wraz 
z W. Klinkiem zajmował posesję przy ul. 30 Stycznia 21b. 

OSWALD FICHTNER* - piwowar i właściciel browaru przy 
ul. Podgórnej 14. 

EMIL LIETZ* - dyrektor fabryki Willy'ego Muscate, 
zam. przy ul. 30 Stycznia 7. 

Oprócz nich, można wymienić jeszcze takie posta
cie, jak: rencista Alfons Rutkowski, radny miejski Gottlieb 
Schuckert, administrator Hermann Penner*, właścicie
le dóbr ziemskich Walter Flint, Herman Wiebe, Fritz 
Schwartz* i Erich Molier*, dyrektor Karl Koernich*, 

Willy Muscate (1846-1915), 
właściciel fabryki maszyn rolniczych, 

twórca Parku Miejskiego, jeden z najbardziej 
znanych masonów tczewskich przełomu XIX i XX w. 

Fot. ze zbiorów Sekcji Historii Miasta MBP w Tczewie 

nauczyciel Heinrich Lettau*, fotograf Max Heyna, ku
piec Herman Raetzel, dyrektor banku Walter Redmer, 
urzędnik skarbowy Guido Beber, dr Joachim Dingudis-
sen oraz Brandt, Selle, Swowoda i Welle. Skład społecz-
no-zawodowy loży przez poszczególne dziesięciolecia 
ulegał zmianie: malała liczba emerytowanych wojskowych, 
urzędników państwowych, sporej części nauczycieli 
i dyrektorów szkolnych. Ich miejsce zajęło w większo
ści zamożne mieszczaństwo, nierzadko starsze wiekiem, 
trudniące się głównie kupiectwem i rzemiosłem, które
mu dość obce były uprawiane w tych lożach spekula
cje intelektualne. W 1923 roku skład tczewskiej loży 
w ujęciu procentowym przedstawiał się następująco1 5: 
właściciele ziemscy - 28, kupcy i przedsiębiorcy - 38, 
wolne i pokrewne zawody - 6, pracownicy umysłowi 
i techniczni - 26 i nauczyciele - 2. 

* osoby wchodzące w 1931/1932 roku w skład Komitetu 
Urzędników loży. 

Dokończenie w następnym numerze 

Przypisy: 
1 Por. hasło Wolnomularstwo, Nowa Encyklopedia Powszech

na PWN, Warszawa 1996, t. 6, s. 879-881; J. Milewski, Z dziejów 
wolnomularzy na Kociewiu, Starogard Gdański 1985, s. 2 i tenże: 
Loże farmazonów, Kociewski Magazyn Regionalny nr 1-2, 1995, 
s. 29. 

2 L . Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 
w XVIII i XIX w., Wrocław 1982, s. 168, 196 i 215; O. Korthals, 
Chronik des Kreises Dirschau, Bonn 1969, s. 256; J. Milewski, 
Z dziejów..., s. 5; tenże: Loże..., s. 30; Wolnomularstwo, Nowa..., 
s. 880. 

3 L. Hass, Loże wolnomularskie i pokrewne organizacje na za
chodnich ziemiach Rzeczypospolitej, Studia i materiały do dziejów 
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Wielkopolski i Pomorza, t. XI (1974), z. 1, s. 124; tenże: Masone
ria polska XX w. Losy, Loże, Ludzie, Warszawa 1993, s. 113; Księga 
„Grundbuch" K:39, D.60, Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejo
nowego w Tczewie; R. Landowski, Tczew — spacery w czasie i prze
strzeni, cz. I - Od osady do miasta, Tczew 1995, s. 65, 79, 233-234; 
Matrykula Miasta Tczewa nr 109, poz. 128, Oddział geodezji i ewi
dencji gruntów Starostwa Powiatowego w Tczewie. 

4 O. Korthals, op. cit., s. 256; L. Chajn, Wolnomularstwo 
w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 460. 

5 L. Chajn, op. cit., s. 462-264; L. Hass, Ambicje, Rachuby, 
Rzeczywistość - Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschod
niej 1905-1928, Warszawa 1984, s. 206; tenże: Loże wolnomular-
skie..., s. 135; tenże: Masoneria..., s. 66-67. 

6 L. Chajn, op. cit., s. 490-491. 
7 Autor podaje, dane najnowsze, które mogą wszakże zawie

rać nieznaczne błędy - źródła: L. Hass, Loże wolnomularskie..., 
s. 126 i 140; tenże: Wolnomularstwo na Pomorzu Gdańskim 
i w Gdańsku w pierwszej polowie XX w., Komunikaty Instytutu 
Bałtyckiego, r. XXX, z. 42, Gdańsk 1993, s. 60, 71, 87 i 93. 

8 Nie do końca jasne jest, czy Schlesier objął swą funkcję 
bezpośrednio po Eichharcie, czy też stanowisko to na krótki 
czas objął ktoś inny. Leon Chajn, zgodnie z raportem policyj
nym podaje, że był on Mistrzem Katedry już w 1921 r., Ludwik 
Hass twierdzi, że ww. osoba przejęła w 1923 r. pałeczkę prze
wodniczącego od „doktora filozofii i radcy szkolnego, który 
przeniósł się do Świebodna na Śląsku" (autor nie podał nazwi
ska, tak więc nie wiadomo, czy chodzi tu o tczewskiego burmi
strza) - por. L. Chajn, Niemieckie wolnomularstwo w Polsce 
międzywojennej, Przegląd Zachodni nr 5/6 1971, s. 138; L. Hass, 
Wolnomularstwo na Pomorzu..., s. 89. 

9 J. Milewski, Z dziejów..., s. 6 ; tenże: Loże..., s. 31. 
10 L. Chajn, Wolnomularstwo..., s. 490-491; O. Korthals, op. cit., 

s. 256. 
11 Szerzej o trzystopniowym rytuale: T. Nasierowski, Wolno

mularstwo bez tajemnic, Warszawa 1996, s. 69-96; Stopień czwar
ty to Rycerz Królewskiego Sklepienia, a piąty to Wielki Wybrany 
Szkot św. Jakuba (?) - w 1900 r. tylko trzy osoby (wśród nich 
burmistrz Dembski) z 52 członków tczewskiej loży należało do tej 
„kapituły". W okresie międzywojennym wtajemniczenie w „We
wnętrznym Wschodzie" otrzymali m.in. Walter Flint, Ernst Lietz 
(obaj w dniu 1 XII 1929 r.) i Max Krull. Póki co nie wiadomo, czy 
ktoś „awansował" do toruńskiej komórki - por. L. Hass, Wolnomu
larstwo na Pomorzu..., s. 62 i 96. 

12 Trudno jest obecnie szczegółowo odtworzyć dawny wygląd 
wnętrza budynku loży, ponieważ po wojnie prawie całkowicie je 
zmieniono, pobudowano biura, wstawiono nowe ściany dzielące 
poszczególne pomieszczenia. Powyższy opis jest tylko próbną re
konstrukcją powstałą na bazie dokumentów budynku i opracowań 
O. Korthalsa, J. Milewskiego i Z. Nawrockiego. Autor przyjął do
mniemanie, że wnętrze loży tczewskiej mogło być zbliżone do bu
dynku starogardzkiej placówki, gdyż obydwie wywodziły się z tej 
samej Wielkiej Loży - Matki - por. O. Korthals, op. cit., s. 256; 
J. Milewski, Z dziejów..., s. 6-7; tenże: Loże..., s. 31.; Z. Na
wrocki (red.), Studium historyczno-urbanistyczne miasta Tczew, 
t. XXI, Toruń 1980, opis: ul. Obrońców Westerplatte 3, s. 96-97; 
Dokumenty Sądu Obwodowego w Tczewie, AP w Gdańsku, sygn. 
103/5444, k. 87-88. 

13 L. Hass, Wolnomularstwo na Pomorzu..., s. 72-74; O. Kor
thals, op. cit., s. 256. 

14 Dane personalne członków autor ustalił na podstawie nastę
pujących pozycji: Adresy miasta Tczewa i Pelplina, Grudziądz 1924; 
Dokumenty Sądu...; L. Chajn, Niemieckie...; tenże: Wolnomular
stwo...; W. Długokęcki (red.), Historia Tczewa, Tczew 1998; L. Hass, 
Ambicje...; tenże: Wolnomularstwo na Pomorzu...; O. Korthals, 
op. cit.; Księga immatrykulacyjna loży „Augusta zur Unsterblich-
keit", Starogard Gdański 1907; Starostwo Tczewskie - raporty sy
tuacyjne, Archiwum Państwowe w Gdańsku, nr sygn. 26/21-24; 
E. Raduński, Zarys dziejów miasta Tczewa, Tczew 1927; Z. Na
wrocki (red.), op. cit. 

15 L. Chajn, Wolnomularstwo..., s. 491; L. Hass, Ambicje, 
Rachuby..., s. 208; tenże: Loże wolnomularskie..., s. 141; ten
że: Wolnomularstwo na Pomorzu..., s. 89; E. Raduński, op. cit., 
s. 109. 

CEZARY WÓJCIK 

Wśród rokickich 
stawów, jezior, pól i łąk 

Przechadzki przyrodnicze 

Kociewie, ze względu na swoje walory geograficz-
no-przyrodnicze, to obszar bardzo sprzyjający 

wszelakiej turystyce, dlatego trudno byłoby na mapie tego 
regionu znaleźć miejsce, pozbawione jakichkolwiek urokli
wych i ciekawych pod różnym względem zakątków. Okoli
ce Tczewa, mimo że charakteryzuje je dość niska lesistość, 
na pewno nie odstają od reszty regionu w atrakcyjnym 
turystycznie wizerunku. Potwierdzeniem tego są różne 
książki lub przewodniki autorstwa Romana Klima, Romana 
Landowskiego, Tadeusza Magdziarza i innych, zachęcają
ce do wędrówek po tym rejonie. Jest w nich opisanych 
sporo tras wycieczkowych, biegnących przez wiele intere
sujących miejsc. 

Charakterystyczną cechą pieszych (najczęściej) lub 
rowerowych peregrynacji są niekiedy sytuacje, w których 
musimy dotrzeć od jednego ciekawego miejsca do drugie
go, a po drodze często „nic się nie dzieje". Patrzymy na 
ładne krajobrazy, wysokie drzewa, czasami uda się dostrzec 
jakieś zwierzę. Jednak nierzadko jest nam trudno powie
dzieć coś więcej na temat rośliny, która akurat nas zaintere
sowała lub zwierzaka, który właśnie przemknął nam przez 
drogę. Nie wiemy, czy zauważony przez nas organizm, mimo, 
że bardzo ciekawy, jest czymś niezwykłym na penetrowanym 
przez nas terenie, czy może pospolitym gatunkiem. Warto 
zatem baczniej przyjrzeć się rodzimej przyrodzie, a przy po
mocy ogólnie dostępnych przewodników zaznajomić się, 
przynajmniej z najczęściej występującymi okazami rodzimej 
flory lub fauny. Spróbujmy je znaleźć, albo w razie przypad
kowego spotkania rozpoznać, by mieć dodatkową satysfak
cję z odbytej eskapady. Jest to szczególnie istotne w przy
padku poznawania regionu, w którym żyjemy, który przez to 
odkrywamy, czasem na nowo, w inny sposób. 

Tczew, wraz ze swoimi najbliższymi okolicami, położo
ny jest na pograniczu dwóch ścierających się dość róż
nych od siebie krain geograficznych: Pojezierza Starogardz
kiego - wchodzącego w skład Pojezierza Pomorskiego oraz 
Żuław Wiślanych. Wspominając o warunkach geograficz-
no-przyrodniczych regionu tczewskiego nie można pomi
nąć w żaden sposób doliny rzeki Wisły, która w szczególny 
sposób kształtuje środowisko naturalne, nie tylko tutaj, ale 
także w wielu rejonach naszego kraju. Jednak w niniejszym 
tekście chciałbym zwrócić uwagę na tereny, położone po 
przeciwnej niż Wisła stronie miasta, związane bezpośred
nio z dwoma małymi rzekami: Szpęgawą i Motławą. 

Bardzo ciekawe pod względem przyrodniczym i nie tyl
ko są okolice położonej niedaleko od Tczewa wsi Rokitki. 
Rejon ten zafascynował mnie najpierw z okien pociągu rela
cji Tczew - Chojnice, którego trasa przecina wspomniane 
tereny. Dokładniej jednak przyjrzałem się mu z bliska pod
czas pieszych i rowerowych wycieczek krajoznawczo-przy-
rodniczych. Powszechnie wiadomo, że obszar Jezior Ro-
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kickich to rejon o szczególnym znaczeniu historycznym, 
chociażby ze względu na odbyte tu bitwy. Dodatkowo, 
jego walory przyrodnicze (stawy, jeziora, las) przyciągają 
tu wędkarzy i grzybiarzy. Korzystne usytuowanie wsi Ro
kitki sprawia, że można stąd poprowadzić kilka ciekawych 
przyrodniczo i turystycznie tras do pobliskich wiosek 
i miejsc, np. do Lubiszewa, Śliwin, Swarożyna, Goszyna 
lub Młynek. Wszystko to, plus walory krajobrazowe, spra
wia że jest to miejsce znakomicie nadające się dla turystów 
o różnym stopniu zaawansowania na jednodniowe wyciecz
ki. Nauczyciele mogą zaplanować tu przechadzkę z ucznia
mi, w którą warto wpleść różnorodne zajęcia edukacyjne. 

Dostać się w okolice Rokitek można na wiele sposo
bów, zarówno z Tczewa jak i Starogardu Gdańskiego, pod
różując pociągiem, autobusem lub chociażby przy dobrej 
aurze rowerami lub pieszo. Bardzo ciekawa jest wyprawa 
piesza, którą można zacząć, np. w Tczewie, schodząc z ulicy 
Jagiellońskiej przy przejeździe kolejowym Tczew Suchostrzygi 
na wał Kanału Młyńskiego. Idąc przeciwnie do prądu wody, 
wałem usypanym już w XIV wieku przez Krzyżaków i miej
scowych dominikanów, warto przyjrzeć się rozciągającej się 
po prawej stronie dolinie, w której bierze początek rzeka 
Motława, a kończy swój bieg Szpęgawa. Zmierzające leni
wie ku Wiśle wody Kanału są niejako przedłużeniem tej 
ostatniej, gdyż odprowadzają one ewentualny nadmiar 
wody, jaki znajdzie się w jeziorach i stawach rokickich zasi
lanych przez Szpęgawę. Dawniej dolina ta, dzięki rozległym 
bagnom, rozlewiskom i moczarom rozciągającym się aż do 
Wisły, stanowiła trudną do sforsowania granicę odgradza
jącą Tczew od północy. Dzisiaj teren ten nie jest już tak 
podmokły, bowiem przez wieki skutecznie osuszano, me
liorowano i odlesiano bagna tak, aby mógł je wykorzy
stywać na swój użytek człowiek. 

Obecnie w dolinie przeważają zbiorowiska łąkowe, prze
platane pastwiskami, polami i użytkami zielonymi, które 
miejscami zanikają wskutek zmniejszenia w ostatnich la
tach opłacalności hodowli bydła. Pod względem florystycz-
nym dzisiejsza roślinność łąkowa jest uboga i monotonna, 
często złożona niemal wyłącznie z mieszanek sianych traw. 
Niektóre gatunki znajdziemy nawet na wale, po którym 
idziemy np. kubkówkę pospolitą, wiechlinę łąkową, czy 
kostrzewę łąkową. Wprawdzie trawy ogólnie są grupą ro
ślin dość trudną do oznaczania, jednak warto pokusić się 
o rozpoznanie niektórych z nich, szczególnie, jeśli dyspo
nujemy jakimś kluczem lub florystycznym atlasem. Oprócz 
traw, na samym wale, znajdziemy rośliny, które doskonale 
znoszą zadeptywanie. Należą do nich, m.in. rdest ptasi, 
babka zwyczajna oraz mniszek lekarski. Rośliny te mają 
bardzo ważne znaczenie w przemyśle zielarskim, gdyż za
wierają wiele różnych substancji wykorzystywanych do 
produkcji leków i ziół. Oczywiście wymienione gatunki ro
ślin spotkać możemy niemal przy każdej polnej drodze, którą 
będziemy się poruszać szukając przyrodniczych atrakcji 
w okolicach Tczewa. 

Wspomniałem, że dzisiaj Kanał Młyński spełnia meliora
cyjne funkcje, przez co, co jakiś czas poprawiana jest jego 
przepustowość poprzez wykaszanie zboczy wału i wybiera
nie osadów z dna kanału. Właśnie wśród wyrzuconego mułu 
możemy znaleźć muszle małża słodkowodnego, szczeżui lub 
moczarkę kanadyjską- roślinę wodną, która miejscami ściele 
się po dnie kanału dając schronienie różnym zwierzętom 
wodnym, m.in. ciernikom lub narybkowi większych ryb. 
Moczarka to gatunek przywieziony do Europy z Ameryki 
Północnej w XIX wieku, który bardzo dobrze się tu zaaklima
tyzował, miejscami zachwaszczając niektóre zbiorniki. 

Jeśli spojrzymy z wysokości wału na dolinę Motławy, 
uwagę naszą przykują, zwłaszcza jesienią, gdy trawa jest 
niska, liczne czarne kretowiska, będące dziełem niezbyt lu
bianego przez nas w przydomowych ogrodach - kreta (na
leży pamiętać, że na otwartych terenach jest zwierzęciem 
chronionym). Ciemna barwa kretowisk to wynik torfowi
skowego charakteru gleb w okolicach Rokitek. Jeszcze le
piej widać to w miejscach, w których prowadzone są wy
kopy, a dodatkowo gdzieniegdzie przesiąka na wierzch 
woda. Właśnie m.in. bogatych pokładów torfu dotyczy 
pierwsza, pochodząca z 1304 roku, wzmianka o wsi Rokitki. 
Torf zazwyczaj pozyskiwany był na opał i na ściółkę. Jego 
wydobywanie polegało na wykopywaniu fragmentów gle
by, krojeniu ich na mniejsze „cegiełki", które były podda
wane suszeniu na powietrzu. 

Jak powstał torf? Głównym czynnikiem torfotwórczym 
są mchy z rodzaju torfowiec (Sphagnum sp.), których za
mierające dolne części łodyżek, odkładały się przez lata 
w postaci pokładów masy torfowej. Górna część tego mchu 
rośnie zaś nieograniczenie. Dzięki specyficznej budo
wie liści torfowce mogą gromadzić duże ilości wody, dlate
go rośliny te mają bardzo istotne znaczenie w obiegu wody 
w przyrodzie. W dzisiejszych czasach wskutek osusza
nia i melioracji wiele torfowisk zanika, gdyż mchy torfowce 
preferują tereny bardzo wilgotne. Na Kociewiu praw
dziwe torfowiska zachowały się jeszcze w kilku miejscach, 
np. w dolinach Wdy i Wierzycy. 

Na pobagiennych siedliskach w dolinie Szpęgawy i Mo
tławy nie brak łozowisk, czyli zarośli budowanych przez 
przeróżne gatunki krzewiastych wierzb, zwłaszcza przez 
wierzbę szarą, uszatą i pieciopręcikową. Łozowiska są czę
sto stadium wtórnej sukcesji roślinności zachodzącej np. na 
łąkach, gdzie zaprzestano koszenia i wypasu. Jednocze
śnie są siedliskiem dla różnych gatunków ptaków, w tym 
dla pięknie śpiewającego słowika szarego, czy też różnych 
gatunków pokrzewkowatych. Charakterystycznym elemen
tem doliny Motławy są zaś wierzby kruche, zwane głowia
stymi - widoczne i łatwe do rozpoznania nawet z daleka, 
szczególnie jesienią i zimą. Swojego specyficznego kształ
tu nabierają poprzez przycinanie ich gałęzi, które potem 
dość szybko odrastają, przez co kontrastują z grubym 
pniem. Wszystkie wierzby znane nam są głównie z powo
du swoich charakterystycznych kwiatów. Popularne „ba
zie" lub „kotki" pojawiają się wczesną wiosną, zanim ga
łązki wypuszczą swe pierwsze liście. Ich dekoracyjność 
i termin pojawu sprawia, że stały się jednym z symboli Świąt 
Wielkanocnych w Polsce. 

Wędrując wzdłuż dolin rzecznych tego rejonu lub pod
mokłych fragmentów lasu, zwróćmy uwagę na olchę czarną, 
gatunek preferujący właśnie podmokłe siedliska i tworzą
cego miejscami bardziej obszerne skupiska, zwane olsami. 
Charakterystyczną cechą olchy jest jej białe drewno, któ
re zmienia na powietrzu barwę na kolor ciemnopoma-
rańczowy, co widać dobrze na świeżo ściętych pniach. 
Od późnej jesieni aż do wiosny na gałązkach olchy wi
dać jej czarne małe szyszki. W czasie mrozów są one 
chętnie wykorzystywane jako źródło pokarmu przez 
różne ptaki, np. przez przylatujące do nas z północy czyże, 
które przemieszczając się w dużych stadkach z drzewa na 
drzewo w ekwilibrystyczny sposób wydłubują z szysze-
czek nasionka. 

Otwarty teren okolic Rokitek i jeziora przyciągają także 
wiosną i latem wiele gatunków ptaków. Nad łąkami i po
lami często krąży, wypatrując na ziemi zdobyczy, myszo
łów zwyczajny oraz błotniak stawowy, obydwa jeszcze 
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dość pospolite, często mylone są z jastrzębiem. Na łąkach 
chętnie żerują bociany białe gniazdujące w pobliskich 
wsiach, które nie są na kociewskiej ziemi tak liczne jak cho
ciażby na pobliskich Żuławach i Mazurach. Nieopodal 
wody, najczęściej wśród trzcin, uwagę naszą przykują, może 
niezbyt barwne, ale okazałe gatunki roślin o zwykle bia
łych kwiatostanach zebranych w baldachy, takie jak kropi
dło wodne, potocznik wąskolistny - pachnąca selerami 
bylina oraz szalej jadowity. Jako ciekawostkę i przestrogę 
należy podać fakt, że wszystkie wymienione rośliny zawie
rają trujące substancje i mogą być niebezpieczne dla zdro
wia. Ciekawy wygląd mają owocostany jeżogłówki - byli
ny wodnej rosnącej zwykle wśród szuwarów, które wyglą-
dają jak kulki z kolcami. 

Spośród zwierząt woda przyciąga przede wszystkim 
ptaki. Można tu obserwować, zwłaszcza w czasie migracji 
wiosennej i jesiennej, m.in. kaczki krzyżówki, czernice, 
mewy: śmieszkę i srebrzystą oraz siewkusy - bataliona, 
łęczaka i czajkę. Na brzegu wód z traw i szuwarów mo
żemy wypłoszyć bekasa lub jego mniejszego krewniaka 
- bekasika, dla którego niezamarzające części brzegu 
stawów lub Kanału Młyńskiego to doskonałe miejsca do 
szukania pożywienia. Gdzieś ukryta w zaroślach, czatować 
będzie na zdobycz czapla siwa, która wypłoszona pode-
rwie się z krzykiem. 

Na pewno kolorytu okolicom Jezior Rokickich, oprócz 
łąk i lasów - charakterystycznego elementu kociewskiego 
krajobrazu nadają także pola uprawne. Tak jak na terenie 
większości kraju tak i tu, dzięki rozdrobnieniu i słabej 
chemizacji, uprawom towarzyszą liczne gatunki roślin se-
getalnych, zwanych pospolicie „chwastami". Idąc trasą Ro
kitki - Lubiszewo, czy Rokitki - Śliwiny - Gniszewo, wzdłuż 
polnych dróg lub między uprawami, zobaczymy już późną 
wiosną wielu ich przedstawicieli: kwitnący piękną czerwie
nią mak polny oraz białokwiatowe: rumianek pospolity 
i rumian polny - podobne do siebie gatunki zawierają
ce wonne olejki i przez to wykorzystywane w przemyśle 
farmaceutycznym. Obok nich rosną, wprawdzie jeszcze dość 
pospolite, ale zagrożone wyginięciem: kąkol polny i niebie
sko kwitnący chaber bławatek. Na polu - dość jednorod
nym siedlisku - nie ma tak dużego zróżnicowania pod 
względem gatunkowym wśród zwierząt, jak np. w lesie. Jed
nak wiele z tych, które tu spotkamy może osiągać spore 
liczebności. Tak jest w przypadku skowronka, wytrwale 
śpiewającego od wczesnej wiosny ptaka, który obwiesz
czając o swoim terytorium podlatuje wysoko i obserwuje 
swoje gniazdo, schowane gdzieś na ziemi, pośród traw lub 
innych roślin. Inne charakterystyczne ptaki pól to zbliżona 
wielkością do wróbla, ale ze znacznie dłuższym ogonem, 
pliszka żółta oraz bliskie krewne kury domowej: przepiórka 
i nieco większa, niestety, w ostatnich latach coraz rzadsza 
nie tylko na Kociewiu ale i w całej Polsce, kuropatwa. Prze
piórka jest ptakiem trudnym do wypatrzenia ze względu 
na bardzo skryty tryb życia wśród zbóż, ale czasem 
można usłyszeć jej rytmiczny głos, zwłaszcza w bez
wietrznych wieczornych porach dnia. Niewprawne ucho 
może go pomylić z głosem ukrytego w trawach przed
stawiciela chruścieli - derkacza - „pierwszego skrzyp
ka łąki", jak określił go w „Panu Tadeuszu" Adam Mic
kiewicz. Zapewne gdzieś na wierzchołkach rosnących 
przy drodze niewysokich drzew zauważymy żółtego 
trznadla lub znacznie skromniej ubarwionego, ale od
zywającego się charakterystycznym trzeszczącym gło
sem potrzeszcza, a wśród gałęzi - kolorową ziębę lub 
ciemnego kosa - pospolite ptaki zadrzewień skraju pól. 

Wydaje się to może dziwne, ale pola to także bardzo 
ciekawy obiekt do obserwacji zimą, zwłaszcza, gdy przy
kryte są warstwą śniegu. Z daleka nierzadko widać na bia
łej płaszczyźnie lub pagórku różne zwierzęta, szukające 
w tym ciężkim dla nich okresie pokarmu. Spośród nich wy
mienić można sarny, chadzające o tej porze roku w gru
pach, lisa - coraz częstszego u nas drapieżnika lub czarno-
piórego kruka. Jeśli jednak nie zauważymy samych zwierząt, 
możemy zapoznać się z ich śladami i tropami posiłkując się 
jakąś „przyrodniczą ściągawką". Najbardziej charaktery
styczny ślad zostawia zając ze względu na układ odbitych 
w śniegu stóp w kształcie litery „Y". Oprócz tego na pew
no znajdziemy tropy, zostawione zazwyczaj po zmierzchu, 
dość licznych w tych okolicach dzików, saren i jeleni. 

Stawy hodowlane w okolicach Rokitek i Swarożyna oraz 
Jeziora Rokickie są atrakcyjnym miejscem do obserwacji 
przyrodniczych przez cały rok. O każdej jego porze rzuca 
się w oczy rosnąca w wielu miejscach trzcina pospolita, 
która szczególnie przy zbiornikach wodnych tworzy więk
sze zgrupowania, zwane trzcinowiskiem lub szuwarem trzci
nowym. Niekiedy jest mylona z także tu występującymi 
pałkami wodnymi lub oczeretami, a przecież bardzo łatwo 
ją od nich odróżnić! Dorastająca do trzech metrów wyso
kości jest rośliną świetnie przystosowaną do życia na grzą
skim, niestabilnym, często zabagnionym podłożu dzięki 
silnie rozwiniętym kłączom i rozłogom podziemnym. Trzci
na ma system przewietrzający w formie długich kanałów, 
który umożliwia dotarcie powietrza do łodygi, korzeni i kłą
czy pogrążonych w mule dennym lub w wodzie. Dzięki 
wspomnianym kłączom może szybko rozprzestrzeniać się 
(nawet do 20 m w czasie roku), a z jednego osobnika mogą 
powstać całe jej łany, co sprawia, że jest gatunkiem bardzo 
ekspansywnym. Szuwar trzcinowy może mieć charakter lą
dowy lub wodny. W szuwarze lądowym, oprócz trzciny, zna
leźć możemy wiele innych gatunków roślin, w tym: żywokost 
lekarski, wierzbownicę kosmatą, psiankę słodkogórz. Postać 
wodna szuwaru, spotykana najczęściej w przybrzeżnej stre
fie zbiorników wodnych, jest pod tym względem o wiele 
bardziej uboga, gdyż na dużych jego powierzchniach często 
rośnie tylko trzcina. Trzcinowisko charakteryzuje się swo
istą fauną, która rzadko występuje w innych środowiskach. 
Występują tu takie ptaki jak trzcinniczek, potrzos, rokitnicz-
ka oraz wąsatka -jedyny z wymienionych, którego możemy 
obserwować przez cały rok, gdyż nie odlatuje na zimę. Wraz 
z porą roku zmienia on jednak swoją dietę: latem odżywia się 
bezkręgowcami, w tym głównie owadami, natomiast zimą prze
stawia się na dostępne powszechnie nasiona trzciny i pałki 
wodnej. Wąsatki trzymają się wtedy zwykle w grupach i prze
latując z miejsca na miejsce odzywają się specyficznym me
talicznym głosem „dzyń, dzyń". 

Oprócz opisanego trzcinowiska na terenach podmo
kłych występują inne zbiorowiska roślinne, spośród któ
rych możemy wybrać i oznaczyć wiele ciekawych roślin. 
Znajdziemy wśród nich trawy: mozgę trzcinowatą - po
dobną do trzciny, mannę mielec - wysoką roślinę docho
dzącą nawet do dwóch metrów oraz charakterystyczną pałkę 
szerokolistną z ciemno-brązowymi kolbowatymi kwiatosta
nami, a przy odrobinie szczęścia nawet kosaćca żółtego, 
zwanego potocznie irysem. Ten ostatni gatunek coraz czę
ściej występuje w różnych śródpolnych oczkach wodnych 
zwanych na Kociewiu „kociołkami". Wiele ich znajdziemy 
wędrując w okolicach Goszyna, Lubiszewa lub Gniszewy, 
gdzie te bardzo cenne siedliska (w naturalny sposób 
wpływają na zwiększenie bioróżnorodności) nadają niepo
wtarzalnej barwy kociewskim polnym krajobrazom. 
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ZENON GURBADA 

Ponad czterdzieści lat działalno
ści Wiejskiego Domu Kultury 
w Rychławie, w tym przez ostat

nią dekadę w strukturze organizacyjnej 
Centrum Kultury ZAMEK w Nowem, 
to droga wypełniona społecznikowską 
pasją Gertrudy Woźnickiej - z d. Kufel. 

Do Rychławy przybyła po ukoń
czeniu szkoły średniej i w roku szkol
nym 1960/1961 została nauczycielką 
w miejscowej szkole. Przejawiała chę
ci by robić coś więcej niż uczyć dzieci 
i dlatego z zadowoleniem podjęła pra
cę w świetlicy wiejskiej. Znalazły się 
chętne dzieci i przy poparciu kierowni
ka szkoły, Feliksa Hinza zorganizowała 
kółko teatralne. Pierwsza wystawiona 
sztuka „Domek z ogródkiem" wzbudzi
ła zainteresowanie mieszkańców i co
raz więcej dorosłych włączało się w ży
cie świetlicowe. Dlatego powstały 
sprzyjające warunki do utworzenia ze
społu wokalno-tanecznego. W krótkim 
czasie przyszło pierwsze wyróżnienie, 
podczas Powiatowego Przeglądu Ze
społów Amatorskich w Świeciu. 

W 1962 roku uczestnicy zebrania 
wiejskiego wybrali panią Gertrudę na 
pracownika kulturalno-oświatowego. 
Przybyło pracy, a świetlica wieczora
mi stawała się prężnym ośrodkiem 
amatorskiego ruchu artystycznego, 
spotkań literacko-artystycznych, wsze
lakich szkoleń i prelekcji oraz akademii 
i wieczornic z okazji świąt państwowych 
i rocznicowych. W 1966 roku nastąpi
ło organizacyjne przekształcenie 
w Klub Rolnika i przydzielony został 
cząstkowy etat na prowadzenie działal
ności amatorskiej. Okazało się, że byli 
chętni z różnymi zainteresowaniami, co 
pozwoliło na organizowanie kółek za
interesowań: hafciarskich, plastycz
nych, fotograficznych, majsterkowi-

czów, szachistów, a nawet tenisa stoło
wego. Bardzo szybko rozwinął się 
teatrzyk lalkarski, i dzięki ciekawym 
spektaklom dla dziecięcej publiczno
ści, zasłynął w okolicy. Działalność 
przysporzyła zespołowi wiele pochwał 
i dyplomów uznania. Z rozrzewnieniem 
wspominane są te czasy, zapisane 
w systematycznie prowadzonej kroni
ce, bogato ilustrowanej zdjęciami i wy
cinkami prasowymi. 

W 1969 roku działała w Rychławie 
również biblioteka, co pozwoliło wła
dzom powiatowym na powołanie Wiej
skiego Domu Kultury. Kolejne lata 
charakteryzują się zmiennością zainte
resowań społeczeństwa. W wyniku 
zmiany pokoleń, jedne kółka przesta
ły działać, a powstały nowe, np. tańca 
nowoczesnego, a częste potańcówki 
przy rytmach dyskotekowych i orga
nizowane spotkania z różnych okazji 
cieszyły się popularnością oraz miały 
nad wyraz serdeczny charakter. Po
szczególne zespoły prezentowały 
swój program w wielu miejscowo
ściach, a wyjeżdżając na przeglądy 
przywoziły dyplomy i nagrody. 

Następny okres rozwoju pracy kul
turalnej wiąże się z ambitnym planem 
powołania zespołu ludowego - pre
zentującego folklor regionu kociew-
skiego. Wytyczone zadania organiza
cyjne zawierały warunek zachowania 
gwary kociewskiej, strojów i obrzędu, 
a przede wszystkim tańców i pieśni 
oraz ich autentycznej interpretacji. 
Ubiory dla przeszło dwudziestooso
bowego zespołu oraz instrumenty dla 
kapeli stały się zagadnieniem najważ
niejszym. Dzisiaj można krótko określić, 
że uporano się z tymi problemami, czę
ściowo przy pomocy Starogardzkiego 
Centrum Kultury i datę 8 lutego 1996 
roku można przyjąć za inaugurację dzia
łalności zespołu „Rychławiaki". 

Wertując obszerne tomy kroniki ze 
zdjęciami i wycinkami prasowymi moż
na prześledzić rozwój zespołu i jego ro
snącą rangę w regionie kociewskim. Nie 

dziwi też wzrost zainteresowania ośrod
ków naukowych dokumentujących re
gion kociewski i wykorzystanie boga
tych zbiorów Gertrudy Woźnickiej 
w opracowaniach dyplomowych stu
dentów. Jedną z prac magisterskich, 
napisanych w Instytucie Edukacji Ar
tystycznej Akademii Bydgoskiej im. Ka
zimierza Wielkiego pt. „Działalność 
artystyczna zespołu folklorystycznego 
„Rychławiaki" obroniła ostatnio Mał
gorzata Kierzkowska-Chmara. 

Uzupełnieniem bogatych zbiorów 
są zebrane w sporej ilości dyplomy i wy
różnienia, a wśród nich te najbardziej 
znaczące, szczególnie: nagroda Mini
stra Kultury i Sztuki za wyróżniającą 
działalność WDK w 1997 roku, dyplom 
„Za szczególne zasługi w rozwoju 
edukacji teatralnej", nagroda prezesa 
Towarzystwa Kultury Teatralnej na 
XXX Ogólnopolskim Konkursie „Bli
żej Teatru - Teatr '97", dyplom XIV Sej
miku Wiejskich Zespołów Teatralnych 
Piła - '97, dyplom XI Wojewódzkiego 
Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzę
du Ludowego w Lubiewie oraz list gra
tulacyjny od senator Doroty Kempki 
- za całokształt osiągnięć. 

Z działalnością zespołu ma okazję 
zapoznać się, przede wszystkim społe
czeństwo Kociewia. Oto kronikarskie 
zapisy: W Dniu Matki (1997 r.) zespół 
w kościele parafialnym pod wezwa
niem św. Andrzeja Boboli w Kamion
ce oprawił muzycznie śpiewem religij
nym uroczystą mszę św. odprawianą 
w ich intencji. Dzieciom Szkoły Podsta
wowej nr 1 wNowem(17.06.1999r.)za-
prezentował pieśni ludowe: „Na przy
witanie", „Jezdóm Kociewiakiem", 
„Dawid", „Robert", „Miała baba jedna 
córa" i „Na pożegnanie". W międzycza
sie były tańce, wiersze i monologi. 
Przygrywała kapela kociewska. 

W lipcu członkowie zespołu wypo
czywali w Osinach i brali udział 
w Warsztatach Kociewskich doskona
ląc się w gwarowym przedstawianiu 
scenek teatralnych oraz śpiewie i tań-
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cach kociewskich. Następnie uczestni
czyli (18.09.1999 r.) w VI Przeglądzie 
Kociewskich Zespołów Folklorystycz
nych ku czci Władczyni Kociewia w Pia
secznie. Zespół z własną kapelą: akor
deonistą - Krzysztofem Janickim i przy 
akompaniamencie diabelskich skrzy
piec Henryka Woźnickiego przedsta
wił widowisko pt. „Jak to na Kociewiu 
bywało" według prof. Marii Pająkow-
skiej-Kensik, zajmując trzecie miejsce. 
Częste wyjazdy z występami oraz 
wycieczki zespołu jednoczą coraz bar
dziej jego członków i są zachętą dla 
wstępujących. „Rychławiaki" stano
wią trwałe ogniwo łańcucha zespołów 
kociewskich, działających również 
w Tczewie, Starogardzie, Gniewie, Pel
plinie, Lubichowie, Subkowach i Pia
secznie. Wszystkie razem zrzeszają prze
szło 150 członków, a przeglądem ich 
prężności i możliwości był wspólny 
koncert w Pelplinie, na powitanie Jana 
Pawła II (6.06.1999 r.). 

Następnego roku (4.02.2000 r.) ze
spół wystawił we własnej sali kociew-
skie wesele według opracowania pani 
Gertrudy. W role młodej pary - Anto
si i Dełala wcielili się Agnieszka Kosi-
dło i Łukasz Zaremba. Na swojską nutę 
grała kapela w składzie: Zbigniew El-
wart i Krzysztof Janicki - akordeony, 
Daniel Bieńkowski - klarnet i Henryk 
Woźnicki - diabelskie skrzypce. Insce
nizację rozpoczyna powitanie chlebem 
i solą powracającej z kościoła pary mło
dej, a korowód odtańczył chodzone
go. Po tańcach powitalnych bawili się 
goście. Na stołach zastawiono jedze
nie kociewskie: chleb z makiem, kapu
sta gotowana, smalec ze skwarkami, 
masło i miód, placek drożdżowy z kru-
szonką, torty i pączki, a popijano kawą 
prawdziwą i zbożową oraz piwem. Prze-
wijały się melodie ludowe, m.in. „Na 
weselu kociewskim", „Polka kociew-
ska", „Szybra", „Chwatki oberek", „Faj
ny chłop z niego był" i inne wesołe 
a skoczne „kawałki". Jak na każdym 
weselu dodatkową dawkę śmiechu 
i rozrywki sprawiły „maszki" - przebie
rańcy. W baby wcielili się Sebastian 
Ficerman i Monika Noga, panem mło
dym był Mariusz Kłos, a kominiarzem 
Iwona Zielińska. Były też „oczepiny" 
i ceremonia przyjęcia obowiązków 
mężatki i gospodyni. Wśród zadowo
lonych gości weselnych byli miesz
kańcy Rychławy oraz przedstawiciele 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
w Bydgoszczy, prof. Maria Pająkow-
ska-Kensik, starosta Marzena Kempiń

ska, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowem - Marek Słomiński i wicebur
mistrz Urszula Kempińska-Czerwińska. 
Kociewskie wesele wzbudziło szero
kie zainteresowanie społeczeństwa 
i było wystawiane podczas XII Woje
wódzkiego Przeglądu Teatrów Wiej
skich i Obrzędu Ludowego w Lubiewie 
(16.04.2000 r.) zdobywając III miejsce 
oraz szczególne uznanie poseł Barba
ry Hyla-Makowskiej. 

Przez cały dzień (17.05.2000 r.) 
WDK w Rychławie tętnił wesołością 
i odświętną atmosferą. Przybywali licz
nie przedstawiciele władz samorządo
wych i organizacj i społecznych, 
miejscowych oraz z województwa 
pomorskiego, byli członkowie zespo
łów poprzednio działających, miejsco
wi i z sąsiednich wiosek oraz sympaty
cy z różnych stron by uczcić jubileusz 
40-lecia działalności kulturalno-oświa
towej Gertrudy Woźnickiej. Postać 
jubilatki i dokonania zespołów, przez 
40 lat powoływanych, angażujących 
ludzi starszych, młodzież i dzieci są 
znaczne i ponadpokoleniowe, dlatego 
docenione. Jakże wymowne było 
przybycie jednej z najstarszych człon
kiń - Heleny Dominikowskiej z pra
wnuczką Paulinką, obecnie występu
jącą w zespole. Rangę tego jubileuszu 
podnieśli licznie przybyli przedstawi
ciele władz: Maria Sobczak, Renata 
Rybacka z Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Bydgoszczy, Marzena Kem
pińska - starosta świecki, Marek Sło
miński - p r z e w o d n i c z ą c y Rady 
Miejskiej w Nowem, Urszula Kem
pińska-Czerwińska - wiceburmistrz, 
Mirosława Molier ze Starogardzkiego 
Centrum Kultury i najstarszy uczest
nik, 81 -letni Teofil Watkowski z Nic
poni. Nadeszły listy z życzeniami 
i oceną działalności pani Gertrudy, 
a w jednym wymowne słowa: To 
przez takich ludzi istnieje i ma się 
dobrze kultura ludowa, nie zapomi
namy o sztuce i obyczajowości ludo
wej, wychowujemy ludzi wrażliwych 
na piękno, tworzymy podstawy uczuć 
patriotycznych. 

Pomyślnie zakończył się 2000 rok. 
Zespół, po zajęciu III miejsca w kon
kursie Wojewódzkiego Przeglądu Te
atrów Wiejskich i Obrzędu Ludowego 
w Lubiewie, występował 6 maja w Pile 
podczas XVII Sejmiku Wiejskich Ze
społów Teatralnych. We wrześniu 
zespół uczestniczył w VII Przeglą
dzie Kociewskich Zespołów Folklo
rystycznych w Piasecznie zajmując 

II miejsce. Koncert muzyki, śpiewu 
i tańca ludowego prowadziła Mirosła
wa Molier ze Starogardu. Szczególne 
znaczenie w regionie miał II Kongres 
Kociewski w Świeciu. Kapela „Rychła-
wiaków" witała gości, a członkowie 
zespołu udzielali informacji i wręczali 
okolicznościowe znaczki, natomiast 
wieczorem koncertowali w sali Społecz
nego Liceum Ogólnokształcącego. 
W trzecim dniu obrad uczestniczył 
Marszałek Sejmu, Maciej Płażyński. 
W koncercie galowym „Rychławiaki" 
wystąpiły wspólnie z zespołem ze Zble
wa. 9 grudnia, podobnie jak co roku, 
Starogardzkie Centrum Kultury zorga
nizowało IX Festiwal Kolędniczy i Ob
rzędu Ludowego. Wystawiony frag
ment wesela kociewskiego, według 
ks. Bernarda Sychty, zaowocował I miej
scem. Szczególnym wyróżnieniem było 
przygotowanie dla radia „Głos" w Pel
plinie i nagranie „Jasełek" w trzech ak
tach, opracowanych przez prof. Marię 
Pająkowską-Kensik. Czas prędko upły
wał wypełniany występami w wielu 
miejscowościach, podczas festynów 
i lokalnych uroczystości, jak chociaż
by corocznie obchodzone „Dni Nowe
go". Były też nagrania dla telewizji 
kablowej i regionalnej: gdańskiej i byd
goskiej, a także udział w wielu impre
zach artystycznych i regionalnych. 

Kolejna uroczystość (8.11.2001 r.) 
przypadła w piątą rocznicę działalno
ści i zgromadziła blisko stu uczest
ników oraz przedstawicieli władz 
samorządowych i instytucji kultu
ralnych. Dla gości i mieszkańców 
Rychławy udział w biesiadzie wesel
nej obrządku kociewskiego, zapre
zentowanej przez 30-osobowy ze
spół był niezapomnianym przeżyciem. 
Była to prawdziwie artystyczna uczta 
ludowa, w pełni tego znaczenia, gdyż 
stoły zastawiono kociewskim jadłem 
i piciem. Był czas składania gratulacji 
i życzeń. Ogólna wesołość i tańce trwa
ły do późnych godzin, wiele śpiewa
no, a szczególnie specjalnie na tę uro
czystość napisaną piosenkę pt. „Sómy 
Rychławiaki". 

Następnym celem działalności 
„Rychławiaków" stało się odtworze
nie zapustów kociewskich. Obcho
dzony „tłusty czwartek" (7.02.2002 r.) 
był biesiadą ludową pt. „Do Marynki 
na pumelki". Przypomniano pospoli
ty niegdyś w ostatki, zwyczaj piecze
nia pączków - zwanych pumelkami, 
ruchankami, grochowiankami i opa-
rzeńcami - w okolicach Świecia. Mło-
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Śliwa Jolanta, 625 
Śliwa Marek, 30, 168, 169, 170, 171, 173, 751 
Śliwa Marta, 289 
Śmiech Romuald, 295, 433 
Świętosław, 30 
Świtalska Jadwiga, 802 
Tobolski Kazimierz, 109 
Tollik Jan, 856 
Tollikowie, 133, 138 
Treder Jerzy, 556, 569 
Trzcińska Helena, 817 
Urbanowska Magdalena, 676 
Waliński Józef, 810 
Wałaszewska Helena, 392 
Wałaszewski Jan, 392 
Warneńska Monika, 306 
Waśkiewicz Andrzej K„ 539, 580 
Wdziękońska Barbara, 471 
Weichert Figurska Danuta, 318, 461 
Weiss Zenon, 119 
Weltrowski Józef, 5, 10, 11, 85, 307, 534, 535, 536, 537 
Wentowski Romuald, 497 
Wespa Jan, 555, 630, 631, 632, 633, 720 
Wespa Maria, 475, 815 
Westphal Marcin, 10, 11 
Weyssenhoff Jan, 28 
Wieczorek Kazimierz, 149, 773, 797, 824 
Wieczorek Leon, 797 
Wieniawa-Długoszewski Bolesław, 824 
Wietka Zbigniew, 173 
Wirkus Artur, 642, 703 
Władyczanka Maria, 790 
Władyka Antoni, 790 
Władyka Lucja, 790 
Wojak Tomasz, 491 
Wojciech Św., 277, 479 
Wojciechowski Stanisław, 33 
Wojciechowski Wacław, 244 
Wrycza Józef, 5, 85, 307 
Wybicki Józef, 15 
Wyczyński-Wrzos Paweł, 575, 656, 658, 669 
Wygocka Maria, 324, 326, 336, 337, 343, 344, 352 
Wysmułek Iwona, 622 
Zaczyński Stanisław, 294, 316, 544, 745, 762 
Zblewski Zdzisław, 857 
Zieliński Edmund, 480 
Zieliński Ignacy, 576 
Ziółkowski Józef M., 139, 167, 182, 195, 198, 200, 204, 

265, 270, 288, 299, 305, 313, 484, 515, 577, 591, 748, 768, 
783, 784, 791, 794, 855 

Zwara Grzegorz, 501 
Żeromski Stefan, 306, 603 
Żywiecka Ewa, 424, 434, 438, 440, 441, 588 
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Indeks nazw geograficznych 
opracowała Katarzyna Waldecker 

(uzupełnienie 2000 r. Roman Landowski) 

Angola, 753 
Bąkówko, 559 
Bielawki, 453 
Bolesławowo, 147 
Bory Tucholskie, 85, 187, 498, 590, 705 
Borzechowo, 7, 141, 148-149, 797 
Boże Pole, 150 
Brazylia, 53, 768 
Brusy, 767 
Budapeszt, 756 
Bydgoszcz, 84 
Bytyczek, 151 
Chojnice, 767 
Czarna Woda (Wda), 143-146, 153, 163 
Czarna Woda, 10-11, 65, 90, 152, 341, 393, 503-504, 

507, 521, 595, 606-607, 610, 638, 639, 640, 793 
Czarne, 145 
Czarnocin, 857 
Czartówko, 396 
Czersk, 673 
Dragacz, 318, 329, 461 
Drewniaczki, 669 
Dunaj, 756 
Dzierżążno, 140 
Fordon, 740-743 
Gdańsk, 25, 40, 47-49, 226, 238, 480, 615 
Gniew, 65, 119, 133, 136, 154-160, 496, 499, 804 
Gniszewo, 331 
Gordyn, 162 
Gorzędziej, 65, 161-162, 530 
Górna Grupa, 765 
Gręblin, 68, 83 
Grudziądz, 7 
Huta Kaina, 163 
Jaroszewy, 130 
Jastrzębie, 144, 521, 534-537 
Kanada, 58-59, 61 
Kasparus, 529 
Kaszuby, 59, 582, 764 
Kociewie, 18, 28, 64, 69, 81, 91, 99-106, 108-111, 

113-115, 127-129, 151, 180, 225, 243, 277, 299, 315, 318, 
322, 326-327, 334, 338, 344, 350, 353-360, 365, 413, 
416-417, 419-423, 426-431, 452, 454, 470-471, 474, 
479-480, 486, 490, 498, 508, 511-514, 541-542, 558-559, 
574, 579, 582, 586, 606-607, 611, 651, 656, 679, 705, 707, 
720, 737, 749-750, 768, 805, 810, 823 

Kozłowo, 226-227, 238, 246 
Kraków, 50 
Lignowy, 68, 88, 92 
Londyn, 23, 269, 740-743 
Loreto, 26 
Lubiki, 746 
Lubiszewo, 65, 164 
Łódź, 149 
Mała Słońca, 530 
Mątawy, 751 
Mestwinowo Las, 130 
Mierzeszyn, 476 
Miłobądz, 165-166 
Młyńsk, 145 
Modrowo, 147 
Morsk, 242 
Niderlandy, 106 
Novo Castro, 171 
Nowa Zelandia, 57 
Nowe, 30, 65, 167-182, 706 
Nygut, 147 

Odry, 63 
Ontario, 58 
Opalenie, 183-186 
Osie, 187 
Osiek, 141 
Ostaszków, 129 
Pączewo, 188 
Pelplin, 20, 65, 189-194, 389, 436, 453, 462-465, 489, 

494, 532, 582, 613, 618, 739, 745, 750, 755, 758, 770 
Pescu, 281 
Piardkowo, 559 
Piaseczno, 466, 490, 518 
Pieczyska, 529 
Piesienica, 132 
Pinczyn, 517, 583 
Polska, 35, 41, 43, 52, 235, 438, 523, 776-778, 855 
Pomorskie Województwo, 34, 187 
Pomorze, 3, 6, 13-14, 18, 25, 30-31, 33-34, 36-37, 40, 

42, 45, 47-49, 53, 86-87, 120, 307, 391, 739, 805 
Rajkowy, 137, 195 
Rokitki, 524 
Rokocin, 503 
Rudno, 68 
Rzucewo, 21 
Sartowice, 50, 706 
Sartowicko-Nowska Nizina, 106 
Skarszewy, 65, 130, 196-198, 501 
Skórcz, 65, 199 
Sobowidz, 141 
Swarożyn, 456 
Starobielsk, 129 
Starogard Gd., 2, 65, 87, 200-222, 459, 481, 493, 495, 

516, 547, 810, 824-826 
Starogardzki Powiat, 87, 437 
Staszów, 264 
Stęblewo, 65 
Struchawa, 616 
Subkowy, 525, 530 
Suchobrzeźnica, 529 
Sulęczyn, 679 
Szoryca, 199 
Szpęgawski Las, 660, 793 
Śliwice, 223-225, 414, 761 
Świecie, 65, 226-248, 616, 763 
Świecki Powiat, 432 
Tczew, 8, 29, 46-48, 51, 65, 121, 124-126, 249-306, 331, 

442, 445, 460, 484-485, 492, 520, 530, 588, 634, 779-780, 
790, 798, 809, 819 

Tczewski Powiat, 62, 82, 93, 190, 275, 291 
Toruń, 502 
Twarda Góra, 528 
USA, 54 
Walichnowska Nizina, 116, 800 
Waplewo, 238 
Warlubie, 324, 326, 336-337, 344 
Wieck, 143 
Wielka Słońca, 530 
Wiosło, 861 
Wisła, 46, 72, 100, 106, 243, 249, 269, 329, 352, 644, 

666, 763 
Wysoka, 678 
Zajączkowo, 319 
Zamek Kiszewski, 142 
Zblewo, 7, 307-309 
Zimne Zdroje, 146, 310, 521, 738, 744, 754, 768 
Złe Mięso, 144 
Żuławy Wiślane, 106, 522 
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Indeks nazw własnych 
opracowała Katarzyna Waldecker 

(uzupełnienie 2000 r. Roman Landowski) 

Agora, 39 
Badex, 299, 515 
Bałtycki Uniwersytet Ludowy w Opaleniu, 186 
Bank Ludowy w Gniewie, 133 
Bank Spółdzielczy w Starogardzie, 215-216 
Batalion Obrony Narodowej Starogard, 117 
Biesiada Literacka w Czarnej Wodzie, 595, 606 
Burczybas, 496 
Centrum Kultury w Pescu, 281 
Collegium Marianum w Pelplinie, 190, 451, 462-465 
Cymbał, 543 
Dom Kultury Kolejarza w Tczewie, 281, 290 
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, 503 
Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd., 208 
Dziennik Bałtycki, 755 
Dziennik Starogardzki, 4, 338 
Dziennik Świecki, 229 
Europejskie Spotkania Młodych, 756 
Federacja Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba", 327 
Festiwal Piosenki Francuskiej, 493 
Gazeta Gdańska, 424, 434, 438, 440-441 
Głos Osia, 187 
Głos Serca Polskiego, 534-537 
Głos Starogardzki, 206, 339 
Głos Świecki, 230 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gniewie, 499 
Goniec Pomorski, 338 
Gregorianum, 229 
Harcerska Orkiestra Dęta w Tczewie, 484 
Izba Tradycji Kociewia w Zajączkowie, 319 
I Kongres Kociewski, 311-313, 335, 349 
II Kongres Kociewski, 109, 314, 316, 322, 347-348, 542 
VI Kongres Regionalny Towarzystw Kultury, 342 
Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas" w Londynie, 23, 

740-743 
Klub Miłośników Kociewia, 326, 343 
Kociewie, 338 
Kociewski Kantor Edytorski, 538-539, 544, 753 
Kociewskie Porozumienie Samorządowe, 335 
Kociewskie Towarzystwo Oświatowe, 328 
Kolejowa Orkiestra Dęta w Tczewie, 492 
Koło Miłośników Kociewia w Warlubiu, 337 
Koło Przewodników w Tczewie, 301 
Koło Terenowe nr 1 Towarzystwa Miłośników Borów Tuchol

skich, 187 
Komisja Pomorska, 40 
Kongres Pomorski, 323 
Kopiec Piłsudskiego, 50 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tczewie, 272 
Liceum Medyczne w Tczewie, 8 
Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie, 459 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, 266, 512, 775, 795, 

798, 802 
Miesięcznik Literacki, 781 
Misyjne Zgromadzenie Słowa Bożego, 765 
Modraki, 489 
Monitor Polski, 43 
Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 502 
Muzeum Wisły w Tczewie, 46, 252, 279, 819 
Muzeum Ziemi Kociewskiej, 205 
I Ogólnopolskie Targi Wydawnictw Regionalnych w Staszo

wie, 264 
Ochotnicza Straż Pożarna w Tczewie, 285 

Ośrodek Tradycji Kółek Rolniczych im. J. Kraziewicza w Pia
secznie, 31-32, 518 

Państwowa Szkoła Muzyczna w Tczewie, 276, 460 
Piaseckie Kociewiaki, 490 
Pielgrzym, 12, 17, 191, 458, 592-593, 605 
Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, 759 
Pomerania, 325, 439 
Pomorska Fabryka Drożdży w Tczewie, 278 
Pomorze, 798 
Powstanie listopadowe, 35, 45 
Rada Ludowa Powiatowa w Gniewie, 157 
Roczniki Historyczne, 47-48 
Sanktuarium Maryjne w Świeciu, 763 
Sejm Rzeczpospolitej Polski, 855 
Seminarium Duchowne w Pelplinie, 494 
Słowo, 571 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, 287 
Spółdzielnia Produkcyjna „Ciebierowo" w Rajkowach, 195 
Starogardzkie Centrum Kultury, 213, 218 
Stowarzyszenie Promocji Współczesnych Artystów Polskich 

Sztuk Wizualnych w Gdyni, 469 
Straż Ludowa w Gniewie, 158 
Strażnica, 121 
Szkoła Morska w Tczewie, 250 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, 

184 
Szkoła Podstawowa w Swarożynie, 456 
Szkoła Podstawowa w Warlubiu, 326, 337, 343 
Szkoła Podstawowa w Zajączkowie, 319 
Szkoła Polska w Piasecznie, 466 
Szpital św. Elżbiety w Starogardzie Gd., 208 
Świerki, 123 
Taize, 756 
Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski", 5, 10-11, 

22, 93 
Tczewskie Centrum Kultury, 484 
Teatralny Zespół Dziecięcy „Baj", 445 
Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Starogardzie, 516 
Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, 459 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej, 317, 330, 533, 

805, 814 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, 345-346, 775, 

795, 798, 802, 827 
Tygodnik Polski, 269 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 109 
Uniwersytet Ludowy w Bielawkach, 453 
II Warsztaty Regionalne dla Nauczycieli Kociewia, 334 
Wydawnictwo Diecezjalne w Pelplinie, 532, 750 
Wydawnictwo Morskie, 758 
Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, 582 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Tczewie, 288 
Zakon Cystersów, 739, 770 
Zakon Dominikanów, 261 
Zakon Krzyżacki, 296 
Zespół do Spraw Upamiętniania Etosu TOW „Gryf Po

morski", 22 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, 263, 588 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gd., 493, 

495 
Zeszyty Kociewskie, 548 
Zgromadzenie Słowa Bożego, 736, 765 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku, 40, 356, 512 
Zrzeszenie Kociewskie, 339, 806 
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Indeks autorów poezji 
opracowała Katarzyna Waldecker 

(uzupełnienie 2000 r. Roman Landowski) 

Baczewska Alina 

Boderek Anna 

Borowik Monika 

Borzęcki Ryszard 

Brzozowska Ilona 

Brzozowska-Misiewicz Ilona 

Bukowski Andrzej 

Bukowski Zygmunt 

Chróścielewski Tadeusz 

Dembek Wanda 

Frąckiewicz Monika A. 

Gadecki Jacek 

Giełdon Grażyna 

Grzyb Andrzej 

Oddanie 
Po latach 
Spacer badeński 
Wołanie 

Drzewo 
Marzenie 
Oczekiwanie 
Tęskność 

Kompleta 
Modlitwa ćmy 
Zaklęcie 

Bez tej przyjaźni 
Na pożegnanie 
Obowiązek 
Poza domem 

*** [A ja zostanę] 
*** [Ta ziemia] 
Jak babie lato 

Jesień 

Idą błękitni ułani 

Choinka 
Domowe piwonie 
Gdzie cienie kłosów 
Kiedy echo 
Kwitnące rzepaki 
List 
Moja jaskółeczko 
Moja najdroższa 
Moje Kociewie 
Na przywidzkim cmentarzu 
Narodziny Madonny 
Radość 
W cieniu dębu 

20 lutego 1920 

Dzwon na roraty 
Gajowy 
Me ukochane Kociewie 
Pszczoły 
Stoi wisienka 
Śliwy 

Boję się bać 

Deszcz 

*** [Dałeś nam góry] 
*** [Dlaczego miłość jest] 
*** [Jesień] 
*** [Życie] 
Duch i jawa 
Dwa światy 
Kiedy rozłąka 
Konfesjonał Boga 
Modlitwa o dziecko 
Oczy Słowianki roziskrzone 
Walc z Madonną 
Widokówka z lata 

Zadziwienie 

*** [Soczyste liście] 
*** [Świerczek] 

Halbe Robert 

Hillar Małgorzata 

Jabłoński Hiacynt 

Jakubik Jan 

Kalinowska Marlena 

Kamecki Franciszek 

Kancelista Paweł 

Kliński Jacek 

Kozłowska Aneta 

Krakowski Wacław 

Landowski Roman 

Latopolska Helena 

Łącki Mariusz 

Madaliński Krzysztof 

Majewski Jan 

Burza nad jeziorem 
Czarna Woda - jesień 
Czarna Woda - lato 
Czarna Woda - wiosna 
Czarna Woda - zima 
Dom 
Kałębie 
Kantata starogardzka 
Kociewie 
List z tucholskiego boru 
Nieznanemu żołnierzowi 
Ostatni dzień lata 
Przebudzenie 
Ścieżka przez las 
W drodze 
Wiosenny wiersz 
Wróble 

Zapomnij 
Zioła 

*** [Poczytalność słowa] 
*** [Znów wsiądę] 
Niewidomy 
Powstanie 

My z drugiej połowy XX wieku 
Zapach siana 

Batalia pod Tczewem 

*** [Przeciąga się] 
*** [Słońca brzegiem] 

Smutek 
Zieleń i błękit 

Boże Narodzenie 
Incarnatus 
Koleżance 
Kolęda 
Monolog z Cekcyna 
Portret matki 
Wycieczka z młodzieżą 

Oto wstaje nowy dzień 
Oto wstaje nowy dzień II 
Te słowa 

*** [jesteś tak blisko] 
Do przyjaciół moich 
Powitanie syna 

*** [Z moich snów wyśniony] 

Las Szpęgawski 
Mlecze znad Wisły 
Rodzina 

Jakby miejsce narodzenia 
Przedzimowe sny 
Ziemio, ty najbliższa 

Do Ciebie Wisło ten wiersz 
Wisła 

Bór 
Osiecki gród 

Wieczorna refleksja 
Zadedykowane Kateczce 
Pieśń drozda 
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Malczewska Krystyna E. 

Matracka Magda 

Miernikiewicz Piotr 

Milewska Monika 

Norek Andrzej 

Olszewska Beata 

Orzeszek Monika 

Pobłocki Hubert 

Pol Wincenty 

Pollak Monika 

Popielińska Kamila 

Powalska Franciszka 

Prabucki Ryszard 

Rachwał Mieczysław 

Roszak Maria 

Senski Roman 

Zmierzch 

Odpust w Sulęczynie 
Pejzaż wiejski z Kociewia 

Dokąd pójdziesz 
Piosenka niechcianej dziewczyny 

Żuławy śpią 
Na jarmarku 

Prefacja 

*** [nie wierzę] 
Człowiek 
Listopad 

Kiedy przyjdziesz do mnie 
Łzy 
Ptaki 
Umarło 

Jeszcze raz 
Odejście 
Otwierajcie wrota 

Gwazdka 
Limeryki kongresowe 
Limeryki pokóngresowe 
Wielganoc bezrobotnych 

Nocleg w Czersku 

*** [dom mój] 
*** [jest takie miejsce] 
*** [pędzel] 
*** [zamykam oczy] 

Mój Chrystus 
Optymizm 
Rumianek 
Zaufać miłości 

Wiosna 

*** [jakże mali] 
*** [kiedy odejdziesz] 
*** [skąd czerpać ciepło] 

Czekanie 
Drzewa 
Lenistwo 
Niepokój 

Pory roku 

*** [lato odchodzi] 
*** [na jakim to bruku] 
Epitafium 
Kamienne Kręgi 
Kapliczka w Sartowicach 

Leśna chwila 
List II 
Listopad 
Nowe 

Sędzicki Franciszek 

Sierko Stanisław 

Skerka Anna 

Skwirowska Małgorzata 

Spankowski Michał 

Stachurski Jerzy 

Stawicki Adam 

Śliwa Jolanta 

Urbanowska Magdalen; 

Wespa Jan 

Wirkus Artur 

Wrzos-Wyczyński Paweł 

Wysmułek Iwona 

Zagdan Justyna 

Szkic regionalny 
Ulica Świętopełka 

Wiatr zawiał od pomorskich stron 

Chtoś niestónd 
Dobry brzeg 
Gniewscy garbarze 
Kamieniczka Rynek 15 
Orzeł znad młyna 
Wierzba 

*** [co myślisz] 
*** [Zapomniałam] 
Coś już było 
Samotność 

Autobiografia 
Jesień 
Jestem 
Życie 

Rozbieranie domu 

Garść wspomnień 
Muzykanty grajta 
Oj, tup-tup po podłodze 

Dedykowane J. 
Wiara 

*** [Szczebioce jeszcze] 
*** [Zamknięci w klatkach] 
Do Ciebie 
Trzej Królowie 
U żłóbka 

i Niczym deszcz w upalny dzień 
Ostrzeżenie 

Ballada Jana Wespy: Koźli zaprzęg 
Ballady Jana Wespy: Franek ji Franka 
Ballady Jana Wespy: 0 jelaniu zes 
Jelania 
Ballady Jana Wespy: Srylowskie przigody 

Człowiekiem... 
Niedomówienie 
Pamięci matki... 
Strach 

Chciałbym byś przyszła 
Kochanka 
Kościół nad Wierzycą 
Orka 
W Drewniaczkach ciągle straszy 
Wóz Drzymały 
Żniwo 

*** [już prawie zapomniałam] 
*** [pojawiłeś się w moim życiu] 

*** [Wieczorem] 
Sen 
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tecznej atmosferze (12.12.2002 r.) ob
chodzono kolejny Dzień Kociewski. 
Uroczystość zaszczyciła swoją 
obecnością Irena Bracka - prezes 
Kociewskiego Towarzystwa Oświa
towego w Tczewie. Przygotowała 
wykład o roli literatury i czasopism 
regionalnych w służbie społeczno
ści lokalnej. Natomiast Kociewski 
Kantor Edytorski uruchomił sto
isko, prezentujące dorobek wydaw
niczy, umożliwiając publiczności 
szeroki wybór publikacji i udane za
kupy. Spotkania uatrakcyjniły wy
stępy artystyczne zespołów dziecię
cych i młodzieżowych. Skupione 
wokół teatru lalek i cieni „Baśniowy 
Świat" pod kierownictwem Stefana 
Giełdona przedstawiły w gwarze ko-
ciewskiej bajkę ludową Bernarda Ja-
nowicza „O kozie rogaty", a zespół 
„Rychławiaki" przedstawił przygo
towane przez panią Gertrudę pieśni, 
tańce i zwyczaje ludu kociewskiego. 

Miłym akcentem uroczystości 
było wręczenie dyplomów i nagród 
zwycięzcom VIII Turnieju Wiedzy 
o Nowem i Kociewiu. Z rąk dyrek
tora Andrzeja Gapa i wiceburmistrz 
Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej 
otrzymały je uczennice Szkoły Pod
stawowej w Rychławie: Dominika 
Sikora, Magdalena Olkowska i Mar
tyna Judzińska; gimnazjaliści: Rado
sław Tomasz Kłos, Sylwia Szambow-
ska, Róża Piecuch, Mariusz Kłos 
i Aleksandra Moczyńska oraz lice
aliści Rafał Openkowski i Michał 
Dworacki. 

Poznanie obrzędowości daw
nych czasów dopełniła wystawa 
przedmiotów codziennego użytku, ze
branych przez Stanisława Podrazę 
oraz rzeźby ludowego artysty z Wiel
kiego Komorska - Jana Weremi, pre
zentowana w galerii zamkowej. 

Tradycyjnie uczestnicy spotka
nia zostali poczęstowani pączkami 
wypieczonymi według kociewskie
go przepisu na „ruchanki z łyżki" 
i chwalili ich wyśmienity smak. 

Zamykam ten przegląd dokonań 
działalności na niwie kultury i zacho
wania obrzędowości kociewskiej Ger
trudy Woźnickiej i członków zespołu 
„Rychławiaki". Niech stanowi on 
swoiste podziękowanie za poniesio
ne trudy, a życzenia dalszych sukce
sów i rozwoju działalności artystycz
nej niech będą wyrazem wdzięczności 
usatysfakcjonowanej społeczności 
Kociewia. { 

Z nasiej półki 
Opr. M. Roland 

Brucka Irena, Jak na Ciebie czeka
łam, ilustracje Daria Selke-Bonna. WDP 
„Bernardinum" Pelplin 2002, s. 16, form. 
16,5 x 23,5 cm. 

Książeczka Ireny Brackiej, to 
jakby dwugłos matki i córecz

ki, dlatego właśnie rzecz cała składa 
się tylko z dwóch tekstów. 

Pierwszy wiersz „Jak na Ciebie cze
kałam" opowiedziany przez matkę od
powiada na pytanie: skąd się biorą 
dzieci? Wiersz napisany w pierwszej 
osobie, adresowany do córeczki, świad
czy o tym, że autorka wykorzystała 
w nim własne doświadczenia matki, po
tem babci i pedagoga. 

Wiersz drugi „Z mamą do przed
szkola" jest jakby odwróceniem sytu
acji. Tekst napisany też w pierwszej 
osobie, pochodzi od tej narodzonej już 
kilkuletniej „fasolki", dziękującej za 
dane jej życie i dar możności poznawa
nia i podziwiania świata. 

Publikacja posiada wszelkie walory 
książeczki literacko-dydaktycznej, sta
rannie wydanej i pięknie ilustrowanej. 
Winna ona znaleźć swoich odbiorców, 
zarówno wśród tych najmłodszych czy
telników jak i matek, głośno czytających 
te wiersze swoim dzieciom. 

Doczekaliśmy się rzetelnego za
pisu życia i pracy Czesława 

Glinkowskiego, który przez wiele lat 
w końcowym okresie Polski Ludowej 
był prezydentem miasta Tczewa. 

Po opisie życia i pracy nauczyciela 
w szkole następują rozdziały rejestrują
ce działalność autora na stanowisku 
dyrektora Zespołu Szkół Zawodo
wych CR „Samopomoc Chłopska". 

Drugi, obszerny rozdział to Zapi
ski z lat prezydentury, od 1977 roku 
do 1990. Czesław Glinkowski dzieli się 
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dzi artyści-amatorzy przedstawili ro
dzinę kociewską w ten zapustny wie
czór. Matka Marynka piecze pumelki, 
a jedna z córek siedzi przy kierzance 
i robi masło. Cała liczna rodzina przy 
stole gawędzi w oczekiwaniu na wie
czerzę. 

Tajemniczość tego wieczoru ma 
swoją ludową tradycję i nie dziwi 
przybycie przebierańców. Kolacja 
składa się z bigosu, smalcu ze skwar
kami, chleba i kawy zbożowej. Po
tem nadszedł czas na pumelki z nie
spodzianką i kawę prawdziwą lub 
herbatę. Podano również napoje 
chłodzące oraz piwo. Ogólną weso
łość sprawiła dopiero kapela w skła
dzie: Krzysztof Janicki, Zbigniew El-
wart i Henryk Woźnicki. Zespół 
ośmiu par tanecznych przedstawił 
„tupanego" ze wszystkimi figurami 
i najmłodszą, dwuletnią Kociewian-
ką - wnuczką Gertrudy Woźnickiej. 
Tańczono na melodie ludowe: „Kosi, 
kosi...", „Po czamu...", „Żebyś ty kna-
pie..." i „To je szneptuch...", a w mię
dzyczasie kapela grała polki bie
siadne z przyśpiewkami. Wesoły 
śpiew i ogólna zabawa udzieliła się 
wszystkim. W dziecięcej zabawie 
„Mam chusteczkę, mam jedwab
ną..." brali udział również dorośli. 

Po tylu latach działalności Ger
trudy Woźnickiej w Rychławie obu
dziły się wspomnienia i refleksje 
u wielu byłych członków różnych 
zespołów, rozproszonych dzisiaj po 
całym kraju, a nawet mieszkających 
za granicą. Potrzeba ta zrodziła spo
tkania koleżeńskie, które zapocząt
kowali absolwenci szkoły w Rychła
wie - rocznika 1962. Było wiele 
wspomnień i sympatycznych poga
wędek wzbogaconych możliwością 
przeglądania obszernej kronikar
skiej dokumentacji. Bardzo miłe spo
tkanie wspomnieniowe przy świe
cach odbyło się 17 kwietnia 2002 
roku. Okazją ku temu było wydanie 
w Grudziądzu „Wierszy i poezji wy
branej" oraz „Złotych myśli" autor
stwa Feliksa Hinza, byłego kierow
nika szkoły w Rychławie, przez syna 
autora - Czesława i przekazanie de
dykowanych egzemplarzy państwu 
Gertrudzie i Henrykowi Woźni ckim. 

Wiejski Dom Kultury w Rychławie 
działa w strukturze organizacyjnej 
Centrum Kultury ZAMEK w Nowem 
i uczestniczy w oprawie artystycznej 
wielu uroczystości, szczególnie o cha
rakterze regionalnym. W przedświą-



Glinkowski Czesław, Życie Tczewem 
pisane. Refleksje długoletniego prezyden
ta miasta. Kociewski Kantor Edytorski 
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczew
skiej 2002, nakład 1000 egz., s. 216, 
form. 14,5 x 20,5 cm, ilustr., tab., dokum. 

także wspomnieniami o ludziach, któ
rzy na trwałe pozostali w jego pamięci. 

W Aneksie zaś wymienia ważniej
sze dokumenty mówiące o rozwoju 
miasta. Interesujący jest także ostatni 
rozdział Z łamów czasopism. 

Kociewiu przybyła kolejna książ
ka dająca w miarę pełną wiedzę 

o dziejach parafii i wsi Konarzyny. Au
tor ks. Tadeusz Knut, jak stwierdził to 
w swojej Przedmowie Biskup Pelpliń-
ski, na serio przejął się (...) zachętą, 
ażeby duszpasterze zostawili po sobie 
także uporządkowane dzieje swojej 
parafii. 

Samej historii w książce jest naj
mniej, więcej sylwetek proboszczów 
i wyimków z kroniki parafialnej, są też 
wspomnienia innych księży pocho
dzących z tej parafii. 

Książka jest potrzebna, wzbogaca 
bowiem orientację w bogatych dziejach 

Ks. Knut Tadeusz, Zarys dziejów pa
rafii Konarzyny k. Zblewa, WDP „Ber-
nardinum" Pelplin 2003, s. 240, form. 
14,5 x 20,5 cm., ilustr. 101, bibl. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK 

Pamięci mojego Profesora 
Profesor dr hab. Bogusław Kreja był moim Mistrzem. To On nauczył mnie Kociewia, 

zwrócił uwagę na Przysiersk, nazwę miejscowości z krańców Kociewia, wpisaną w mój 
indeks podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Dzięki Niemu zaczęła się moja 
największa życiowa - naukowa przygoda. 

Na przepełnione już seminarium magisterskie przyjął mnie, bo miałam dobre oceny 
z przedmiotów językoznawczych. Pamiętam, że kiedyś przyniósł numer „Pomeranii" 
i powiedział, że Kaszubi to mają nawet takie dobre czasopismo. Mówił też o ks. Bernardzie 
Sychcie, co było dużą zachętą do bliższego poznania regionu, o którym wtedy niewiele 
wiedziałam, bo w szkołach nie było jeszcze edukacji regionalnej, a z domu rodzinnego 
wyniosłam tożsamość ogólnopomorską. 

Profesor B. Kreja był Kociewiakiem i pewnie dlatego zaproponował mi w dniu egzaminu 
magisterskiego studia doktoranckie, a później temat rozprawy doktorskiej - Stowotwórstwo 
gwary kociewskiej. Słowotwórstwo współczesnej polszczyzny było przez lata ulubioną 
dziedziną Jego badań i publikacji naukowych. 

Podczas moich zajęć na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego z zadowoleniem 
znajduję w podręcznikach liczne odwołania do propozycji i ustaleń Profesora. Mówią mi 
one więcej niż studentom... 

Dorobek Profesora jest ogromny, bibliografia Jego prac do 2000 roku obejmuje 332 
pozycje, w tym 11 książek (jak podano w Języku Polskim LXXXI, 2001). Wydana w 1996 roku 
obszerna publikacja pt. Z zagadnień słowotwórstwa polskiego wskazuje na główny kierunek 
Jego badań. Miał też zawsze serce dla Kociewia. Do przykładów z gwar kociewskich 
odwoływał się w swoich „drobiazgach słowotwórczych", które ukazywały się w czasopiśmie 
Język Polski. Nazewnictwo naszego regionu wypełniło publikację - Nazwy miejscowe na 
Kociewiu, w dużym stopniu obecne jest też w książce Księga nazwisk Ziemi Gdańskiej 
(Gdańsk 1998). 

Profesor przez wiele lat mieszkał w Starogardzie Gdańskim, więc zapewne Ryszard 
Szwoch przygotowuje już (jak zawsze pieczołowicie) opracowanie życia i działalności 
wybitnego mieszkańca stołecznego kociewskiego grodu. 

Ja mogę wspominać, dziękować za wskazanie kociewskiej drogi, za światło wiedzy, za 
dobry przykład. Zachęcona przez Profesora trafiłam po doktoracie do Bydgoszczy (wtedy 
do WSP) i na swoich seminariach magisterskich w dużym stopniu przejęłam Jego wzory 
- wspólne szukanie bliskiego tematu, wypożyczanie książek, korespondencja 
z magistrantami, bezpośredniość, życzliwość. W pamięci pozostanie mi radość 
Profesora, gdy na seminarium doktoranckim „odkryłam dla Kociewia" ekspresywny 
formant -ón (por. ślimón, Kazión). 

Serdeczność, ale i krytycyzm Profesora zobowiązywały, by nie stanąć w miejscu. Do 
osób bardzo znaczących na mojej drodze „w górę" muszę tu wymienić śp. prof. Huberta 
Górnowicza (był recenzentem mojej pracy magisterskiej i doktorskiej; z powiązań rodzinnych 
bliskie było mu też Kociewie) oraz wybitnego Kaszubę, prof. dra hab. Edwarda Brezę, bez 
którego mniej owocne byłoby nasze poruszanie się na regionalnych Steckach. 

Dzięki wspomnianym osobom doczekałam się gratulacji po kolokwium i wykładzie 
habilitacyjnym, szczególnie serdecznych właśnie od Prof. B. Krei, recenzenta mojego 
dorobku. Potem, jako pierwszy, jeszcze przed pisemną decyzją Centralnej Komisji 
Kwalifikacyjnej, przekazał mi telefonicznie radosną nowinę, że w Warszawie wszystko 
zatwierdzono. Przy okazji wspomniał, że powinniśmy dla Kociewia pracować dalej, planował 
spotkanie regionalne w rodzinnym Osieku. Mnie zobowiązywał do kociewskiego słownika. 
Jesienią bieżącego roku odbędzie się konferencja poświęcona gwarom kociewskim. Profesor 
B. Kreja miał wygłosić referat. 

I tak stałam się spadkobierczynią Jego nadziei. Osiek, słownik - myślałam w styczniowy 
dzień 2003 roku na zaśnieżonym oliwskim cmentarzu. Podczas mszy żałobnej ks. biskup 
przypomniał, że do Dzieciątka przyszli Mędrcy, a tym razem 6 stycznia (w dzień Trzech 
Króli) staje z nami przed Panem człowiek nauki - Profesor. Wielkie jest dzieło mojego 
Mistrza, ale przecież nieukończone - szukałam nadziei... 

26 grudnia 2002 roku zmarł prof. Bogusławn 

Kreja, urodzony w 1931 roku na Kociewiu, wybit-
nyjęzykoznawca. 

Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim pracował w Krakowie i Poznaniu. Na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Bogusław 
Kreja się doktoryzował i habilitował. Potem na 
stałe związał się z Gdańskim i jego uniwersytetem. 

Jest autorem ponad 330 publikacji nauko
wych, w tym kilkunastu książek, głównie o te
matyce słowotwórczej. 

W swoich badaniach nie pominął rodzin
nej ziemi kociewskiej. Powszechnie znane są: 
„O nazwach miejscowości na Kociewiu, „Nazwy 
miejscowe Kociewia i okolic" czy „O nazwie 
Kociewie". 
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Szkoła, jako instytucja, powinna być otwarta na wszelkie treści, związane z kształceniem i wychowaniem 
młodego pokolenia. W dobie łatwego przenikania się kultur i integracji z innymi krajami Europy ważne staje się 
wracanie do swoich korzeni, czyli powrót do źródeł kultury regionalnej. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego 
powinno odbywać się od wczesnego dzieciństwa, na każdym etapie edukacji. Dziedzictwo kulturowe własnego śro
dowiska jest nośnikiem wielu cennych wartości, które umożliwiają człowiekowi jego wszechstronny rozwój. Edu
kacja regionalna jest także niezwykle ważna dla poznania własnej tożsamości, przynależności kulturowej, histo
rycznej, etnicznej i narodowej. 

Patriotyzmu trzeba i można się uczyć, można go kształtować w młodych ludziach poprzez rozbudzanie miłości 
do „małych ojczyzn". 

Edukacja regionalna służy przekazywaniu wielu celów kształtujących konkretną wiedzę z zakresu historii, 
języka, plastyki, muzyki oraz zagadnień związanych z kulturą własnego środowiska, tradycjami i obrzędami 
zamieszkiwanego regionu, a także przekazywaniu wiedzy o przodkach i twórcach ludowych. 

Tak naprawdę szkoła w dużej mierze powinna pomóc odpowiedzieć młodemu człowiekowi na pytania: „Kim jest?", 
„Jaki jest jego rodowód?", „Skąd się wywodzi?", „W co wyposażyli go przodkowie?". Jest to niezwykle ważny krąg 

U schyłku ubiegłego 2002 roku w Szkole Podstawowej 
nr 12 w Tczewie gościli członkowie „Kapeli Kociew-
skiej" ze Starogardu Gdańskiego. Było to już czwarte 

spotkanie naszych uczniów z jej przedstawicielami. Trady
cyjnie bowiem Mirosława Molier i Grzegorz Oller, prowadzą
cy zespół, przyjeżdżają do SP nr 12 na moje zaproszenie. 

Dotychczas uczniowie zapoznali się ze zwyczajami i ob
rzędami związanymi z obchodzeniem świąt Bożego Naro
dzenia i nocy świętojańskiej na Kociewiu, poznając w ten 
sposób nie tylko dawne zwyczaje, ale także strój ludowy, 
frantówki - przyśpiewki, gwarę kociewską oraz zabawy i ele
menty tańców kociewskich. 

18. grudnia 2002 roku członkowie kapeli (w ich gronie 
znaleźli się młodzi ludzie, uczniowie starogardzkich szkół 
średnich) przedstawili program poświęcony obyczajom 
andrzejkowym na Kociewiu. Lekcję poprowadziła Mirosła
wa Molier, rozpoczynając ją staropolskim „Niech bandzie 
pochwalony Jezus Chrystus". Następnie w sposób bar
dzo obrazowy opowiadała jak dawniej pupy (dziewczęta) 
i knapy (chłopcy) świętowali andrzejki. 

I tak uczniowie dowiedzieli się, że w wigilię św. Andrze
ja, a czasem także i dnia następnego, któremu święty pa
tronuje, młodzież wróżyła sobie o miłości i małżeństwie. 

Najbardziej znaną i najczęściej stosowaną wróżbą pod
czas andrzejkowych spotkań było lanie wosku na wodę. 
Wróżba ta polegała na interpretacji kształtu zastygłej w zim
nej wodzie masy woskowej. Pani Mirosława uświadomiła 
uczniom, że jeśli figurka woskowa przypominała postać ko
guta lub kury, to nie była to wróżba pomyślna. W stawianiu 
kabały o miłości i małżeństwie używano różnych przedmio
tów. Bardzo popularna była wróżba polegająca na rzucaniu 
przez ramię butów z lewej nogi lub ustawianiu ich rzędem 
i przestawianiu kolejno w kierunku drzwi. Dziewczyna, której 
bucik upadł najbliżej drzwi lub - przestawiany -jako pierw
szy dotknął swym czubkiem progu, mogła liczyć na zawarcie 
małżeństwa szybciej niż pozostałe koleżanki. 

Innym rodzajem wróżby było obieranie jabłka ze skór
ki. Tę najdłuższą dziewczęta rzucały za siebie. Z kształtu 
ułożonej skórki odczytywały literę alfabetu, czyli inicjał 
imienia przyszłego męża. Kiedy emocje sięgały zenitu, pani 
Molier przeprowadziła jedną z wróżb andrzejkowych. Po
prosiła kilka dziewcząt o wystąpienie na środek stołówki, 
gdzie odbywało się spotkanie z kapelą. Uczennice bardzo 
chętnie wzięły udział we wspólnej zabawie. Ochotniczki 

ustawiły się w szeregu i z niecierpliwością oczekiwały 
na dalszy ciąg wydarzeń. Wówczas wylosowały kar
teczki z imionami męskimi. Ileż było śmiechu, gdy okazało 
się, że wśród wylosowanych imion chłopców byli Kaźmirz, 
Antoś, Władzio czy Zyga. W taki sposób wróżyły sobie 
niegdysiejsze kociewianki, chcąc poznać imię tego jedy
nego. Potem umieszczały wylosowane kartki pod podusz
ką, by rankiem następnego dnia dowiedzieć się, jakie imię 
będzie miał przyszły mąż. Podobnie wróżyli sobie chłop
cy w wigilię św. Katarzyny, chcąc dowiedzieć się, jakie 
imię będzie miała ich przyszła małżonka. Do uczestnic
twa w tej kabale pani Molier zachęciła kilku chłopców. Ci, 
podobnie jak dziewczęta, świetnie się bawili. Wyloso
wawszy kartki z imionami potencjalnych kandydatek na 
żonę i odczytawszy je na forum, bardzo rozbawili publicz
ność. Imiona żeńskie, takie jak: Andzia, Walerka, Antosia, 
Kazia czy Helcia wzbudziły szczery śmiech wśród zgro
madzonych uczniów. 

Podczas andrzejkowych wieczorów dziewczęta 
i chłopcy popisywali się śpiewem i tańcem. Radosnym 
spotkaniom towarzyszyły frantówki (przyśpiewki). I tak na 
przykład mógł to być „Szyber" - frantówka śpiewana przez 
pupy z kapeli, mówiąca o chłopaku, który szedł na zabawę 
w podartych butach. Knapy nie byli dłużni i w odpowiedzi 
na przyśpiewki dziewcząt intonowali frantówkę o ...dziew
czynie co miała brudne gyry... Oprócz popisów wokal
nych panny zaprezentowały także zdolności taneczne, a ka
walerowie swą sprawność fizyczną. Dziewczęta pokazały 
tzw. „Kołomajki", czyli specjalne kroki taneczne z podsko
kami i obrotami. Uczestnicy spotkania mogli się przeko
nać, że nie był to łatwy układ choreograficzny. Kilka uczen
nic zatańczyło „Kołomajki", naśladując członkinie kapeli 
z nieukrywaną trudnością. 

Męska część widowni także miała okazję wykazać się 
sprawnością fizyczną. Poproszeni na scenę ochotnicy pró
bowali wykonać „Polkę z kijami", czyli tańce na szpytach 
(nogach) w układzie kwadratu. Widowni bardzo podobały 
się te popisy, a wykonawców nagrodzono gromkim klepa
niem (oklaskami). 

Kończąc spotkanie, prowadząca Mirosława Molier, 
nawiązała do świąt Bożego Narodzenia. Kapela przypo
mniała kolędę śpiewaną w gwarze kociewskiej „Zadrżało, 
runęło". I takim świątecznym akcentem zakończono spo
tkanie z „Kapelą Kociewską" ze Starogardu Gdańskiego. 
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KRZYSZTOF ZIELIŃSKI 

Towarzystwo 
Miłośników 
Miasta Tczewa 

W dniu 13 grudnia 1936 roku 
zebrała się w sali posiedzeń 
Zarządu Miejskiego w Tcze

wie grupa około pięćdziesięciu osób, 
które pragnęły w szczególny sposób 
zadbać o piękno swojego miasta i któ
re chciały otoczyć je troskliwą opieką. 
Nikt ich nie zmuszał i nikt gorliwie nie 
namawiał do pracy na rzecz upiększa
nia miasta. Nie można było uzyskać 
dla siebie z tej działalności jakichś nad
zwyczajnych korzyści. Mimo tego 
chętnych do działania było wielu, a je
dynym, choć pierwszorzędnym zy
skiem było coraz piękniejsze, bardziej 
zadbane i bardziej przyjazne dla swo
ich obywateli miasto. 

Wiosna 1920 roku była początkiem 
II Rzeczypospolitej na Pomorzu, a tym 
samym w Tczewie. Polacy, których na 
początku lat dwudziestych było 
w Tczewie około 60 %, znowu po pra
wie 150 latach zaczęli decydować 
o swoim kilkusetletnim mieście. 

30 stycznia 1920 roku „Błękitna ar
mia" wkroczyła do Tczewa, który zna
lazł się w obrębie granic II Rzeczypo
spolitej1. Po euforii spowodowanej tym 
faktem, dla mieszkańców nadchodził 
okres zwykłego życia. Od nich w dużej 
mierze zależało, w jakim mieście będą 
żyć, jak ono będzie wyglądać. Pracy 
był ogrom, a na rozwiązanie czekały 
liczne problemy ekonomiczne, spo
łeczne i polityczne. 

Tczew w 1921 roku liczył ponad 
16 tys. mieszkańców, liczba ta wzrosła 
w 1939 roku do ponad 25 tys.2. Ogól
nie znane jest duże znaczenie Tczewa 
jako ośrodka transportu, zarówno ko
lejowego jak i rzecznego3. Miasto czę
sto wspominane jest jako siedziba 
pierwszej Szkoły Morskiej4, czy rze
czywiste miejsce wybuchu drugiej 
wojny światowej5. 

Pierwszym burmistrzem Tczewa 
w II Rzeczypospolitej został Włady
sław Orcholski, a po nim funkcję tę 
pełnili kolejno: Stanisław Gąsowski, 

Stefan Wojczyński, Karol Hempel 
i Wiktor Jagalski. W Tczewie reprezen
towani byli zwolennicy wielu partii 
działających na polskiej scenie poli
tycznej, były też partie skupiające 
mniejszości narodowe, przede wszyst
kim niemiecką. Szeroka była też dzia
łalność różnych organizacji, sto
warzyszeń, związków mniejszości na
rodowych, ale przede wszystkim duża 
liczba organizacji polskich6. 

Celem niniejszej pracy jest, w mia
rę możliwości, dogłębne przedstawie
nie działalności jednej z organizacji 
powołanej przez mieszkańców Tczewa 
- Towarzystwa Miłośników Miasta 
Tczewa. Zanim jednak przejdziemy do 
wydarzeń związanych z działalnością 
wyżej wymienionego towarzystwa, 
należy wspomnieć, jaki był początek 
tego typu aktywności w Tczewie. 

Gdy w XIX wieku rewolucja prze
mysłowa i jej negatywne skutki były 
coraz wyraźniej zauważalne, znaleźli 
się ludzie, którzy dostrzegali też po
trzebę ratowania i zachowania miejsc 
„gdzie zieleń jest i cisza"7. W Tczewie 
początki przemyślanej działalności na 
rzecz zieleni miejskiej były skromne 
i była to inicjatywa prywatna. Szcze
gólnie zasłużony dla tego zagadnie
nia w Tczewie był fabrykant Willy Mu-
scate. To on, wspólnie z innymi, min. 
Preussem i Schefflerem, 28 marca 1889 
roku był założycielem Towarzystwa 
Upiększania (Verschónerungsverein)8. 

Najważniejszym przedsięwzięciem 
towarzystwa było zorganizowanie ka
wałka zieleni i ciszy niedaleko centrum 
miasta. Działania założycieli były na 
początku nie w pełni usankcjonowa
ne pozwoleniem władz miejskich, co 
sprzeczne jest z powszechnym stereo
typem o niemieckiej praworządności. 
Skoro władze postawione zostały 
przed faktem prywatnej, samowolnej 
inicjatywy, to w 1899 roku, choć nie 
bez oporu, magistrat udzielił pozwole
nia na powstanie i rozwój parku9. Od 

1910 roku nazwa tego zakątka ciszy 
i zieleni brzmiała Park Miejski Cesarza 
Wilhelma w Tczewie (Keiser Wilhelm 
Park)10. Prowadzona przez Towarzy
stwo Upiększania prężna działalność 
spowodowała, że obraz miasta zmie
niał się na korzyść. Zachowane pro
tokoły (18 protokołów z lat 1900-1918) 
z corocznych zebrań Towarzystwa 
Upiększania świadczą o wielotorowej 
działalności jego członków na rzecz 
ewolucji wizerunku miasta. Nawet lata 
Wielkiej Wojny nie zahamowały prac, 
ostatnie Walne Zebranie odbyło się 
21 czerwca 1918 roku11. W czasach 
II Rzeczypospolitej próbowano kon
tynuować działalność Towarzystwa 
Upiększania Miasta. W 1929 roku pod
jęto nieudaną próbę wskrzeszenia 
takiego stowarzyszenia. 

Jak pisano wyżej, w niedzielę 
13 grudnia 1936 roku o godzinie 1300 

w sali posiedzeń Zarządu Miejskie
go w Tczewie odbyło się zebranie 
konstytucyjne Towarzystwa Miło
śników Miasta Tczewa „Obecnych 
[było] około 50 osób reprezentujących 
miejscowe władze, urzędy i wszystkie 
warstwy społeczeństwa"12. W słowie 
wstępnym burmistrz Wiktor Jagalski 
uzasadnił potrzebę istnienia takiego 
towarzystwa. 

Odnowione Towarzystwo Upięk
szania Miasta Tczewa nawiązywać 
miało niejako do Verschónerungsve-
rein z 1889 roku. Na tym pierwszym 
zebraniu odczytali też swoje referaty 
goście z Torunia: dr inż. Goetz - referat 
„Miasto - ogród" i inż. Tłoczek - refe
rat „Założenia urbanistyczne miasta 
Tczewa"13. 

Uchwalono Statut Miłośników 
Miasta Tczewa. Na zebraniu 13 grudnia 
1936 roku jednogłośnie wybrano też za
rząd Towarzystwa. Przewodniczącym 
został burmistrz W. Jagalski, członka
mi pierwszego zarządu byli: radca Li-
zoń, dr Korpolewski, P. Piełowski, 
inż. Radziejewski, dr Rediger, inż. Stań
ko, dr Zwierzański, prof. Żmijewski. 
Funkcje zastępców mieli pełnić dok
torowa Korpolewska, dr inż. Niewia
domski, P. Sławiński, P. Słomka, dr Wę-
glewski. Ustalono też skład Komitetu 
Rewizyjnego - członkowie: dyr. Do-
minowski, P. Kuhn, dyr. Ciesielski i ich 
zastępcy: P. Dzięciołowski, P. Gaj 
i P. Nowak14. Taki stan rzeczy nie trwał 
jednak zbyt długo, gdyż już na zebra
niu zarządu dnia 27 stycznia 1937 roku 
wybrano nowy zarząd. Zapewne, aby 
działać sprawniej, w jego skład weszło 
tylko sześć osób. Prezesem - przewod
niczącym pozostał burmistrz Jagalski. 
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Do ścisłego zarządu wchodziło jesz
cze dwóch wiceprezesów, sekretarz 
i jego zastępca oraz skarbnik15. 

Również na tym spotkaniu wyło
niono trzy sekcje: propagandową, 
konkursową i rejonową. Całe miasto 
podzielono bowiem na osiem rejonów, 
nad którymi pieczę mieli sprawować 
wyznaczeni członkowie Towarzy
stwa. Rejon pierwszy obejmował 
obszar Parku Miejskiego, rejon dru
gi to teren pomiędzy ulicą Kołłąta
ja, Czyżykowską, 30 Stycznia, Skar
szewską i wzdłuż toru kolejowego 
do południowej ówczesnej granicy 
miasta. Rejon trzeci to śródmieście, 
czwarty - pomiędzy ulicą Gdańską, 
torem kolejowym, zachodnią i połu
dniową ówczesną granicą miasta. 
Rejon piąty obejmował obszar mię
dzy ulicą Gdańską a Wisłą, szósty - te
reny nad Wisłą, siódmy, tzw. tereny woj
skowe, a ósmy, tzw. tereny kolejowe16. 

Zmiana zarządu nastąpiła zgodnie 
ze statutem na Walnym Zebraniu 
10 czerwca 1938 roku. Na stanowisku 
prezesa pozostał burmistrz Jagalski, 
wiceprezesami zostali radca Lizoń i Jan 
Piełowski, sekretarzem pozostała dok
torowa Korpolewska. Zastępować 
miał ją Tadeusz Przybył. Funkcję skarb
nika powierzono P. Radziszewskiemu, 
a przewodniczącymi sekcji konkurso
wej i obwodowej byli P. Bąkowska i wi
ceprezes Lizoń17. Ostatnie Walne Ze
branie (trzecie w okresie działalności 
Towarzystwa) zaplanowano na dzień 
29 marca 1939 roku. Udzielono wtedy 
absolutorium ustępującemu zarządo
wi, lecz wybór nowego odłożono do 
następnego zebrania. Zdaje się, że nie 
odbyło się już ono, bowiem ostatnie 
niestaranne zapiski w protokolarzu po
chodzą z 29 marca 1939 roku18. 

W A r c h i w u m P a ń s t w o w y m 
w Gdańsku znajdują się zachowane 
protokoły z zebrań Zarządu. 

Według tych danych kolejne ze
brania władz Towarzystwa Miłośników 
Miasta Tczewa odbywały się 27 stycz
nia 1937 roku, 19 kwietnia 1937 roku, 
7 marca 1938 roku, 22 listopada 1938 
roku oraz 15 marca 1939 roku". Z uwa
gi na to, że Towarzystwo nie posiadało 
własnej siedziby, zebrania odbywały się 
w sali posiedzeń Rady Miejskiej łub 
w gabinecie burmistrza. 

Choć Towarzystwo ukonstytuowa
ło się 13 grudnia 1936 roku i wtedy już 
Walne Zebranie przyjęło statut, to za
istniały stan trzeba było też uregulo
wać prawnie. Dopiero w lutym 1937 
roku wysłano do Urzędu Wojewódz
kiego w Toruniu pismo podpisane 

przez 15 członków Towarzystwa. Pi
smo to zawierało prośbę o zarejestro
wanie Towarzystwa Miłośników Mia
sta Tczewa. Postulaty takie zgodne 
były z artykułem 21 rozporządzenia 
o stowarzyszeniach z dnia 27 paździer
nika 1932 roku20. Przesłano też w załą
czeniu projekt statutu. Decyzją Woje
wody Pomorskiego z dnia 11 maja 
1937 roku wpisano do rejestru sto
warzyszeń i związków Urzędu Wo
jewództwa Pomorskiego pod nume
rem 831 Towarzystwo Miłośników 
Miasta Tczewa2 1. 

Statut Towarzystwa, którego pro
jekt zaakceptował swoją decyzją Wo
jewoda, składał się z 21 paragrafów. 
Przedstawiono w nim cele działalno
ści Towarzystwa kładąc szczególny 
nacisk na „rozwój i podniesienie mia
sta Tczewa pod względem zdrowot
nym i estetycznym"2 2. Towarzystwo 
miało propagować estetykę, higienę 
wśród mieszkańców, zakładać i utrzy
mywać skwery, kwietniki i inicjować 
obsadzanie ulic drzewami. Innym ce
lem było popieranie rozwoju turysty
ki na terenie miasta. 

Towarzystwo miało utrzymywać 
się ze składek członkowskich (skład
ka członkowska wynosiła najczęściej 
0,10 zł miesięcznie), z ofiar instytucji 
i osób prywatnych oraz różnych przed
sięwzięć urządzanych przez Towarzy
stwo. Organami Towarzystwa były 
Walne Zebrania (odbywające się raz 
do roku) oraz Zarząd i Komisja Rewi
zyjna. 

W skład Towarzystwa Miłośników 
Miasta Tczewa wchodzić mieli człon
kowie czynni, zobowiązani do opłaca
nia ustalonej składki miesięcznej i do 
udziału w inicjatywach Towarzystwa 
oraz członkowie honorowi. Nowych 
członków przyjmował Zarząd własną 
decyzją zwykłą większością głosów. 

Zachowało się do naszych czasów 
około 60 deklaracji wstąpienia w sze
regi członków Towarzystwa Miłośni
ków Miasta Tczewa23. Jednak należy 
przypuszczać, iż nigdy jednocześnie 
Towarzystwo nie posiadało tylu człon
ków. Było ich z reguły około 30-4024. 
Wśród nich znajdujemy kupców, ban
kowców, lekarzy, nauczycieli, rze
mieślników, kolejarzy, emerytów itd. 
Ciekawostką jest to, że pierwszym 
członkiem dzięki zbiegowi okoliczno
ści, został proboszcz parafii Podwyż
szenia Krzyża Świętego, ks. Alek
sander Kupczyński. 

Ksiądz Kupczyński dnia 9 grud
nia 1936 roku otrzymał zaproszenie na 
zebranie konstytucyjne, zaplanowane 

na 13 grudnia 1936 roku25. Wiadomo, 
iż była to niedziela i z tego pewnie 
względu proboszcz dnia 11 grudnia 
1936 roku dał odpowiedź, że nie może 
być obecny na zebraniu założyciel
skim. Jednocześnie wypełnił dekla
rację, na której jest data 11 grudnia 
1936 roku26. Świadczy to o tym, że 
ksiądz proboszcz został pierwszym 
członkiem Towarzystwa Miłośników 
Miasta Tczewa przed jego ukon
stytuowaniem się. 

Podobnie było z księdzem Włady
sławem Młyńskim, proboszczem pa
rafii św. Józefa. Na jego deklaracji 
członkowskiej widnieje data 12 grud
nia 1936 roku27. 

Działalność Towarzystwa Miłośni
ków Miasta Tczewa na przestrzeni tych 
niecałych trzech lat była bardzo róż
norodna. Podejmowano kosztowne 
i ważne dla Tczewa inicjatywy, ale po
święcono też w pracy wiele uwagi 
drobnym problemom, które nurtowa
ły mieszkańców w ich codziennym 
życiu. Największe inwestycje zrealizo
wano już w pierwszym roku działalno
ści Towarzystwa, choć inicjowane 
były przez Zarząd, to z pewnością ob
ciążały budżet miasta. Już w 1937 roku 
stworzono skwer przy wieży ciśnień. 
Uporządkowano plac przed Szkołą 
Powszechną nr 5, gdzie planowano 
w przyszłości założyć ogródek jorda
nowski. Zrealizowano wreszcie grun
towny remont placu Pierackiego (dzi
siejszy plac Hallera) i przyległych ulic. 
Urządzono w końcu zieleniec przy 
nowo budowanym wtedy kościele na 
Nowym Mieście28. Ambitne były też 
plany dalszych prac. W połowie 1938 
roku członkowie Towarzystwa wnio
skowali, aby przebudować odcinek 
ulicy 30 Stycznia od placu Piłsudskie
go do wieży ciśnień oraz fragment uli
cy Dworcowej przy wiadukcie kolejo
wym29 (ulica Dworcowa to dzisiejsza 
ulica Stefana Kardynała Wyszyńskie
go). Planowano urządzenie nowych 
ogródków działkowych. Zagospoda
rowane miały być też tereny nad Wi
słą, zaistniał projekt budowy na tym 
terenie łazienek oraz kąpieliska z plażą 
przy przystani wioślarskiej. Na Wi
śle nad bezpieczeństwem czuwać 
miała powołana do tego policja wod
na. Innym miejscem, gdzie miało po
wstać kąpielisko był Rów Młyński, 
ale już wtedy zbyt wielkie było jego 
zanieczyszczenie30. 

Dla młodych mieszkańców Nowe
go Miasta planowano utworzyć ogró
dek jordanowski przy ulicy Warszta
towej. Działała tam żwirownia, której 
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teren Towarzystwo planowało wy
dzierżawić, lecz wskutek oporu właści
cielki P. Krauze, realizacja pomysłu nie 
doszła do skutku31. Przez wybuch 
wojny nie odbyła się, niestety, plano
wana najpierw na 1939 rok, a później 
na 1940 rok, wystawa której organiza
cją mieli zająć się m.in. członkowie To
warzystwa Miłośników Miasta Tcze
wa32. Zarząd Towarzystwa, dążąc do 
jak najpiękniejszego wyglądu ulic 
miejskich, propagował konkursy na 
najestetyczniej urządzony ogródek, 
balkon czy okno wystawowe33. Człon
kowie Towarzystwa popierali też za
drzewianie ulic w mieście. Mieli tu 
sprzymierzeńców w Kole Pszczelarzy, 
którzy jednak protestowali przeciwko 
temu, „że rok rocznie obcina się w spo
sób angielski śliczne korony lip, ogo
łacając ich z gałęzi na przeciąg kilku 
lat, przez co drzewa nie mogą kwitnąć 
i dać potrzebny pszczołom pokarm"34. 
Członkowie Towarzystwa Miłośników 
Miasta Tczewa żądali, aby właściciele 
ogródków i sadów, pod rygorem kar, 
zobowiązani byli spryskiwać rośli
ny w celu niszczenia szkodników35. 
Obok poważnych inicjatyw członko
wie Towarzystwa często interwenio
wali w drobnych sprawach, które 
jednak utrudniały spokojne zamiesz
kiwanie miasta. 

Uciążliwa dla mieszkańców była 
jazda rowerami po chodnikach, hałas 
jaki robili klapami od śmietników za
miatacze ulic, czy nalepianie ogłoszeń 
na elewacjach budynków36. Nie bra
kowało też skarg na wyrostków nie 
szanujących pracy starszych i własno
ści ogółu. Denerwowało mieszkańców 
to, że przejeżdżające ulicami miasta 

wozy konne gubią słomę, a powożący 
trzaskają batami37. 

Ostatnią udokumentowaną inicja
tywą Towarzystwa przed wybuchem 
wojny jest zakup 10 ławek. Postawio
no je przy placu Marszałka Piłsudskie
go i przy kościele św. Józefa. Plano
wano dalszy zakup ławek, które miały 
być postawione przy ulicy Warszta
towej i przed Domem Czeladzi. Ta 
ostatnia informacja o działalności To
warzystwa Miłośników Miasta Tcze
wa pochodzi z dnia 2 lipca 1939 roku38. 

Rozpoczynał się czas kiedy poja
wiły się przed mieszkańcami Tczewa 
o wiele poważniejsze problemy niż es
tetyka miasta. Podstawowym zagad
nieniem zaczynała być kwestia egzy
stencji i przeżycia tragicznego czasu 
drugiej wojny światowej. 

Jak ocenić działalność Towarzy
stwa Miłośników Miasta Tczewa? Czy 
istnienie jego miało sens i godne jest 
wspominania? 

Na miarę możliwości Towarzystwo 
dokonało wiele i działalność jego była 
prężna, choć aktywnie działała tylko 
mała grupa członków na czele z burmi
strzem Jagalskim. Za środki ze skła
dek członkowskich fundowano jedy
nie dyplomy dla zwycięzców w organi
zowanych konkursach, a najwyżej 
można było kupić kilka ławek parko
wych. Pomocą Towarzystwu służyły 
na pewno władze miejskie, policja czy 
proboszczowie kościołów tczewskich. 

Działalność prowadzona przez To
warzystwo Miłośników Miasta nie 
była z pewnością najistotniejsza dla 
mieszkańców Tczewa. Wiadomo, że za 
najważniejsze uważa się powszechnie 
rozwiązanie problemów ekonomicz

nych, socjalnych czy politycznych. To 
prawda, ale czyż nie przyjemniej miesz
kać w mieście zadbanym, w zdrowym 
środowisku i w przyjemnym otocze
niu. Kwestia dbania o wspólne dobro, 
tak często pomijana, jest przecież spra
wą niezwykle istotną. 

Zapoznając się z dokumentacją 
zgromadzoną w Archiwum Państwo
wym w Gdańsku nie sposób oprzeć 
się wrażemu, że w latach 1936-1939 
rozpoczęto w Tczewie wielkie dzieło. 
Członkowie Towarzystwa nakreślili 
wiele planów i przedstawili ogrom po
mysłów. Część z nich udało się im do
prowadzić do końca, jednak o wiele 
więcej nie doczekało się realizacji. Nie
które pomysły zostały zapomniane, 
czasem są już nieaktualne, ale część 
inicjatyw wskazywanych przez człon
ków Towarzystwa Miłośników Miasta 
Tczewa w okresie II Rzeczypospolitej 
nadal jest aktualna. 

Mimo tego, że wojna przerwała tę 
piękną inicjatywę społeczną mieszkań
ców Tczewa, to ważne i trwałe okazały 
się ich osiągnięcia. Członkowie Towa
rzystwa Miłośników Miasta Tczewa 
wyznaczyli kierunek działania, podali 
sposób okazania sympatii dla swoje
go miasta. 

Drogi czytelniku, tczewianinie, 
może warto byłoby się pochylić nad 
ideałami przedwojennych członków 
Towarzystwa i spróbować w pełni je 
kontynuować w III Rzeczypospolitej? 

Wydaje mi się, że Twoje miasto 
zasługuje na to, aby mieć liczne grono 
swoich Miłośników, ludzi, którzy bez
interesowną pracą tworzyliby miłą at
mosferę, dbaliby o obraz miasta i ota
czali swój ukochany Tczew opieką. 
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Tło historyczne 

Brzemiennym w skutkach był dla 
dziejów Tczewa rok 1577, kiedy 
to trwała kolejna batalia wojsk 

koronnych przeciwko zbuntowanemu 
Gdańskowi, który nie uznał wyboru 
Stefana Batorego na króla i odmówił 
mu hołdu. 

25 września 1576 roku wojska kró
lewskie wyruszyły z Malborka do Tcze
wa, skąd skierowano je na Żuławy 
Gdańskie. Po ich spustoszeniu oraz za
blokowaniu dróg wodnych na Tczew 
i do Zalewu, wojska polskie, dowodzo
ne przez Jana Zborowskiego cofnęły się 
do Tczewa, król zaś udał się do Torunia 
na Sejm, zwołany w „sprawie gdań
skiej", którego uchwały postawiły 

nictwo Danii, w znaczący sposób 
wspierającej gdańszczan finansowo 
i militarnie. Dalsze działania wojsk kró
lewskich nie dawały w związku z tym 
spodziewanych rezultatów, absorbując 
jednocześnie po obydwu stronach 
znaczne siły wojskowe. Dlatego też król 
Batory skorzystał z pośrednictwa Bran
denburgii, przy pomocy której jesienią 
1577 roku doprowadzono w Malborku 
do rokowań pokojowych, zakończo
nych przysięgą wierności Gdańska 
i hołdem. Dnia 12 grudnia 1577 roku król 
przyjął Gdańsk do łaski i zniósł banicję, 
natomiast 16 grudnia potwierdził przy
wileje miasta. 

Przez cały okres tej batalii Tczew 
stanowił (wraz z Malborkiem) główne 
miejsce koncentracji wojsk królew-

Ten sam los spotkał dokumenty 
i akcesoria Gildii Strzeleckiej, również 
przechowywane razem z dokumenta
mi miejskimi w „wieży księżej". Z po
żaru ocalało jedynie kilka drobnych 
pamiątek, takich jak: medal ufundowa
ny przez Ferbera, medalion z roku 1561, 
srebrny kur z roku 1568. 

Treści dokumentów Gildii sprzed 
pożaru nie udało się ustalić, dlatego 
też nie ma udokumentowanej daty 
powstania tej organizacji w Tczewie. 
Jedynie poprzez historycznie umoty
wowane analogie dotyczące miast le
żących na terenach pod panowaniem 
Zakonu Krzyżackiego, domniemywać 
można, iż rodowody wielu Bractw 
Strzeleckich, w tym prawdopodobnie 
i tczewskiego, sięgają czasów pano-

Batorego w bardzo trudnym położeniu 
politycznym i militarnym. W tej sytu
acji, aby uchronić autorytet królewski, 
Batory wystosował nowe, znacznie ła
godniejsze warunki, które gdańszcza
nie również odrzucili. Na początku lute
go 1577 roku cierpliwość królewska 
ostatecznie się wyczerpała. Rozkazał 
uwięzić gdańskich posłów: burmistrza 
Konstantego Ferbera i rajcę Jerzego 
Rosenberga, powtórnie ogłoszono ba
nicję miasta, skonfiskowano towary 
gdańskie w całej Rzeczypospolitej, za
kazano handlu z Gdańskiem, kierując 
dostawców do Torunia i Elbląga. 

Tymczasem gdańszczanie czynili 
gorączkowe przygotowania militarne, 
aby wyprzedzić spodziewany atak 
wojsk królewskich na miasto. W kwiet
niu 1577 roku pod wodzą specjalnie 
sprowadzonego z Niemiec doświadczo
nego kondotiera Hansa Winkelbrucha, 
3 tysiące zaciężnych, wspartych kilko
ma tysiącami uzbrojonych mieszczan 
ruszyło przeciwko dwu i półtysięczne-
mu oddziałowi wojsk królewskich 
pod dowództwem Jana Zborowskie
go, stacjonujących od jesieni 1576 
roku przed murami Tczewa. 

Bitwa stoczona 17 kwietnia 1577 
roku w rejonie Lubiszewa i Rokitek 
zakończyła się druzgocącą klęską 
gdańszczan, którzy jednak nadal trwali 
w opozycji do króla Batorego, próbu
jąc nawet poddać miasto pod zwierzch-

skich, które formowały się i obozowa
ły niemal pod murami miasta. Pamiętne
go 4 października 1577 roku w wyniku 
nieuwagi, żołnierze od rozpalonych 
ognisk wzniecili pożar stodoły, z któ
rej ogień przeniósł się przez mur i ogar
nął niemal całą zabudowę. Po 4 godzi
nach z miasta pozostały zgliszcza. 
Ocalały jedynie trzy domy, dwa spi
chlerze i klasztor dominikanów. Naj
większą, chociaż niematerialną stratę, 
poniosło miasto w wyniku całkowite
go spalenia się tak zwanej „wieży księ
żej" (Pfaffenthor), pełniącej w tym cza
sie między innymi rolę archiwum 
miejskiego, w którym przechowywano 
wszystkie dokumenty i przywileje miej
skie, cechowe i kościelne. Niczego ze 
zgliszcz nie udało się uratować. Miasto 
popadło w biedę, a jego władze i orga
nizacje zmuszone zostały do odtworze
nia i potwierdzenia swych przywilejów, 
praw i statutów. 

Statut Gildii Strzeleckiej 
z 1 lipca 1603 roku 

W roku 1580 z kancelarii kró
lewskiej odebrano potwier
dzony przywilej, uznający 

dotychczasowy stan posiadania sta
nów miejskich. W roku 1599, po dwu
krotnie dokonywanych zmianach, sta
ny miejskie uchwaliły nowoczesny, jak 
na tamte czasy, wilkierz. 

wania Wielkiego Mistrza Winrycha 
z Kniprody, który w latach 50 XIV wie
ku zalecił organizowanie się mieszczan 
miast zakonnych w tak zwane Gildie 
Strzeleckie, celem utrzymania gotowo
ści do ich obrony przed wrogiem. 

Według Rocznika Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strzeleckich z ro
ku 1938, najstarszym było Bractwo 
Kurkowe w Poznaniu, założone w l253 
roku. Następne, według starszeństwa, 
to Bractwa z: Bydgoszczy (1346), Kcy-
ni (1350), Brodnicy, Starogardu, Toru
nia (1352), Grudziądza (1353), Chojnic 
(1388), Żnina (1424), Chełmna (1426). 
Tczew według tego Rocznika, z datą 
powstania -1531 rok, zajmuje 13 po
zycję pod względem starszeństwa. 
Taką datę powstania podały do Zjed
noczenia przedwojenne władze Brac
twa, na co jednak do dzisiaj nie ma 
żadnych przekonujących dowodów. 
W grę wchodzić może zwykła pomył
ka (1351 -1531) lub celowe odżegnanie 
się od krzyżackiego rodowodu, na co 
może również wskazywać data 1531 
rok na przedwojennej pieczęci Brac
twa i w statucie z roku 1936. 

W okresie odbudowy miasta po 
pożarze z roku 1577, oraz potwierdza
nia spalonych dokumentów, Gildia 
Strzelecka również zmuszona została 
do opracowania nowego statutu. Do
kument ten został zatwierdzony przez 
burmistrza i rajców miejskich 1 lipca 
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1603 roku (pełen tekst, tłumaczony 
z języka niemieckiego zamieszczono na 
końcu niniejszego opracowania). 

Statut ten zawiera 28 paragrafów, 
określających zasady przynależności 
do Gildii Strzeleckiej i w sposób szcze
gólny normujących sprawy porządko
we systemem kar pieniężnych i „piw
nych". Członkiem Gildii mógł zostać 
każdy mieszczanin, będący szanowa
nym obywatelem miasta, posiadają
cy własny sprzęt strzelecki (w owym 
czasie czarnoprochowa lontowa 
broń palna). Określono również za
sady organizowania dorocznych 
turniejów o tytuł króla kurkowego, 
jego przywileje i powinności. Zacho
wany do czasów obecnych tekst 
tego statutu (w języku niemieckim) 
został zamieszczony w okoliczno
ściowym wydaniu dziennika „Dir
scliauer Zeitung" z dnia 31 maja 1903 
roku, poświęconym uroczystym ob
chodom 300-lecia działalności Gildii 
Strzeleckiej, liczonej od chwili obo
wiązywania statutu z roku 1603,jako 
najstarszego pisanego dokumentu tej 
organizacji, co zresztą zostało uwiecz
nione na sztandarze, jakim posługuje 
się obecnie reaktywowane w 1996 roku 
Bractwo. 

Obchody 300-lecia 
Gildii Strzeleckiej 

W nadzwyczajnym wydaniu 
„Dirscliauer Zeitung" przed
stawiono mieszkańcom 

miasta zarys historii Gildii Strzelec
kiej, program jubileuszowych ob
chodów 300-lecia, które zaplanowa
no na 1 i 2 czerwca 1903 roku, listę 
ofiarodawców nagród dla uczestni
ków konkurencji strzeleckich. 

Planowany program uroczystości 
przedstawiał się następująco: 

Poniedziałek 1 czerwca 1903: 
845 - powitanie przybyłych gości przez 

Komitet Powitalny i wydanie sztandarów przed 
starym domem strzeleckim, 

9°°-przybycie Króla Kurkowego, 
915 -poczęstunek przybyłych gości lampką 

wina w starym ogrodzie strzeleckim, 
1030-ustawienie się do uroczystego pochodu, 
l1 3 0- pochód przez miasto, 
1300-uczta, 
1600 - rozpoczęcie koncertu w połączonych 

ogrodach Gildii Strzeleckiej i Brata Lindemanna, 
1300- strzelanie na wszystkich stanowi

skach na nowej strzelnicy, 
2000 - rozdanie nagród za strzelanie. 

Wtorek 2 czerwca 1903: 
700-8 00 _ próbne strzelania na wszystkich 

stanowiskach, 
800 - rozpoczęcie strzelań na wszystkich 

stanowiskach, 
1300-1400-przerwa, 
1400 - kontynuowanie strzelań, 
1800 - zakończenie strzelań, 
1600 - rozpoczęcie koncertu w „starym 

ogrodzie" i u Brata Lindemanna, 
1900 - podanie do wiadomości wyników 

strzelań, przedstawienie króla jubileuszowego, 
króla kurkowego i rycerzy, rozdanie nagród 
w starym ogrodzie strzeleckim. 

Dla zapewnienia sprawnego prze
biegu uroczystości, organizatorzy 
poczynili następujące działania: 

1. wpisowe na uroczystość ustalono w wyso
kości 6 marek, co upoważniało do: 

- udziału w obchodach i korzystania z wszyst
kich urządzeń Gildii, 

- udziału w przyjęciu i jednej pamiątki, 
- darmowego strzelania do tarczy uroczystej 

ijubileuszowej, 
- darmowego udziału w uczcie w ponie

działek 1 czerwca, 
2. karty świąteczne i odznaki należy nosić 

na widocznym miejscu, 
3. każdy strzelec powinien uczestniczyć 

w uroczystości w mundurze swojego Bractwa 
lub ubraniu odświętnym, 

4. osoby sprawujące pieczę nad imprezą 
oznakowano następująco: 

członkowie Zarządu - zielona rozeta 
nadzór strzelnicy - niebieska rozeta 
komitet powitalny - czerwona rozeta 
komitet kwaterunkowy - czarno-biała rozeta 
rusznikarz i jego pomocnik-czerwono-biała 

opaska. 

Już w maju, na miesiąc przed ob
chodami jubileuszu znana była pula 
nagród, pochodzących od 31 ofiaro
dawców (dzisiaj zwanych sponsora
mi), głównie firm, instytucji i zaprzy
jaźnionych organizacji. Większość 
nagród to elementy zastawy stołowej, 
głównie srebrne łyżki, serwisy kawo
we, wazy, patery, kielichy oraz między 
innymi buty myśliwskie, pokale do 
piwa. 

Tyle informacji, jakie zdołano ze
brać na temat programu tej uroczysto
ści. Należy jedynie dodać, że impreza 
odbywała się w dwóch obiektach jed
nocześnie. Koncerty, uczty i część ofi
cjalna odbywały się na terenach „sta
rej strzelnicy", tam gdzie obecnie stoi 
Tczewski Dom Kultury (ul. Kardynała 
Wyszyńskiego). Natomiast zawody 
strzeleckie przeprowadzono na zago
spodarowywanym dopiero terenie 
(ograniczonym obecnymi ulicami Tar
gową, Przemysława II i Świętopełka). 
Dom strzelecki, w którym mieści się 
obecnie internat Specjalnego Ośrod
ka Szkolno-Wychowawczego, wybu
dowano dopiero około 1910 roku. 

Późniejsze statuty i przywileje 

Jak długo Gildia Strzelecka posłu
giwała się statutem z 1603 roku, 
dokładnie nie wiadomo. Z przeka

zów historycznych wnioskować moż
na jedynie, że w następnych latach zo
stał on uzupełniony przywilejami króla 
Jana III Sobieskiego (1679 rok) oraz 
Augusta II (1698 rok). Władcy ci 
w szczególny sposób doceniali po
trzebę istnienia i rozwoju Gildii Strze
leckich w miastach, gwarantujących 
zachowanie porządku i zdolności 
obronnej ich mieszkańców. 

Prawdopodobnie w takim stanie 
formalno-prawnym Gildia Strzelecka 
funkcjonowała do czasu rozbiorów, 
kiedy to Tczew dostał się pod wpły
wy Prus. Zaborca nie likwidował 
bractw strzeleckich, jak czyniła to Ro
sja i Austria, lecz starał się, aby w nich 
dominowali Niemcy, co miało miejsce 
również w tczewskiej organizacji. 

Okres wojen napoleońskich oraz 
przemiany polityczne i społeczne, ja
kie zachodziły w Europie, na długie 

Część strony tytułowej dziennika „Dirschauer Zeitung" z 31 maja 1903 r., 
zapowiadającego obchody 300-lecia Bractwa Strzeleckiego 
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lata doprowadziły do stagnacji w dzia
łalności Gildii Strzeleckiej. Dopiero 
w latach 40. XIX wieku obserwuje się 
ożywienie w szeregach tczewskich 
strzelców, z jednoczesnym uporządko
waniem prawnych podstaw funkcjo
nowania. 

Świadectwem tych działań jest od
ręcznie napisany statut z 30 grudnia 
1844 roku, zawierający 12 paragrafów 
oraz lista ówczesnych członków, zawie
rająca 287 nazwisk, w przeważającej 
większości o niemieckim brzmieniu. 

Dalsze prace nad udoskonaleniem 
statutu zakończone zostały w paź
dzierniku 1882 roku. Jego odręczny 
tekst został zatwierdzony przez Magi
strat 1 lutego 1883 roku i w tym sa
mym roku wydany drukiem. 

Kolejnym dokumentem jest zmo
dyfikowany i przystosowany do ów
czesnych warunków statut z roku 1904, 
w którym zamieszczono również tekst 
przywileju króla Augusta II. Na bazie 
tego statutu, po odpowiednich zmia
nach, zredagowano nowy tekst, który 
stał się podstawą do działania Brac
twa w niepodległej Polsce. Aktu przy
jęcia dokonano na Nadzwyczajnym 
Walnym Zebraniu Bractwa Strzelec
kiego w dniu 24 kwietnia 1925 roku. 
Zatwierdzenie przez Magistrat miało 
miejsce 15 lutego 1927 roku, natomiast 
przez wojewodę 24 lutego 1927 roku. 

Statut ten obowiązywał do roku 
1936, kiedy to Bractwo Strzeleckie 
Tczew (od 1925 roku oficjalna nazwa 
organizacji), zgłosiło swój akces wstą
pienia w szeregi Zjednoczenia Kurko
wych Bractw Strzeleckich Rzeczypo
spolitej Polskiej. Zmodyfikowana, 
zgodnie z obowiązującym w Zjedno
czeniu wzorem, treść statutu została 
uchwalona 20 listopada 1936 roku na 
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 
czynnych członków Bractwa i wpisa
na do rejestru stowarzyszeń Urzędu 
Wojewódzkiego Pomorskiego 9 listo
pada 1937 roku, pod nazwą „Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Tczewie". Do
kument ten obowiązywał do wybuchu 
drugiej wojny światowej i przechował 

się do naszych czasów w zbiorach 
prywatnych. 

Próby wznowienia działalności 
w latach 1945-1947 przez pozostałych 
przy życiu przedwojennych członków 
zarządu Bractwa nie powiodły się dzię
ki nieprzejednanemu stanowisku ów
czesnych władz państwowych. 

Dopiero w roku 1996 udało się 
dokonać dzieła reaktywowania Brac
twa, głównie w oparciu o dostępne, 
bardzo skromne materiały archiwalne, 
na podstawie których opracowano 
statut, uchwalony na zebraniu zało
życielskim 3 czerwca 1996 roku. W dniu 
13 lipca 1996 roku I Wydział Cywilny 
Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku 
wydał postanowienie o rejestracji i do
konał, 9 sierpnia 1996 roku, wpisu do 
rejestru stowarzyszeń. Zarówno 
w okresie przygotowań do wznowie
nia działalności jak i do dnia dzisiej
szego nie udało się odnaleźć (mimo 
apeli w prasie lokalnej) insygniów 
króla kurkowego i rycerzy, sztandaru 
oraz chociażby jednego egzemplarza 
umun- durowania. Pojedyncze egzem
plarze odznaczeń okolicznościowych 
z lat trzydziestych można oglądać w 
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Staro
gardzie Gdańskim. 

Uwieńczeniem działań mających 
na celu włączenie się Bractwa do struk
tur organizacyjnych reaktywowanego 
w 1991 roku Zjednoczenia Kurko
wych Bractw Strzeleckich Rzeczypo
spolitej Polskiej było ponowne wstą
pienie w jego szeregi (po 61 latach), 
co nastąpiło 14 czerwca 1997 roku 
w Kaliszu, podczas V Europejskiego 
Strzelania o Srebrną Lilię św. Józefa. 

Obecna działalność Bractwa i uwa
runkowania, jakim poddawani są jego 
członkowie, stwarza potrzebę bieżące
go wprowadzania do treści aktualnie 
obowiązującego statutu zmian i popra
wek, co świadczy, że organizacja trwa, 
poszukuje dla siebie właściwego 
miejsca w społeczeństwie i stara się 
zachować dla przyszłych pokoleń, wie
lowiekowe, prawie zapomniane trady
cje mieszkańców naszego miasta. 

Godło Gildii Strzeleckiej z 1903 roku 

Krzyż Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw R.P. ustanowiony 

w 1924 roku i obowiązujący do dziś 

Godło z 1927 roku 

Pieczęć używana 
w latach 1936-1939 

Pieczęć Bractwa z 1996 roku 

Sztandar Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tczewie, 
zaprojektowany przez Romana Milczewskiego, członka Bractwa 

Obowiązujący aktualnie 
wizerunek kura, opracowany 

przez członka Bractwa, 
Stanisława Buczkowskiego 
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STATUT BRACTWA STRZELECKIEGO W TCZEWIE Z 1 LIPCA 1603 ROKU 

My, burmistrz i rajcowie królewskiego miasta Tczew, oznajmiamy i podajemy niniejszym do wiadomości: Na prośbę 
starszyzny Bractwa Strzeleckiego zatwierdziliśmy i uprawomocniliśmy niniejszy akt: Osobiście też potwierdzamy, chwa
lebnie i poważnie traktujemy słowa, które brzmią jak następuje: 

1. Kto Bractwa przynależność zdobyć chce lub współbratem strzelców zostać, ten musi być szanowanym człowiekiem. Jeżeli 
przedstawił się Honorowej Radzie, ze starszych złożonej, musi 8 szkotów do interesu dać i pisarzowi 7 szylingów wpisowego. 

2. Musi on również posiadać własną rurkę z prochem, lontem i wszystkimi przynależnymi przyborami a przez pierwszy rok musi brać 
udział w strzelaniu do tarczy na obszarze Królestwa i również tak często, jak zarządzone zostanie strzelanie o klejnoty. 

3. Gdy w Zielonoświątkowy poniedziałek będzie pite piwo, wszyscy Bracia mają być obecni, z wyjątkiem najwyższej potrzeby i muszą 
złożyć zarządzone pieniądze na piwo. Kto wypije piwo zanim uiści pieniądze, zostanie ukarany karą 7 szylingów za każde picie. Który 
z Braci ze szczególnych powodów na brackie picie nie może przyjść, musi się odpłatnie u starszyzny usprawiedliwić, połowę swej piwnej 
należności nadesłać i ponadto, jeżeli mu to odpowiada, może kazać jeden 7 stofowy dzban piwa do domu dostarczyć. 

4. Kto przez jeden rok jest poza Bractwem, nie czyni swoich powinności i nie wpłacił piwnych pieniędzy, musi się od nowa ubiegać 
o przynależność do Bractwa. 

5. Do wiadomości: Wszyscy rajcowie miasta Tczewa są naszymi współbraćmi, również pisarz miejski, jednak nie muszą być 
posłuszni temu zarządzeniu gdyby to ich obowiązki urzędowe miało upośledzić. Jednak na nich przypadające piwne pieniądze poprzez 
innego z Braci zaraz wpłacić powinni. 

6. W poniedziałek Zielonoświątkowy mają wszyscy solidarnie stawić się na godzinę, którą ustaliła starszyzna i w paradnym szyku 
towarzyszyć staremu królowi aż do tarcz. Jednocześnie, gdy się zakończy strzelanie, nowemu królowi według starego zwyczaju 
towarzyszyć do ogrodów. Kto się temu przeciwstawia, musi zapłacić 5 groszy kary. 

7. Strzelanie do tarczy z długich rur ma się odbywać w sposób wskazany przez starszyznę i Braci, tak jak zarządzą i za dobre uznają. 
8. Wypożyczone rurki są niedopuszczalne. 
9. Nikt nie może strzelać dowolnie do tarcz, jeno pierwszy strzela król, potem Bracia według wyciągniętych losów pod groźbą kary 

5 groszy. 
10. Kto zdobędzie nagrodę i królem zostanie, otrzyma nie tylko klejnot ale jest przez okres roku zwolniony z obowiązku trzymania 

wart i szarwarków, ma prawo do bezpłatnego wstępu na strzelnicę jak i porcji pieczonego barana. W zamian za to nowy król, gdy piwo 
Bractwa ma się ku końcowi, wszystkim Braciom, według woli i możliwości poczęstunek funduje. 

11. Zwyczajowo Brat, obojętnie czy autochton, czy obcy, jeżeli został królem, ma nosić łańcuch dla swej czci, tak długo, jak trwa piwo 
brackie i uczta królewska. Potem oddaje go starszyźnie. Zanim minie rok, nowy król ma obowiązek wydłużyć łańcuch i ozdobić, 
zaopatrzyć w nowy szyld i posrebrzyć według upodobania swego i możliwości. 

12. Gdy przybył nowy król i Bracia już zasiedli, powinno się, tam gdzie to potrzebne, wybrać nowego ogrodowego. Król ma mieć 
zaszczyt obok burmistrza. Potem ma starszyzna i Bracia głosować. Kto wybrany zostanie, nie może się uchylić od tego urzędu, pod karą 
1 beczki piwa i musi wtedy nadal przyjąć urząd. Z tego obciążenia powinni być zwolnieni wybrani rajcowie, sędziowie i osoby pełniące 
podobne urzędy. 

13. Z życzliwości i za pozwoleniem starszyzny może Brat przyprowadzić z sobą do ogrodu piwnego jednego lub kilku gości. Jednak 
co i jak oni zbroją, za nich koszty poniesie. 

14. Starszyznę należy czcić i być im posłusznym. Kto ich zelży w trakcie brackiego piwa lub uczty królewskiej, poniesie dodatkową 
karę 30 groszy. 

15. Kto przez szynkarza zostanie zaprawiony i nie stawi się o oznaczonej porze, podlega karze 2 groszy. Jeżeli będzie nieobecny 
bez urlopowania przez starszyznę, podlega karze 5 groszy. 

16. Jak długo trwa piwo brackie, kobiety i dziewice w ogrodzie przebywają, tak zakazuje się wszelakich zabaw, pod groźbą kary 
jednej beczki piwa. 

17. Kto się przyczyni do waśni lub kłótni, podlega karze 5 groszy. Jeżeli ubliży czci drugiego, podlega karze jednej beczki piwa. Kto 
przeciw innym wykroczy, podlega karze jednej faski piwa, niezależnie komu. Kara sądowa niezależnie od miejsca skargi. 

18. Kto ze starszyzny złamie prawo pokoju po raz pierwszy, podlega karze 5 groszy, powtórnie 10 groszy i jednej faski piwa przy 
trzecim. W końcu musi się rada odnieść przeciw łamaniu spokoju. Jeżeli nie będzie skutku, to rozstrzyga rada honorowa. 

19. Kto przy imieniu Boga przeklina albo inne bezecne słowa wymawia, podlega karze 10 groszy. Za kłamstwa kara wynosi 
5 groszy. Kto użyje pięści podlega karze jednej beczki piwa. Gdyby jednak zagrodził drogę w zaułku lub bramie, podlega sądowej karze 
jak w prawie. 

20. Broń i karabiny należy u szynkarza zdeponować pod karą 5 szylingów. 
21. Jeżeli ktoś rozleje piwo nieumyślnie, tak, że nie może go nakryć ręką lub nogą, podlega karze 11 szylingów. Jeżeli czyni to 

umyślnie, musi zapłacić 20 groszy. 
22. Żadna nieprawa osoba nie może korzystać z członkostwa Bractwa. 
23. Nikt nie może z niechęci być nierówno traktowany, przy 11 groszach kary. 
24. Dziecku i gońcowi podaje się jedno piwo. Kto tego nie przestrzega i poda więcej, daje za każdy napój 11 szylingów. Kto swoją 

wodę wypuszcza poza miejscem wyznaczonym, płaci karę jednego grosza, czyni to w bramie, gdzie przechodzą kobiety i dziewice, płaci 
5 groszy kary. 

25. Kiedy starszyzna odpuka by uczynić fajerand, powinien każdy w spokoju do domu pójść. Kto pozostanie siedząc, płaci karę 
5 groszy. 

26. Gdzie zemrze brat lub siostra, na pogrzeb takiego nieboszczyka winni stawić się wszyscy bracia i siostry. Kto nie weźmie udziału 
w pochówku płaci 5 groszy. Po dokonanym pogrzebie osobę pozostałą po zmarłym wszyscy odprowadzić mają do domu, z którego 
nieboszczyk był wyprowadzony. Kiedy umrze dziecko lub przysposobione, wystarczy, gdy z każdego domu pojawi się jedna osoba, brat 
lub siostra. Komu zleci się niesienie nieboszczyka, ma być posłusznym pod karą 15 groszy, lub uzgodnić brata na swoje miejsce. 

27. Kto nie uiści nałożonej kary na czas, ten będzie ją płacił w dwójnasób. 
28. Każdy kto czuje się pokrzywdzony wyrokiem starszyzny, może do Honorowej Rady apelować. Takie odwołanie musi jednak 

w ciągu 14 dni wnieść pod groźbą utraty rzeczy. 

Jednocześnie nałożyliśmy na to zarządzenie insygnia miejskie. Dano w naszym ratuszu w Tczewie 1 lipca roku 1603. 
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MAREK ŚLIWA 

Po czasach i miejscach Nowego 

z Zbliżając się do Nowego wzdłuż Wisły od strony 
pobliskiego Grudziądza podążamy prastarą drogą 
tuż przy wale. W mijanych wsiach i osadach widać 

liczne pozostałości osadnictwa olenderskiego w postaci 
starych chat czy zagród gospodarskich. Są to drewniane 
budynki z charakterystycznym podcieniem. Dawniej były 
kryte strzechą, dziś, niestety, większość z nich pokryta jest 
już eternitem. 

Przekraczamy mostek na wiślanym dopływie, Mątawie. 
Z prawej strony widzimy budynki starej przepompowni, 
przez miejscowych nazywanej „Czerpakiem". Przed nami 
rozciąga się wspaniała panorama niewielkiego Nowego. 
Natura i inne okoliczności już tak widocznie chciały, że 
zarówno od strony rzeki - czyli od dołu jak i od strony lasu 
- czyli od góry - wygląda ono na znacznie większe, niż w 
rzeczywistości jest. Na pierwszy plan z tejże panoramy 
wybija się sylwetka majestatycznej wieży. Nie jest to jed
nak żadna z miejskich czy zamkowych baszt, a zwykła wie
ża ciśnień, pochodząca z 1907 roku, z okresu powstawania 
w mieście jego nowoczesnej infrastruktury. 

Nieco dalej, na swoistym cyplu wysoczyzny now-
skiej, leżą Garbuzy - były tam niegdyś garbarnie skór, 
zlokalizowane tak, by ich zapach omijał miasto. Kilka 
wieków wcześniej, u schyłku I tysiąclecia n.e. na wspo
mnianym cyplu, miejscu zapewniającym wspaniałą wi
doczność i znakomitą obronność, znajdowało się po
morskie jeszcze grodzisko graniczne. Za Wisłą bowiem 
były Prusy. Upadło ono być może wraz z najazdem Po
lan, a być może przetrwało jeszcze kolejne trzy wieki 
i kres jego istnieniu położyli dopiero Krzyżacy. 

Dalej Kniatek, którym do tej pory spacerowaliśmy, prze
mienia się w ulicę Rybaki, niegdyś podmiejską nadwiślań
ską osadę. W najlepszym dla Nowego okresie, wieku XVI, 
mieszkali tu nie tylko rybacy. Był tu także mały port i warsz
taty szkutnicze, budowano nawet sporej wielkości statki 
rzeczne. Było też kilka wyszynków. Jeszcze tuż po drugiej 
wojnie światowej działał regularny przewóz i całkiem do
brze prosperująca gastronomia. 

Widoczne jak na dłoni wały przeciwpowodziowe po
wstały również w końcu tegoż „złotego wieku", a wznieśli 
je osadzeni tu nieco wcześniej wzmiankowani już Olen-
drzy. Schronili się oni w Prusach Królewskich, uciekając 
z Niderlandów przed habsburskimi prześladowaniami za 
swą mennonicką wiarę. Doskonale znali się na sztuce me
lioracji i wszelakich zabezpieczeniach. To dzięki mennoni-
tom dawne terytoria zalewowe przemieniły się w żyzne 

uprawne pola. Wały te uległy uszkodzeniu podczas wiel
kiej powodzi w 1855 roku, lecz nowo powołana Wspólnota 
Wałowa nie tylko wyremontowała je ale i znacznie zmoder
nizowała, budując wspomniany już czerpak. Tak się bo
wiem dziwnie składa, że Wisła znajduje się zwykle wyżej 
niż Mątawa. Obok położona jest nowa, oddana przed kilku 
laty do użytku, nowoczesna przepompownia, zabezpiecza
jąca podnowskie niziny przed zalaniem. 

Idąc dalej, mijamy liczne zabytki budownictwa olen
derskiego, drewniane chaty przy ulicy Rybaki nr 1, 4, 5, 
15 oraz przy Wiślanej 13. Tamże znajdują się murowane bu
dynki o charakterze dawnych podmiejskich rezydencji 
- Rybaki 8 i Wiślana 9. 

Wchodzimy coraz wyżej, ponad drogą górują bryły 
kościoła pofranciszkańskiego i zamku. 

Stoki wzgórza morenowego, powstałego na skutek 
oddziaływania lądolodu zlodowacenia pomorskiego, 
porastały niegdyś uprawiane tam przez zakonników krze
wy winne, potem zaś chmiel. Nowe słynęło wówczas na 
Pomorzu ze swych znakomitych piwowarów, były tu 
trzy browary i liczne słodownie. Obecnie dominują sady 
śliwkowe. 

Dochodzimy do ulicy Wiślanej, tu kończą się dawne 
nowskie planty, a na wprost znajdują się nasze nowskie 
„góry". Niegdyś określano je mianem „windug" - miejsce 
składowania drewna przed jego spływem Wisłą do Gdań
ska. Dobrobyt renesansowego Nowego pochodził właśnie 
z handlu zbożem, miodem, skórami i drewnem. Tamże 
znajduje się inny wspaniały zabytek, dom przy ulicy 
Kwiatowej nr 6. Jest to kompletna drewniana chata, kry
ta strzechą, w jej wnętrzu zaś są pruskie jeszcze tablice 
ubezpieczeniowe. 

Poniżej niej stoi jeszcze inny, mocno już podnisz
czony, przejaw historii - dom o podobnej konstrukcji, 
lecz o bodajże czysto kociewskiej a nie olenderskiej, 
proweniencji. 

Ulica Wiślana to właściwie stroma górka, lokalnie 
zwana Rybacką. Na jej dolnym odcinku znajduje się ka
pliczka, wystawiona patronowi tych ziem - Św. Wojcie
chowi - w 1946 roku przez p. Witkowskiego i innych 
miejscowych przewoźników. Powyżej niej dostrzec można 
nowe osiedle mieszkaniowe, nie bez racji nazywane Nad
wiślańskim. Patrząc w lewo zaś najpierw obserwujemy za
mek, a potem farę i otaczające ją mury obronne. 

Po mozolnym wspięciu się na poziom miasta, a Nowe 
położone jest ponad 70 metrów ponad Wisłą, skręcamy 
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Panorama Nowego, widok z wieży ciśnień. 
Repr. fot. Stanisław Zaczyński 

w lewo tuż przy ich północno-zachodnim narożniku i idzie
my ulicą Ślusarską do placu św. Rocha. Plac ów znajduje 
się poza dawnym miastem, tuż przy obecnej drodze krajo
wej Nr 1, stanowiącej oś współczesnego Nowego. Niegdyś 
była to Droga Królewska czyli Via Regia, a jeszcze wcze
śniej Szlak Bursztynowy. Wszystkie one prowadziły ku 
Gdańskowi. Plac ten powstał w początkach XVIII wieku, 
jako swoiste wotum dla owego świętego za domniemane 
położenie kresu szalejącej wówczas epidemii „czarnej śmier
ci". Pochłonęła ona wiele ofiar, w tym całą rodzinę Michała 
Hellma, ówczesnego burmistrza i żonę starosty Stanisława 
Konopackiego, Barbarę z Kryspinów. Jako że w okresie 
zaborów nieopodal wzniesiono gmach poczty, przez wiele 
lat zwał się on Postplatz'em. W Nowem, części III Rzeszy 

Niemieckiej zwano go Adolf Hitler Platz, a tuż po wojnie 
placem Stalina. Zanim wrócił do starej nazwy określano go 
jeszcze mianem placu XX-lecia PRL. 

Patrząc z placu ku farze, dostrzec można mury obron
ne i ich konstrukcje: podmurówkę z dzikiego kamienia 
i wiele warstw cegieł. W czasach przedkrzyżackich now-
skie podgrodzie chroniło jedynie obwałowanie ziemne, 
zwieńczone drewnianą palisadą. Zabezpieczało ono je 
od najbardziej zagrożonych stron: południa i zachodu. 

Obecne mury wzniesiono przed rokiem 1381, lecz 
w pełni ukończono, wraz z bramami, dopiero w 200 lat 
później. Otoczono nimi całe Nowe; miały 1.050 metrów 
długości i wyposażone były w szesnaście baszt, w więk
szości od zachodu i cztery bramy miejskie. W tradycyjnie 

Południowa strona rynku, w tle kościół poklasztorny. Repr. fot. Stanisław Zaczyński 
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Kościół farny z południowo-zachodnim narożnikiem murów obronnych z pozostałościami dawnych wież 
Repr. fot. Stanisław Zaczyński 

najbardziej zagrożonych miejscach, miasto dodatkowo 
chroniła ponad 30-metrowej szerokości fosa wypełnio
na wodą. Jej pozostałości są doskonale widoczne w po
staci głębokiego rowu, jedynie częściowo zasypanego 
dla połączenia miasta z przedmieściem, czyli ulicy Gdań
skiej z ulicą Bydgoską, dawniej 19 Lutego, jeszcze wcze
śniej Sądową. 

W miejscu tym znajdowała się najokazalsza z now-
skich bram miejskich, Brama Gdańska. Była to brama 
reprezentacyjna, posiadała most zwodzony i bronę, czyli 
okutą żelazem drewnianą kratę, chroniącą wejście przy 
opuszczonym moście. Na jej wyższym poziomie, oprócz 
typowych instalacji obronnych, znajdowała się jeszcze 
kaplica pod wezw. św. Krzyża. Kaplica ta przeznaczona 

była głównie dla przyjezdnych, którzy mogli się przy niej 
pomodlić, nawet przy zamkniętej bramie. Posiadała ona wła
sne uposażenie gruntowe. 

Za nieistniejącą już bramą - jej pozostałości usunięto 
ostatecznie około 1870 roku wraz z innymi „zbędnymi" ja
koby elementami miejskiego wystroju - znajduje się jedna 
z głównych ulic Nowego, ul. Gdańska. Przy niej to właśnie 
i przy pobliskim Rynku mieszkali niegdyś najbogatsi i naj
bardziej wpływowi obywatele Nowego, jego patrycjat. 

W obrębie murów, czyli na starówce, było kiedyś 
dokładnie 135 działek budowlanych; 32 place znajdo
wały się przy Rynku, 98 w ulicach, 5 zaś przeznaczono 
pod obiekty publiczne: ratusz, zamek, farę, kościół za
konny i klasztor. 

Zamek pokrzyżacki, widok od strony północnej Repr. fot. Stanisław Zaczyński 

KMR 
39 



Prezentujemy czytelnikom pracę Leszka Roskwitalskiego (godło „Fortuna), wyróżnioną w konkursie 
otwartym na tekst publicystyczny „Moi przodkowie z Kociewia", rozstrzygniętym w połowie czerwca 2002 
roku. 

LESZEK ROSKWITALSKI 

Wspomnienie o Dziadku Ignacym 
Miałem trzy lata, kiedy Dziadek Ignacy opuścił 
ten świat. W pamięci pozostały mi jedynie za
mazane i bardzo zniekształcone wspomnienia. 

Minęło już bowiem od tego dnia trzydzieści lat. Dziadek po
pijający wodą lekarstwo, głaszczący mnie po głowie i wresz
cie leżący w szpitalu - tyle pozostało po Nim w mojej pamię
ci. Postać Ignacego Fortuny pozostała jednak żywa we 
wspomnieniach jego córki, a mojej matki - Bożeny Roskwi-
talskiej, której wspomnienie o ojcu pragnę zadedykować. 

Dzień 30 stycznia 1920 roku był dla Tczewa oraz przyle
gających do niego miast i miasteczek dniem wyjątkowym. 
Tego dnia oddziały generała Józefa Hallera oswobodziły 
miasto od trwającego 148 lat zaboru pruskiego. Powrót 
Tczewa i okolic do Polski odbił się szerokim echem i dotarł 
do niedalekich Jaźwisk, wsi położonej w dawnym powiecie 
gniewskim, gdzie wraz z rodzicami, Franciszkiem i Martą 
oraz rodzeństwem, mieszkał trzynastoletni wtedy Ignacy 
Fortuna. Rozpoczął się dla niego nowy okres. Dostał szan
sę życia i pracy w nowej - wolnej Polsce. 

Był rok 1921. Słońce nieznośnie przypiekało swoimi let
nimi promieniami. 

- Ignac do domu! Wracaj prędko! Ojciec wrócił z pola 
i siada do kolacji! 

- Słońce jeszcze w górze matko, a jutro niedziela! Po
zwól zostać! 

Końca zabawy nie było widać. Chłopcy i dziewczęta 
jakby zapomnieli o trudach szkoły, do której w niedalekim 
Grabowie, przez ostatnie lata przyszło im uczęszczać. Do 
zachodu słońca, albo i dłużej, korzystali z pięknej pogody. 
Przylegające do domostw pola, pełne tajemnic i magii za
gajniki były ich placem zabaw. Była to okolica zrazu wy
jątkowa. Kiedy w miastach miejsca dziecięcych harców oka
lał wysoki na trzy metry parkan, tam zadanie to spełniały 
odległe, już z daleka pachnące i pochylone od ciężaru kwia
tów drzewa lip. Miejskie zjeżdżalnie i przyrządy gimnastycz
ne, w Jaźwiskach zastępowano rozłożystymi, opadającymi 
aż do ziemi konarami drzew. Do zabawy w „chowanego" 
nie było lepszego miejsca od pobliskich sadów, gdzie uro
dzajne grusze, jabłonie i śliwy pozwalały na całkowite za
maskowanie. Wyższość wiejskiego życia nad miejskim, przy
najmniej jeżeli chodzi o zabawę i korzystanie z dobrodziejstw 
przyrody, nie budziła żadnych wątpliwości. 

Siedząc tak na jednej z jabłoni, ukrywając się przed 
wzrokiem „szukającego" kolegi, zastanawiał się Ignacy nad 
swoją przyszłością. Zostać przy ukochanych rodzicach, 
wśród łanów zbóż i kolorowych sadów, czy mszyć w dale
ki, ciekawy, choć na pewno nie tak bezpieczny jak w Jaźwi
skach świat? Pytanie to spędzało mu sen z powiek, bo 
chociaż myślom o dalekich stronach trudno było mu się 
oprzeć, równie bardzo przywiązany był do ojcowizny. Ro
bił dlatego wszystko, aby tę ważną decyzję odsunąć na 

później. Jednak myśli o niej wracały po chwili jak bume
rang i to ze zdwojoną siłą. 

Decyzja zapadła. Daleki świat, z jego wadami i zaletami, 
pięknem i brzydotą, biedą i bogactwem wziął górę nad uko
chaną Równiną. Przygoda, zwana dorosłym życiem, miała 
się rozpocząć dla kilkunastoletniego Ignacego w położo
nym niedaleko rodzinnych pól... Pelplinie. 

Nie wiedział jeszcze wtedy Ignacy Fortuna, że spędzo
nych w tym mieście kilka najbliższych lat zaważy na jego 
przyszłości. Nie wiedział również, iż z zawodem, którego miał 
zamiar się tutaj wyuczyć zwiąże się do końca życia. 

Pelplin wyróżniał się wtedy, spośród innych miast bu
dowlą, z której jego mieszkańcy i ci, którym przyszło tam 
pracować, byli bardzo dumni. Gotycka, pocysterska Bazy
lika była miejscem reprezentacyjnym, gdzie codziennie, 
z okazji świąt i nie tylko, zbierała się większość mieszkań
ców, by modlić się i chwalić Boga. Zaliczał się do nich 
również Ignacy. Mógł być on szczególnie dumny, ponie
waż miał szczęście pracować w drukarni, z której wycho
dziła i wychodzi do dzisiaj, poczytna i uznana wśród ludu, 
katolicka gazeta „Pielgrzym". Zawód drukarz-zecer brzmi 
dumnie, szczególnie kiedy czynnie uczestniczy się 
w tworzeniu pisma mającego za zadanie jednoczyć 
i wspierać ludzi, dawać im wiarę oraz nadzieję na przy
szłość, po długich latach niewoli. Właśnie drukarzem 
postanowił zostać Ignacy Fortuna. Z niemałą obawą, 
ale nadzieją na przyszłość stanął w szranki z dotych
czas zupełnie nieznaną technologią „produkcji" gaze
ty. Przyszłość miała pokazać, że poradził sobie z tym 
problemem znakomicie. 

Dnia 14 sierpnia 1927 roku Komisja Egzaminacyjna przy 
Izbie Rzemieślniczej w Grudziądzu potwierdziła, iż Ignacy 
Fortuna zdał egzamin na czeladnika. Radości było co nie
miara. Duma po powrocie do Jaźwisk rozpierała dwudzie
stoletnie serce. Zrobił pierwszy, jakże jednak ważny krok 
na drodze życia. Miał ciekawy zawód, w głowie plany na 
przyszłość, a co najważniejsze od pewnego czasu również 
narzeczoną. Miała na imię Helena, na nazwisko Lepacka. 
W przyszłości miała zostać moją babcią, ale wcześniej mu
siała sprostać wymaganiom, jakie nałożył na nią i na siebie 
jej narzeczony. 

W sierpniu 1929 roku w Tczewie przy ulicy Kościuszki 1, 
dokładnie w miejscu, gdzie teraz znajduje się filia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, rozpoczęła działalność Drukarnia „Po
spieszna", której właścicielem był Ignacy Fortuna. Wyso
ko nad drzwiami, zapraszała do wnętrza kolorowa, pomy
słowa jak na tamte czasy reklama - wielka pieczątka. Drzwi 
z dzwonkiem oznajmiały nadchodzących gości, a po prze
kroczeniu progu, klientów witała uśmiechnięta sprzedaw
czyni. Można było się tam zaopatrzyć we wszystkie arty
kuły biurowe. Na wysokich prawie do sufitu półkach leżały 
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Cztery pokolenia- od prawej: 
Franciszek Fortuna, jego syn Franciszek, 

wnuk Ignacy i prawnuk Zbigniew 

ewentualną odsiecz. Zaczął się długi okres okupacji. Więk
szość sklepów, zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych 
zaprzestawała działalności. Te, przynoszące duży zysk 
i przydatne w polityce germanizacyjnej wroga, przejmowa
ne były przez przybyszów zza zachodniej granicy i wykorzy
stywane do własnych celów. Inne, mniejsze, w które nie war
to było inwestować, po prostu okradano. Łatwo można się 
domyśleć, że los Drukarni „Pospiesznej" był podobny... 

Nie wiadomo do dziś jakiej organizacji, broniącej Polsko
ści, Dziadek Ignacy był członkiem. Ucieczka w nieznane, 
a przede wszystkim pozostawienie swojej rodziny na pastwę 
wojennych wydarzeń, wyryły w jego sercu krwawą ranę. 

Miasto Łowicz w Generalnej Guberni, na najbliższe 
lata miało stać się dla Ignacego Fortuny domem. Tam, 
okazując odpowiednim władzom uzyskane w przeszło
ści dokumenty kupieckie, pozwolono mu na urucho
mienie działalności handlowej. Założył tzw. „sklep ko
lonialny", w którym można było nabyć artykuły bardzo 
różnego przeznaczenia. Sobie tylko znanymi „kanała
mi", systematycznie wspomagał rodzinę, która zmuszo
na do opuszczenia Tczewa, przeniosła się do rodzinne
go miasta jego żony - Pelplina. 

W marcu 1940 roku rodzina Fortuna powiększyła się 
o kolejne dziecko, na świat przyszła trzecia córka - Krysty
na. Radość z urodzin pozwoliła na chwilę zapomnieć o wo
jennej gehennie, a niewinny uśmiech dziecka z nawiązką 
rekompensował trudy wojennej egzystencji. 

Ausweis Ignacego Fortuny 
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zeszyty różnego formatu i grubości, wachlarz znakomitych, 
błyszczących kałamarzy, służących w pracy biuralistom, 
papiery ozdobne na wszystkie okazje oraz różnego rodzaju 
druki, zaproszenia, wielkoformatowe afisze, czyli to co pro
dukowała drukarnia, znajdująca się na zapleczu. Z cichego 
i przytulnego sklepu wkraczało się nagle w zupełnie inny 
świat. Kilkanaście osób w pocie czoła pracowało na ogól
ny sukces, a towarzyszył im ciągły zgiełk, hałas pracują
cych maszyn i nieodłączny, unoszący się w powietrzu za
pach papieru. Dziadek lubił porządek, dlatego bez zarzutu 
działać musiały wszystkie elementy składające się na pro
ces produkcji. Zecernia, gdzie następowało tzw. łamanie 
składu i przygotowywanie z niego formy drukarskiej, znaj
dowała się najbliżej pomieszczeń sklepowych. Przechodzi
ło się z niej do działu maszyn zajmujących się właściwym 
procesem druku i dalej do introligatorni. Tam, nadawano 
wytworzonym wcześniej elementom ostateczny kształt: 
zszywano je, oprawiano i przygotowywano do sprzedaży. 
Wszyscy zdawali sobie sprawę z wagi wykonywanych 
przez siebie obowiązków, nie traktowali ich jednak rutyno
wo lecz z rozmysłem i sercem. Tego również, oprócz po
rządku i dyscypliny, wymagał Ignacy Fortuna. Starał się 
tworzyć atmosferę zbliżoną do rodzinnej, aby praca nie 
była przymusem lecz radością. 

W drugim roku działalności drukarni, a dokładnie 19 maja 
1931 roku, z okien jednej z kamienic, wystrzeliły w górę prze
pełnione radością okrzyki, zwiastujące, iż dozgonną miłość 
ślubować sobie postanowili Helena Lepacka i Ignacy Fortu
na. Od tego dnia mieszkanie przy ulicy Kościuszki 14 było 
świadkiem narodzin kolejnych dzieci, chwil radosnych i smut
nych, miało też służyć jako ostoja na czasami krętej drodze 
życia. Było wreszcie miejscem, do którego każdy z dalszej lub 
niedalekiej podróży mógł z radością powrócić. 

Lata trzydzieste, które Ignacy z pewnością zaliczał do 
bardzo udanych, szybkimi krokami zbliżały się do końca. 
Życie rodzinne rozwijało się nader szczęśliwie. Dom wy
pełniały radosne krzyki rozbawionej ferajny. Po podłodze, 
rozrzucone w ferworze wesołej zabawy, wałęsały się kolo
rowe zabawki. Helena każdą chwilę poświęcała swoim dzie
ciom. W zamian Zbyszek, Marylka i Bożenka odwdzięczały 
się matce szczerym uśmiechem, czułymi uściskami i poca
łunkami. Praca w drukarni szła pełną parą, zamówienia 
napływały „drzwiami i oknami", a ich „pospieszna" realiza
cja była wizytówką firmy. Prawie nie odczuwało się nara
stającego z dnia na dzień w całej Polsce napięcia. Lato 
mijało jak każde poprzednie, a jego zapach przypominał 
Ignacemu ten sprzed prawie dwudziestu lat. Stojąc przed 
sklepem i patrząc na swoje roześmiane maleństwa, jego 
myśli nieustannie wracały do dni dziecięcych: lipowego 
parkanu, konarów w ciągłym ukłonie i drzew pachnących 
słodyczą. Wspomnienia z przeszłości często, a ostatnio 
nawet bardzo często, biły się z wydarzeniami realnego świa
ta, walkę tę, niestety, z kretesem przegrywając. 

Nastał pierwszy dzień września. Tczew budził się ze 
snu, kiedy nieunikniona i od dłuższego czasu przepowia
dana wojna, brudnymi od niewinnej krwi buciorami, ukrad
kiem wkroczyła w życie Polaków. Bombardowany przez 
najeźdźcę Tczew płonął. Na ludzkich twarzach malowało 
się przerażenie, śmierć zaglądała do ich oczu. Jeszcze do 
końca nie opadł pył po wysadzonych mostach na Wiśle, 
zalegających teraz muliste dno, jeszcze nie zdążyli otrzą
snąć się mieszkający w pobliżu tczewianie, kiedy wróg za
atakował rejon dworca kolejowego, odcinając tym samym 



Nad drzwiami sklepu widnieje 
charakterystyczna „reklama" - pieczątka 

Ignacy Fortuna i sprzedawczyni w sklepie za ladą 

Pracownicy drukarni 

Uroczystość 10-lecia drukarni 

Kolejne lata upłynęły na oczekiwaniu końca wojny, któ
rego jednak nie było jeszcze widać. W końcu nadszedł 
marzec 1945 roku. Odbudowane w pocie czoła przez pol
skich robotników nadwiślańskie mosty, znowu runęły. Tym 
razem jednak do ich wysadzenia zmuszeni zostali Niem
cy, uciekając przed wojskami radzieckimi. Koniec woj
ny był bliski, a ci, którzy zmuszeni byli przed laty do 
ucieczki, mogli wreszcie powrócić. Nastał czas radości, 
do domów wracali synowie, a matki witały ich ze łzami 
w oczach. Ci, którym to szczęście nie było dane i swe 
życie oddali za ojczyznę, na zawsze pozostaną w pa
mięci żyjących. 

Powrót do zrujnowanego domu przy ulicy Kościusz
ki nastąpił w kwietniu. Nadszedł czas na uporządkowa
nie tego co pozostało. Po maszynach drukarskich nie 
zostało ani śladu, zaginęły dokumenty zaświadczające 
o ich istnieniu. Tylko pomieszczenia przesycone cha
rakterystycznym zapachem... papieru. Pomimo wszyst
ko Dziadek Ignacy postanowił reaktywować drukarnię, 
rozszerzając jednocześnie jej działalność o „Wytwórnię 
Stempli". W roku 1948 przeprowadził się wraz z rodziną 
do nowego mieszkania przy ulicy Jarosława Dąbrow
skiego 16. Wydawało się, że już nic nie jest w stanie 
zmącić spokoju, który miał wreszcie zapanować w ro
dzinie Ignacego i Heleny Fortuna. 

Nadszedł jednak rok 1950, drukarnia została „upań
stwowiona", co było jednoznaczne z jej utratą. Boleść, 
po tak wielkiej i niepowetowanej stracie, nie mogła jed
nak trwać zbyt długo. Nie załamywać rąk i za wszelką 
cenę dążyć do upragnionego celu, tak zwykł mawiać 
Dziadek. Dlatego też, jeszcze w tym samym roku, tym 
razem już przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 16, urucha
mia „Wytwórnię Stempli" FORTUNA, której dane będzie, 
nieprzerwanie funkcjonować przez kolejne dziesiątki lat. 
Po śmierci Dziadka Ignacego w październiku 1972 roku, 
obowiązki szefa przejmuje Babcia Hela, a po jej śmierci, 
we wrześniu 1998 roku jej wnuk, a mój brat Tomasz Ro-
skwitalski, który prowadzi ją do dzisiaj. 

Wspomnienie o Dziadku Ignacym dobiega końca. Dłu
go by można było na Jego temat opowiadać. O tym, że 
„było Go wszędzie pełno", należał do wielu organizacji i sto
warzyszeń. Był członkiem Związku Zrzeszeń Kupieckich, 
Spółdzielni Pracy - Stemplodruk, Związku Izb Rzemieślni
czych, Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, Ligi 
Przyjaciół Żołnierza, Zrzeszenia Sportowego „Kolejarz", 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Spółdzielni 
Budowlanej „Jedność", Związku Zawodowego Trans
portowców, Wojewódzkiego Cechu Introligatorów oraz 
Automobilklubu Morskiego. 

Przynależność do powyższych organizacji udokumen
towana jest legitymacjami członkowskimi, które z innymi 
tego typu pamiątkami po Dziadku, spoczywają w szufla
dzie mojej mamy. 

Dziadek uwielbiał podróże. Zwiedził „kawał" Europy 
i częściowo dawne republiki rosyjskie. Z kamerą śledził ży
cie i zwyczaje Egipcjan. Lubił z harcerzami zdobywać „nowe 
światy", a jako honorowy członek Chóru Męskiego „Echo" 
wsłuchiwać się w kojącą serce muzykę. 

Mam nadzieję, że powyższe „obnażenie" mojego Dziad
ka, przedstawione w taki, a nie inny sposób, nie sprowadzi 
na mnie gromów z jasnego nieba i zostanie przez wszyst
kich, którzy Go znali, przyjęte ze zrozumieniem. 
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Przedstawiamy czytelnikom pracę Marysi Roszak (godło „Czarny Marysiek), nagrodzoną w konkursie 
otwartym na tekst publicystyczny „Szanujmy wspomnienia", rozstrzygniętym 29 października 2002 roku. 
Autorka mieszka w Małżewku i jest uczennicą Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Tczewie. O nagrodzeniu pracy zadecydowały wartości literackie, stylistyczne oraz postać bohatera 
mogącego być wzorem dla współczesnych. 

Był niesamowitym Człowiekiem. 
Życie Jego nie było pozbawio
ne trudów, nieszczęść i proble

mów, a mimo to zawsze pozostanie 
w mojej pamięci, jako osoba pogodna 
i pozytywnie nastawiona do świata. 

Mój Dziadek, Kazimierz Stopow-
ski, urodził się 3 marca 1929 roku 
w Tczewie. Ojcem Jego był Józef Sto-
powski, pracownik tczewskiej kolei. 
W domu się nie przelewało. Mama, Ja
dwiga, z trudem wiązała koniec z koń
cem, a dziecięce buźki nieustannie się 
czegoś domagały. Kazik miał troje ro
dzeństwa. Najstarszy brat, Leon, za
opatrywał rodzinę w zioła, zbierane 
na łące i w lesie. Lubił długie wę
drówki i bliskość przyrody. Może 
więc to zamiłowanie do wolności 
sprawiło, że pozostał kawalerem. 
Drugi z braci, Józef zginął w radziec
kim obozie jenieckim w 1945 roku, 
gdy Kazik miał 16 lat. 

Bracia Stopowscy mieli także sio
strę Marysię. Jako jedyna dziewczyn
ka miała wiele domowych obowiąz
ków, z których wywiązywała się 
doskonale. Uczyła się, podobnie, jak 
reszta rodzeństwa, dobrze i gdy doro
sła, została nauczycielką. Niestety, dla 
niej los także nie okazał się łaskawy. 
Marysia zmarła, mając 40 lat. Kaziczek 
był najmłodszy z czworga rodzeństwa. 
Był jednym z bliźniaków, które Jego 
Mama urodziła, mając 43 lata. Nieste
ty, jego brat bliźniak zmarł podczas 
ciężkiego porodu. 

Rodzina Stopowskich mieszkała na 
ul. Szopena 23 w Tczewie. Moja Babcia 
Gitka zawsze chwali się, że Dziadka 
znała „od zawsze". Mama Gitki sta
wiała jej Go za przykład, ba, sama 
Gitka była rojber i plachander. Ka
zik natomiast pomagał swojej Mamie, 
jak tylko mógł, przynosił zakupy 
z targu, dźwigał do domu jaja, „bul
wy" i inne składniki skromnych posił
ków, sprzątał i zawsze wspierał Mamę 
ciepłym słowem. Dlatego moja Bab
cia najpierw przez długie lata nie prze
padała za Nim i unikała Jego towarzy
stwa, śmiejąc się z biednego Kazia wraz 
z innymi dziewczętami z podwórka. 
Kazikowi jednak pewnie się bardzo 
ten plachander widział, bo zawsze 
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starał się być blisko niesfornej Git
ki i całej jej rodziny. Jego najlepszym 
przyjacielem, zarówno z okresu dzie
ciństwa, wieku dojrzałego, jak i sta
rości, był Witek Banacki, starszy 
brat Gitki. 

Dziadek zawsze lubił się uczyć, 
fascynowało Go zdobywanie 
wiedzy i poszukiwanie róż

nych ciekawostek. Miał wprost feno
menalną pamięć, twierdził, że dosko
nale pamięta, jak mając półtora roku 
pchał swój wózek na spacerze. 
W swoim życiu uczęszczał do wielu 
różnych szkół i mimo ciężkich wojen
nych czasów, ukończył wszystkie ce
lująco. Jako mały chłopiec był uczniem 
Szkoły Powszechnej w Tczewie. Nie
stety, w 1939 roku wybuchła wojna 
i Kazik był zmuszony przerwać tam 
naukę. Następną szkołą, do której 
chodził, była niemiecka podstawów
ka, potem również niemiecka szkoła 
handlowa. Około roku 1948 Kazi
mierz został absolwentem gimnazjum 
mechanicznego w Tczewie. Wów
czas jego zainteresowania musiały 
niestety poczekać na lepsze czasy. 
Dziadek został powołany do wojska. 
To jednak nie przeszkodziło Mu da
lej się kształcić. Pełniąc służbę woj
skową, uczył się w Zaocznym Tech
nikum Chłodniczym. Przełożonym 
w wojsku niezbyt podobał się taki 
obrót sprawy, cóż, u szeregowców 
nadmierna erudycja nie była nazbyt 
dobrze widziana. Niemniej jednak 
Kazik radził sobie i tu, i tu. Nie ma 
chyba wątpliwości, że w wojsku szło 
Mu nieco gorzej, niż na uczelni. Już 
na pierwszych manewrach złamał 

rękę, a w czasie całej swojej „kariery 
wojskowej" awansował jedynie do 
stopnia starszego szeregowca. Po
przestał na jednej belce i nie starał się 
nawet o więcej, postawił bowiem na 
siłę swego umysłu, a nie mięśni. 

W dniu poboru do wojska Dzia
dek zawarł drugą przyjaźń swego ży
cia, która trwała aż do końca Jego dni. 
Stanisława Mrożka poznał, gdy cze
kali razem na pociąg zmierzający na 
zachód. Obaj mieli się nim udać do 
Drawska Pomorskiego, miejsca wy
znaczonego na ich służbę wojskową. 
Stachu, miast tradycyjnego pindla 
wiózł ze sobą ogromną walizę, która 
w pewnym momencie otworzyła się 
i wyleciało z niej wiele najrozmaitszych 
szpargałów i skromny wikt. Kazik, za
wsze uczynny, pomógł Staszkowi zbie
rać jego skarby. 

Kazika i Staszka połączyła przede 
wszystkim miłość do nauki. Stachu 
został w przyszłości profesorem zwy
czajnym w Katedrze Historii na Uni
wersytecie Gdańskim. Wcześniej po
ślubił dziewczynę, która na imię miała 
tak samo, jak ukochana Kazika, Brygi
da. Czyżby ciekawe zrządzenie losu? 

Kazik Stopowski był nie tylko żąd
nym wiedzy, zapalonym gimnazjali
stą, a potem studentem, ale także 
Człowiekiem o wielkim sercu, spry
cie i poczuciu humoru. Dowodem na 
to może być fakt, że w 1943 roku, 
mając 14 lat, wysłał swojej ukocha
nej Gitce, przebywającej wraz z Ro
dziną na zesłaniu na robotach na 
Pomorzu Zachodnim, srebrny pier
ścionek z turkusowym oczkiem. 
Skąd go wtedy wytrzasnął, o tym 
historia milczy. Nie zapomniał też 
o Witku, przysłał mu książkę. 
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Kazik z siostrą Marią 
i Mamą w 1940 roku 

Po odbyciu służby wojskowej 
Kazik zaczął pracę w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina, gdzie 

przeszedł wszystkie szczeble zawodo
we, począwszy od ślusarza, przez 
montera, do kierownika Wydziału 
Montażu Maszyn i Szefa Produkcji 
w Zakładzie Budowy Silników Spalino
wych. Często też wówczas wypływał 
na nowo zbudowanych statkach jako 
inżynier gwarancyjny. W związku 
z tym był w blisko dwudziestu krajach 
świata, a jego doskonała znajomość 
języków: rosyjskiego, niemieckiego 
i angielskiego - Dziadek był genial

nym samoukiem - przy
dawała się w podróżach. 
W międzyczasie Kazik 
studiował wieczorowo 
na Politechnice Gdań
skiej na Wydziale Me
chanicznym. 

1954 roku 
Kazik ożenił 

się ze swoją 
ukochaną Brygidą. Rok 
później na świat przy
szedł ich synek Mariusz. 
W 1957 roku Stopowscy 
przenieśli się z mieszka
nia przy ul. Gdańskiej 
w Tczewie, gdzie zajmo
wał maleńki pokoik, na
leżący do teścia Kazika, 
do Gdańska. Mama Git-
ki, Zofia Banacka, która 
zdążyła urodzić dziesię
cioro, a wychować pię
cioro dzieci, niestety, 

reszta poumierała w zawierusze wojen
nej, zginęła w dzień „wyzwolenia" 
przez wojska radzieckie od pocisku 
pochodzącego z dział „wyzwolicieli". 
Gitka miała wówczas piętnaście lat. 

Mieszkanko w Gdańsku, nie nale
żało do największych, lecz było ich 
własne. Trzyosobowa rodzinka, w któ
rej później w 1960 roku pojawiła się 
jeszcze Ilona, była szczęśliwa w jed
nopokojowym mieszkanku z kuchnią, 
gdzie stał duży, prostokątny stół, słu
żący także jako miejsce pracy nauko
wej. Tam też powstawały rysunki tech
niczne różnych formatów. Jedną z prac 

Kazik z żoną Gitką nad morzem 

semestralnych Dziadka było tech
niczne dzieło formatu A0, zajmujące 
akurat powierzchnię całego stołu. 
Gdy zegarmistrzowska robota do
biegała końca, Gitka właśnie goto
wała zrazy na obiad, a dwuletnia Ilon-
ka kręciła się jej pod nogami. 
Sprawne ręce Gitki wypadły z rytmu 
i garnek z sosem i zrazami znalazł się 
na pracy semestralnej. 

Mimo wyżej wspomnianych, a tak
że innych utrudnień, studia dobiegły 
końca, a praca dyplomowa została 
obroniona z wyróżnieniem. Świeżo 
upieczony magister inżynier chłodnic
twa lekko chwiejnym krokiem wrócił 
na łono rodziny, spojrzał na zgrabne 
nogi Swojej żony i płaczliwym głosem 
wykrzyknął: „Pani inżynierowa w ta
kich podartych bamboszach!". 

Po studiach Kazik nadal pracował 
w stoczni. Awansował nawet na stano
wisko szefa wydziałów silnikowych, 
które piastował do końca swojej 
„stoczniowej kariery". 

Czasy do najbogatszych nie nale
żały. Dziadek zawsze był uczciwy; 
mimo znajomości trzech języków, ukoń
czenia ponadto studium podyplomo
wego, zdobycia wysokich kwalifika
cji, a także pracy w szkole wieczorowej, 
gdzie wykładał przedmioty zawodowe, 
On i jego rodzina żyli skromnie. W 1966 
roku przeprowadzili się do mieszkania 
w bloku w Oliwie. Mariusz miał wów
czas jedenaście, a Ilona sześć lat. 

Praca w stoczni była niezwykle 
odpowiedzialna, a przez to bardzo stre
sująca. Kazik wypływał w kilkudnio
we rejsy, kiedy to testowano statki 
bezpośrednio po wodowaniu. Odpo
wiadał za serce statku, czyli silnik 
i wszystkie urządzenia. Dzięki znajo
mości języków obcych często wy
jeżdżał w zagraniczne delegacje, 
z których diety pozwalały leciutko 
pod- reperować rodzinny budżet, 
a dzieciom przywieźć od czasu do cza
su dżinsy lub flamastry, wówczas do
stępne tylko w Pewexie. 

Mimo absorbującej pracy i napię
tego harmonogramu dnia, Kazimierz 
zawsze znalazł czas, aby pielęgnować 
swoje liczne pasje. Interesował się hi
storią, geografią i rysunkiem. Uwiel
biał też czytać klasykę i powieści przy
godowe. Zawsze znał odpowiedzi na 
każde pytanie, zadane przez dzieci, 
a później także przez ciekawe świata 
wnuki. Jeśli zaś odpowiedzi w danej 
chwili nie znał, od razu zgłębiał temat 
lub drogą dedukcji do odpowiedzi 
sam dochodził. 
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Kochał zachody słońca, tulipany 
i żeglarstwo (zdobył patent sternika 
jachtowego i motorowodnego sterni
ka morskiego w Yacht Klubie Stoczni 
Gdańskiej w Górkach Zachodnich). 
We wielu sytuacjach, na pozór bez 
wyjścia, był po prostu niezastąpiony. 
Przykładem może być pewna przygo
da, która przydarzyła się Jemu i Gitce 
jeszcze przed ślubem. Otóż wybrali się 
oni na wycieczkę rowerową. Gitka, jak 
zawsze elegancka, nawet na tę okazję 
ubrała się w zwiewną sukienkę pod
kreślającą jej wyjątkową urodę. Nie
stety, niesforna sukienka wkręciła się 
w rowerowy mechanizm i uległa roz
darciu. Biedna Gitka wpadła w panikę. 
Jej obawy były słuszne, co by pomy
ślano o niej w domu, gdyby wróciła 
z lasu z chłopakiem w podartej sukien
ce? Na szczęście Kazik nawet w tak 
krytycznym momencie nie stracił gło
wy. Nie mając jednak przy sobie nor
malnej igły, zszył materiał sukienki 
igłą... sosnową. Jeżeli kogoś to dziwi, 
niech pogodzi się z myślą, że mój Dzia
dek z Swoim życiu wiele razy dokony
wał po prostu cudów. 

Kazimierz lubił spędzać czas ze 
Swoją rodzinką na łonie natury. Urlo
py organizowali sobie pod namiotem. 
Mieli swoje ulubione zakątki, najbar
dziej kochali Jezioro Czarne na Kocie-
wiu, Wdzydze Tucholskie oraz Laskę 
koło Brus. Kazik był także zawołanym 
śpiewakiem ogniskowym. Zresztą za
miłowanie do śpiewania zostało Mu 
do ostatnich dni Jego życia. 

Był dobrym mężem dla Gitki i tatą 
dla swoich pociech. Kiedyś, idąc z pię
cioletnią córeczką Ilonką na grzyby, 
skręcił w lesie nogę. Wędrówka była 
więc utrudniona. Nagle na szlaku po
jawił się szeroki strumień. 

Normalnie w takich sytuacjach 
Dziadek brał dziecko na ręce i przeska
kiwał przeszkodę. Tym razem jednak 
chora noga nie pozwoliła na ten ma
newr. Nie namyślając się więc długo, 
przerzucił dziewczynkę przez rzeczkę, jak 
kota. I jak zwykle dobrze wyliczył! 

D ziadek, dzięki bardzo dobrej 
J znajomości języków: angiel-

skiego, niemieckiego i rosyj
skiego oraz pobieżnej - hiszpańskiego, 
francuskiego i ukraińskiego, odbył 
wiele służbowych podróży zagranicz
nych. Zwiedził Niemcy Zachodnie, 
Szwajcarię, Wielką Brytanię, Danię, 
Szwecję, Maltę, Francję. Wypływał 
także w rejsy gwarancyjne. Pierwszy 

z nich odbył się w 1971 
roku na statku Polina 
Osipienko należącym do 
armatora radzieckiego. 
W czasie tego rejsu Dzia
dek miał okazję zwiedzić 
Kubę i różne kraje Ame
ryki Południowej. Statek 
zawijał także do licznych 
portów radzieckich, 
a więc i te strony Dzia
dek mógł poznać, jak 
własną kieszeń. Rejs na 
Polinie trwał pół roku. 
W tym czasie Kazimierz, 
tęskniąc niepomiernie za 
rodziną i przyjaciółmi, 
wysyłał do nich listy, 
które zebrał i opracował 
Jego szwagier, a zarazem 
kamrat na dobre i złe, 
Witek Banacki. 

Drugi rejs gwaran
cyjny, który odbywał się 1 
z udziałem Dziadka, trwał 
rok. Jego załoga pływała 
pod banderą niemiecką na statku Ca-
ribia Express - wielkim kontenerow
cu, poruszającym się głównie po Mo
rzu Karaibskim i zahaczającym o porty 
Ameryki Południowej i Środkowej. 
Podczas, gdy załoga i oficerowie zwie
dzali głównie portowe bary, Dziadek 
wypuszczał się zawsze nieco dalej, by 
jak najwięcej poznać i zobaczyć. Zaj
rzał więc w oczy prawdziwym India
nom, przedzierał się przez kaktusowe 
i palmowe zagajniki, podziwiał delfiny 
na wolności, kaleczył stopy o niespo
tykanej piękności muszle i rozmawiał 
z krabami. Jego rodzina do dziś hołubi 

971 rok - „Chrzest Neptuna" 
na równiku koło Peru 

wspaniałe pamiątki z tych wypraw. 
Myliłby się jednak ten, kto by sądził, 
że Jego życie w czasie rejsów było 
jedynie pasmem ciekawych wycie
czek i spotkań towarzyskich. Dzia
dek ciężko pracował, usuwał wszel
kie usterki , przy jmował setki 
reklamacji. Na Jego barkach spoczy
wała troska o pomyślny przebieg 
rejsu. 

Po przejściu na emeryturę jeszcze 
kilka lat w sopockich szkołach uczył 
niemieckiego i wykładał „silniki" na 
Politechnice Gdańskiej. Jednak stre
sujący tryb życia, jaki prowadził, w po-

Kochające się małżeństwo (1965 r.) 
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Dziadek Kazik z wnukami (dziećmi Ilony). 
Od lewej siedzą: Bogumił, Marysia i Ewa 

łączeniu z raczej wątłą budową ciała, 
przyczynił się, do ciężkiej choroby, 
która po ośmiu latach zabrała nam 
w minione wakacje Dziadziusia. 

Mimo cierpień, jeszcze pod koniec 
życia, „piękny umysł" Dziadka służył 
wnukom w kolejnych etapach ich 
szkolnej edukacji. 

Dziaduś, mimo niepospolicie inte
resującego życiorysu oraz rzadko spo
tykanej sile umysłu, w naszych ser
cach pozostanie przede wszystkim 
Człowiekiem wrażliwym, oddanym 
Rodzinie i Bogu, zapamiętamy go tak
że jako „Kociewiaka z krwi i kości", 
będącego jednocześnie obywatelem 

świata. W jednym ze swoich licznych 
listów z rejsu do szwagra Witolda Ba-
nackiego, Dziadek napisał: Dla mnie 
niedługo wybije pół roku. Właściwie 
jest to krótki czas. Ludzie nieraz ca
łymi łatami gdzieś daleko przebywa
ją i przebywali we wielkim nieszczę
ściu i nikt nawet nie wie, gdzie są i czy 
wrócą. Mojej nieobecności w żadnym 
wypadku z tym porównać nie można. 
Naturalnie, kiedy człowiek to prze
chodzi, jest pod wrażeniem chwili 
i swoją sytuację wyolbrzymia. W każ
dym razie jedno jest dla mnie jasne, 
że nie mógłbym bez swoich żyć. 

My musimy żyć bez Niego. 

Na chwałę Dziadka 

Hej, wnuczęta młode, ledwie opierzone! 
Hej, Rodzino smutna! Hej, mili Sąsiedzi! 
Hej, Księże Proboszczu! Ludziska życzliwi! 

Kogo kochaliśmy - już wśród nas nie siedzi. 

W niebie aniołowie milczą, zasłuchani 
W Jego opowieści, z palca niewyssane 
O statkach, o łodziach i o oceanach, 

A między słowami szumią morskie fale... 

On jeden tak mądry, szlachetny i prawy, 
On jeden wytrwale trwał z Jezusem w męce, 
A gdy było ciężko, rady udzieliły 

Jego suchuteńkie, dobrotliwe Ręce... 

To On słabym głosem mówił nam o życiu 
Pełnym łez, goryczy i Krzyża ciężkiego, 
To On nucił szanty, słyszane na morzu, 

Które dziś na chwalę wyśpiewuję Jego. 

WŁODZIMIERZ 
POMYKAŁA 

Szczypta 
dowcipu 
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Jak tabaka zażyła Kaszuba? 

Mieć komin w nosie 
Nie każdy lubi, 
Lecz jest wyjątek, 
Zwie się - Kaszubi. 

Raz młody Kaszub 
Wśród publiczności, 
Chciał tabakierą 
Zadziwić gości. 

Tak się popisał, 
Że w rezultacie 
Kichnięcie poszło 
Mu poprzez gacie. 

0 kompetencji 

Członkowie rady pewnej gorzelni, 
To ludzie godni i bardzo dzielni. 
Nie mieli bowiem, żadnych obiekcji, 
Żeby się pozbyć swojej dyrekcji, 

A główny zarzut - to abstynencja 
I stąd płynąca niekompetencja. 
Fakt nieradzenia sobie z rządzeniem, 
Podsumowano krótkim 
stwierdzeniem: 

- Za słabe głowy do tego mają, 
Co pracownicy tu wyrabiają, 
- By kwitła firma i był z tego chleb, 
Musi dyrekcja mocny mieć łeb. 

Poszczenie 

Prócz dogmatycznych, 
są przypuszczenia, 

Że jest też inny powód poszczenia, 
Można go wskazać, 

mówiąc bez grzechu, 
Jeden to z nędzy, drugi ze śmiechu. 
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Solidarność 

Grzyby ze ściany, w góralskiej chacie, 
Pocieszyć chciały, te w marynacie: 
- Nim oni wyżrą słoików sześć, 
My im zdążymy, chałupę zjeść. 

O pędzeniu 

Przy rowie czasem, Maniuś się kładzie, 
Auta podziwia na autostradzie; 
- Dokąd tak pędzą? - Dokąd i po co? 
W głowie ma zamęt i nie śpi nocą. 

Pomyślał wtedy, o starym gracie, 
Co w sadzie został, 

po starszym bracie. 
Żeby pożytek mieć z tej gabloty, 
Musiał w nią włożyć sporo roboty; 

- Dać instalację i osprzęt nowy, 
By powstał z tego, wóz terenowy. 
Wyszło wspaniale, i nic nie szkodzi, 
Że sporo pali i nieco smrodzi. 

Pomysł się sprawdza 
w każdym terenie, 

Zaś duży uciąg, robi wrażenie. 
Z tyłu kociołek, z przodu kabina, 
Maniuś wygodnie się w fotel wpina. 

Temperaturę, wciąż kontroluje, 
Czy płyn w kociołku się nie gotuje? 
Ciśnienie sprawdza na manometrze, 
By nie wylecieć, głupio w powietrze. 

Pędzi, tak pędzi, gdzieś ma przepisy, 
Mogą go ścigać, najszczwańsze lisy, 
A to, co kapie mu, spod chłodnicy, 
Zbiera w butelki - i do piwnicy. 

O śmiechu 

Trudy na roli, pełne ryzyka, 
Z czasem zniechęcić, mogą rolnika. 

Jedyny sposób by to uzdrowić, 
To bezboleśnie się przebranżowić 

-I wykorzystać inne zdolności, 
Drzemiące dotąd w podświadomości. 

Zamiast uprawiać bulwy czy pyry, 
Można na niwę - wkroczyć - satyry. 

Najlepiej chyba rolnik Walenty, 
Sprawdza w praktyce swoje talenty; 

- Dotąd rozbawia obórkę swoją, 
Aż mu się, ze śmiechu, krowy podoją. 

Między drewnianym 
kościółkiem a katedrą 

Plon juweniliów poetyckich, Pelplin 2003 

14 lutego br. zakończył się w Pelplinie VIII Pomorski Konkurs Poetycki 
im. Ks. Janusza St. Pasierba, a w jego ramach kolejne juwenilia poetyckie. 
Jury (Roman Landowski, Bogdan Wiśniewski i Roman Zygowski) po zapo
znaniu się ze 137 wierszami, nadesłanymi przez 33 autorów, przyznało na
stępujące nagrody: 

I miejsce 
KATARZYNIE PRZEDPEŁSKIEJ (godło „Astra"), uczennicy Liceum Ogól

nokształcącego Jezuitów w Gdyni, 

II miejsce 
EWELINIE ŚLIWA (godło „Jantar") uczennicy Zespołu Szkół Ekono

micznych w Tczewie, 

dwa równorzędne III miejsca 
LUCYNIE KOŚNIK (godło „Łucja"), studentce Uniwersytetu Gdańskiego, 

zamieszkałej w Borzechowie i WANDZIE SZCZEPAŃSKIEJ (godło „Wilk"), 
uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. 

Ponadto wyróżnienia otrzymało dziewięciu autorów: 
• BARBARA KRYSTYNA LISOWSKA (godło „Słoneczko) z Gdyni, 
• JUSTYNA JAROŃ (godło „Trinitty") z Gdyni, 
• BARBARA KOZŁOWSKA (godło graficzne - serce) ze Starogardu Gdań

skiego, 
• KRZYSZTOF KRANICKI (godło „Logos") z Pelplina, 
• KRYSTYNA BEMBENEK (godło Poemab") ze Starogardu Gdańskiego, 
• PAULINA SKRODZKA (godło „Zaraz") z Malborka, 
• MARTA DOWGIAŁŁO (godło „Rivkah") z Gdyni, 
• KATARZYNA KEMPA (godło „Pauza") z Lęborka, 
• BARTOSZ LASKOWSKI (godło „Delwin") z Bydgoszczy, 
• MONIKA JAMCZENI (godło „Iluzja") z Tczewa. 

Katarzyna Przedpełska 

ECCE HOMO 

Maleńki kościółek na Prądniku 
Nad ołtarzem-
Twarz 
Wychodzi z mroku katakumb 
EcceHomo! 
Związany... wolny... 
Podległy... niezależny... 
Dwoistość łącząca 
Człowiek - „posłuszny aż do śmierci" 
Bóg - przekraczający świat 
EcceDeus! 
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Ewelina Śliwa 

WIERSZ DLA MNICHA 

nie wiem 
czy tracąc wszystko 
podołasz nagle 
ciężarowi samego siebie 
wtedy nie nirwana 
ale nadzieja 
pozostanie skarbem 
dramat wyboru 
należy do Ciebie 

Lucyna Kośnik 

PRZEBUDZENIE 

W wyimaginowanym świecie żyłam 
stworzonym na swoje zwykłe potrzeby 
we śnie głębokim pogrążona 
spoglądałam wypaczonym wzrokiem 
tylko na płyciznę rzeczywistości 
nie czując wielkich emocji 

Z broni strzeliłam 
między swe oczy otwarte na nicość 
i nagle barwy zmieniające dostrzegłam 

Nie warto przez mgłę oglądać świata 
fantazjować jak wspaniale może być 
bo to tak jakbyśmy nie istnieli 
bez podpisu nagrobek postawili 

Lepiej obudzić się i wstać 
pójść na poznanie życia w prawdziwości 
spotkać się ze szczerością i podać rękę 
dialog stworzyć z duchowością swoją 

Wtedy szczęście dasz, bo szczęśliwym będziesz 

GRAŻYNA 
KRUŻYCKA 

GIEŁDON 

Powrót 

Czasami 
Twoja miłość 
Wydaje się być za ciasna 
Siedzę blisko 
I wcale mnie nie ma 
Uciekam w inne oczy 
Szersze usta... 

Gdy pora słońca 
Przywdzieje szarą pelerynę 
Wrócę z podkulonym sercem 
Rozgrzeję ręce 
Przy rozżarzonym piecu 
Najwierniejszej z miłości 

Jedynie 

Wtedy 
Nie adorowałam chwil 
Które dzieliłam z Tobą 
Młodość kazała mi być rozrzutną 

Dzisiaj zbieram ich strzępy 
Z namaszczeniem 
Przekładam ciepłą warstwę łez 

Ten pakunek serdeczny 
Zabiorę jedynie na tamten brzeg... 

Z przygotowanego do wydania tomiku poezji 






