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Anarchia w cyrku? 

Wraca stara formuła: im gorzej tym lepiej, stosowana przez opozycję obrzydzającą 
społeczeństwu własną ojczyznę, a to za cenę bezwzględnego dopchania się do 
rządów. Scenariusz jest prosty - rozgłaszać zwielokrotnionym echem obecne niepra
wości, obiecać słodkie gruszki na wierzbach i rzeki miodem płynące, a po okrzyku 
„tkm!" życie wróci do dawnej normy: wszystko co złe, to z winy poprzedników, więc 
trzeba ich za to rozliczyć, zaś naród, skoro swoje zrobił i wybrał innych rządzących, 
niech dalej się boryka z własną nędzą. 

Coraz częściej i głośniej pobrzmiewa stary dowcip o cyrku stojącym przy ul. Wiej
skiej. Warto go przytoczyć, bo krótki. Dwóch prowincjuszy ogląda budynek sejmu. 
- Dlaczego jest okrągły? - dziwi się pierwszy. - A widziałeś ty kwadratowy cyrk? 
- pytaniem skwitował drugi. 

Śledząc transmisje z obrad, a szczególnie z dyskusji, trzeba owemu prowincjuszo
wi przyznać rację. Pojawiają się bowiem żonglerzy, iluzjoniści, a także magicy i ekwi-
libryści. Niekiedy wyjdą na arenę treserzy groźnych stworzeń, ale najwięcej jest 
komediantów. Ci ostatni potrafią rozbawić do łez swoimi złotoustymi gawędami, 
a często też zmartwić szyderstwami. Wyprawiają przy tym różne sztuczki, nawet te 
zakazane, tylko dla nich zarezerwowane. 

Są bezkarni, bo chroni ich specjalny glejt nietykalności cyrkowej. W zamian mogą 
tykać i lżyć innych. Wszystko ponoć w imię ich prywatnej demokracji, gdzie każde
mu wszystko wolno, a najwięcej tym na cyrkowej arenie. 

Widownia się martwi, bo co się stanie, gdy nastąpi przerost tej formuły? Żongle
rom w rękach popłaczą się piłeczki i kółeczka, magicy utracą moc wabienia iluzją, 
ekwilibryści i akrobaci pospadają z przyrządów. Komedianci za swoje błazeństwa 
mogą dostać po tyłkach. Cały ten cyrk będzie musiał ogłosić upadek, a zdziwiona 
widownia stanie się świadkiem anarchii na arenie. 

A może o to właśnie chodzi: im gorzej tym lepiej, bo potem - tkzm! Nasza demo
kracja i nasze prawo do chamstwa, szyderstw i kuglarstwa. Módlmy się, by ta forma 
ustrojowa nie dotarła do małych ojczyzn. 

KMR 



KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Rozważania o miłości Ojczyzny 
r 

Ś
więto Niepodległości, również to lokalne, to tak na
prawdę święto miłości do Polski. Jak mówić o Oj
czyźnie i o miłości do Polski w nowych warunkach 

międzynarodowych? Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział 
tak: Stając się członkiem Wspólnoty Europejskiej Polska 
nie może stracić niczego ze swoich dóbr materialnych i du
chowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych 
przodków. 

Obrona dóbr materialnych i duchowych oraz ich po
mnożenie, bo po to wchodzimy do struktur międzynarodo
wych, jest dzisiaj wielkim historycznym zadaniem stoją
cym przed Polakami. Należy zatem budować świadomość 
polskości w jednoczącej się Europie i dawać jej dowody 
mając na uwadze słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego: 
Dla nas po Bogu, największa miłość - to Polska! Musimy 
po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Oj
czyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali 
wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po 
Bogu więc (...) nasza miłość należy się przede wszystkim 
naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyra
stamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na trans
parentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszyst
kich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale 
będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim du
chem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wy
pracowanej przez wieki życiem naszych praojców. 

Ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik w „Idei polskości" 
podkreśla, że Ojczyzna posiada dla każdego jedyne i nie
powtarzalne „ciepło", bliskość, wzniosłość, doskonałość 
motywów życia. Jest to Ziemska Matka Społeczna i zara
zem Doczesny Ojciec Społeczny, własne i swoich najbliż
szych - zakorzenienie w głąb egzystencji ludzkiej i śro
dowiska świata, wspólnota kultury, języka, historii, 
tworzenie niepowtarzalnej moralności wśród współbra
ci oraz swoista liturgia dramatu ludzkiego, operująca 
błyskawicami życia i śmierci. 

W swojej książce ks. prof. Bartnik pisze też, że Ojczy
znę posiada nie tylko jednostka lub rodzina, ale także 
i cały Naród, jakkolwiek i on sam pełni pewne funkcje 
ojczyźniane. (...) Ale Ojczyzna nie oznacza tyłko jakiejś 
sentymentalnej „przeszłości". Ojczyzna to przede wszyst
kim „przyszłość", „obowiązek" (C. Norwid), zadanie. 
Z tym wiąże się przykazanie całoosobowej miłości Ojczy
zny, troski o jej trwanie i dobro, starań o jej przyszłość, 
zabiegów o jej dobre imię i upoetyzowanie jej. 

Miłość Ojczyzny i troska o jej przyszłe losy znajduje 
swoje odzwierciedlenie w poezji naszych największych 
poetów. W takich sytuacjach, w takich chwilach jak dzi
siejsze święto najlepiej odwołać się do literatury, a w szcze
gólności do poezji, do tej poezji, którą zrodziła miłość do 
Polski. Poprzez nią możemy powiedzieć to, co - wydawało
by się - powiedzieć się nie da. Polska poezja była i jest 
przepojona miłością do Ojczyzny. W poezji patriotycznej 
znajdujemy nadzieję i siłę. A jednego i drugiego tak bardzo 
nam dziś potrzeba. Nie będę sięgał tu do Słowackiego, 
Norwida czy Mickiewicza. Są inni. 

Karol Wojtyła w poemacie „Myśląc Ojczyzna" mówi, 
że każdy człowiek wkraczający w życie bierze na swoje bar
ki to wszystko, co pozostawili nam w spuściźnie nasi ojco
wie, i niesie w przyszłość ten „ciężar historii". To my bo
wiem kształtujemy przyszłość naszego kraju. My tworzymy 
jego historię. A to, jaka ona będzie, czy zasłuży na pamięć 
potomnych, zależy od tego, czy we własnym życiu będzie
my się kierowali dobrem Ojczyzny. Bo przecież Ojczyzna to 
wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić 
o wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpie
wać dzieje. Zygmunt Krasiński w liście do Konstantego 
Gaszyńskiego dodaje: To tylko prawdą dla Narodu być 
może, co wypływa z jego historii, co wyrosło na jego polu, 
jak zboże lub sośniny. 

Pamiętać trzeba, że historia Polski jest wielką skarbnicą 
naszego Narodu! Ona wraca wciąż w naszym życiu wspo
mnieniami wielkich narodowych wydarzeń, stając się nie
zastąpioną nauczycielką i wychowawczynią. Bo czymże 
jest historia, jak nie stałą pamięcią o przodkach? Często 
bolesną, bo pisaną pojedynczymi istnieniami, ale przecież 
budzącą w nas szlachetne porywy ducha, zmuszającą do 
godnego życia. Zauważa to Władysław Bełza w wierszu 
pt. „Stara szabla". 

Z utworu dowiadujemy się, że najwyższymi warto
ściami dla naszych przodków były zawsze „Bóg i Oj
czyzna". Zostały nam po nich jedynie pamiątki, takie 
jak tytułowa stara szabla. Jednak to właśnie dzięki nim 
pamięć o ich dawnych właścicielach wciąż żyje w na
szych sercach. Są one bowiem materialnym świadec
twem wielkości dawnej Polski. 

Jadwiga Zamoyska w książce pt. „O miłości Ojczyzny" 
pisze: Ojczyznę zatem trzeba znać: znać jej dzieje, jej język, 
jej właściwe cechy, jej warunki bytu ekonomicznego, spo
łeczne i polityczne, gdyż z obeznania się z jej sprawami 
ubiegłymi i bieżącymi, z jej zasobami materialnymi i mo
ralnymi wynika możność służenia jej rozumnie i skutecz
nie. W rzeczy samej, ludzie najbardziej pod względem na
rodowym wykształceni zwykle najpożyteczniej Ojczyźnie 
służą. (...) Wszechstronnym zbadaniem kraju i spraw jego 
nauczymy się kraj nasz kochać, a ta miłość stanie się 
bodźcem do służenia mu wiernie wszelkimi silami. 

Autorka zauważa też, że Człowiek w istocie należy 
przede wszystkim do Boga, który go dla chwały swojej 
stworzywszy, chce, by on Go znał, kochał i wiernie Mu 
służył, i to jest dla każdego pierwszym obowiązkiem. Ale 
ten bezpośredni obowiązek służenia Bogu składa się wła
śnie z mnóstwa obowiązków pośrednich. I tak, człowiek 
należy do rodziny, której powinien odpłacać się za to, co 
od niej i przez nią otrzymał; należy do społeczeństwa, 
którego jest członkiem i dla którego być powinien, i to 
z woli Bożej, członkiem pożytecznym; nałeży do ziemi, któ
ra go zrodziła i względem której ma obowiązki obywatel
skie; należy wreszcie do Ojczyzny, której stanowi cząstkę 
żywotną, której chwała i pomyślność od niego w części 
zależą, Ojczyzny, którą winien znać i kochać, ażeby móc 
jej wiernie służyć. 



Stefan Żeromski w utworze pt. „Sułkowski" pisze, że 
Ojczyzna - to samo życie./ Jak krew bije w tętnach,/ Jak 
serce w piersiach uderza./ Jak myśl w mózgu przepływa 
-/ Tak w nas żyje Ojczyzna. Natomiast w „Katechizmie Ko
ścioła Katolickiego" czytamy: Jej to, po Bogu, należy się 
właśnie największa cześć i chwała, ponieważ miłość Oj
czyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięcz
ności i porządku miłości. 

Jadwiga Zamoyska zaś dodaje: Miłość Ojczyzny jest 
cnotą (...) a dlatego, że cnotą, to siłą, a że jest miłością, 
więc jak wszelka miłość jest twórczą. Miłość ma dwie 
główne cechy: chce posiadać przedmiot swego kochania 
i chce mu się poświęcić. Taką jest miłość Boga, taką mi
łość Ojczyzny. Miłość zespala się z przedmiotem swojej 
miłości: cierpi jego cierpieniem i chce mu ulżyć; odczu
wa jego potrzeby i chce je zaspokoić; przeczuwa, co mu 
grozi i chce go bronić; widzi, co by mu było korzystnym, 
i nie spocznie, póki mu tego nie pozyska. Poświęcenie 

jest tak od miłości nierozdzielne, tak z niej wynika, że nie 
można mówić o miłości Ojczyzny, żeby nie mówić o służ
bie dla Ojczyzny i o tym wszystkim, co ona nastręcza. 

Umiłowanie własnej Ojczyzny zobowiązuje nas do czy
nów, budząc gotowość wyrzeczeń i ofiar. O prawdziwie 
bohaterskiej służbie w obronie zagrożonych wartości mówi 
wiersz Zdzisława Dębickiego pt. „Przysięga żołnierza". Wi
dać tu wyraźnie, na jakie słowa kładzie akcent poeta. Obro
na granic Rzeczypospolitej jest ukazana jako święty obo
wiązek każdego Polaka. Dzięki takiej postawie rodaków 
mogliśmy świętować 11 listopada 1918 roku. Wówczas to 
arcybiskup Józef Bilczewski napisał w „Listach Pasterskich, 
odezwach, kazaniach i mowach okolicznościowych" zna
mienne słowa: Mamy zwrócone fundamenty, Ojczyzny na
szej. Od krańców do krańców naszej ziemi odprawia się 
najświętsza Ofiara na ołtarzach, otoczonych własnym 
wojskiem i działami naszymi, pod baldachimami zrobio
nymi z orłów i chorągwi naszych. Teraz czas na odzyska
nych fundamentach odbudować wielki, trwały, praworząd
ny gmach państwowy. Zadanie to nie łatwe. Spełnić je mogą 
jedynie ludzie, mający duszę pełną miłości Ojczyzny. 

Na myśl przychodzą jakże aktualne dziś słowa Józefa 
Piłsudskiego o polskim Sejmie: Ja obserwuję salę sejmo
wą i panów posłów zachowujących się tak, jakby ta sala 
była szynkiem. Jeden przemawia, dwudziestu rozmawia 
między sobą, czterdziestu potakuje, a stu załatwia swoje 
prywatne interesy. 

Natomiast Roman Dmowski, który dla Polski poświęcił 
zdrowie i szczęście osobiste napisał: Państwo polskie ma 
przed sobą świetne widoki rozwoju: tylko trzeba, żeby 
ludzie w polityce tak łatwo się uczyli, jak łatwo się demo
ralizują. 

Współczesny poeta Kazimierz Józef Węgrzyn w 1993 
roku napisał: 

A kiedy dom okradną swoi 
I wysprzedają to co drogie 
Zawsze zostanie przecież wiara 
Że honor jest podparty Bogiem 

I że Ojczyzna rośnie z wiary 
Naszej nadziei i miłości 
Że można kupić materialne 
Ale nie kupić godności 

Dzień 30 stycznia to święto miłości do Polski. Stani
sław Krajski napisał tak: Kocham Polskę. Kocham ją z ca
łego serca. Kocham ją do bólu. Przyjmuję ją taką, jaka 
jest, i taką, jaka jest, jaka była i będzie kocham. Inaczej 
być nie może. Inaczej to nie byłaby miłość. 

RAJMUND DOMINIKOWSKI 

Rozważania 
o wolności 

30 stycznia - ta data w tczewskim kalendarzu hi
storycznym stanowi ważne miejsce. Jest pomostem mię
dzy przeszłością, a teraźniejszością, pamiątką dawnych, 
ważnych dla Tczewa i Polski wydarzeń, długiem współcze
snych wobec minionych pokoleń i morałem, iż nade wszyst
ko cenić trzeba wolność. 

Właśnie dlatego, z okazji tej ważnej rocznicy, chciał
bym swoje wystąpienie poświęcić tej najważniejszej dla 
każdego człowieka wartości - jaką jest wolność. 

Na czym polega wolność? To pytanie od dawna nurto
wało filozofów, ludzi nauki, historyków i zwykłych zjada
czy chleba. Pisali o tym znani i cenieni twórcy. Jedną z waż
niejszych definicji sformułował renesansowy twórca 
Andrzej Frycz Modrzewski: Prawdziwa wolność nie po
lega na swawoli czynienia, co by się tylko zachciało, 
ani na nadmiernej pobłażliwości prawa dla tych, co 
się zbrodni głównych dopuścili, ale na poskramianiu 
ślepych i szalonych namiętności i na panowaniu nad 
nimi rozumem, wedle którego wskazań żyje się najle
piej i najświątobliwiej, jak też na niezawodnej karności 
w życiu, na sprawiedliwym porządku prawa; na takim 
odnoszeniu się do takich samych spraw bez żadnego wzglę
du na osoby; na równości w sądzeniu, wydawaniu wyro
ków i wykonaniu ich. 

Wydawałoby się, że w ciągu ostatnich dwóch i pół 
tysiąca lat filozofowie o wolności powiedzieli wszyst
ko, co było do powiedzenia. A jednak nie. Wolność 
wiązano bowiem z człowiekiem, była to cecha ludzka, 
dostępna lub nieodstępna, posiadana bądź pożądana, 
błogosławieństwo albo przekleństwo - zależnie od 
punktu widzenia. Nie wiązano natomiast wolności z sa
mą rzeczywistością, z jej fundamentalną strukturą, pod
stawą całego egzystencjalnego środowiska, w którym 
przyszło człowiekowi istnieć. 

Wolność - jedno z pojęć filozoficznych, które nie po
siada jednoznacznej definicji, to pojęcie stosowane w my
śli społecznej i filozoficznej w różnych znaczeniach, jako: 

• brak przymusu ze strony innych, 
• możność zaspokajania pragnień, 
• wolność polityczna, oznaczająca prawo do czynnego 

życia politycznego, 
• wolność wewnętrzna - umiejętność panowania nad 

własnymi emocjami i skłonnościami, zdolność do postę
powania zgodnego z głębokimi przekonaniami o dobru i złu, 
niezależnie od własnych pozaracjonalnych pragnień lub 
zewnętrznych nacisków, 

• to wolna wola do dokonywania dobrowolnego wy
boru dobra, 



• to rządy sumienia, które wskazuje nam co mamy czynić. 
Ks. Andrzej Zwoliński tak pisze: Człowiek otrzymał 

od Boga niezwykły dar, jakim jest wolność, czyli zdol
ność do decydowania o wyborze kierunku własnego roz
woju, dążenia do zamierzonych celów. Nie są to możliwo
ści nieograniczone. Uzurpowanie sobie przez człowieka 
prawa do robienia wszystkiego, nawet ponad miarę swych 
możliwości, zwykle kończy się tragicznie (narkotyki, sa
mobójstwa, sterowaniem życiem innych). 

Nierozerwalnie z wolnością człowieka związane jest 
poznanie, które ukazuje możliwości, wartości, rzeczy „fał
szywe" i „prawdziwe". Człowiek wybierając urzeczywist
nia samego siebie, budując właściwy dla siebie wizerunek. 
Przed wyborem otwiera się wiele możliwości, może pójść 
każdą z dróg. Wybierając - decyduje, gdzie chce dojść. 
Człowiek chce czy nie, musi nieustannie dokonywać wy
borów, podejmować decyzje, być za nie odpowiedzialnym; 
bywają one często brzemienne w skutkach, dlatego wol
ność budzi często w nas trwogę, uciekamy od niej albo 
próbujemy z niej zrezygnować. 

Czym jest wolność sama w sobie? Jest możnością, ła
twością, zdolnością szukania i stosowania środków, które 
prowadzą do określonego celu. Korzeniem wolności jest 
wola, przyczyną jej rozum. Należy podkreślić, że wolność 
nie jest zatem możnością czynienia tego, co się tylko chce, 
lecz tego, co jest godziwe, co wskazuje rozum i na którego 
wskazówkę decyduje się wola. 

Człowieka obdarzono wielkim darem wolności, który 
jest darem kruchym i nietrwałym, wymagającym stopnio
wego rozwoju, aż do pełnej dojrzałości i samostanowienia 
o sobie. Czy ten dar wolności nie jest największym ograni
czeniem wolności? 

Wolność jest jednocześnie darem i zadaniem. Nie moż.-
na jej sobie zagwarantować raz na zawsze. Samo subiek
tywne przekonanie o życiu w wolności nie jest jeszcze 
gwarancją, że tak jest naprawdę. 

Nikt z nas nie jest w pełni wolny i nikt nie jest całkowi
cie zniewolony. Każdy posiada sobie tylko właściwy sto
pień wolności. 

Dzisiejsza kultura promuje naiwną filozofię życia, opar
tą na spontaniczności, szukaniu doraźnej przyjemności, 
na odrzuceniu obiektywnych norm i wartości. W konse
kwencji coraz częściej ludzie używają swojej wolności w tak 
błędny sposób, że ją tracą. 

Kolejną wypaczoną formą interpretowania wolności jest 
przekonanie, że człowiek wolny to ktoś, kto powstrzymuje 
się od jakichkolwiek zobowiązań. Ci którzy ulegają tego 
typu mentalności, unikają zobowiązań i więzi, zwłaszcza 
tych na całe życie, aby „chronić" swoją wolność. 

Jeszcze innym przejawem naiwnego patrzenia na ludz
ką wolność jest mylenie wolności ze spontanicznością i ży
ciem „na luzie". Jako swobody robienia wszystkiego, na 
co ma się ochotę, ale czy to jest wolność czy swawola. 
W praktyce prowadzi to do czynienia tego, co łatwiejsze, 
a nie tego, co wartościowsze. Pojawiają się wątpliwości 
- jak rozumieć wolność, skoro od razu wiadomo, co i jak 
my mamy z tą wolnością robić? Jeżeli mamy robić dobry 
użytek z naszej wolności, to czy nie znaczy to, że w ten 
sposób wolność ograniczamy? 

Człowiek jest tym bardziej wolny, im bogatsze ma pra
gnienia i aspiracje, im bardziej są one uporządkowane 
w oparciu o obiektywną hierarchię wartości oraz im bar
dziej respektują one obiektywny sens ludzkiego życia. 

KMR 

Ludzie zwykle boją się wolności. Bo wolność niesie za 
sobą konieczność samodzielności, odpowiedzialności za 
samego siebie, często samotność. Z obawy przed samot
nością ludzie wybierają niewolę. Jak powiedział Graham 
Greene, ceną wolności jest wieczne czuwanie, to prawda, 
pamiętając, że o ten dar trzeba walczyć całe życie. Pamięta
my scenę ze Starego Testamentu, kiedy Żydzi buntują się 
przeciwko Mojżeszowi, po wyprowadzeniu z Egiptu. Chcą 
wracać, bo tam im pozornie było lepiej. Zapewniony dach 
nad głową, jedzenie, pewna stabilność. Niełatwo niewolni
kowi zostać i być wolnym. 

Końcowe lata XX wieku - to czas triumfującej wolno
ści. Upadł mur dzielący Europę. Zniknął z powierzchni 
ziemi Związek Sowiecki, nazywany często Imperium Zła. 
Pojawiła się wówczas nadzieja, że nadchodzące lata będą 
nie tylko okresem budowania demokracji i przemian go
spodarczych, lecz także, a może przede wszystkim, czasem 
wielkiej przemiany duchowej w skali zjednoczonego po la
tach kontynentu. Odbudowanie zagubionej hierarchii war
tości, powrót moralności do polityki, pojmowanie państwa 
jako dobra wspólnego, odzyskującej swoje chrześcijań
skie korzenie Europy - wszystko to wydawało się możliwe. 
Ale historia ostatnich piętnastu lat - polityczna, społecz
na, wreszcie, jeśli można użyć tego określenia - duchowa 
historia Europy i Polski pokazuje raczej klęskę tych na
dziei. Powstają nowe, nieprzekraczalne podziały, rosną mury 
- budowane tym razem, jak mówił papież - w ludzkich ser
cach. Czy nasze nadzieje z początku lat 90. XX wieku 
były złudne? Czy potrafiliśmy skorzystać z trudnego daru 
wolności? Czy Polacy w tamtych trudnych latach nie 
zachłysnęli się wolnością? 

Zauważamy postępującą ideologizację wolności. Spo
łeczeństwa byłych krajów komunistycznych, poza niektó
rymi przedstawicielami ich elit duchowych i intelektual
nych, uwolnione od totalitaryzmu i imperialnej kontroli ze 
strony byłego ZSRR, zachłysnęły się wolnością gospo
darczą, obywatelską, wolnością słowa i wyznania, nie do
strzegając początkowo, że wolność rozumiana fałszywie, 
może stać się swym przeciwieństwem: wyzwalaniem na siłę, 
nadużywaniem w tym celu prawa, naruszaniem norm oby
czajowych. 

Dzisiaj również często mamy do czynienia z źle pojmo
waną wolnością. Niszczy to nas i ludzi, którzy nas otacza
ją. Nasza wolność nie może ograniczać wolności innych, 
krzywdzić ich, a nawet niszczyć. Warto przypomnieć słyn
ne słowa filozofa, księdza prof. Józefa Tischnera z jego 
książki „O nieszczęsnym darze wolności", że straszna jest 
ta wolność. Nie wolno utożsamiać wolności z anarchią, 
obrażaniem uczuć religijnych, rozpasaniem, relatywizmem1 

moralnym. Bo wtedy to już nie jest wolność. 
My, Polacy, mamy ogromne poczucie wolności, po

kolenie międzywojenne kultywowało tę ideę, bo wol
ność przyszła po 123 latach niewoli, a tak szybko ją 
straciliśmy. 

Od zarania naszej państwowości ciągle odzyskiwali
śmy wolność. Gdy kończyła się II wojna światowa, nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, że niewola szła przez świat wita
na przez miliony jako forma zbawienia. Czy z takiej okrojo
nej wolności, a nawet ponownej niewoli, jak mówią niektó
rzy, można było, wolno było się cieszyć? 

Mieszkańcy Pomorza odczuli to szczególnie. Byli na 
siłę wcielani do niemieckiego wojska, dostawali się do 
niewoli radzieckiej, z której wracał co dziesiąty. Czy ten, co 



miał szczęście i wrócił, nie miał prawa cieszyć się z wolno
ści? Czy nie miał prawa z całą pasją włączyć się w odbudo
wę tej ziemi? Polskiej ziemi? Oni czuli się ludźmi wolnymi, 
bo tak chcieli i tak czuli. Czy wolno im to zabierać? 

Czy my, tutaj zgromadzeni 29 stycznia 2005 roku, jeste
śmy wolni? Pytanie przewrotne, bo najpierw powinniśmy 
określić, o jaką wolność w pytaniu chodzi. Obecny stan 
polityczny, to nic innego jak ogólna zgoda społeczna na 
taką, a nie inną demokrację; na rządy suwerena, jakim jest 
naród. Ten stan powstał w wyniku wspólnej zgody na re
zygnację z pełnej wolności, na rzecz bezpieczeństwa, które 
zapewnia państwo. To nasza europejska mentalność, gdzie 
wolność określa się jako życie pod ochroną prawa. Więk
szość z nas nie czuje się ograniczona w swojej wolności, 
bo uważamy, że tak jest lepiej, niż całkowita wolność, która 
musi z czasem przekształcić się w anarchię. Czy my tutaj 
jesteśmy na tyle wolni, że potrafimy powiedzieć co myśli
my, co uważamy za słuszne, nawet wbrew ogółowi, który 
stanowi co słuszne lub poprawne! Nie zawsze Moja wol
ność jest Twoją wolnością. 

Za świat człowieka, za jego przyszłość odpowiedzial
ny jest tylko człowiek. Człowiek nie ma wolności wy
rzeczenia się tej odpowiedzialności, tak jak ojciec nie 
może się zrzec odpowiedzialności za dziecko. To, że czło
wiek tej odpowiedzialności nie podejmuje, niczego nie 
zmienia w tym, że to on jest za świat odpowiedzialny. 
Dlatego odpowiedzialność jest dopiero podstawą, na 
której pojawić się może wolność, wolność, której nie 
myli się już z samowolą. Każde odwołanie się do jakiejś 
hierarchii wartości jest ograniczeniem. Obecna Europa 
to wolność wyboru, między wielkimi zdobyczami reli
gii, a wielkimi zdobyczami rozumu. Co czeka wolność 
w okresie globalizacji? Czy trzeba ją na nowo zdefinio
wać? A może trzeba będzie pójść na duże ustępstwa 
polegające na ograniczeniu wolności w znaczeniu dzi
siejszym, aby tę nową wolność ocalić? 

Warto więc zakończyć to wystąpienie pytaniami, które 
zawsze powinny nam towarzyszyć: 

• Czy człowiek może być absolutnie wolnym? 
• Czy można żyć bez ograniczeń, nie zważając na 

prawa? 
• Gdzie kończy się, a gdzie zaczyna się wolność? 
• Jak należy rozumieć wolność człowieka i jego prawa 

do wolności? 
• Czy żyjemy w czasach wolności dla wszystkiego co 

złe i braku wolności dla dobra? 
• Gdzie jest granica pomiędzy wolnością, prawami 

a obowiązkami człowieka? 
• Czy jesteśmy za wolnością bez etyki, która depcze 

prawo drugiego człowieka? 
• Czy istnieje granica pomiędzy wolnością, prawami, 

a obowiązkami społeczeństwa wobec jednostki? 
• Jak należy rozumieć wolność społeczeństwa? 
Zadając te pytania i szukając na nie odpowiedzi nie 

zgubimy tej naczelnej ludzkiej wartości, jaką jest wolność. 
Bo wtedy wolność nie będzie możliwością czynienia, co 
się chce, lecz tego, co godziwe, zgodne z prawem i dobrem 
drugiego człowieka. Będzie czynieniem rzeczy wzniosłych 
i pięknych. 

Przypis 
1 Względny. Pogląd filozoficzny, według którego wartości lo-

giczno-poznawcze (prawda, fałsz), etyczne (dobro, zło) i estetycz
ne oraz związane z nimi normy i oceny mają charakter względny. 

ROMAN LANDOWSKI 

BY POPATRZEĆ 
NA TO MIASTO 

Piosenka o Tczewie 

Długa droga wiodła z Trsova do Tczewa, 
przez stulecia wyboiste i kręte, 
gdzieś na szlaku była jeszcze Derszewa 
i jej wzloty w latach trudu poczęte. 

Gdy pochylisz się nad miasta losami 
poznasz jego dzieje - karta za kartą, 
wtedy przyznasz, że najgorsze za nami 
i poświęcisz każdą chwilę, bo warto, 

(refren:) by popatrzeć na to miasto, 
które rosło z wieku w wiek, 
przytulone wstęgą jasną 
tej największej z naszych rzek. 

Z tego miasta wszędzie blisko 
do przyjaciół z różnych stron, 
tu się zawsze tli ognisko, 
tu otwarty każdy dom. 

Kiedy błądzisz po Starówce wokoło, 
w jej zaułki zajrzysz dawne i nowe, 
gdy pokłonisz się już starym kościołom 
w końcu siądziesz gdzieś w alejce parkowej. 

Ale gdy cię kiedyś smutek ogarnie, 
albo najdą smętne żale bez końca 
i naprawdę już poczujesz się marnie, 
zajmij miejsce, to z widokiem na słońce, 

by popatrzeć na to miasto... 

Premierowe wykonanie piosenki z muzyką Mariusza Ma
tuszewskiego z Poznania miało miejsce we wrześniu 2004 roku 
w Tczewskim Domu Kultury podczas uroczystości inauguracji 
roku szkolnego Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie. Utwór 
wykonał chór Gimnazjum Katolickiego. 



PODSTAWY FUNKCJONOWANIA 
PRASY LOKALNEJ 

Zmiany polityczno-ustrojowe, jakie dokonały się 
w Polsce po 1989 roku, rozpoczęły proces transfor
macji prasy polskiej, w tym również proces po

wstawania prasy sublokalnej. W Tczewie doprowadziło to 
do powołania również dużych wydawnictw, czego przy
kładem może być Wydawnictwo Pomorskie. 

Nastąpiła także liberalizacja przepisów prawnych. Od 
1 stycznia 1989 roku zniesiono koncesyjny system zezwo
leń na podejmowanie działalności wydawniczej. Zlikwi
dowano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Wi
dowisk, a w związku z tym od 6 czerwca 1990 roku 
zaprzestano cenzurowania środków masowej komuni
kacji. Odstąpiono również od reglamentowania papieru 
i „urynkowiono" jego ceny. 22 marca 1990 roku podjęta 
została ustawa o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wy
dawniczej „Prasa - Książka - Ruch". 

Funkcjonowanie lokalnej prasy związane było z po
wstaniem prywatnych podmiotów gospodarczych, two
rzących rynek potencjalnych dawców i odbiorców reklam, 

będących źródłem dochodów dla wydawców prasowych1. 
Prasa stała się elementem gospodarki wolnorynkowej 

(podobnie jak i inne środki masowego komunikowania), 
bo podporządkowana została ekonomicznym prawom po
pytu i podaży - zorientowanym na zysk, konieczny do 
przetrwania. Spowodowało to gwałtowny rozwój nowych 
inicjatyw wydawniczych, jak i zalegalizowanie działalności 
redakcji i tytułów ukazujących się w drugim obiegu wy
dawniczym2. 

Impulsem do powstania wielu lokalnych tytułów pra
sowych była działalność Komitetów Obywatelskich. 
W Tczewie punktem wyjścia dla rozwoju tej prasy stała 
się, ukazująca się tu od 1982 roku w drugim obiegu wy
dawniczym „Gazeta Tczewska". Z nią właśnie współpraco
wał utworzony w lipcu 1989 roku Komitet Obywatelski. 
Pismo było więc w omawianym okresie (1989-1990) ele
mentem integrującym poczynania środowiska i forum pre
zentacji samorządowych programów wyborczych. 

OBRAZ RYNKU PRASOWEGO 
W TCZEWIE 

grudniu 1989 roku ukazał się pierwszy legalny 
numer „Gazety Tczewskiej - Wolnego Słowa" 
(podtytuł: Pismo Ziemi Tczewskiej), stanowią

cy kontynuację wydawnictw podziemnych. Pismo o cha
rakterze informacyjno-publicystycznym, przeznaczone dla 
mieszkańców Tczewa i okolic, propagowało idee demokra
cji, samorządności i przedsiębiorczości w rejonie tczew
skim. Wydawcą była Spółka Cywilna „Gazeta Tczewska" 
oraz Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „So
lidarność" w Tczewie. 

Dotychczasowy zespół redakcyjny został uzupełnio
ny nowymi współpracownikami. W efekcie pismo redago
wali: Paweł i Piotr Babińscy, Czesław Czyżewski, Wojciech 
Kreft, Maria Radaszewska, Marian Sarnowski, Zbigniew 
Stochowicz i Wojciech Szramowski - ludzie ideowo zwią
zani z ruchem „Solidarności"3. 

Do maja 1990 roku czasopismo, będące w założeniu 
miesięcznikiem (nr 2, styczeń 1990; nr 3, kwiecień 1990), uka
zywało się nieregularnie. Czwarty numer z 20 maja 1990 roku 
stał się formą przejściową, jeżeli chodzi o częstotliwość 
ukazywania się, szatę graficzną i profil pisma. Miesięczny 
cykl wydawniczy zastąpiono cyklem tygodniowym. 

W artykule wstępnym powyższego numeru stwierdzo
no: Do tej pory byliśmy związani z „Solidarnością" [...]. 
W tej chwili pragniemy poszerzyć nasz krąg czytelników, 
dotrzeć do wszystkich środowisk Tczewa i okolic [...]. 
Zrezygnowaliśmy z naszego podtytułu „ Wolne Słowo " po 
to, żeby było ono bardziej widoczne na łamach naszej 
gazety, niż w jej tytule4. Od tego momentu tygodnik ukazy
wał się na rynku prasowym Tczewa pod tytułem „Gazeta 
Tczewska". Tak ukształtowana, spełniała funkcję informa
cyjną i wychowawczą. Szczególnie kładziono nacisk na 

kwestię odpowiedzialności mieszkańców za miasto i naj
bliższe otoczenie oraz zwracano uwagę na zadania możliwe 
do realizacji przez miejscowe społeczeństwo5. 

Wydawcą pisma była Spółka Cywilna „Gazeta Tczew
ska" w osobach właścicieli gazety - Czesława Czyżew
skiego i Wojciecha Krefta (zarejestrowana w październiku 
1989 r). Od 1991 roku edytorem „Gazety Tczewskiej", a z cza
sem i innych tygodników lokalnych, stało się Wydawnic
two Pomorskie w Tczewie. Siedziba redakcji mieściła się 
początkowo przy ulicy Podmurnej, następnie Dąbrowskie
go, Lipowej, a od 1 lutego 1993 roku zajęła pomieszczenia 
w budynku przy ulicy Łaziennej. W latach 1989-1995 na
stąpiły zmiany personalne zespołu redakcyjnego. Oprócz 
wymienionych wcześniej osób, przez dłuższy czas współ
pracowali z „Gazetą Tczewską", pełniąc funkcje redakto
rów, m.in.: Irena Szypura, Magdalena Musiał, Irena Jedwab-
ska, Anna Gniewkowska, Bożena Kasprowicz (od 1995 r. 
red. nacz. „Panoramy Miasta") i wiele innych osób współ
pracujących z pismem nieregularnie. Opracowaniem ko
lumny sportowej zajmował się Zenon Drewa - z wykształ
cenia nauczyciel wychowania fizycznego. W ostatnim 
czasie z tygodnikiem związała się Joanna Smól (od 1995 r.). 

Efektem podziału pracy w redakcji w 1995 roku było 
powstanie trzech działów: społecznego (kier. Małgorzata 
Kupper-Mykowska), gospodarczego (kier. Urszula Niewia
rowska) i sportowego. 

Zmiany następowały również na stanowisku redak
tora naczelnego. Okresowo był nim Czesław Czyżewski 
(p.o. red. nacz.), Wojciech Kreft, Irena Jedwabska (red. pro
wadzący), a chyba najdłużej Małgorzata Kupper. Od maja 
1995 roku redaktorem naczelnym „Gazety Tczewskiej" i jed
nocześnie Wydawnictwa Pomorskiego został Krzysztof 

EWA ROGALSKA 

Rynek prasowy w latach 1989-1995 



Myjkowski (polonista, absolwent Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu), który już wcześniej, bo od lutego 
do grudnia 1993 roku sprawował tę funkcję. Przedtem współ
pracował z tygodnikiem „Wybrzeże", „Dziennikiem Bałtyc
kim" i „Gazetą Gdańską"-6. 

Rozpowszechnianie „Gazety Tczewskiej" odbywa się 
drogą prenumeraty, sprzedaży ulicznej poprzez tzw. „gaze
ciarzy", a także w sieci sklepów detalicznych. 

W grudniu 1990 roku na lokalnym rynku prasowym 
pojawiło się tczewskie pismo społeczne pt. „Uwaga". 
Zgodnie z zamierzeniem redakcji miało ono uzupełniać 
treści ukazujących się dotychczas: „Gazety Tczewskiej" 
i „Kociewskiego Magazynu Regionalnego"7. 

Nowe czasopismo o charakterze publicystycznym ad
resowano do mieszkańców Tczewa. Do 1991 roku wydano 
łącznie siedem numerów „Uwagi" w nakładzie od 2500 do 
3000 egzemplarzy8. W założeniu periodyk miał się ukazywać 
jako dwutygodnik, ale z powodów organizacyjno-technicz
nych redakcji nie udało się utrzymać zaplanowanej częstotli
wości. W związku z tym pismo pojawiało się nieregularnie na 
rynku. Redagowane było przez kolegium w składzie: Roman 
Landowski (red. naczelny), Józef Golicki, Romuald Wentow-
ski, Józef Ziółkowski i Władysław Szymański. 

Czasopismo wydawała Tczewska Oficyna Wydawni
cza „Uwaga", stanowiąca spółkę cywilną (prezes Józef Go
licki), zarejestrowaną 20 września 1990 roku w ewidencji 
działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Tczewie. 
W skład spółki wchodziło dwunastu udziałowców oraz 
Tczewski Dom Kultury, w imieniu którego działała jego sek
cja wydawnicza pod nazwą Kociewski Kantor Edytor
ski (dotowany z budżetu miasta). Zgodnie z umową za
wartą 5 września 1990 roku, właśnie Kociewski Kantor 
Edytorski miał zapewnić spółce obsługę redakcyjną i or
ganizacyjno-techniczną (udostępniano pomieszczenia, te
lefon, urządzenia biurowe), w zamian za 2/14 udziału w zy
skach. Spółka zysków nie wypracowała, ponieważ pismo 
nie przynosiło korzyści finansowych. 

W związku z tak sformułowanymi warunkami udziału 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, pod jego adresem 
kierowano zarzuty, że materialnie wspierał spółkę, a zgodnie 
z umową miał pobierać od niej zysk. Zarzuty pogłębiał dodat
kowo fakt, iż kilka osób zasiadało w kolegiach obu jednostek 
wydawniczych. Zgodnie z wyjaśnieniami redakcji, które zo
stały zamieszczone w ostatnim numerze czasopisma, „Uwa
ga" redagowana była społecznie, a redakcja nie wypłacała 
w ogóle honorariów autorskich. Jedynie pełniąca obowiązki 
sekretarza redakcji - Danuta Stelmach pracowała etatowo, 
korzystając z funduszu interwencyjnego Rejonowego Biura 
Pracy. W rezultacie pismo przestało się ukazywać, chociaż 
redakcja zapowiadała ustalenie nowych warunków współ
pracy spółki z Tczewskim Domem Kultury'9. 

Kolejną inicjatywę wydawniczą podjął Józef Golicki, 
której efektem było pojawienie się 6 września 1991 roku 
„Gazety Reklamowej". Było to pismo promocyjno-rekla
mowe rozpowszechniane bezpłatnie. Adresowano je do 
mieszkańców: Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Gniewa, 
Pruszcza Gdańskiego, Pelplina i Gdańska (tutaj rozpo-

wszechniane w niewielkich ilościach). Ukazywało się jako 
tygodnik, a dopiero od 24 maja 1995 roku przekształcone-

zostało w dwutygodnik i z taką częstotliwością wychodzi 
do chwili obecnej. „Gazeta Reklamowa" docierała do od
biorców początkowo za pośrednictwem kiosków „Ruchu", 
a później wykorzystywano sieć największych sklepów sa
moobsługowych. Ukazywała się w nakładzie od 5000 do 
7000 egzemplarzy10. 

W roku 1993 pojawiły się kolejne czasopisma. Oferta 
prasowa Tczewa zostaje wzbogacona o: „Dziennik Pomor
ski", „Panoramę Miasta", „Panoramę Tczewa i okolic" oraz 
„Kociewie" - nową kolumnę „Dziennika Bałtyckiego". Spo
śród prezentowanych periodyków tylko „Panorama Tczewa 
i okolic" stanowiła krótkotrwałą inicjatywę wydawniczą. 
Pozostałe czasopisma kontynuowane są nadal. 

Pierwszy z wymienionych tytułów, „Dziennik Pomor
ski", obejmował swoim zasięgiem największe terytorium, 
a mianowicie województwa: gdańskie, elbląskie i toruń
skie. Wydawany od 9 kwietnia 1993 roku, stanowił wspól
ną wkładkę do tygodników lokalnych, których edytorem 
było Wydawnictwo Pomorskie w Tczewie. Nowy dodatek 
publicystyczno-informacyjny koncentrował się na proble
matyce związanej z regionem pomorskim. Jego zawartość 
to: reportaże, felietony, artykuły publicystyczne, wywiady 
i ciekawostki dotyczące różnych dziedzin życia. Redakcja 
oferowała dodatkowo najtańszą i najefektywniejszą ofertę 
promocyjną dla wszystkich potencjalnych reklamodawców, 
proponując konkurencyjne ceny". 

Według informacji zamieszczonej pod winietą tytuło
wą, „Dziennik Pomorski" ukazywał się w nakładzie 85000 
egzemplarzy (początkowo 100000 egz. ). Z czasem zwięk
szył również swoją objętość do 10 kolumn, oznaczanych 
cyframi rzymskimi. 

Odmienny charakter posiadała „Panorama Miasta 
- Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta 
Tczewa", który powołano, decyzją Rady Miejskiej z dnia 
24 czerwca 1993 roku. Od trzeciego sierpnia pismo poja
wiało, się na rynku prasowym w odstępach tygodniowych, 
chociaż nie zawsze udawało się redakcji utrzymać przewi
dziany cykl wydawniczy. Koszty redagowania i wydawa
nia były pokrywane ze środków przeznaczonych w budże
cie miasta na informacje prasowe. Początkowo „Panoramę 
Miasta" redagowano w Tczewskim Domu Kultury, a od 
stycznia 1994 roku funkcję wydawcy przejęła Miejska Bi
blioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. 

Biuletyn przekazywał informacje i komentarze o działal
ności Rady Miejskiej, a także miał za zadanie upowszech
nianie idei samorządności12. Na łamach pisma drukowano 
nowe uchwały, zarządzenia, uzasadnienia i obwieszczenia 
Zarządu Miasta, podawano informacje o przetargach miej
skich, imprezach kulturalnych i turystycznych, prezento
wano sylwetki radnych oraz sygnalizowano wiele aktual
nych problemów Tczewa. W związku z tak pojętymi 
zadaniami, czasopismo pełniło funkcję swoistego „dzien
nika ustaw" dla Tczewa oraz „kroniki miasta" - poprzez 
rejestrowanie istotnych wydarzeń w życiu społeczeństwa 
tczewskiego. 



28 września 1995 roku redaktorem naczelnym „Panora
my Miasta" została Bożena Kasprowicz, z którą współpra
cował Tomasz Tukalski. Poprzednio funkcję tę sprawowa
li: Roman Bojanowski, Tomasz Tukalski (red. prowadzący) 
i Tatiana Baczyńska. 

Pod koniec 1995 roku siedziba redakcji została przenie
siona z biblioteki do Urzędu Miejskiego (Referat Promocji 
i Rozwoju Miasta) w Tczewie. 

Biuletyn Informacyjny ukazywał się w nakładzie 3000 
egzemplarzy. Jedynie wydania specjalne (np. na Boże 
Narodzenie i Święta Wielkanocne) osiągały wysokość 
5000 egzemplarzy13. 

Rynek prasy sublokalnej uzupełniało jeszcze jedno cza
sopismo o charakterze informacyjno-publicystycznym. 
Była to „Panorama Tczewa", która ukazywała się od 5 sierp
nia 1993 roku do 20 października 1994. 

Tygodnik adresowano początkowo do mieszkańców 
Tczewa, ale z czasem rozszerzono jego zasięg oddziaływa
nia do takich miejscowości jak: Gniew, Pelplin, Starogard 
Gdański, Skarszewy, Pruszcz Gd. i Pszczółki (połud.-wsch. 
część woj. gdańskiego). Konsekwentnie uzupełniono rów
nież tytuł pisma, który od sierpnia 1994 roku brzmiał „Pa
norama Tczewa i okolic". Wydawcą tygodnika została „Pra
sa Kociewska" (Dom Kultury Kolejarza, ul. 1 Maja 4), 
a następnie „Artpol" sp. z o.o. - firma specjalizująca się 
w marketingu (al. Solidarności 19, hotel „Carina"). 

Wyraźnie określono również zasady redagowania „Pa
noramy Tczewa". Pierwszą z nich była ...otwartość - na 
wszelkie problemy i konflikty [...], opinie oraz wnioski, 
żale i pochwały. Bez względu kto je wygłasza i jaką grupę 
społeczną czy polityczną reprezentuje14. Drugim zadaniem 
była rejestracja wszystkich istotnych wydarzeń w życiu 
społeczności lokalnej - w formie głównie reportaży. 

Pierwszym redaktorem naczelnym pisma został To
masz Tukalski, następnie Marzena Tukalska i Krzysz
tof Antoń-Pasternak. Zespół redakcyjny obejmował oko
ło 15 osób. 

Początkowo nakład tygodnika wynosił przeszło 3000 
egzemplarzy (zwroty w granicach 50%). W maju 1994 roku 
nastąpił jego spadek do 1200, a już w czerwcu do 800 egz. 
Finanse pochodzące ze sprzedaży pisma nie pokrywały 
nawet kosztów jego wydawania. W październiku 1994 roku 
„Panorama Tczewa i okolic" zniknęła z tczewskiego rynku 
prasowego. 

Pomimo rozwoju lokalnego rynku prasowego, Tczew 
był również punktem zainteresowania ze strony wydaw
ców gazet wojewódzkich. Wyrazem walki o czytelnika był 
system mutacji terenowych „Dziennika Bałtyckiego", po
siadających odpowiednio sprofilowaną zawartość infor
macyjną (wydania mutacyjne dla: Gdańska, Gdyni, Sopo
tu, Kaszub, Elbląga i Kociewia)15. 

29 listopada 1993 roku ukazała się po raz pierwszy na 
łamach „Dziennika Bałtyckiego",nowa kolumna pt. „Ko-
ciewie", która informowała czytelników o bieżących wy
darzeniach regionu kociewskiego. W Tczewie - Wydanie 
Kociewskie redagowane było przez zespół w składzie: To
masz Tukalski (kierownik), Józef Ziółkowski, Andrzej Sar
nowski (sport) i Przemysław Świderski (fotograf). Do sta
łych współpracowników Wydania Kociewskiego należał 
Roman Landowski - autor cyklu artykułów pt. „Kociew
skie zapiski" i „Kociewskie sensacje sprzed lat". Naj
ważniejsze dla rejonu wydarzenia sygnalizowano na 
pierwszej stronie „Dziennika Bałtyckiego". Redakcję 
oddziału tczewskiego zlokalizowano w Domu Kultury 
Kolejarza w Tczewie. 

Za incydent wydawniczy w skali prasy sublokalnej Tcze
wa można uważać miesięcznik „Angielski dla Ciebie" (sty
czeń 1994 r.). Pismo o charakterze edukacyjnym zaopatrzone 
zostało w liczne ćwiczenia, rozmówki i rysunki, które miały 
ułatwiać naukę języka obcego. Spółka cywilna „Madax" (Ro
man Makowski i Waldemar Dobosz) wydała jednak tylko 
cztery numery czasopisma o objętości około 30 stron, po 
czym inicjatywa wydawnicza upada16. 

Prasa lokalna Tczewa wydawana w latach 1989-1995 

GAZETA TCZEWSKA, tygodnik informacyjno-publi-
cystyczny, ukazuje się od 13.12.1982; 

KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY, kwartalnik 
popularnonaukowy, ukazywał się od 1986-1992, ponownie 
od 1995 roku; 

UWAGA (TCZEWSKIE PISMO SPOŁECZNE), dwu
tygodnik publicystyczny, ukazywał się od grudnia 1990 
do jesieni 1991; 

GAZETA REKLAMOWA, tygodnik, ukazuje się od 
24.03.1995; jako dwutygodnik promocyjno-reklamowy od 
6.09.1991; 

DZIENNIK POMORSKI, tygodnik informacyjno-publi-
cystyczny, ukazuje się od 9.04.1993; 

PANORAMA MIASTA - BIULETYN INFORMACYJ
NY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA, tygodnik, infor
mator, ukazuje się od 3.08.1993; 

PANORAMA TCZEWA I OKOLIC, tygodnik informa-
cyjno-publicystyczny, ukazywało się od 5.08.1993 do 
20.10.1994; 

KOCIEWIE (stała kolumna „Dziennika Bałtyckiego"), 
dziennik informacyjno-publicystyczny, ukazuje się od 
29.11.1993; 

ANGIELSKI DLA CIEBIE, miesięcznik, pismo eduka
cyjne, ukazywało się styczeń-kwiecień 1994; 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Wtym roku obchodzimy 85. rocznicę powrotu Tczewa, Starogardu, całego Kociewia i innych części Pomorza 
do Polski. Znamy doskonale ten proces włączenia naszych stron do Polski przez wojska Frontu Pomor
skiego pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Są to późniejsze wydarzenia, które były konsekwencją wyda

rzeń, decyzji podjętych kilka miesięcy wcześniej na kongresie pokojowym w Wersalu. 
11 listopada 1918 roku podpisano rozejm zawieszający działania wojenne na frontach I wojny światowej. Powstało 

państwo polskie, wówczas jeszcze bez Wielkopolski, Śląska i Pomorza, a więc bez ziem zagarniętych przez Prusy 
w końcu XVIII wieku. W grudniu 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie -jedyne w dziejach Polski zakończo
ne sukcesem. Działacze pomorscy chcieli również wywołać powstanie na naszej pomorskiej ziemi, chcąc połączenia 
tegoż powstania z wielkopolskim. Jednak Naczelna Rada Ludowa, która pełniła rolę przywódczą (była niejako na
miastką polskich władz), nie chciała wybuchu walk na Pomorzu. Obawiała się o los powstania w Wielkopolsce, bo 
rozszerzenie działań na Pomorze mogło spowodować jego upadek. Na Pomorzu do powstania więc nie doszło, a w Wiel
kopolsce zakończyło się sukcesem. Oczekiwano więc na powrót Pomorza do Polski w wyniku jak sądzono pozytyw
nych dla Pomorzan - Polaków rozstrzygnięć podjętych w Wersalu na kongresie pokojowym. 

Kongres pokojowy w Wersalu miał za zadanie zapewnić ład w rodzącej się po działaniach wojennych Europie. Na 
miejscu trzech wielonarodowościowych monarchii - Niemiec, Austro-Węgier i Rosji - powstało wiele państw. Po 
przegranej przez państwa centralne wojnie, na europejskiej mapie pojawiła się Polska po 123 latach absencji. Jednak 
nie wszystkie jej ziemie sprzed rozbiorów z lat 1772,1793 i 1795 powróciły do Macierzy. Między innymi nie wróciło 
do Polski Pomorze z Gdańskiem, Tczewem, Starogardem i innymi miastami i wioskami pomorskimi. Ich sytuacją 
miały zająć się państwa zgromadzone na konferencji pokojowej w Wersalu w 1919 roku. 

Konferencja rozpoczęła się w 18 stycznia 1919 roku. Wielokrotnie omawiano kształt przyszłych granic Polski. 
Decydujący głos w tej sprawie mieli premierzy Wielkiej Brytanii - Lloyd George, Francji - Clemenceau i prezydent 
USA Woodrow Wilson. Polityka każdego z mocarstw miała inne cele. 

KRZYSZTOF KORDA 

Sprawa Gdańska na Konferencji Pokojowej 
w Wersalu w 1919 TOKU 

i jej echa w prasie pomorskiej 

poniższej pracy skupiłem się na przedstawie
niu sprawy Gdańska na konferencji w Wersalu 
na podstawie wiadomości zamieszczonych na 

łamach prasy pomorskiej i literatury. Czytelnik mógłby za
dać pytanie dlaczego rozpatruję Gdańsk, a dlaczego nie 
sprawę Kociewia, bądź osobno Tczewa lub Starogardu itd. 
Decydowano tam nie tylko o sprawie polskiej, nie było 
czasu i nie było konieczne aby zajmować się takimi szcze
gółami. Rozmawiano o całym Pomorzu. Rozpatrując tę kwe
stię skupiono się szczegółowiej tylko na sprawie Gdańska. 
Komu je przyznać? - zadawali pytania politycy europejscy. 
Sprawa ta poruszała bardzo ludność pomorską - Kociewia-
ków, Kaszubów i innych, zarówno polskich jak i niemieckich, 
katolików, ewangelików i żydów. O sprawie Gdańska infor
mowała ówczesna prasa pomorska, a także prasa polska i nie
miecka poza Pomorzem oraz prasa europejska. 

Chcąc przedstawić „echa" z Wersalu, relacje z obrad 
w prasie polskiej i niemieckiej wychodzącej na Pomorzu, opar
łem się na wychodzącym w Pelplinie, szeroko docierającym 
do Polaków „Pielgrzymie". Relacje z konferencji pokojowej 
z gazet niemieckich z Pomorza czerpałem z literatury. 

Georges Clemenceau w opublikowanym na łamach pra
sy liście do hrabiego Maurycego Zamoyskiego związane
go z obozem narodowym (w czasie konferencji w Wersalu 
był wiceprezesem Komitetu Narodowego Polskiego w Pa
ryżu, a prezesem był Roman Dwowski) stwierdził, że Fran
cja nie cofnie się przed niczym, by wskrzesić wolną Pol

skę zgodnie z jej aspiracjami narodowymi i w ramach jej 
granic historycznych1. W sprawie Gdańska opinia publicz
na w tym kraju zajmowała stanowisko bardziej jednoznacz
ne niż dyplomacja państwa, która gwarantowała tylko ogól
nie „wolny dostęp do morza", nie wspominając iż chodzi 
o port w Gdańsku. Po zwycięstwie Rewolucji Październiko
wej w Rosji, dyplomaci francuscy przekonali się, że przyszła 
Polska musi być bardzo silna2, a także silnym francuskim 
sojusznikiem między Rosją a Niemcami. Marszałek Foch 2 li
stopada 1918 roku podczas posiedzenia Najwyższej Rady 
Wojennej zaproponował, aby ewakuujące się wojska nie
mieckie opuściły cały obszar Polski w jej granicach sprzed 
pierwszego rozbioru, łącznie z Gdańskiem. Projekt ten spo
tkał się ze sprzeciwem brytyjskiego ministra Balfoura, który 
uważał, iż należy dyskusję nad przyszłymi granicami Polski 
odłożyć do kongresu pokojowego3. Francuzi uważali, że 
Gdańsk jest naturalnym portem Polski i powinien do niej 
należeć. Mówił o tym memoriał francuski z 20 grudnia 1918 
roku. Jednak zaznaczali, że może się przydarzyć, iż z Gdańska 
utworzy się wolne miasto przyłączone do Niemiec. Polacy 
mieli w nim mieć pełną własność doków, portu, dworców4. 

Stosunek USA do Polski był powszechnie znany z ogło
szonego w styczniu 1918 roku orędzia prezydenta Wilso
na, który zapowiadał w 13 punkcie utworzenie Polski wraz 
ze swobodnym dostępem do morza. Polacy byli przekona
ni, że oznacza to, iż uzyskają swobodny dostęp do morza 
poprzez port w Gdańsku. Inaczej 13 pkt Orędzia Wilsona 



rozumieli Niemcy. W dniu 24 października 1918 roku mini
ster Solf powiedział, iż oddanie Polsce Gdańska przeczyło
by zasadzie pokoju sprawiedliwego, który powinien 
zapewnić ziemie etnicznie polskie5. 

Angielski minister spraw zagranicznych Arthur Balfo-
ur uważał w 1917 roku, że Gdańsk powinien pozostać w rę
kach niemieckich. Początkowo był zdania, iż lepszym rozwią
zaniem byłoby przyznanie autonomii Polsce w ramach 
Imperium Rosyjskiego. Te plany przekreśliła Rewolucja Paź
dziernikowa i niepodległościowy zryw narodu polskiego. 
Mimo to, od końca 1918 roku Foreign Office (Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii) był zdania, iż przy
znanie Gdańska Polsce byłoby błędem, gdyż w przyszłości 
Niemcy będą dążyć do rewizji tych granic. Miała na to wpływ 
niemiecka prasa Gdańska i pomorska. Zainteresowanie jej 
tym zagadnieniem spowodowało, iż Foreign Office przy
znawało Polsce prawo do Górnego Śląska. Skorygowało 
swój pogląd na to terytorium w czerwcu 1919 roku6. 

W trakcie obrad w Wersalu rozważano kilka koncepcji 
w sprawie Gdańska - oddanie go pod suwerenność Pol
ski, przyznanie jej na własność urządzeń portowych lub 
kontroli nad kolejami i drogami wodnymi w Gdańsku. Pre
mier Wielkiej Brytanii Lloyd George był przeciwny suwe
renności Polski nad Gdańskiem7. Politykę brytyjską w spra
wie Gdańska i polskiego dostępu do morza w 1919 roku 
najlepiej charakteryzuje wypowiedź Balfoura, który mówił: 
w Wersalu przyrzekliśmy dostęp do morza; byliśmy jednak 
zbyt rozsądni i zbyt ostrożni, aby obiecywać choćby kawa
łek brzegu morskiego. Oznaczało to, iż Brytyjczycy byli prze
ciwni nie tylko przyznaniu Polsce Gdańska, ale również bez
pośredniego dostępu do morza, chcieli aby Polska miała 
dostęp do morza przez swobodną żeglugę wzdłuż Wisły8. 
Polska miałaby mieć port rzeczno-morski w dolnym biegu 
Wisły, być może miał on się znajdować w Tczewie. 

Wielka Brytania zabiegała, by granica między Polską 
a Niemcami była wyznaczona na podstawie etnicznej. Wy
jątek miał nastąpić w sprawie Gdańska. Miał on być zare
zerwowany dla Niemiec9. Lloyd George krytycznie był usto
sunkowany do wyprawy zbrojnej na Rosję Radziecką 
planowanej przez Francję. Podzielał w tej kwestii pogląd 
Wilsona, by zaczekać z tą decyzją do ustalenia zasad poli
tyki wobec bolszewizmu10. 

Sprawa Gdańska była cząstką konferencji pokojowej, 
która zajmowała się nie tylko sprawami polskimi, ale euro
pejskimi i ogólnoświatowymi. Problem Gdańska zależny 
był od wielu czynników. Najważniejsze z nich to stosunek 
Konferencji Pokojowej do Rosji Radzieckiej i związanym 
z nią niebezpieczeństwem bolszewizmu, interesami ekono
micznymi koalicji zwycięskiej na wschodzie, stosunek do 
pokonanych Niemiec, wzajemny stopień nacisku ze strony 
Niemiec i inne". Sprawa Gdańska przedstawiała się korzyst
nie na arenie międzynarodowej w końcu 1918 i na początku 
1919 roku. Marszałek Foch w piśmie do Rady Najwyższej 
z 12 stycznia 1919 roku przedstawił swoje stanowisko w spra
wie zorganizowania, zabezpieczenia transportu polskiej armii 
by przejąć linię kolejową Gdańsk - Toruń. Akcja ta miała być 
przeprowadzona w celu zapewnienia ochrony przed bolsze
wikami. Zabierał głos w tej sprawie na posiedzeniach Rady 
Dziesięciu kilkakrotnie jeszcze w lutym12. 

Delegacja amerykańska zażądała w dniu 21 stycznia 1919 
roku bezwarunkowego dostępu Polski do morza, a w rapor
cie z 25 lutego uznała za konieczne przyłączenie Gdańska do 

Polski. Eksperci amerykańscy sądzili, że będzie to najlep
szym rozwiązaniem13. Po przemówieniu Wilsona w dniu 
21 stycznia Rada Najwyższa powzięła postanowienie, aby 
w tej sprawie wszelkie kroki podejmować po ustaleniu de
cyzji w sprawie bolszewickiej. Propozycje amerykańskie 
z 25 lutego przewidywały wykreślenie granic polsko-nie-
mieckich w oparciu o kryterium etniczne. Zawarto także 
wówczas, że Polska powinna otrzymać bezpieczny dostęp 
do morza i Gdańsk powinien należeć do Polski14. 

Amerykanie zawarli swój program w raporcie komisji 
ekspertów amerykańskich pod kierunkiem pułkownika 
House'a z 21 stycznia 1919 roku. Dotyczył on także Polski. 
W sprawie polskich granic na zachodzie pokrywał się z za
leceniami francuskimi. W sprawie Gdańska zawarto w nim, 
że powinien być przyznany Polsce. 

Komisja do Spraw Polski (nazywana także Komisją 
Cambona - od nazwiska przewodniczącego podkomisji do 
spraw polskich na konferencji - dyplomaty francuskiego 
Mesa Martina Cambona) w raporcie z 7, 9 i 12 marca 1919 
roku przyznała Polsce port gdański i linię kolejową War
szawa - Mława - Malbork - Gdańsk. Premier brytyjski 
Lloyd George sprzeciwił się temu na posiedzeniu Rady 
Dziesięciu 19 marca 1919 roku. Kwestionował przyzna
nie Gdańska jako sprzeczne z zasadami Wilsona. Jed
nak w obronie stanowiska komisji stanął sam Wilson 
oraz Francuzi. Następnie raport przesłano do komisji 
raz jeszcze. Dnia 20 marca został rozpatrzony ponownie. 
Uchwała komisji brzmiała tak samo jak poprzednio15. Pre
mier Wielkiej Brytanii w dniu 22 marca na posiedzeniu Rady 
Czterech wyraził swoją dezaprobatę dla tego projektu. Wia
domości o kryzysie w sprawie granic polsko-niemieckich 
przeniknęły do prasy francuskiej. Ta zaatakowała George'a 
za przewlekanie sprawy, co w konsekwencji miało sprzyjać 
Niemcom i bolszewikom16. 

Dnia 25 marca powołano w miejsce Rady Dziesięciu 
- Radę Pięciu (Wielka Brytania, USA, Francja, Włochy, 
Japonia). Decydujący głos miała Wielka Trójka (Lloyd Geo
rge, Clemenceau, Wilson). Lloyd George podkreślał, że Po
lacy nie mają zmysłu organizacyjnego. Niepochlebnie wy
rażał się o polskim premierze. Uważał, że aby zapewnić ład 
w Europie należy zapewnić trwały pokój. Należy dać Niem
com do podpisania surowe, ale „sprawiedliwe warunki"17. 
Trudna sytuacja w Europie (bolszewizm w Rosji, rewolucja 
na Węgrzech) miała wpływ na postępowanie w sprawie 
Niemiec. 

Ściśle ze sprawą Gdańska na konferencji w Wersalu 
wiąże się sprawa transportu wojsk Hallera z Francji do Pol
ski (w celu wzmocnienia sił przed ewentualnym atakiem ze 
strony bolszewików). Miały one wylądować w gdańskim 
porcie. W sprawie transportu wojsk Hallera przez Gdańsk, 
Niemcy dostrzegli niebezpieczeństwo jego utraty, obawiali 
się, iż wojska Hallera po prostu opanują Gdańsk, dokonają 
aneksji jego do Polski. Dnia 26 i 27 lutego delegacja niemiec
ka podczas rokowań ustnie oraz w nocie do aliantów podjęła 
kroki w celu sparaliżowania projektu transportu wojsk pol
skich przez Gdańsk. Opór niemiecki przybrał na sile. Na ręce 
delegacji niemieckiej protest złożyła Niemiecka Rada Ludo
wa w Gdańsku. Wyrażano obawy przed rewoltą. Sprawa trans
portu wojsk polskich przez Gdańsk trafiła 19 marca 1919 roku 
pod obrady. Alianci odrzucili protest Niemiec18. Wobec opu
blikowania przez prasę niemiecką rzekomej wypowiedzi Pa
derewskiego - miał on powiedzieć w Gdańsku: gdy polskie 



dywizje z Francji i Włoch staną w Gdańsku natenczas zo
staną Gdańsk i całe Prusy Zachodnie polskie19 - i sprzy
jającej bolszewizmowi sytuacji w Niemczech, alianci zgo
dzili się 4 kwietnia na transport wojsk Hallera inną drogą, 
mimo iż uważali nadal, że transport wojsk Hallera drogą 
wodną przez Gdańsk jest zgodny z art. XVI rozejmu20 z 1918 
roku. We Francji koła rządowe zapewniały, że ugoda ta 
zrobiła wrażenie ustępstwa na rzecz Niemiec21. 

W dniu 22 kwietnia 1919 roku prezydent Wilson przed
stawił 10 punktów (projekt), w którym przychylał się do 
pomysłu Wolnego Miasta Gdańska. Premier Paderewski 
w rozmowie 24 kwietnia 1919 roku z członkiem komisji opra
cowującej traktat miał uznać propozycje mocarstw za zała
twienie sprawy, domagał się jednak uznania postulatów Pol
ski. Dotyczyły one własności doków w ujściu Wisły i poza 
granicami miasta, wzmocnienia wpływów polskich w Gdań
sku przez rozbrojenie Niemiec, względnie ochronę przed ewen
tualnymi napadami niemieckimi bądź przez mocarstwa za
chodnie lub pozostawienie załogi polskiej w Gdańsku. Rada 
Czterech zgodziła się tylko na przyznanie Polsce prawa roz
budowy portu gdańskiego i poinformowała, że mandat ochro
ny ludności przed napadami będzie posiadała Liga Naro
dów22. Delegacja niemiecka po otrzymaniu projektu traktatu 
zaatakowała go tylko w kwestii dotyczącej granic Polski. 
Chcieli pozostawienia Gdańska przy Niemczech. 

Jak widać w trakcie obrad konferencji pogląd na spra
wę Gdańska prezydenta Wilsona uległ zmianie. Wyraził 
zgodę na propozycję Lloyda George'a uczynić z Gdańska 
wolny port, pozostawiając Polaków w Polsce, a Niem
ców w Niemczech. Nie wiadomo, jakie czynniki spowodo
wały zmianę decyzji amerykańskiego prezydenta. Wedle 
słów przedstawiciela amerykańskiego - Mezesa, Wilson 
wyraził na to zgodę, bo pokrywało się to z jego propozycją 
w sprawie rozwiązania konfliktu włosko-jugosłowiańskie-' 
go. Pomysł prezydenta USA w tej sprawie mówił o utwo
rzeniu nad Morzem Adriatyckim wolnego miasta dla roz
wiązania sporu o miasto Fiume (Rieka). Gdyby Gdańsk trafił 
w ręce polskie, analogicznie Fiume należałoby przekazać 
Włochom. Dlatego zgodził się na propozycję Lloyda Geo-
rge'a - utworzenie Wolnego Miasta Gdańska23. 

Wychodzący od 1869 roku w Pelplinie „Pielgrzym" (cza
sopismo polskie, docierające głównie na ziemie ówczesnej 
katolickiej diecezji chełmińskiej obejmującej praktycznie całe 
Pomorze w ówczesnym rozumieniu tego słowa od północ
nych ziem kaszubskich - Władysławowa, przez Gdańsk i na
stępnie Kociewie aż po Toruń), informował o postępach kon-
ferencji we Francji. Wydawnictwo to szczególnie 
zainteresowane było (z oczywistych względów) przynależ
nością do Polski ziem pomorskich. W informacjach z obrad 
pokojowych wielokrotnie przybliżano sprawę Gdańska. 

Informacje dotyczące ziem polskich zawarto po raz 
pierwszy w numerze z 6 lutego 1919 roku. „Pielgrzym" przy
toczył wówczas wypowiedź generała Berthelota, naczelni
ka misji wysłanej przez Czwórporozumienie24 do Polski. Ge
nerał powiedział wówczas, iż Polska otrzyma Gdańsk25. 
W końcu lutego gazeta przytoczyła wypowiedź Lloyda 
George'a, iż Anglia poprze politykę francuską co do Polski. 
„Pielgrzym" informował, iż Anglia ma nadzieję utrzymać 
monopol okrętowy w Polsce z Gdańskiem jako środowi
skiem26. Informował czytelników, że komisja Czwórporozu-
mienia podjęła uchwałę w sprawie granic Polski z 1772 roku, 
ale w sprawie Gdańska decyzja jeszcze nie zapadła27. 

W sprawie transportu wojsk Hallera „Pielgrzym" do
nosił, że niemieckie gazety oswajały czytelników z tą decy
zją28. Dnia 15 marca donosił, że komisja zajmująca się spra
wą granic polskich przychyla się coraz bardziej do 
przystania na żądania Polaków. Przypuszcza się w Pary
żu ogólnie, że konferencja w tych dniach przysądzi m.in. 
Polakom Gdańsk, Nowy Port i ziemie po obu stronach 
Wisły... „Pielgrzym" donosił, iż na te wiadomości nieprzy
chylne Niemcom, żywiołowo reagowała prasa niemiecka. 
Informował dalej, iż postanowiono wysłać wojska Hallera 
do Polski29. W kolejnym numerze gazeta ta podała, iż w nie
długim czasie wojska te wylądują w Gdańsku i w związku 
z tym zamieściła apel Naczelnej Rady Ludowej do społe
czeństwa z prośbą o zachowanie spokoju na tę okolicz
ność, powstrzymania się od głośnych objawów radości30. 
Informował o przybyciu do Gdańska komisji polsko-fran
cuskiej w celu przygotowania lądowania wojsk polskich31. 
Niektóre artykuły „Pielgrzyma" przekonywały czytelników 
o szybkim powrocie Gdańska do Polski32. Przytaczali wy
powiedzi polityków mocarstw obradujących w Wersalu. 
Z perspektywy czasu widać, że były to „ostrożne" wypo
wiedzi dla prasy. „Pielgrzym" nie komentował ich. Przyto
czył wypowiedź Lorda Curzona o Polsce, który mówił iż 
sprzymierzeni będą wspierać Polskę według możności33. 
W dniu 20 marca 1919 roku donosił radośnie „Pielgrzym", 
iż Gdańsk przyznano Polsce. Powoływał się na wynik prac 
Komisji do Spraw Polski pod przewodnictwem Cambona. 
Przytacza przy tym artykuły z prasy zachodniej na ten te
mat. Przedstawia zdanie z angielskiej gazety „Daily Mail", 
że sprawa polska znajduje się do rozwiązania i że Polska 
otrzyma z całą pewnością dostęp do morza. Przytacza wy
powiedź Pichona (francuski minister), że odjazd wojsk pol
skich do Gdańska został już postanowiony34. Pelplińska 
gazeta pisała o odbywających się z obu stron manifesta
cjach w sprawie przynależności Gdańska35. 

W pierwszym dniu kwietnia „Pielgrzym" informował 
o wyniku prac komisji dla spraw polskich. Przyznała ona 
Gdańsk Polsce (gazeta powołuje się z pewnością na wynik 
prac ogłoszony 20 marca 1919 roku przez komisję po po
nownym rozpatrzeniu - o czym wyżej). Przytacza w tym 
miejscu reakcje na ten temat zdziwionej rezultatem obrad 
niemieckiej gazety „Germanii". Pisał dalej, że Lloyd George 
obawiał się, aby przez przywrócenie Prus Królewskich 
(z pewnością z Gdańskiem) Polsce, nie stworzyć irredenty 
niemieckiej36. W tym samym numerze gazeta informowała, 
że odtąd (1.4.1919) koalicja będzie uchwały podejmowa
ła w tajemnicy, aby nieprzyjaciele o niczym nie wiedzieli, 
zanim zakończą się prace37. „Pielgrzym" nie informował 
wcześniej o stanowisku Lloyda George'a w sprawie Gdań
ska. Tymczasem 5 kwietnia 1919 roku mówił o telegramie 
do niego Rady Ludowej w Poznaniu, by przychylił się do 
prośby Polaków i sprawiedliwie załatwił sprawę Gdańska 
i Prus Królewskich38. Nie informował o treści owej prośby. 
Dotyczyła ona z pewnością wypowiedzi George'a z 27 mar
ca 1919 roku (o czym wyżej). W następnych dniach pel
plińska gazeta informowała o możliwości utworzenia Wol
nego Miasta Gdańska. Nie komentowała jednak tych 
doniesień39. Przywoływała na swych łamach informacje 
o propolskim nastawieniu niektórych wpływowych gdańsz
czan40. W dniu 24 kwietnia 1919 roku na pierwszej stronie 
gazeta zamieściła wypowiedź Pichona dla „Kuriera War
szawskiego". Mówił on, że sprawa Gdańska została roz-



strzygnięta na korzyść Polski. Rzeczpospolita jako mandata-
riuszka Ligi Narodów miała objąć panowanie nad miastem41. 
„Pielgrzym" nie zamieścił żadnego komentarza ani pod tą in
formacją ani pod wyciągiem z warunków pokojowych, w któ
rych zamieszczono powstanie Wolnego Miasta Gdańska42. 

Po tym artykule zawarto już tylko jeden odnoszący się 
do prac konferencji pokojowej. Był to artykuł z 1 lipca 1919 
roku. Informowano w nim o podpisaniu pokoju w dniu 
28 czerwca 1919. „Pielgrzym" informował, iż dla Polski za
świtała jutrzenka wolności. Zagwarantowano nam wol
ność i swobodę, nie dano nam wprawdzie Polski takiej 
jakiej wszyscy z głębi serca pragnęlibyśmy...43. 

„Pielgrzym" przytaczając wiadomości z obrad w Wer
salu nie atakował żadnego z przedstawicieli wielkich mo
carstw. Poza jedną wzmianką w sprawie telegramu do Geo-
rge'a nie wspominał o nieprzychylnym dla Polski 
stanowisku Wielkiej Brytanii w sprawie Gdańska. W „Piel
grzymie" podawano tylko pojedyncze, zazwyczaj krótkie 
wiadomości dotyczące sprawy Gdańska. Bardziej emocjo
nował się manifestacjami (a nie było ich wiele) Niemców 
niż konferencją pokojową. 

Prasa gdańskich Niemców w 1919 roku akcentowała 
w większym stopniu niż wcześniej łączność kulturalną mia
sta z Rzeszą. Była przeciwna odłączeniu miasta od Nie
miec. Władze Niemiec usiłowały wywierać wpływ na profil 
gazet niemieckich, ukazujących się w Gdańsku. Prasa nie
miecka wytwarzała psychozę polskiego niebezpieczeń
stwa44. Wykorzystano to do odwrócenia uwagi robotni
ków niemieckich od spraw socjalnych. Dwie największe 
manifestacje Niemców z 23 marca i 24 kwietnia szeroko 
rozpropagowała gazeta związana z SPD - „Volkswacht". 
Zamieszczono w niej m.in. tekst, w którym pisano, iż polski 
Gdańsk to dominacja kapitalizmu i zapatrywań reakcyjnych. 
Zaś „Volkswacht" była organem socjaldemokracji walczą
cej o postęp i humanizm. Nie mogła więc się zgodzić na 

przynależność Gdańska do Polski45. „Volkswacht" była zwo
lennikiem stosowania wobec Polaków łagodniejszych środ
ków, ale popierała utrzymanie Pomorza i Wielkopolski w gra
nicach Rzeszy46. „Pielgrzym" pisał, że cały aparat rządowy, 
prasowy i prywatny wciągnięto do pracy by pokazać, że 
Gdańsk chce pozostać niemiecki. Informował, że w prasie 
niemieckiej próbują różne mózgownice pruskie... wykrzesić 
usprawiedliwienie jakieś dokonanej ongiś grabieży na 
państwie polskim. Złodziej twierdzi, że zabrana ziemia wła
snością jego była zawsze. Zabierają głos najróżniejsze 
„ Volksraty ", towarzystwa i zrzeszenia od najzacofalszych 
wszechniemców aż do czerwonych partii rządowych47. 

Prasa niemiecka żywo reagowała na sprawę transportu 
wojsk Hallera do Polski przez Gdańsk. Początkowo jeszcze 
przed rozpoczęciem obrad pokojowych, na przełomie grud
nia 1918 i stycznia 1919 roku wiadomości dotyczące trans
portu wywoływały niepokój wraz z informacjami o postę
pach powstania wielkopolskiego. W marcu 1919 (17, 18, 
20, 28, 29, 31) podawano wiadomości, że już zapadły we 
Francji w trakcie obrad konferencji pokojowej decyzje 
w sprawie transportu wojsk przez Gdańsk48. Wówczas wy
dawało się, o czym wyżej, że rzeczywiście wojsko Hallera 
wyląduje w Gdańsku. Gazety niemieckie m.in. liberalna 
„Danziger Zeitung", socjaldemokratyczna „Volkswacht", 
prawicowa „Danziger Allgemeine Zeitung" podały jako 
najważniejszą wiadomość 5 kwietnia, iż na mocy zawarte
go w Spa porozumienia, wojsko Hallera zostanie przetrans
portowane drogą lądową do Polski z ominięciem teryto
rium Prus Zachodnich 4 9 . Informowały o projektach 
dotyczących rozwiązania problemu ewentualnych granic 
polskich i strat terytorialnych Rzeszy, o pracach komisji 
Cambona. Wiele miejsca poświęcały różnicom w poglą
dach między uczestnikami konferencji, widząc w tym szan
sę na ich pomyślne dla Niemiec załatwienie, zwłaszcza w wia
domościach dotyczących zamiarów Wielkiej Brytanii. 

Terytorium Wolnego Miasta Gdańska 



Ważniejsze gazety („Volkswacht", „Danziger Zeitung", „Dan-
ziger Allgemeine Zeitung") informowały rzetelnie o postępie 
prac nad ustaleniem granicy polsko-niemieckiej. Podawały 
zarówno o możliwości utraty niektórych terytoriów, powo
łując się na wynik prac komisji Cambona, jak też dających 
nadzieję na inne rozwiązanie w stanowiskach Wielkiej Bryta
nii i USA. Ludność w Gdańsku, chcąc ukazać swe przywią
zanie do Rzeszy, zbierała się na wiecach, protestach, relacjo
nowanych przez prasę. Dwa największe odbyły się 23 marca 
i 24 kwietnia 1919 roku. Uchwalali na nich rezolucje, które 
następnie przesyłano do prezydenta, parlamentu niemiec
kiego. Były to reakcje na wiadomości o propozycjach komi
sji Cambona i wzrastającej groźbie niebezpieczeństwa lądo
wania wojsk Hallera w Gdańsku50. „Danziger Neueste" pisała 
w dniu 8 marca 1919 roku, że Gdańsk trafi w ręce niemieckie. 
Wiadomość tę zaczerpnięto z obrad komisji dla spraw pol
skich, która opowiedziała się za zasadą narodowościową51. 

Po ogłoszeniu 7 maja projektu warunków pokojowych, 
ogłoszonych w prasie następnego dnia, Niemcy na Pomo
rzu zobaczyli, że większość obszaru prowincji znajdzie się 
poza granicami Rzeszy. Zareagowali manifestacjami. Wiele 
mówią same nagłówki niemieckich gazet pomorskich, jak 
np. „Ententy dzieło zniszczenia", „Wyrok śmierci na Niem
cy"5 2. Prasa niemiecka krytykowała kształt granicy pol
sko-niemieckiej i żądała likwidacji Wolnego Miasta Gdańska. 
Wychodzący w Berlinie miesięcznik „Die Deutsche Nation" 
w numerach od września do grudnia, a więc po podpisaniu 
Traktatu Wersalskiego przez Niemcy, w nagłówkach czaso
pisma na pierwszej stronie drukował zdanie nie zapomnimy 
Gdańska, następnie wymieniał inne ziemie utracone przez 
Rzeszę, o których Niemcy nie zapomnieli53. W latach następ
nych jednym z celów polityki zagranicznej Niemiec była kwe
stia likwidacji Wolnego Miasta Gdańska54. 

Alianci uważali za słuszne stworzenie Wolnego Miasta 
Gdańska. Miasto odłączono i od Polski i od Niemiec. Pew
ne prawa gospodarcze posiadała w nim Rzeczpospolita. 
Gdańsk był powiązany gospodarczo z Polską, politykę za
graniczną Gdańska reprezentowała Polska. Kupcy gdańscy 
udali się nawet do Warszawy w 1919 roku, nie chcąc utracić 
korzyści gospodarczych z kontaktów z Polską. Propolskie 
nastawienie, uzasadniające powiązanie handlu gdańskie
go z polskim wyraził w swej książce Niemiec major List55. 

Sprawa Gdańska była tylko epizodem w kwestii pol
skiej na konferencji w Wersalu. Jednak Francja, Wielka 
Brytania i USA przywiązywały dużą wagę do tego zagad

nienia. Ze względów ekonomicznych mocarstwa intereso
wały się tym przytułkiem w Europie Środkowej. Francja 
widziała w Polsce posiadającej Gdańsk silnego sojusznika 
między Niemcami a Rosją. USA postrzegały Gdańsk jako 
przytułek ekspansji ekonomicznej w Europie. Wielka Bry
tania uważała ten port za bardzo ważny, zarówno w handlu 
z Niemcami, Polską jak i Europą Wschodnią. Traktat Wer
salski dawał, jak to zauważył Łyczkowski56, nie tyle dostęp 
do morza Polsce ile mocarstwom Ententy, szczególnie 
Wielkiej Brytanii dostęp do Polski. 

Polityka Francji wobec Gdańska wynikała z chęci okro
jenia terytorialnego Niemiec oraz do militarnego i politycz
nego ich osłabienia. Na zachodzie Republiki Weimarskiej 
chciano jej osłabienia przez przejęcie przez Francję Zagłę
bia Saary i okupacji Nadrenii, a na wschodzie oddanie so
juszniczce - Polsce jej terytorium w granicach historycz
nych z Gdańskiem. Sprzeciwił się temu premier Wielkiej 
Brytanii - uważał ten fakt jako przejaw zdobycia dominacji 
przez Francję w powojennej Europie. Premier brytyjski na
kłonił Clemenceau do przyjęcia propozycji brytyjskiej. Była 
to koncepcja gwarancji ze strony USA i Wielkiej Brytanii 
dla III Republiki na wypadek agresji niemieckiej. Clemen
ceau przy słabym oporze zgodził się na przyjęcie brytyj
skich propozycji uczynienia z Gdańska wolnego miasta. 
Była to porażka dyplomacji francuskiej, która nie zdołała 
zrealizować swych planów nad Renem i powiązanych z ni
mi planów u ujścia Wisły. Była to jednak nie tylko porażka 
III Republiki, ale także upadek nadziei polskiej dyplomacji 
w sprawie Gdańska57. 

W sprawie Gdańska mówiły artykuły 100-108 Traktatu 
Wersalskiego. Istotny był art. 104, w którym zawarto po
stanowienia o porcie gdańskim. W świetle tegoż wszyst
kie urządzenia portowe zostały na własność przyznane 
Polsce. Była to odpowiedź Wielkiej Trójki (Włochy wcze
śniej wycofały się z obrad) na żądania Paderewskiego przy
znania ich Polsce. Prawa Polski w Gdańsku miały być opra
cowane dopiero w konwencji polsko-gdańskiej. Miała ona 
zostać poddana negocjacjom58. 

Lloyd George dążył do całkowitego odcięcia Polski od 
Bałtyku, lecz wskutek oporu Clemenceau i Wilsona zanie
chał tej koncepcji59. W polityce brytyjskiej Gdańsk trakto
wano jako bazę ekspansji gospodarczej w kierunku Polski 
i Rosji. Obawy przed potęgą Francji i rewolucją bolszewic
ką, powodowały, że Wielka Brytania nie chciała osłabiać 
Niemiec60. Jak pisze Cienciała, dlatego George poparł kon-
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cepcję Wolnego Miasta Gdańska wysuniętą przez Wilso
na61 . Innego zdania był Piszczkowski, który uważał, że po
mysł ten wysunął premier Wielkiej Brytanii62. 

W Polsce panuje mit dobrego prezydenta USA Wil
sona, który obiecał Polakom wolny dostęp do morza 
i wielu Polaków ówcześnie było i obecnie jest przeko
nanych, że ta zapowiedź oznaczała, iż Polska otrzyma 
port w Gdańsku. Prezydent USA powiedział dyploma
tycznie tylko o wolnym dostępie do morza, a nie o por
cie. Myślał tutaj, być może, o jednym z portów rzecz
nych na Wiśle, którymi mogły spływać statki przez 
Gdańsk do morza. A więc wolny dostęp Polska by mia
ła, ale niewielki byłby z tego pożytek. Dla nas Kocie-
wiaków to byłby może i sukces. Port zapewne zlokali
zowany byłby w Tczewie. Ale polska gospodarka 
potrzebowała portu z bezpośrednim dostępem do mo
rza. Niestety, Gdańsk nie przypadł Polsce, korzystanie 
z portu gdańskiego nie spełniało oczekiwań rządu RP, 
dlatego zdecydowano się wybudować port w Gdyni, 
który połączono infrastrukturą kolejową z krajem. Był 
to wówczas najnowocześniejszy port w Europie, mają
cy doskonałe połączenie - można było szybko i spraw
nie dowieźć i wywieźć z niego towary. Obecnie traci 
z roku na rok swoją pozycję, co wynika z braku auto
strady, ale to już inny temat. 
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Między Łabą a Wisłą 

Historia to dziedzina, która wymaga ciągłych badań. Do tych badań i analiz są uprawnieni 
profesjonalni czyli zawodowi historycy, przygotowani do tej pracy pod względem metodolo

gicznym. Pozostali historycy to miłośnicy tej dziedziny nauki, publicyści, którzy spełniają pożytecz
ną rolę upowszechniania wiedzy. Niektórzy amatorzy wpadają w pułapki, bowiem ustalenia profe
sjonalistów są często oparte na bardziej lub mniej uzasadnionych domysłach. 

Od wielu lat obserwujemy próby połączenia linii kwedlinburskiej, której początek dali synowie 
Mieszka I i Ody, z dynastią panującą na Pomorzu Zachodnim. Z kolei historycy kręgu gdańskiego 
wiedząc, że książęta Pomorza Wschodniego są spokrewnieni z rodem Piastów, początków pokre
wieństwa szukają w legendzie zawartej w spisanym życiorysie biskupa Wojciecha. Jak nam podaje 
autor życiorysu, w roku 996 przybył do Gniezna książę pomorski z Gdańska, którego imienia nie 
znamy. Bolesław Chrobry wydaje za niego swą siostrę lub córkę, a ślubu udziela oczywiście biskup 
Wojciech. Imienia oblubienicy też nie znamy. Księciu gdańskiemu przydano więc imię „Wisław" 
od nazwy rzeki, nad którą rezydował. 

A kto był założycielem, protoplastą rodu Gryfitów, książąt panujących na pogańskim Pomorzu 
Zachodnim? Są czynione próby połączenia pogańskich Gryfitów z katolickimi książętami linii kwe
dlinburskiej. Pamiętamy, że Oda wychowana została w klasztorze, a wkrótce po wyjeździe z kraju 
swego męża (w 995 r.) zamieszkała w sławnym do dziś klasztorze w Quedlinburgu, dokąd zabrała 
również swych małoletnich synów. Jej mąż, Mieszko I był krzewicielem chrześcijaństwa w Polsce. 
Trudno wyobrazić sobie by wnukowie i prawnukowie tej pary książęcej stali się nagle poganami i do
piero Bolesław Krzywousty musiał ich nawracać. 

Pretekstem do napisania tej rozprawki jest jubileusz 60-lecia nieudanego zamachu na Adolfa 
Hitlera. Uczestnikiem spisku był również ostatni właściciel Sartowic, Ulrich Wilhelm Graf Schwe-
rin von Schwanenfeld. Ten młody, zaledwie 40-letni antyfaszysta został skazany i stracony. Hrabia 
z Sartowic był potomkiem starej szanowanej niemieckiej rodziny arystokratycznej, skoligaconej 
z rodzinami książęcymi Pomorza i Wielkopolski. 

Królewski ród Piastów 

Kronikarz Gall Anonim tak opisuje pierwszych wład
ców dynastii Piastów: Siemowit tedy, osiągnąw
szy godność książęcą, młodość swą spędzał nie 

na rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz oddając się 
wytrwałej pracy i służbie rycerskiej zdobył sobie rozgłos 
zacności i zaszczytną sławę, a granice swego księstwa 
rozszerzył dalej niż ktokolwiek przed nim. Po jego zgonie 
na jego miejsce wstąpił syn jego Lestek, który czynami 
rycerskimi dorównał ojcu w zacności i odwadze. Po śmier
ci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn, który pamięć 
przodków potroił zarówno urodzeniem, jak i godnością. 
(Poczet królów i książąt polskich, str. 12 i 13). 

Pierwszym władcą historycznym był Mieszko I, syn 
Siemomysła (ok. 960-992), po nim nastąpił najstarszy 
syn - Bolesław Chrobry (992-1025); dalej - Mieszko II 
(1025-1034) syn poprzednika; Kazimierz Odnowiciel, syn 
(1034-1058); Bolesław Szczodry (Śmiały), syn (1058-1079); 
Władysław Herman, brat (1079-1102); Bolesław Krzywo
usty, syn (1102-1138). 

W roku 1138, na podstawie testamentu Bolesława Krzy
woustego, podzielono państwo na dzielnice. Władysław II 
został księciem Śląska i jednocześnie jako najstarszy syn, 
księciem seniorem ze stolicą w Krakowie; Bolesław Kę
dzierzawy księciem Mazowsza; Mieszko III (Stary) - księ

ciem Wielkopolski, krainy sąsiadującej bezpośrednio z Po
morzem, a Henryk księciem Ziemi Sandomierskiej. 

Linia królewska Piastów wymarła w roku 1370 (Kazi
mierz II Wielki - z linii kujawskiej), linia wielkopolska w 1296 
roku (król Przemysł II), mazowiecka w 1526 (książę Janusz), 
a śląska w roku 1625 (książę Fryderyk Wilhelm). 

Historycy odnotowują jeszcze jedną linię boczną rodu 
piastowskiego, linię kwedlinburską, której początek two
rzą synowie Mieszka I i Ody, wypędzeni w roku 995. Jedne
go z synów, a najczęściej wymienia się Świętopełka, uważa 
się za protoplastę dynastii pomorskiej. 

Dynastia książąt Pomorza Wschodniego 

Aktualna tablica genealogiczna książąt Pomorza 
Wschodniego (Gdańskiego) prezentuje się bar-
dzo skromnie i zawiera zaledwie cztery pokolenia. 

Rozpoczyna się od Sobiesława (poł. XII w.), a kończy się 
na Mściwoju II (1294 r.). 

Najwybitniejsi polscy historycy średniowiecza zaliczają 
do tego rodu jeszcze kilka postaci historycznych. Henryk 
Łowmiański zalicza Świętobora (1005, 1006/7) i jego następ
cę Świętopełka (1009, 1012,1013), a Gerard Labuda -Siemo
mysła (1046) oraz wymienionych Świętobora i Świętopełka. 
Ponadto G. Labuda do książąt Pomorza Wschodniego zali
cza Grzymisława (1198), traktując go jako teścia Mściwoja I. 



Książę Mieszko I umierając w 992 roku pozostawił czte
rech synów, 25-letniego Bolesława Chrobrego (syna Do-
brawy) i trzech małoletnich synów Ody - Mieszka, Święto
pełka i Lamberta. W 995 roku Bolesław wypędził z kraju 
swych przyrodnich braci oraz ich matkę. Oda wraz z syna
mi osiadła w klasztorze w Quedlinburgu. Z zapisów kroni
karskich dowiadujemy się, że Oda zmarła w 1023 roku, 
a Świętopełk żył jeszcze w 1018 roku, natomiast Lambert 
został biskupem krakowskim i zmarł w 1030 roku. O losach 
najstarszego, Mieszka, kroniki milczą. Kroniki niemieckie 
zanotowały dwa wystąpienia wnuków Ody i Mieszka I na 
arenie międzynarodowej. W roku 1032 na zjeździe w Mer-
seburgu cesarz Konrad II przyjął synów Bolesława Chro
brego - Mieszka II i Ottona oraz ich brata stryjecznego, 
Dytryka. Cesarz wobec zaistniałej sytuacji (kłótnie i walki 
między braćmi po nagłym zgonie ówczesnego księcia Pol
ski, Bezpryma) dokonał nowego podziału kraju. Dytryk 
zapewne otrzymał Pomorze. W 1046 roku na zjeździe w Mer-
seburgu i Miśni cesarz Henryk III spotkał się z księciem 
Czech Brzetysławem, księciem Polski Kazimierzem i księ
ciem Pomorza Siemomysłem (w kronice klasztoru benedyk
tynów z Altaich nad Dunajem zapisano Zemuzil). Cesarz 
usiłował zażegnać spory między przybyłymi gośćmi, 
a w szczególności między Brzetysławem a Kazimierzem 
o Śląsk oraz między Kazimierzem a Siemomysłem o płace
nie trybutu przez Pomorzan oraz zaprzestanie udzielania 
przez nich pomocy separatystom z Mazowsza. 

Dytryk i Siemomysł byli synami Mieszka lub Święto
pełka, Dytryk otrzymał imię po ojcu swej babci Ody, Dytry-
ku margr. Marchii Północnej, a Siemomysł - po ojcu swego 
dziada Mieszka I - księciu Polan, Siemomyśle. Byli oni 
raczej synami Świętopełka, ponieważ w tej bocznej linii 
Piastów, zwanej często kwedlinburską, imię to powtarza 
się dwukrotnie (Świętopełk „nakielski" i Świętopełk II gdań
ski) i to w regularnych odstępach. Imienia Mieszka w dy
nastii kwedlinburskiej nie zanotowano. Wysiłki cesarza 
Henryka III nie zdały się na nic. Kazimierz po rozprawieniu 
się następnego roku z Miesławem i włączeniu Mazowsza 
do swego państwa, pokonał również Pomorzan, którzy 
spóźnili się z pomocą zbrojną dla Mazowsza. Kazimierza 
wspomagał Wielki Książę Kijowski, Jarosław Mądry, brat 
żony Kazimierza, Dobroniegi Marii. 

Następca Kazimierza, najstarszy syn Bolesław Szczo
dry (Śmiały) był wspomagany przez Pomorzan w walkach 
z Czechami (ok. 1060). Księciem Pomorzan był wówczas 
Świętobór, zapewne syn Siemomysła. Po niepowodzeniach 
Bolesława w walkach z Czechami, Świętobór odstąpił od 
obowiązku udzielania pomocy zbrojnej i zaprzestał płace
nia trybutu. 

Już za panowania Bolesława Chrobrego Pomorze Za
chodnie uniezależniło się i pozostało pogańskie. Pomorze 
Wschodnie pozostało przy Polsce, a opiekę duszpaster
ską pełniło biskupstwo w Kruszwicy, a po reorganizacji, 
funkcję tę przejął biskup kujawski we Włocławku (od 1159). 
Wewnętrzna granica między Pomorzem Zachodnim a Po
morzem Wschodnim przebiegała od południa linią rzeki 
Gwdy, a na północy granicę stanowiła rzeczka Unieść ucho
dząca do Bałtyku. W latach 1136-1317 ta linia była granicą 
między biskupstwem wolińskim (kamieńskim), a arcybiskup-
stwem gnieźnieńskim. Granica między arcybiskupstwem 
gnieźnieńskim a biskupstwem kujawskim zaczynała się od 
Noteci (między Nakłem a Wyszogrodem) i fragmentami 
dotykała rzek Brdy i Łeby. 

Do polityki zjednoczeniowej nawiązał po roku 1081 Wła
dysław Herman, który po pierwszych niepowodzeniach 

nakazał wojewodzie Sieciechowi zniszczyć kraj Pomorzan. 
Nałożone zadanie zostało niemal wykonane, ale w drodze 
powrotnej, podczas przeprawy przez rzekę Wdę pod Drzy-
cimiem, Świętobór zadał wojskom Sieciecha klęskę w dniu 
5 kwietnia 1091 roku, a potem jeszcze raz pod Nakłem. 

Nasz kronikarz Gall Anonim opisując walki Polaków 
z Pomorzanami (1105 i 1109) pisze, że Świętobór i Święto
pełk są krewnymi Krzywoustego. Specjalne podkreślenie 
tego faktu pozwala na wysnucie przypuszczenia, że to było 
pokrewieństwo po mieczu. Świętobór i Świętopełk praw
dopodobnie wchodzili w skład bocznej linii rodu piastow
skiego. W walce o Nakło, strażniczy gród Pomorzan, w 1112 
roku Krzywousty zażądał gwarancji w postaci zakładnika 
w osobie najstarszego syna Świętopełka. Książę pomorski 
jednak na wyznaczone spotkanie nie stawił się na dworze 
księcia Bolesława, prawdopodobnie w obawie o swój los. 
Zapewne książę miał jeszcze jednego syna lub synów. Przy
puszcza się, że byli nimi: najstarszy Mściwoj (zakładnik), 
który w 1112 roku miał około 7 lat, domniemany protopla
sta rodu rycerskiego Lisów; Sobiesław, przyszły książę na 
Gdańsku oraz Grzymisław, władca na Starogardzie. 

Na sprawę Grzymisława rzuca pewne światło niemiecki 
historyk dr Bernard Stadie (Geschichte der Stadt Stargard. 
Stargard 1864), który pisze o Grzymisławie II panującym na 
Świeciu i Starogardzie oraz o jego bracie Marcinie - księ
ciu Lubiszewa. Ich ojciec, również Grzymisław, rezydował 
w Starogardzie. O pokrewieństwie Grzymisława z dynastią 
gdańską pisze Friedrich Schultz, który utrzymuje, iż Grzymi
sław II i Sambor I byli kuzynami. Bracia Grzymisław i Marcin 
występują w 1188 roku jako świadkowie przy wystawianiu 
dokumentu Sambora I. 

Dynastia kończy swój żywot w roku 1294 wraz ze śmier
cią Mściwoja (Mestwina) II. Wcześniej jednak, 15 lutego 
1282 roku w Kępnie zawarty zostaje układ, na mocy które
go Mściwoj II tytułem „darowizny za życia" przekazał Po
morze Wschodnie (Gdańskie) Przemysłowi II, księciu Wiel
kopolski. Mściwoj przekazał więc Pomorze Wschodnie 

Dynastia książąt Pomorza Wschodniego 
boczna linia rodu Piastów (linia kwedlinburska) 



rodowi Piastów, a nie w ręce Gryfitów, chociaż z książętami 
szczecińskimi był też blisko spokrewniony. Układ został 
zrealizowany po śmierci ofiarodawcy. Był to istotny krok 
w dziele zjednoczenia kraju. 

25 grudnia 1294 roku po śmierci Mściwoja II, Przemysł 
został panem Wielkopolski i Pomorza Wschodniego, a 26 
czerwca 1295 roku arcybiskup Jakub Świnka koronował 
Przemyśla II na króla Polski. 8 lutego 1296 roku w Rogoźnie 
Wielkopolskim nowy król zginął w zamachu. 

Dynastia książąt Pomorza Zachodniego 

Pierwszym historycznym władcą był Warcisław 
(1124-1136). Kto był jego ojcem? Na to pytanie 
historycy nie dali jednoznacznej odpowiedzi. Gall 

Anonim, opisując walki Bolesława Krzywoustego na Po
morzu Zachodnim, o pewnym księciu wyraża się z szacun
kiem - „Sam książę Pomorzan". Książę ten broniący Koło
brzegu schodząc z pola walki przyobiecał Krzywoustemu 
służby rycerskie i oddał mu hołd... nie zsiadając z konia. 
Pewnie do tego upoważniała go duża różnica wieku, bo
wiem Bolesław miał zaledwie 20 lat, a książę „kołobrzeski" 
był w sile wieku. Mamy więc pierwszego kandydata. Dru
gim jest Dumar, książę mający włości w rejonie dolnej Odry. 
Edward Rymar dopuszcza możliwość identyczności obu 
postaci. W 1114 roku w wyniku wyprawy księcia saskiego 
Lotara, nie nazwany z imienia syn pokonanego wówczas 
księcia Dumara (Warcisław) został wzięty jako zakładnik 
i ochrzczony w Merseburgu. Z tego wniosek, że Warcisła
wa rodzice byli poganami, a zatem nie wywodzi się z tzw. 
dynastii kwedlinburskiej. Pomorze Zachodnie było jeszcze 
ciągle pogańskie, bowiem utworzone w roku 1000 biskup
stwo w Kołobrzegu upadło już w 1007 roku, a biskup Rein-
bern został wypędzony. Chrześcijaństwo w tej części Po
morza zostało wprowadzone dopiero przez biskupa Ottona 
z Bambergu przy walnej pomocy Bolesława Krzywouste
go i już ochrzczonego Warcisława I. Biskupstwo powstało 
już po śmierci całej trójki w roku 1140, a biskupem został 
Wojciech, spowiednik księcia Bolesława. Pierworodny syn 
Warcisława I, Bogusław I przeniósł w 1176 roku siedzibę 
biskupią do ówczesnej stolicy książęcej w Kamieniu. 

Po nagłej śmierci Warcisława I (1136) na stolicy w Ka
mieniu kolejno zasiadali: jego młodszy brat Racibor I (1136-
1155), wspomniany syn Bogusław I (1155-1187), następ
nie Bogusław II, syn poprzednika (1187-1221), z tym, że do 
1211 roku regencję pełniła matka młodocianego księcia, 
Anastazja; Barnim I - syn (1221-1278), a w czasie małolet-
ności - regencja matki Mirosławy i babci Anastazji. Dyna
stia bardzo się rozrosła, a stolice książąt dzielnicowych 
znajdowały się w Szczecinie, Kamieniu, Uznamiu, Dyminie, 
Wołogoszczy, Sławnie, Słupsku, Szczecinku, Strzałowie 
i Bardo. Do najwybitniejszych przedstawicieli tej dynastii, 
należeli książę słupski Bogusław, który został adoptowany 
przez królową duńską Małgorzatę I, a w roku 1397, gdy 
miał 15 lat, został na podstawie zawartej Unii Kalmarskiej 
królem Norwegii, Szwecji i Danii jako Eryk Pomorski. Wy
różnić należy jeszcze wspomnianego Barnima I, księcia ca
łego Pomorza Zachodniego; księcia słupskiego Bogusła
wa V, zięcia króla Kazimierza Wielkiego i teścia cesarza 
Karola IV; Bogusława X, księcia całego Pomorza Zachod
niego, zięcia króla Kazimierza Jagiellończyka, inicjatora 
połączenia Pomorza Zachodniego z Polską. Ostatnim księ
ciem tej dynastii był Bogusław XIV, a po jego śmieci w 1637 
roku, księstwem Pomorza Zachodniego podzieliły się Szwe
cja z Brandenburgią. 

Ród hrabiów na Zwierzynie (Schwerinie) 

Słowiańscy książęta Obodrytów na wyspie jeziora 
wybudowali gród „Zuarin", zdobyty na przełomie 
XI i XII wieku przez niemieckich panów feudal

nych. Zuarin - to pierwotna, z czasów plemiennych, na
zwa miasta. 

Po podboju Obodrytów (dzisiejsza Meklemburgia) przez 
saskiego księcia, Henryka Lwa, otrzymał Zwierzyn (Schwe-
rin) w 1160 roku prawa miejskie. Tym samym jest to najstar
sze niemieckie miasto założone na wschód od Łaby. 

Hrabstwo w Zwierzynie utworzono w roku 1167, a proto
plastą rodu był Guncelin I z Hagen, mając u boku małżonkę 
Odę, hrabiankę z Liichow. Jednym z następców Guncelina 
I był jego młodszy syn Henryk I (ur. ok. 1184/1185, zm. 17 
lutego 1228), który dokonał wielkiego czynu rycerskiego 
- w maju 1223 roku uwięził króla duńskiego Waldemara II 
wraz z synami. Król duński zajął i okupował Pomorze Sła-
wieńskie (Sławno, Słupsk), gdzie znajdowały się dobra ro
dzinne księżnej Dobrosławy (Pani Sławna), teściowej hra
biego. 

Dziećmi Henryka I i jego żony Audacji - Małgorzaty 
(ok. 1196-1270), księżniczki wielkopolskiej, byli synowie 
Guncelin III i Helmold II oraz córka Ermengarda (Irmingar-
da). Hrabianka Ermengarda została wydana około roku 1236 
za księcia Pomorza Wschodniego, Świętopełka II, a z tego 
związku urodził się m.in. Warcisław II (+ 1271), książę Po
morza Wschodniego na Gdańsku. 

Z omawianych czterech dynastii tylko ród hrabiowski 
Schwerina dotrwał do naszych czasów, a ostatnimi jego 
przedstawicielami są: 

- Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld, 
ur. 21 grudnia 1902 roku w Kopenhadze, właściciel majątku 
w Sartowicach koło Świecia, antyfaszysta, uczestnik spi
sku na Adolfa Hitlera (nieudany zamach miał miejsce 
w Gierłoży 20 lipca 1944 r.). Za udział w spisku został stra
cony 8 września 1944 roku (Berlin - Ploetzensee), 

- Wilhelm, syn poprzednika ur. 1929 roku. 

Ulrich Graf von Schwanenfeld 



Cztery dynastie - cztery małżeństwa 
międzydynastyczne 

Te cztery dynastie to ród królewski Piastów, ród ksią
żęcy Pomorza Zachodniego, ród książęcy Pomo
rza Wschodniego oraz najmłodszy z nich ród hra

biowski na Zwierzynie (Schwerinie), działający w dawnym 
księstwie Obodrytów, w obecnej Meklemburgii. 

1. Książę Bolesław Kujawski z rodu Piastów, syn 
Mieszka III Starego księcia wielkopolskiego i księżna 
Dobrosława, „Pani na Sławnie", córka Bogusława I, 
księcia Pomorza Zachodniego, ur. przed 1177, zm. 1226. 

Do zawarcia małżeństwa doszło w okresie 1187-1194. 
Bolesław Kujawski zginął w bratobójczej bitwie (o tron 
w Krakowie) nad Mozgawą 13 września 1195 roku. Z tego 
związku urodziła się córka Audacja. 

2. Audacja (Eudoksja), Małgorzata, księżniczka z Pia
stów wielkopolskich, córka Bolesława Kujawskiego i Do-
brosławy „Pani na Sławnie", ur. przed 1196 rokiem, a zm. 
w 1270, która poślubiła około roku 1208 Henryka I, hrabie
go na Zwierzynie (Schwerinie), ur. około 1184/85, zm. 17 
lutego 1228, młodszego syna hr. Guncelina I z Hagen i hra
bianki Ody z Luchow. Ze związku Audacji i Henryka uro
dzili się synowie Guncelin III i Helmold II oraz córka Er-
mengarda Irmingarda). 

3. Książę Świętopełk II, syn Mściwoja (Mestwina) I, 
księcia Pomorza Wschodniego, ur. około 1190-1195, a zm. 
10-11 stycznia 1266 roku. Świętopełk II poślubił około roku 
1210 (ale przed 1222) księżniczkę wielkopolską Eufrozynę, 
ur. przed 1195, zm. 23 sierpnia 1235, córkę Odona, księcia 
z Piastów wielkopolskich. Ze związku tego urodzili się: 
Mściwoj II, książę na Świeciu (od 1253) i na całym Pomorzu 
Wschodnim (od 1271), Eufemia - żona Jaromira II, księcia 
Rugii oraz córka Salomea. 

4. Książę Świętopełk II, syn Mściwoja I, księcia Pomo
rza Wschodniego, ur. około 1190-1195, zm. 10-11 stycznia 
1266 roku, pojął drugą żonę w roku 1236 (lub nieco później, 
ale przed 1252), hrabiankę Ermengardę (Irmingardę), córkę 
Henryka I, hrabiego na Zwierzynie i Audacji, Małgorzaty 
- z rodu Piastów wielkopolskich. Ermengarda zmarła po 
22 września 1270. Z tego związku urodziła się córka Damro-
ka (Dobrosława), syn Warcisław II, książę Pomorza 
Wschodniego na Gdańsku (1266-1270/1271), synowie Jan 
i Sambor - zmarli w młodości. 
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RYSZARD SZWOCH 

KAZMNIYRZ 

N a starogardzkim cmentarzu 15 stycz
nia 2005 roku pożegnaliśmy zasłużo
nego działacza harcerskiego, twórcę 

i animatora kultury śp. Antoniego Górskie
go. Pod pseudonimem „Wasz Każmniyrz" 
znany był w s z y s t k i m interesującym się 
Kociewiem i jego kulturą. 

Życiorys Antoniego Górskiego jest para
doksalnie prosty. Nie znaczy to wcale, że 
ubogi. Wyznaczają jego drogi dwie, może trzy 
pasje. Dosyć, aby na nich osnuć całe dorosłe 
życie i jeszcze wpisać się do księgi zasług nie
pospolitych, jaką pozostawili jego poprzed
nicy. Urodzony 30 k w i e t n i a 1926 r o k u 
w Grabówcu w rodzinie hallerczyka Jana 
Górskiego i Marianny z Cejrowskich, opie
kunki wiejskiej czytelni ludowej, wczesne 
dzieciństwo spędził już w Starogardzie, bo 
tutaj od 1930 roku ojciec znalazł zatrudnie
nie i osiedlił się wraz z rodziną. Inne tu były 
warunki życia i działania, aniżeli na wsi, dla
tego dość szybko zasmakował m.in. w har
cerstwie, dobrej szkole wychowania patrio
t y c z n e g o i m o r a l n e g o . Miał po t e m u 
w Starogardzie znakomite wzory, k tóre 
przylgnęły doń na całe życie. Naukę gimna
zjalną przerwała mu wojna. Czujność skau-
towska i młodzieńcza brawura popchnęły go 
wtedy wraz z kolegami z drużyny do pierw
szej bodaj w mieście udanej akcji wymierzo
nej przeciwko niemieckim okupantom. Otóż 
w tajemnicy włamali się oni do pomieszczeń 
szkolnych przy ul. Sobieskiego i z tamtejszej 
harcówki wynieś l i spisy druhów, k t ó r e 
w rękach h i t l e r o w c ó w stanowiłyby nie
w ą t p l i w y m a t e r i a ł skazujący m ł o d y c h 
patriotów na eksterminację. 

Kolejnym aktem konspiracyjnej pracy har
cerskiej był sukcesywny sabotaż i wspoma
ganie jeńców w o j e n n y c h u l o k o w a n y c h 
w mieście. Tak oto jego zastęp „Zemel" prze
c iwstawiał się okupacyjnej rzeczywistości. 
Potem losy Antoniego skomplikowały się, 
tak jak wie lu jego rówieśników, kiedy wid
mo niemieckiego munduru i wyjazdu na 
front oddaliło na jakiś czas nadzieje w zisz
czenie patriotycznych ideałów. Trafił jednak 
do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, zna
lazł się we Włoszech, a po demobilizacji kon-



tynuował naukę i ukończył szkołę działającą 
przy 2 Korpusie. 

Powrót na Pomorze wiązał się z rozpoczę
ciem nowego etapu życia i -wyborem zawo
du, a -więc Antoni trafił do szkolnictwa, któ
re odtąd naprzemiennie dziel ił z pracą 
w placówkach kultury. Nieprzerwanie pozo
stawał wierny harcerstwu. Organizował 
harcerskie obozy, wędrówki po kociewskich 
bezdrożach, zarażał młodych skautowską 
przygodą i budził u nich zainteresowanie 
Kociewiem. Współtworzył zresztą staro
gardzki ruch turystyczny, którego anemicz
ne początki sprzed wojny poszły w zapomnie
nie. P r z e w ę d r o w a ł ukochane Kociewie 
wzdłuż i wszerz, a młodzi wraz z nim. Tej 
pierwszej i najważniejszej pasji służył, do
póki nogi posłuszne były jego harcerskiej 
duszy. Zawsze chadzał swoimi drogami, a na
w e t jako członek organizacji i stowarzyszeń 
społeczno-regionalnych, zachowywał -właści
wą sobie niezależność. 

Jeszcze na obczyźnie zaczął pisać wiersze, 
a potem - kiedy na krótko pojawiła się 
w Starogardzie lokalna prasa - tworzył fe
lietony o regionalnych bolączkach i cieka
wostkach. Ten epizod zamknął się wnet po 
„odwilży październikowej", ale literackie za
interesowania Antoniego nie wygasły. Prze
ciwnie, znalazły umocnienie w zacięciu pla
s t y c z n y m a u t o r a , k t ó r e o w o c o w a ł o 
charakterystycznymi formami graficznymi, 
tkanymi meandryczną kreską układającą się 
w zawiłe ornamenty. Po tym bez trudu roz
poznawało się jego obrazki i przerywniki pla
styczne, jakimi ozdabiał „bibliofilskie" swo
je publikacje, wypuszczane w świat w kilku 
egzemplarzach z dedykacją dla przyjaciół. Na 
pierwszy zbiorek wierszy czekał długo, aż 

wreszcie wyszły „Modraki" w jakże skrom
nej edycji Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej. Cieszyły one autora i mobilizo
wały do „wierszopisarstwa". Pojedyncze 
wiersze okupacyjne Antoniego weszły do an
tologii „Świadectwo złego czasu" (1980 r.), 
zjawiały się w okazjonalnych wydawnic
twach i czasopismach. Renesans prasy lokal
nej w nowej już epoce otworzył przed Anto
nim szeroko wrota ku czytelnikowi. Odtąd 
wartkim nurtem toczyły się jego stałe felie
tony sygnowane jakże swojsko i wprost: 
Wasz Każmniyrz. Tak już pozostało do koń
ca, na dziesięć lat z okładem. Wybór tych tek
stów wraz z ilustracjami autora - urokliwe 
kociewskie „Pory roku" (wydane w 2002 r.) 
- to ukoronowanie całej twórczej drogi An
toniego Górskiego. Ale zarazem literacki za
pis gwary kociewskiej w jej specyficznej 
„Kaźmniyrzowej" wersji, dla znawców od
dalającej się od pierwowzoru, jak bywały 
w świecie i obcujący ze współczesnością au
tor musiał chcąc nie chcąc odejść od jej pier
wotnych korzeni. Jest w tej mowie i chłop
ska rubaszność, i k w i e c i s t o ś ć „uczałej 
głowy", nostalgia za tonem „lólków", co 
i przewrotna skłonność do gwarowego na
zywania zjawisk nowych czasów. Takim oto 
sposobem wymierającej mowie ojców Anto
ni dodawał animuszu i rumieńców życia. I ta 
trzecia pasja Górskiego miała swoiste wspar
cie w postaci rekonstrukcji haftu kociewskie-
go, czym równolegle od lat się zajmował, jak 
przystało na regionalistę. Gwara i rękodzieło 
ludowe - uporczywie ratowane od wyginię
cia - były prawdziwą jego troską. Wierzmy, 
iż nie zaginą w cywilizacyjnym pędzie, jak 
troszczył się o to ich obrońca, śp. Antoni Gór
ski, i znajdą równie gorliwych orędowników. 

Pogrzeb 
Antoniego Górskiego 
na cmentarzu 
w Starogardzie Gd. 
Fot. autora 





Kociewie, drugi duży region Pomorza Gdańskiego, szczyci się długą, burzliwą i ciekawą historią, językiem przod
ków i bogatym dziedzictwem kulturowym. 

Interesujący oraz wspaniały dorobek materialny i duchowy, piękno tradycji i obrzędowości, walory krajobrazowe 
i architektoniczne sprawiły, iż Kociewiacy przez stulecia pracując na rzecz ojczyzny lokalnej, mieli swój znaczny 
wkład w dzieje i rozwój Pomorza oraz Ojczyzny Narodu. 

Te przesłanki stanowią mocny fundament budowania tożsamości regionalnej kolejnych pokoleń Kociewiaków oraz 
pomnażania dorobku „lólków", którzy nie szczędzili krwi i ofiar w obronie polskości, podejmowali trud, oddawali życie 
i gorące serca dla kulturowego, oświatowego i społecznego rozwoju Kociewia - integralnej części Pomorza. 

Program obchodów ROKU KOCIEWSKIEGO 
oraz działań przygotowawczych do III KONGRESU KOCIEWSKIEGO w 2005 roku 

Ziemia Tczewska, Gniewska, Pelplińska, Starogardzka, 
Świecka... -wszystkie stanowią cząstkę Kociewia, 
Małej Ojczyzny, której losy związane są ściśle 

z historią Pomorza. Na początku XXI wieku warto 
uświadomić sobie i innym bogactwo trwałych i znaczących osią
gnięć wszystkich pokoleń żyjących tu w granicach Kocie
wia, a także tych Kociewiaków, którym losy wyznaczyły 
rolę obrońców i szermierzy kociewszczyzny poza granica
mi regionu, kraju, Europy. W szerokim świecie nie brak Ko
ciewiaków we wszystkich liczących się dziedzinach współ
czesnego życia. Są ambasadorami polskości, kultury 
pomorskiej i kociewskiej. 

Odczucie tych dążeń i potrzeb w czasach przemian ustrojo
wych jest tym silniejsze im bardziej kwestionowane są autory
tety. Trudny, przejściowy okres jest dla wielu czasem zwąt
pienia i zawodu, toteż istnieje nagląca potrzeba 
uświadomienia sobie ważnej roli kultury w rozwoju nas sa
mych, środowiska w którym żyjemy, naszych małych ojczyzn, 
bowiem jak pisał J. St. Pasierb: 

Droga do uczestnictwa w kulturze - w Europie, w świecie 
—prowadzi przez przeżycia własnej tożsamości. Przez przeżycie 
własnej osobowości idzie się do przeżycia wspólnot. To co niewiel
kie jest konkretne, a uogólnienia, ideologie... są niebezpieczne... 

Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej 
ojczyźnie ludzi. Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie 

- trudno uwierzyć, żeby był zdolny do wielkich uczuć w stosunku 
do tego, co wielkie i najpiękniejsze w życiu i na świecie. 

Dlatego też Federacja Stowarzyszeń i Związków „Kociew-
ska Więźba" rozpoczęła przygotowania do organizacji w 2005 
roku III Kongresu Kociewskiego, który winien być naszym po
mostem do Nowej Europy. Działania te muszą być wsparte przez 
samorządy lokalne, instytucje i stowarzyszenia kociewskie. Na 
kanwie II Kongresu Kociewskiego podpisały one deklarację współ
pracy w następującej wersji: 

Jako przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń Kocie-
wia, zebrani dnia 15 lipca 2004 roku w Tczewie, wyrażamy 
wolę współpracy na rzecz rozwoju i promocji naszego regionu. 

Deklarujemy współdziałanie przy organizacji III Kongresu 
Kociewskiego zainicjowanego przez Federację Stowarzyszeń 
i Związków „ Kociewska Więźba ". 

Kongres jest wyrazem naszej troski o przyszłość Kociewia. 
Chcemy kontynuować prace podjęte na I i II Kongresie Ko-

ciewskim, by wypracować kierunki rozwoju w gospodarce, edu
kacji regionalnej, ochronie środowiska, turystyce i kulturze. 

Gwarantujemy zapewnienie środków budżetowych związa
nych z organizacją III Kongresu Kociewskiego i utrwaleniem 
jego dorobku w wydawnictwach pokongresowych. 

W przededniu III Kongresu Kociewskiego Federacja Stowa
rzyszeń i Związków „Kociewska Więźba" przygotowała me
moriał intencjonalny: 

Jezdóm Kociewiakam! 

Świat ze swoimi pozytywnymi i negatywnymi zjawiskami w szybkim tempie ulega zmianom. Czujemy się w tym elektronicznym zgiełku 
często zagubieni. Unifikacja i globalizacja osłabia poczucie więzi między nami, marnotrawi naszą kulturę na rzecz pustej, krzykliwej, 
uniwersalnej mieszaniny. Nadzieja tkwi w małych ojczyznach, w tożsamości etnicznych regionów, w kulturze i środowisku geograficznym. 

Nie zapominamy, że korzenie nasze sięgają głęboko. Budulcem szkieletu duchowego Kociewia są kultury Morza Śródziemnomorskiego 
i chrześcijaństwo, ciałem naszej duszy jest słowiańszczyzna i polskość, pomorskość to nasza krew, sercem zaś jest Kociewie. 

Kociewie ma dla nas wieloznaczne treści. 
To my Kociewiacy, obywatele Kociewia z tradycją i kulturą przejętą od naszych przodków. Kociewiakami się czujemy, mamy poczucie 

wspólnoty, nie tylko dlatego, że jesteśmy stąd, geograficznie z Kociewia, tu urodzeni. Mamy swoją gwarę osadzoną w polskim języku, gwarę 
kociewska, o którą będziemy dbać, bo żyje jeszcze gdzieniegdzie na naszej wsi, bo żyje w nas. 

Mówimy swoją kociewska tradycją, niewiele różną od pomorskiej. Jesteśmy inni, różnimy się w sensie pozytywnym, w postępowaniu, 
w wyborach moralnych, indywidualnie i społecznie, pamiętamy i kultywujemy zwyczaje i obyczaje. Mamy własną historyczną i współczesną 
sztukę, nie zawężając jej wyłącznie do ludowej. Nasza wiara, praktyka religijna nosi choć nieznaczny, lokalny koloryt kociewski. Aby 
zapewnić istotny twórczy udział we współczesności i bezpiecznym trwaniu regionu, pielęgnujemy swoją kulturę i tradycje. W naszym 
Kociewiu, w obecnym pokoleniu, pulsuje energia witalna, krąży twórcza wizja rozwoju społeczno-gospodarczego, która wytwarza coraz 
więcej dobra duchowego i materialnego. 

Myślenie o Kociewiu, praca dla naszej „małej ojczyzny" nie burzy domu, jakim jest Polska, ale go podziwia i rozszerza, bo jest to nasz 
dom. Pracujmy dla Kociewia wytrwale. Patrzmy w przyszłość, pamiętając o tym, że wszystko co robimy dziś, przyniesie skutki jutro. Nośmy 
głowy wysoko, patrzmy przed siebie odważnie, nie mamy się czego wstydzić jako Pomorzanie - Kociewiacy, jako Polacy - Europejczycy. 



W trakcie dotychczasowych spotkań regionalistów i samorzą
dowców Kociewia opracowano główne cele III Kongresu Kociew-
skiego, którymi są: 

• wytyczenie kierunków rozwoju Kociewia w Zjednoczonej 
Europie w zakresie edukacji regionalnej, ochrony środowiska, pro
mocji turystycznej, rozwoju gospodarczego oraz inicjatyw kultural
nych i społecznych, 

• ukazanie bogatego wielowątkowego dziedzictwa Kociewia, 
• utrwalenie tożsamości mieszkańców regionu jako Kociewian, 

Pomorzan, Polaków, Europejczyków, 
• dalszy rozwój Kociewia Starogardzkiego, Kociewia Świeckie

go, Kociewia Tczewskiego poprzez współdziałanie samorządów lo
kalnych z ruchem społecznym i regionalnym, 

• umocnienie środowisk regionalnych na Pomorzu, 
• określenie najistotniejszych wspólnych problemów społecz

ności Kociewia, 
• podsumowanie realizacji uchwał I i II Kongresu Kociewskiego, 
• wspólna promocja Kociewia. 

Działania kongresowe 
Ogłoszenie: „2005 rok - Rokiem Kociewia" na Pomorzu. 

(imprezy odbywające się pod wspólnym hasłem „Rok Kociewski" 
oraz „III Kongres Kociewski - 2005 r.") 

III Kongres Kociewski 
20 październik 

Starogard Gdański - Skarszewy - Skórcz - Czarna Woda 
• uroczyste otwarcie III Kongresu Kociewskiego; 
• sesja programowa Gospodarka - stan obecny; szanse i per

spektywy rozwoju Kociewia w Europie; 
• wystawy, koncerty, występy, promocje publikacji, festyny, 

pokazy. 
21 październik 
Świecie - Nowe 

• sesja programowa Edukacja i kultura regionalna Kociewia 
w Europie regionów; 

• wystawy, koncerty, występy, promocje publikacji, festyny, 
pokazy. 

22 październik 
Tczew - Gniew - Pelplin 

• sesja programowa Ekologia intencją turystyki na Kociewiu; 
• wystawy, koncerty, występy, promocje publikacji, festyny, 

pokazy; 
• Oficjalne zakończenie III Kongresu Kociewskiego. 

Realizacja „Roku Kociewskiego" 
• Podpisanie Deklaracji Współpracy przez samorządy i stowa

rzyszenia Kociewia - 15 lipiec 2004 roku - Tczew; 
• Zjazd samorządowców regionalistów Kociewia w Tleniu 

- 2 listopad 2004 roku; 
- uchwalenie terminu i tematyki Kongresu, 
-uchwalenie Roku Kociewskiego, 
- ustalenie komitetu organizacyjnego; 

• Rozpoczęcie działań Komitetu Organizacyjnego Kongresu 
- 14 grudnia 2004 roku - Zamek w Gniewie; 

• otwarcie biura III Kongresu w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskie
go 18 (Starosta Tczewski); 

• Komitet Organizacyjny - (styczeń 2005 r.): 
- ustalenie szaty graficznej; warunki prezentacji i wyko

rzystania znaków, 
- przygotowanie kalendarza imprez promujących III Kon

gres Kociewski; 
• 23 stycznia 2005 roku - ogłoszenie „Roku Kociewskiego" 

przez samorządowców Kociewia i Pomorza; 
• (styczeń 2005 r.) konferencja prasowa: 

- idea III Kongresu, 
- tematyka współpracy z mediami; 

• Komitet Organizacyjny (luty 2005 r.) wyłonienie komitetów 
problemowych poszczególnych dni kongresowych 

- promocja pierwszych imprez okołokongresowych (pla
katy, banery, plansze, dokumentacja medialna) 

• Komitet Organizacyjny (marzec 2005 r.) zatwierdzenie te
matyki działań przez komitety problemowe i Komitet Organiza
cyjny III Kongresu; promocja; 

• (kwiecień 2005 r.) zjazd samorządowców Kociewia podczas 
uroczystości wręczenia medali „Chwalba Grzymisława": 

- zatwierdzenie dotychczasowych działań Komitetu Orga
nizacyjnego, 

- zatwierdzenie patronatów honorowych, 

- zatwierdzenie patronatów medialnych, 
- promocja; 

• Komitet Organizacyjny (maj 2005 r.): 
- przyjęcie zestawu publikacji kongresowych, 
-przygotowanie szczegółowej tematyki poszczególnych dni 

kongresu wspólnie z komitetami problemowymi, 
- dalsza promocja III Kongresu Kociewskiego podczas 

wytypowanych imprez (plakaty, banery, plansze, koszulki, inne, 
dokumentacja medialna); 

• Komitet Organizacyjny (czerwiec 2005 r.); 
- spotkania w poszczególnych miejscach kongresowych 

z komitetami problemowymi oraz samorządowcami (odpowiedzialni 
za poszczególne zadania), 

- dalsza promocja III Kongresu Kociewskiego podczas 
wytypowanych imprez (plakaty, banery, plansze, inne, dokumen
tacja medialna); 

• Komitet Organizacyjny (lipiec - sierpień 2005 r.): 
- dalsza promocja III Kongresu Kociewskiego podczas 

wytypowanych imprez (plakaty, banery, plansze, znaczki, koszul
ki i inne; dokumentacja medialna); 

• (wrzesień 2005 r.): Zjazd samorządowców Kociewia - za
twierdzenie ostatnich zadań przed III Kongresem Kociewskim; druk 
tekstów, teczek, znaczków na Kongres; ostatnie sprawdzenie przy
gotowanych wystaw i koncertów; promocja podczas wytypowa
nych imprez (plakaty, banery, plansze, znaczki, koszulki i inne; 
dokumentacja medialna); 

• październik 2005 r. - Komitet Organizacyjny ostatnia kon
trola przygotowań w poszczególnych miejscach kongresowych -
spotkania z odpowiedzialnymi osobami; promocja kolejnych im
prez okołokongresowych; 

• październik 2005 r. - przeprowadzenie III Kongresu 
Kociewskiego 

• Komitet Organizacyjny (listopad 2005 r.): 
- przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finanso

wego, 
- promocja podczas wytypowanych imprez (plakaty, bane

ry, plansze, znaczki, koszulki i inne; dokumentacja medialna); 
• Komitet Organizacyjny (grudzień 2005 r.): 

- Zjazd samorządowców Kociewia podsumowujący III Kon
gres Kociewski i Rok Kociewski, 

- promocja podczas wytypowanych imprez (plakaty, bane
ry, plansze, znaczki, koszulki i inne; dokumentacja medialna). 

Dla realizacji przyjętych celów Roku Kociewskiego 
i III Kongresu Kociewskiego powołano Komitet Organizacyjny 
reprezentujący Kociewie Starogardzkie, Kociewie Świeckie oraz 
Kociewie Tczewskie. 

Biuro III Kongresu Kociewskiego 
83-100 Tczew ul. J. Dąbrowskiego 18 
Starostwo Powiatowe w Tczewie 
Tel./fax 531 30 60 wew. 122 lub 224 
promocja@powiat.tczew.pl 
jcisewski@powiat.tczew.pl 
www.eKociewie.pl/kongres 

Zakładane efekty „Roku Kociewskiego" 
oraz „III Kongresu Kociewskiego": 

EDUKACJA: stworzenie spójnych programów edukacyj
nych. KULTURA: stworzenie kanonu pieśni i piosenek kociew-
skich, tańców. EKOLOGIA: utworzenie Kociewskiego Parku 
Krajobrazowego. TURYSTYKA: ewidencja istniejących tras tu
rystycznych, stworzenie nowych, przemyślanych produktów 
turystycznych, stworzenie spójnej (wspólnej dla całego regio
nu) Strategii Rozwoju Turystyki. GOSPODARKA: stworzenie 
mechanizmu promowania nazwy Kociewie w produktach po
chodzących z regionu: kociewska woda mineralna, musztarda 
kociewska, ciasteczka z Kociewia, drożdże kociewskie, itp. 

Wypromowanie regionu na Pomorzu i w Polsce poprzez 
nazwy, znaki hasła, marki. 

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania: Pomorski Urząd 
Marszałkowski, Powiat Starogardzki, Powiat Świecki, Powiat Tczew
ski, Miasto Starogard Gdański, Miasto Świecie, Miasto Tczew, Mia
sto Czarna Woda, Miasto Gniew, Miasto Nowe, Miasto Pelplin, 
Miasto Skarszewy, Miasto Skórcz, Kuria Diecezjalna w Pelplinie, 
jednostki podległe samorządom (w tym: placówki oświatowe, domy 
pomocy społecznej). 

mailto:promocja@powiat.tczew.pl
mailto:jcisewski@powiat.tczew.pl
http://www.eKociewie.pl/kongres






Z okazji 35. rocznicy powołania 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej 

Rada Towarzystwa 
wspólnie z redakcją 

„Kociewskiego Magazynu Regionalnego" w Tczewie 
zamierza zgromadzić 

wszelkie wspomnienia, opinie i relacje 
o działalności tego Towarzystwa 

w środowisku Tczewa i regionu 

Akcja ma charakter otwarty - oryginalne, specjalnie w tym celu napisane teksty dostarczyć 
mogą zarówno aktualni jak i byli członkowie Towarzystwa, obecni i dawni jego działacze, 
a także ci, którzy z jego działalnością bezpośredniego związku nie mieli. Teksty różnego ga

tunku mogą dotyczyć wszelkich przejawów życia i pracy TMZT na przestrzeni całych 35 lat istnienia. 
Mogą to być wspomnienia o konkretnych dokonaniach czy inicjatywach i ich przebiegu, relacje z imprez, 
zgromadzeń czy konferencji, opisy sylwetek działaczy Towarzystwa, oceny efektów działalności czy wra
żenia z form kontaktów z TMZT. 

Objętość tekstów jest dowolna: mogą to być zarówno krótkie syntetyczne zapiski jak i obszerne 
analizy o poszczególnych formach działań. Różne też mogą być ujęcia opisanych zdarzeń i tematów: 
osobiste bezpośrednie przeżycia, informacje uzyskane „z drugich ust", zasłyszane opinie o sprawach 
dyskutowanych w poszczególnych środowiskach zawodowych czy rodzinnych. Organizatorzy ocze-
kująrównież opisu problemów kontrowersyjnych i spornych, w których TMZT uczestniczyło, a tak
że uwag krytycznych. 

Celem tego apelu jest zgromadzenie jak największej ilości relacji o różnej proweniencji i zabarwieniu, 
świadczących o różnorodnym udziale TMZT w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym, które wzbo
gacą pełną wiedzę o 35 latach działalności owej organizacji. 

Akcji specjalnie nie nadano formy konkursu, by uniknąć stopniowania wartości prac, a zachęcić do 
wypowiedzi wszystkich, którzy czują taką potrzebę. Najciekawsze teksty, śmiałe i otwarte, zostaną za
mieszczone na łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego", jako zapowiedź wydania ich w przy
szłości w postaci książkowej. 

Prace można składać w jednym egzemplarzu w dowolnej formie - czytelnego rękopisu, maszynopisu 
lub wydruku komputerowego, w terminie do końca 2005 roku, pod adresem redakcji „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego", 83-110 Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6 (Miejska Biblioteka Publiczna), z dopi
skiem: 35 lat TMZT (tel. 531-35-50,531-36-37). 

Inicjatywa gromadzenia tekstów ma charakter jawny; opatrzyć je należy pełnymi danymi o autorze: 
imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon. Na życzenie autora dane te mogą zostać zastrzeżone 
tylko do wiadomości organizatorów. Autor takie zastrzeżenie winien umieścić na końcu pracy, pod swo
imi danymi: „Tylko do wiadomości TMZT". Na ewentualność druku należy wówczas podać dowolny 
pseudonim. 

Zgłoszone teksty oceni i do druku zakwalifikuje powołany przez Radę TMZT zespół złożony z przed
stawicieli Towarzystwa i kolegium redakcyjnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego". Efekty oceny 
zostaną podane do publicznej wiadomości w oddzielnym komunikacie, przekazanym każdemu uczestni
kowi drogą pocztową. 



RED. DOMINIK SOWA: - Gdy chcemy dobrze i rzetelnie 
poznać twórcę, najlepiej z otwartym sercem przekroczyć 
próg jego domostwa, zobaczyć dzieła i uważnie wysłu
chać jego zwierzeń i skarg. I odwiedziłem Bożenę Ro-
nowską w Terespolu Pomorskim. 

Wyciągnęła Pani swoje dzieła, czepki kociewskie i ser
wety. Kiedy Pani właściwie zaczęła haftować? 

BOŻENA RONOWSKA: - To będzie jakieś pięć lat temu. 
To stosunkowo krótki okres, żeby się nauczyć, jak igłę 
trzymać właściwie, jak należy. Zaczęłam, gdy zachorowa
łam. To był impuls... 

- A pod czyim kierunkiem zaczęła Pani haftować? 
- Najpierw sama zaczęłam. Znalazłam, a raczej wy

szperałam, t rudno już dostępną teczkę haftów Marii 
Wespowej z Morzeszczyna - już nieżyjącej hafciarki 
- twórczyni tak zwanej szkoły morzeszczyńskiej. Ona 
tę szkołę stworzyła, była „matką" tego haftu. Na pod
stawie wzorów z tej teczki zaczęłam tworzyć własne 
rozwiązania. I tak się zaczęła moja przygoda z haftem 
kociewskim. 

- Dwa pozostałe czepki, jakie tu widzimy, są właśnie 
haftowane nicią srebrną na aksamicie granatowym 
i czarnym. 

- Tak. Paleta barw podkładu jest różna, ale zawsze 
musi to być aksamit ciemny. 

- Czy ma Pani chętnych nabywców na te czepki? 
- No, wie Pan, ja haftuję głównie dla siebie i dla Kocie-

wia. Dla mnie ważnym jest to, by ożywić tę sztukę haftu 
szychem, która w regionie niemal zaginęła i stała się 
martwa. Obecnie jest to nowość, od niedawna z tym wy
szłam, to znaczy z propozycją odnowy tego haftu. Dotąd 
wyhaftowałam pięć czepków. Tutaj znajdują się trzy, jeden 
oglądać można w Izbie Regionalnej w Świeciu - to jest 
zaczątek muzeum, a jeden jest w rękach prywatnych. Ten 
ostatni podarowałam... 

- Powiedziała Pani: ożywić tę sztukę! To niezwykle 
chwalebne zadanie, ale przecież sama nie jest Pani Ko-
ciewianką. 

- Z urodzenia jestem Pałuczanką, ale Kociewianką 
jestem z wyboru. Mieszkałam kiedyś w Nowem. To Nowe 

Haft na ludowo 
z Bożeną Ronowska 

rozmawia red. Dominik Sowa z Radia Gdańsk 

- A kto układał Pani rękę? 
- No... nie wiem, chyba sam Pan Bóg, bo kto inny. 
- Nie miała Pani żadnej instruktorki? 
- Nie, nie... Do czasu, kiedy pojechałam na plener twór

ców ludowych nieprofesjonalnych do Kaszubskiego Uniwer
sytetu Ludowego w Wieżycy, potem też w Starbieninie. Tam 
poznałam hafciarki z Borów Tucholskich i to one moją dro
gę wyprostowały. 

- Te motywy na tych pracach Pani są podobne do moty
wów borowiackich. 

- No tak, jeżeli chodzi o czepek-złotogłowie, to motywy 
są bardzo podobne, chociaż - szczerze mówiąc - na orygi
nale, jedynym zachowanym czepku-złotogłowiu kociewskim, 
który się znajduje w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Staro
gardzie Gdańskim, to motywów na nim widniejących nie 
znalazłam w żadnym innym hafcie czepcowym, w tym też 
w żadnym kaszubskim. 

- Ten Pani czepek haftowany jest złotą nicią... 
- Tak, złotą nicią. Jest to haft „szychem". Kiedyś upra

wiany był głównie w zakonach. Był domeną sióstr zakon
nych. To one uczyły dziewczęta haftu, a nie były to dziewczę
ta z biednych rodzin. Były to zapewne bogatsze gburki... 

- i szlachcianki... 
- ... tak, i szlachcianki, które szły do szkoły klasztor

nej do sióstr i uczyły się wszystkiego, co potrzebne było 
przyszłym żonom i matkom, także haftu szychem. Takie 
szkoły były na przykład przy klasztorze żarnowieckim 
i żukowskim. 

- Ten czepek jest haftowany złotą nicią na ciemnozieło-
nym tle... 

-... na aksamicie. Tak, nić złota jest kładziona na wierz
chu, dwiema igłami na krośnie, na takiej drewnianej ra
mie. Haftuje się dwiema igłami - z nicią złotą i nicią na 
przykład żółtą, ale można również nicią srebrną. 

nauczyło mnie kochać Kociewie. Tam stawiałam pierw
sze kroki w tym regionie. Cała moja rodzina mieszka 
w Nowem. 

- To uczucie do Kociewia zapewne przejawiło się 
i w tym, że wyhaftowała Pani herb Kociewia. 

- Tak, tak, kiedy się tylko pojawił - od niedawna... 
- ...jakieś dwa lata temu. Przypomnijmy: jest to gryf... 
-... twór mityczny strzegący skarbów... 
- ... czerwony gryf na tle tarczy w trzech kolorach: 

żółtym, niebieskim i zielonym. 
- Żółty to bogactwo - chleb, pola, łany zbóż, niebieski 

to czyste powietrze i woda - rzeki, jeziora, których na 
Kociewiu jest mnóstwo, a zielony - wiadomo - łąki, lasy... 

- Te trzy pola to także trzy powiaty... 
- Tak, tak, Kociewie leży na obszarze trzech powia

tów. 
- A sprzedaje Pani swoje prace? 
- No, jeśli znajdzie się chętny nabywca. Moje prace 

powędrowały już do różnych rąk. Są w wielu różnych miej
scach, trudno by je wyliczyć. Najwięcej moich prac znaj
duje się w zbiorach Izby Regionalnej w Świeciu. 

- Pomówmy teraz o hafcie kolorowym, tym na serwe
tach. 

- Kociewie ma swój haft kolorowy stworzony, a raczej 
rekonstruowany, przez Marię Wespową z Morzeszczyna 
i Małgorzatę Garnyszową z Pączewa. Są to dwie szkoły 
haftu kociewskiego. Początkowo wzorowałam się na te
kach tych twórczyń, wydanych staraniem Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Ale na poważnie zaczęło się, jak 
już wspomniałam, w Kaszubskim Uniwersytecie Ludo
wym w Wieżycy. Tam spotkałam profesora Aleksandra 
Błachowskiego, etnografa z Torunia. To bardzo życzliwy 
i miły człowiek. On mi powiedział, jak wygląda sprawa 
haftu kociewskiego i właściwie nakierował. 





- Na czym więc polega ten haft kolorowy? 
- No, wiadomo, na kolorach użytych przy wy

konywaniu poszczególnych elementów wzoru 
-łodyg, kłosów,liści, kwiatów: chabrów, dzwon
ków... 

- Miała już Pani wystawy? 
- Tak. Zbiorowe i kilka indywidualnych. 
- Słyszałem, że będzie też niebawem wysta

wa w Nowem. 
- Planujemy zorganizowanie takiej wystawy 

połączonej z promocją tomiku wierszy... 
- Pani wierszy??? 
- Tak. Od niedawna piszę też wiersze. A to 

pod wpływem Zygmunta Bukowskiego z Mierze-
szyna. 

Rozmowę nadano 24 marca 2004 roku 
w ramach audycji „Skarbnica pomorska". 

Otwarcie wystawy, zapowiedzianej w koń-
cowej części wywiadu, nastąpiło 6 listo-
pada 2004 roku w Centrum Kultury „Za

mek" w Nowem, połączone z promocją wierszy. 
Tomik Bożeny Ronowskiej „Ogród wyśniony" 
wydała firma „Agni" w Pruszczu Gdańskim przy 
pomocy finansowej Ośrodka Kultury, Sportu i Re
kreacji w Świeciu nad Wisłą. Wyboru tekstów 
dokonał Zygmunt Bukowski, a posłowiem tomik 
opatrzył Donat Niewiadomski z Lublina. Bardzo 
udana i pożyteczna impreza w Nowem uświetnio
na została występem zespołu regionalnego „Ry-
chławiaki" z Rychławy. 

Podobna impreza odbyła się 11 lutego br. 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra 
Skulteta w Tczewie. Na wystawie „Igłą malowa
ne", oprócz haftów Bożeny Ronowskiej, zapre
zentowano prace uczestniczek kursu wyszywa
nia, prowadzonego przez twórczynię z Terespola 
Pomorskiego. Kurs, zorganizowany z inicjatywy 
Wandy Kołuckiej, sekretarza naszego kwartalni
ka, trwał od kwietnia 2004 roku do lutego br. (dwa 
razy w miesiącu), a ukończyło go 16 pań: Joan
na Andrzejewska, Jolanta Bednarczyk, Halina 
Brzycka, Anna Ciskowska, Barbara Derbis, 
Zofia Gromowska, Halina Karpińska, Wanda 
Kołucka, Janina Małecka, Katarzyna Nowak, 
Irena Opala, Wiesława Paluch (wszystkie 
z Tczewa), Irena Brucka (Opalenie), Sławomira 
Drahim, Ewa Hałas (obie panie ze Smętowa) 
i Maria Leszman z Pelplina. 

Tomik „Ogród wyśniony" promował Roman 
Landowski, podkreślając zawartą w wierszach po
chwałę urody ziemi kociewskiej i przywiązanie au
torki do regionu. 

Interesujące spotkanie urozmaiciły występy 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie, 
która wykonała pieśni ludowe z Kociewia i gadki 
w gwarze, pod kierunkiem nauczycielek: Zofii Gro-
mowskiej, Bogumiły Jeszke i Marzeny Bogusz. 
Uczennica, Anna Wajdeman z Zespołu Szkół 
Odzieżowych w Tczewie przedstawiła wiersz 
w gwarze kociewskiej. 

Po raz czwarty - ostatni - zapraszam Czytelników „Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego" do poczytania o wysz-
czerkach / przeszczerkach kociewskich. Wszyscy już 

wiedzą, że według słownika Bernarda Sychty są to rymy wyszydza
jące... Warto jednak przypomnieć, że nawiązują nie tylko do imion, 
nazwisk, ale i toponimów, czyli nazw miejscowych. 

Gdy usłyszymy zatem wyrażenie: Taka mowa jak z Bobowa, to 
koniecznie trzeba się zastanowić - chwalą nas czy ganią... Zajrzyjmy 
wobec tego do kolejnych tomów nieocenionego słownika (tj. „Słow
nictwa kociewskiego na tle kultury ludowej", t. I-III) B. Sychty. 

Zaraz na początku mamy: Taka mowa jak z Bobowa. Niestety, 
nie była to pochwała, również inny zwrot: Gadać po bobowsku... 
nie oznaczał nic dobrego. 

Przyganę zawiera też zwrot: Zrobić po pónczewsku (tj. zjeść 
i odejść, nie czekając na innych). Potwierdzeniem tego jest zanoto
wane przez leksykografa pytanie: Cziż ti je z Pónczewa, że tak sia 
spieszisz? 

Natomiast Skórcz wyśmiewano, dlatego że tam draszowano koł-
tóny (młodszym Czytelnikom wyjaśniam, że draszować - to młócić, 
a kołtuny dawniej częściej się zdarzały, teraz żyją w przenośniach). 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK 

Wokół gwary 
Szeroko znana kociewska, letniskowa miejscowość - Osiek (co 

roku festiwale muzyki gospel, wcześniej Ciemnogrody Wojciecha 
Cejrowskiego) też się naraził sąsiadom, którzy przyganiali (pewnie 
jak kocioł garnkowi): Wijżi u ciebie jak pod Osiekam... Ktoś niezna-
jący kultury ludowej mógłby dopatrywać się w tym powiedzeniu 
pochwały. Tak jednak nie było, czego potwierdzeniem jest rymo
wanka: Taki szik jak w Osieku, czterech na jurze, a jedan w somsie-
ku... Przy haśle tym Sychta dodaje, że mieszkańcy Osieka są dumni 
ze swojej położonej nad pięknymi kociewskimi jeziorami wsi i mó
wią: Osiek - matka nasza. 

Przenieśmy się bliżej Tczewa. I tu wyśmiewano sąsiednie miej
scowości, np. W Garcu bijó sia kosami, a w Rajkowych nożami. 
Blisko Morzeszczyna jest Królówlas, z którym związana jest ogólna 
przestroga: Z Królówlasu uciekaj zawczasu... Nie dociekajmy dla
czego, choć z czegoś to wynikało, może świadczyło o biedzie, której 
Sychta dopatruje się w podtekście wyszczerki: W Mermecie zmarzł 
chłop przy kobiecie. 

Z południowego Kociewia autor słownika uwiecznił Bukowiec 
w przeszczerce zapowiedzi przedślubnych: Baran i owca oboje z Bu
kowca. Inna miejscowość - ładna, zanotowana w starych kroni
kach historycznych - Drzycim, doczekała się całkiem niesłusznie: 
Drzycim — wyjrzy za niczim, a Sierosław to Panie pobłogosław. 

Wyszczerki potwierdzają, że w ludową kulturę społeczną wpisa
na jest niechęć do obcych, często też do wszystkiego co nowe 
i odmienne. Skoro różnił się sąsiad czy inny mieszkaniec danej wsi, 
to co dopiero Kociewiak z innej części regionu. 

Bernard Sychta wspomina w swoim słowniku, że w Osiu pod 
Świeciem zapisał w 1942 roku wyszczerkę (wraz z nutami) na Kocie-
wiaków północnych i środkowych: Deli mi deli / deli mi deli / kej ci 
tam deli / niech ci deli... 

Właśnie formy czasownikowe w 3 osobie liczby mnogiej w cza
sie przeszłym zakończone wszystkie na -eli, są jak „szydło", co od 
razu zdradzi Kociewiakom z południa, że tak gada chtoś nie stónd. 
A jak jeszcze powie, że coś je psiankne, to żem só w dóma... 

Językoznawcę zawsze ucieszy to, że mowa nas zdradza. I niech 
tak zostanie, bowiem w rozmaitości języka jest jego bogactwo. 
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ROMAN LANDOWSKI 

Szerzenie książek polskich 
O polskich bibliotekach ludowych na Kociewiu 

w latach pruskiego zaboru 

Po uśmierceniu prądów wolnościowych Wiosny Ludów, wydana w 1850 roku konstytucja pruska nie stała się 
przychylna sprawom polskim. Rozwiązano wówczas Ligę Polską, działającą w Wielkopolsce i na Pomorzu zaledwie od 
dwóch lat. To Liga utworzyła pierwsze biblioteki oświatowe. Zadania te przejęły towarzystwa rolnicze i włościańskie, 
wśród których przykładna działalność bibliotekarska Ignacego Łyskowskiego (1820-1886) stała się nader widoczna 
i pożyteczna. Na Kociewiu polską książkę upowszechniało, powstałe w 1862 roku Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie, 
stając się przykładem dla innych towarzystw w tym regionie: w Pieniążkowie i w Pelplinie (1866), w Bobowie, Lubicho
wie, Skórczu (1867) czy w Komórsku (1868). Wszędzie tam powstawały przy tych towarzystwach polskie biblioteczki 
oświatowe. Działały one mimo pruskiej polityki „krwi i żelaza", wprowadzonej przez Ottona Bismarcka, gdy ten 
w 1862 roku został premierem i ministrem spraw zagranicznych. 

Po zwycięskiej wojnie z Francją (1870-1871) i zjednoczeniu państw niemieckich w II Rzeszę, „żelazny kanclerz" 
wprowadził szeroko zakrojoną akcję przeciw polskości i katolicyzmowi, określoną mianem kułturkampf (walka 
o kulturę). W sytuacji nasilających się represji, prześladowań języka polskiego i religii katolickiej, polska książka 
stała się główną ostoją rodzimej oświaty i kultury. 

Dla obrony polskości pod zaborem pruskim w stycz
niu 1872 roku w Poznaniu powstało Towarzystwo 
Oświaty Ludowej. Jego statutowym celem było 

szerzenie oświaty w języku polskim wśród ludu poprzez 
zakładanie bibliotek ludowych, wspieranie wydawnictw, 
kolportowanie polskich książek i zakładanie ochronek dla 
dzieci. Początkowo w Towarzystwie Oświaty Ludowej 
(TOL) dominował duch liberalny, dlatego władze kościel
ne nie zalecały w nim działalności duchowieństwu, a pru
skie władze państwowe z powodów narodowych zabroni
ły udziału nauczycielom. Jednak nie wszyscy polscy patrioci 
przestrzegali tych zakazów, działając w TOL i wspierając je 
anonimowo. Gdy w 1875 roku Towarzystwo notowało już 
widoczne sukcesy, arcybiskup Mieczysław Ledóchowski 
cofnął swoje zalecenia, by wzmocnić wpływ Kościoła w pra
cach tej organizacji. Wówczas w zapisie statutowym do 
słów „szerzenie oświaty między ludem w języku polskim" 
dodano „i na podstawie katolickiej". 

Pięknym przykładem wspierania TOL przez duchow
nych była ich działalność w Śliwicach. W tej miejscowości 
na pograniczu Kociewia już w 1863 roku istniała Polska 
Biblioteka Ludowa, założona przez ówczesnego probosz
cza, Edwarda Klawittera( 1826-1897). Pracę oświatową kon
tynuowali jego następcy - proboszcz Marcin Kiljahn (1833-
1885) i wikary Teofil Krzeszewski (1848-1894). Na bazie 
dawnego księgozbioru założyli bibliotekę TOL. Ksiądz Krze
szewski był ponadto członkiem zarządu miejscowego koła 
Towarzystwa Oświaty Ludowej. Jednak po dwóch latach, 
gdy władze pruskie zlikwidowały tę polską organizację, koło 
i biblioteka w Śliwicach też przestały istnieć. W wyniku 
rozprawy sądowej 20 października 1879 roku śliwickich 

oświatowców skazano na grzywny pieniężne. Ksiądz Krze
szewski podobną działalność prowadził później (po 1885 r.) 
w kolejnych parafiach - w Lubiszewie i Drzycimiu. 

Dawni działacze rozwiązanego TOL już w październiku 
1880 roku odbyli w Poznaniu zebranie założycielskie nowej 
organizacji - Towarzystwa Czytelni Ludowych (TCL). Jego 
pierwszym prezesem został Pomorzanin, od dziesięciu lat 
mieszkający w Poznaniu, sędzia Mieczysław Łyskowski 
(1825-1894), brat Ignacego. Podstawowym celem TCL było 
„szerzenie pożytecznych, religijne uczucia ludu podnoszą
cych i pouczających książek polskich oraz zakładanie bi
bliotek ludowych". 

Po okrzepnięciu organizacji na obszarze Wielkopolski 
rozpoczęto działania zmierzające do rozwinięcia sieci bi
bliotek na terenie Pomorza. Pierwszym delegatem pomor
skim TCL został w 1884 roku powołany Leon Czarliński 
(1835-1918), który opieką objął pierwsze trzy powiaty: to
ruński, chełmiński i grudziądzki, gdzie łącznie funkcjono
wało już 57 czytelni ludowych. W 1890 roku swoich dele
gatów miało już siedem powiatów. Przedstawicielem 
starogardzkiego był Michał Kalkstein (1836-1909) z Klo-
nówki, a powiatu świeckiego Kazimierz Różycki. 

Był to okres stałego lecz wolnego rozwoju idei krzewie
nia polskiego słowa na Pomorzu. Istotnym utrudnieniem 
okazał się brak kadry społeczników. Nie bez znaczenia po
zostawał rygor władz pruskich, nadal zakazujących nauczy
cielom udziału w pracach polskich organizacji oświatowych. 
Poza tym należy pamiętać, że dopiero w 1887 roku, po jede
nastu latach, zaborca pozwolił na ponowne otwarcie Semi
narium Duchownego w Pelplinie. Brak duchowieństwa 
polskiego pochodzenia kuria biskupia uzupełniała napły-



wem na Pomorze mocno zgermanizowanego kleru ze Ślą
ska, a ci księża najczęściej byli przeciwni polskim żywio
łom. W tej sytuacji można było liczyć tylko na przedstawi
cieli rodzimego ziemiaństwa, wolnych zawodów i prostych 
ludzi oddanych cichej walce niepodległościowej. Nielicz
na polska inteligencja na Pomorzu - lekarze, prawnicy 
- obarczona była innymi funkcjami społecznymi, a pruska 
policja robiła wszystko, by znaleźć pretekst do likwidacji 
czytelni, śledziła bibliotekarzy, przeprowadzała rewizje, 
nakładała grzywny, utrudniała organizację zebrań. 

Mimo tych trudności książka polska zdobywała czytel
ników, a to między innymi dzięki pracy obecnych na Pomo
rzu nielicznych polskich księży. Takim wytrwałym działa
czem TCL był ks. Aleksander Pomierski (1816-1889), od 
1861 roku proboszcz w Subkowach, który tam już w 1885 
roku założył koło TCL i uruchomił bibliotekę. Tradycje pol
skiego czytelnictwa nadal były kultywowane w Śliwicach, 
gdzie wielce zasłużony ks. Stanisław Sychowski (1869-
1921), gdy od 1896 roku został proboszczem, w każdej wsi 
swojej parafii założył bibliotekę, korzystając z przechowa
nych zasobów dawnego Towarzystwa Oświaty Ludowej. 
Ksiądz Sychowski był ponadto delegatem TCL na powiat 
świecki. Działalnością oświatową trudnił się także poprzed
nio, kiedy był wikariuszem w Gniewie i Komórsku. 

Godną naśladowania była też wytrwała działalność 
ks. dr. Zenona Włoszczyńskiego (1851-1935), od 1895 pro
boszcza w Lubiewie, który na łamach „Pielgrzyma" zachę
cał do czytania polskich gazet i książek. W numerze 37 
z 1898 roku pisał, że kontakt z polskim słowem jest koniecz
ny, aby „nie kaleczono pięknego języka ojczystego nie
mieckimi wyrazami". Potem, w latach 1906-1912, ks. Włosz-
czyński był członkiem komitetu TCL na powiat świecki. 

Rzeczywisty stan bibliotek na Pomorzu ustalono do
piero w 1906 roku, gdy delegatem generalnym Zarządu 
Głównego na Prusy Zachodnie mianowany został Bernard 
Chrzanowski (1861-1944). Jego kontakty osobiste bądź ko
respondencyjne z delegatami powiatowymi pozwoliły okre
ślić liczbę działających placówek. Na Kociewiu wówczas 
nie było źle, w porównaniu z całym Pomorzem. Najtrudniej
sza sytuacja rysowała się na północy regionu, części silnie 
zgermanizowanej. W powiecie tczewskim, począwszy od 
1880 roku założono tylko dziewięć bibliotek, z czego w 1906 
roku pozostało sześć, ale tylko dwie złożyły sprawozdanie. 
Lepszymi wynikami szczycił się powiat starogardzki, gdzie 
założono 35 placówek, choć po 25 latach pracowało tylko 
14 (jedynie 9 przesłało sprawozdania). W świeckim powie
cie w 1906 roku działało 18 bibliotek z 25 założonych od 
początku istnienia TCL. Dobra działalność na południu 
Kociewia była zasługą przede wszystkim ks. Leona Kie-
drowskiego (1867-1917), administratora parafii w Topól-
nie, który to duchowny w latach 1904-1907 był delegatem 
TCL na powiat świecki. 

W latach 1906-1914 Towarzystwo Czytelni Ludowych 
przeprowadziło szeroko zakrojoną reformę swojej organi
zacji. Potrzebę zmian wymusił sam przeciwnik czyli zabor
ca, który na Pomorzu coraz silniej propagował wyższość 
kultury niemieckiej, deprecjonując historyczną rolę ludu 
i narodu polskiego w tej dzielnicy. A czyniono to w spo
sób kłamliwy, często obraźliwy i obelżywy. W ten sposób 
realizowano jedno z zadań hakaty czyli niemieckiego Związ
ku Kresów Wschodnich. Instrumentem tej pruskiej propa
gandy była również książka i czasopisma. „Wojna na książ
ki" stała się nader groźna; przypomnieć trzeba, że w 1908 
roku na Pomorzu funkcjonowały przy różnych organiza

cjach i stowarzyszeniach niemieckich 1604 biblioteki i tyl
ko 266 polskich bibliotek TCL. 

Formy zmian inicjował nowo wybrany Zarząd Główny, 
powołując m.in. kwartalnik „Czytelnia Ludowa", przekształ
cony w 1909 roku w miesięcznik „Przegląd Oświatowy". 
Znowelizowany statut TCL wprowadził nowe zadania, m.in. 
organizację wieców oświatowych, odczytów, wykładów, 
czytelni czasopism i powoływanie izb muzealnych doku
mentujących rodowód polskości na Pomorzu. Jednooso
bowego delegata powiatowego zastąpiono wybieralnymi 
komitetami powiatowymi, odpowiedzialnymi za sposób zor
ganizowanej pracy i jej wyniki. 

Reforma TCL na Pomorzu rozpoczęła się od zwołania 
30 listopada 1907 roku do Pelplina zebrania delegatów, zor
ganizowanego przez Bernarda Chrzanowskiego. Na zebra
niu tym przekazano szczegółowe informacje dotyczące za
sad reorganizacji. Najwcześniej reformę przeprowadzono 
w powiecie świeckim, pracującym pod kierunkiem wspo
mnianego już ks. Leona Kiedrowskiego z Topólna. Wybra
ny w listopadzie 1908 roku komitet powiatowy w Świeciu 
był pierwszym na terenie całych Prus Zachodnich. W skład 
tego komitetu weszli m.in.: ziemianin Stanisław Wojnowski 
z Kończyc, dr Drzycimski z Osia, Bolesław Domaradzki 
z Przysierska, Kazimierz Różycki ze Świecia, ziemianie: Win
centy Liszkowski z Lipienek i Emilian Parczewski z Belna 
oraz duchowni: proboszcz z Drzycimia - Ignacy Cyra (1856-
1914) i wspomniani już Zenon Włoszczyński z Lubiewa 
i Leon Kiedrowski z Topólna. Temu ostatniemu powie
rzono funkcję prezesa. Ze sprawozdania za 1908 rok 
wynika, że w całym powiecie świeckim TCL dyspono
wało 2.490 woluminami. Z tego księgozbioru korzystało 
448 czytelników. 

Załączone do sprawozdania zestawienie ilustruje ko
lejność powstałych bibliotek w powiecie świeckim. Naj
starszą placówką TCL była biblioteka w Świeciu (1884), 
kolejne założono w Komórsku (1885), Jeżewie, Drzycimiu 
i Przechowie (wszystkie powstałe w 1886), Warlubiu, Su
chej i Grucznie (1887), Topólnie (1888), po pięciu latach 
w Świekatowie (1893), potem w Lipienkach (1896), Lubie
wie (1898) i w Sierosławiu (1900). W latach 1901-1908 po
wstały biblioteki w kolejnych pięciu miejscowościach: Osiu, 
Bzowie, Lnianie, Przysiersku i Polskich Łąkach. 

Gdy prezesem komitetu powiatowego w Świeciu (1910-
1912) została Emilia Liszkowska z Lipienek, w Nowem otwar
to czytelnię czasopism z 32 tytułami pism. Dziennie korzy
stało z niej średnio 15 osób. Po podzieleniu w 1912 roku 
świeckiego komitetu na dwa obszary organizacyjne TCL, 
Emilia Liszkowska przejęła prezesurę okręgu nowskiego, 
a ks. Paweł Konitzer (1876-1942) został prezesem okręgu 
świeckiego. Proboszcz ze Świecia pełnił poza tym obowiązki 
bibliotekarza w Świeciu i Polskich Łąkach. W komitecie 
nowskim aktywnie działał m.in. ks. Bronisław Pokorski (1872-
1937), proboszcz w Płochocimie. 

W tymże 1912 roku w powiecie świeckim, a więc w obu 
wyżej omawianych okręgach, pracowało już 29 bibliotek, 
a z każdej korzystało 15 do 30 czytelników. Powiat świecki 
należał do najaktywniejszych ośrodków TCL na Pomorzu. 
Świadczyły o tym wyniki czytelnicze oraz fakt, że przedsta
wiciele powiatowi uczestniczyli we wszystkich sejmikach 
oświatowych. 

Jednym z etapów reorganizacji Towarzystwa Czytelni 
Ludowych było tworzenie przy komitetach powiatowych 
składnic księgozbiorów ruchomych, powoływanych w celu 
usprawnienia wymiany zestawów książek dla poszczegól-



nych bibliotek w terenie. Na szczeblu wojewódzkim rów
nież tworzono takie składnice. Dla Pomorza składnica ze
stawów ruchomych mieściła się w Grudziądzu. Kuratorem 
takiej Zjednoczonej Czytelni (bo taka była ich oficjalna 
nazwa) na powiat świecki został wówczas ks. Jan Muszyń
ski (1848-1912), znany działacz narodowy na Kociewiu, 
duszpasterz w Starogardzie, a od 1888 roku proboszcz w No
wem. Na arenie oświatowej widoczny był również ks. Au
gustyn Masłowski (1864-1936), członek komitetu TCL po
wiatu świeckiego, od 1910 roku proboszcz w Osiu. 

W pozostałej części Kociewia działalność Towarzystwa 
Czytelni Ludowych w okresie do 1914 roku rozwijała się 
wolniej, a efekty były słabsze i mniej skuteczne, a to głównie 
z powodu nikłego zainteresowania duchowieństwa. Na brak 
zaangażowania tego środowiska skarżył się prezes komitetu 
powiatowego TCL w Starogardzie, dr Kazimierz May. W 1911 
roku funkcjonowało w powiecie 14 bibliotek z księgozbiorem 
786 woluminów. Jedną z tych placówek była biblioteka TCL 
w Szczodrowie, założona w 1910 roku przez miejscowego 
proboszcza, ks. Jana Olszewskiego (1861-1948), wielkiego 
patriotę, znanego działacza społeczno-narodowego, który 
poprzednio kierując parafią w Osieku zasłynął jako duchowy 
przywódca strajku szkolnego na Kociewiu. 

Jeszcze większy zastój w pracy oświatowej notowano 
w powiecie tczewskim. Sześć bibliotek, wykazywanych jesz
cze w 1906 roku, zaopatrywało się w książki za pośrednic
twem emisariuszy składnicy wojewódzkiej w Grudziądzu, które 
to miasto stało się pomorskim centrum TCL, będąc też sie
dzibą sekretariatu wojewódzkiego. W powiecie tczewskim 
do reorganizacji przystąpiono w 1912 roku za przyczyną ks. 
Antoniego Ludwiczaka (1878-1942), ówczesnego sekretarza 
generalnego TCL. Ksiądz Ludwiczak podczas trzydniowego 
pobytu w Tczewie spowodował powołanie komitetu powia
towego. Gość z Poznania zamieszkał w Hotelu Centralnym w 
rynku i tam w salce dla grona trzynastu przybyłych osób 
wygłosił odczyt „Od oświaty zależy dobrobyt i przyszłość 
narodu". Następnie przedstawił cele reformy TCL i zapropo
nował powołanie komitetu powiatowego. W wyniku wybo
rów funkcję prezesa powierzono dotychczasowemu delega
towi powiatowemu, Maksymilianowi Arczyńskiemu, 
prezesowi tczewskiego Banku Ludowego. 

Struktura organizacyjna komitetu powiatowego TCL 
w Tczewie obejmowała sześć okręgów: tczewski miejski, 
tczewski wiejski, subkowski, pelpliński, lubiszewski i go-
dziszewski. Do końca 1912 roku wznowiono działalność 
sześciu bibliotek i powołano trzy nowe. Dokonano też wy
boru bibliotekarzy. Kolejne zebranie komitetu powiatowe
go odbyło się w maju następnego roku w siedzibie redakcji 
„Pielgrzyma" w Pelplinie. Stwierdzono wówczas, że spo
śród dziewięciu bibliotek zadowalającą działalność przeja
wia tylko placówka pelplińska. Atmosfera niepokoju wy
wołana zdarzeniami konfliktów politycznych, a potem lata 
„wojny narodów", nie sprzyjały rozwojowi TCL. Dopiero 
rok 1918, zwiastujący niepodległość Polski i powrót Pomo
rza do Macierzy, znacznie ożywił pracę oświatową we 
wszystkich regionach, także na Kociewiu. 30 września 1918 
roku w sali posiedzeń Banku Ludowego odbyło się zebra
nie komitetu powiatowego TCL, na którym przeprowadzo

no wybory nowego prezesa. Obowiązki te przejął ks. Bru
non Czapla (1872-1926), proboszcz parafii w Subkowach. 

Czas zrywu niepodległościowego na Pomorzu wywo
łany klęską Niemiec spowodował również odnowę polskie
go życia oświatowego w szeregach TCL. Ruch ten zasilili 
na nowo przedstawiciele duchowieństwa. W Barłożnie 
ożywiła działalność biblioteka, założona już w 1907 roku 
przez miejscowego proboszcza, ks. Fabiana Ulatowskiego 
(1870-1927), teraz aktywnego członka władz powiatowych 
w Starogardzie. W tym samym komitecie starogardzkim 
pracował ks. Władysław Karpiński (1870-1939), proboszcz 
w Osieku, potem w Skórczu, wielki polski społecznik w la
tach zaboru. Widziano tam także w latach 1918-1920 
ks. Teodora Borowskiego (1877-1939), założyciela bibliote
ki TCL w Piecach, i również ks. Jana Doeringa (1873-1939), 
proboszcza w Kokoszkowach, porywającego mówcę. 

W powiecie tczewskim idee TCL upowszechniał 
ks. Franciszek Drapiewski (1869-1929), proboszcz Nowej 
Cerkwi, ks. Leon Gawin-Gostomski (1881-1937), proboszcz 
w Rajkowach, a także Franciszek Drzymalski (1883-1938), 
administrator parafii w Dzierżążnie. Działalność TCL wspo
magali również gniewscy kupcy - Klemens Tetzlaff, Jan 
Klein oraz Paweł Tollik. 

Należy w tym miejscu kilka zdań poświęcić trzem księ
żom urodzonym w Pelplinie, synom miejscowego organi
sty Ignacego Karczyńskiego i Anny z d. Gdaniec, odda
nym sprawom Towarzystwa Czytelni Ludowych. 
Najstarszy z nich, ks. Marian Karczyński (1879-1944) w la
tach 1918-1920 był prezesem komitetu powiatowego na 
powiat starogardzki. Brat jego, ks. Cyryl (1884-1940) z TCL 
związany od 1914 roku, organizował pierwszy w niepodle
głej Polsce pomorski zjazd oświatowy, który się odbył 
w 1921 roku w Grudziądzu. Najmłodszy z braci, ks. Alojzy 
Karczyński (1892-1967), w latach 1920-1923 pełnił funkcję 
sekretarza generalnego TCL na okręg pomorski. Było to 
stanowisko etatowe. Ponieważ biskup Rosentretter nie 
przeniósł go do Grudziądza, więc w określone dni do biura 
sekretariatu dojeżdżał z Pelplina, a ponadto wizytował 
wszystkie komitety powiatowe. 

Po 1920 roku, na polskim już Kociewiu, TCL nadal peł
niło swoją szlachetną służbę. Najlepiej świadczą o niej sło
wa zamieszczone w 13 numerze „Dziennika Tczewskiego" 
z 1921 roku: „Jak doniosłe znaczenie na rozwinięcie czytel
nictwa wśród ludności Pomorza, która przez dawniejszy 
rząd pruski była germanizowana i wynaradawiana, zbęd
nym jest dowodzić, bo każdy inteligentny człowiek rozu
mie, że tylko przez założenie bibliotek możemy osiągnąć 
nasz cel. Dostarczenie bowiem mieszkańcom zdrowego 
pokarmu duchowego w postaci wypożyczenia książek z róż
nych dziedzin życia, przyczyni się w znacznym stopniu do 
poznania kraju i kultury rodzimej i to jest jedno z pierw
szych zadań TCzL". W następnym roku w tczewskiej sie
dzibie rozpoczęto, cieszący się dużym powodzeniem, cykl 
odczytów i wieczornic z zakresu geografii, historii i litera
tury polskiej, by - „ jak pisała miejscowa gazeta - „trafić do 
tych, którym wroga szkoła nie dała możności zapoznania 
się z dziejami naszej przeszłości, a którą każdy Polak świa
dom swej narodowości znać powinien" . 

Literatura 

1. Landowski R., Tradycje czytelnictwa, 
(w.) Książnica tczewska. Tczew 1986. 

2. Mross H., Słownik biograficzny 
kapłanów diecezji chełmińskiej wy

święconych w latach 1821-1920. Pel
plin 1995. 

3. Nowiński T., Towarzystwo Czy
telni Ludowych, (w.) Księga pamiąt
kowa dziesięciolecia Pomorza. To
ruń 1930. 

4. Sławińska E., Towarzystwo Czy
telni Ludowych na Pomorzu Gdańskim 
wlatach 1880-1918. „Rocznik Gdański", 
t. XLVIII, 1988, z. 2, ss. 109-134. 

• 



Ks. Aleksander Kupczynski 
działacz i społecznik 

KRZYSZTOF KORDA 

Patron 
pomorskich 
towarzystw 

ludowych 
Prezentację tej sylwetki należy rozpocząć od przy-

pomnienia sytuacji panującej wówczas na ziemiach 
polskich. Polska zniknęła z mapy Europy w końcu 

XVIII wieku. Fakt ten związany jest z rozbiorami Rzeczypo
spolitej, które miały miejsce w roku 1772, 1793 i 1795. Brali 
w tych zbrodniczych aktach sąsiedzi Polski - Prusy, Austria 
i Rosja. Tczew wraz z okolicą, podobnie jak całe Pomorze 
Gdańskie (bez samego miasta Gdańska) został przyłączony 
do Prus już w roku 1772, a więc w wyniku I rozbioru. Odtąd 
dawne ziemie polskie znalazły się w trzech państwach. Fakty 
te związane są z osobą ks. Aleksandra Kupczyńskiego i na
leży o tym wspomnieć, aby zrozumieć tę postać, wielce za
służoną dla Tczewa, Kociewia, Pomorza i całej Polski. 

Pochodził z patriotycznej rodziny polskiej. Ojciec - Ju
lian Kupczynski był powstańcem styczniowym, dziadek 
Antoni ze strony matki Anny z Kamińskich brał udział za
równo w powstaniu styczniowym, jak i wcześniej - w listo
padowym. Warto wspomnieć w tym miejscu, że główne 
działania wojenne obu powstań miały miejsce w zaborze 
rosyjskim. Julian Kupczynski ukończył szkołę agronomiczną 
w Marymoncie pod Warszawą, był leśniczym i to właśnie 
w leśniczówce Paliwodzizna urodził się 13 lutego 1873 roku 
mały Aleksander. Miał czworo rodzeństwa - trzy siostry 
- Ludwikę, Jadwigę, Antoninę i brata Stefana. 

Rodzina Kupczyńskich prowadziła spokojny żywot 
w leśniczówce Paliwodzizna w parafii Nowogród niedale
ko Lipna. Do granicy z Prusami - do granicznych miast: 
pruskiego Golubia i rosyjskiego Dobrzyna (dzisiejsze mia
sto Golub-Dobrzyń) było jedynie 9 km. 

To w tym miejscu przyszły na świat ich dzieci: trzy 
córki oraz dwaj synowie. Dzieci ochrzczone zostały w ko
ściele parafialnym w Nowogrodzie, oddalonym o blisko 
2 km od leśniczówki. Dzieci uczęszczały do szkoły po
wszechnej nie w zaborze rosyjskim jak powinny ze wzglę
du na miejsce zamieszkania lecz, co dziwne, w zaborze pru
skim. Wynikało to z tego, iż brat matki - ks. Antoni Kamiński 
był proboszczem w Chełmży i pomagał siostrze w utrzyma
niu dzieci. Z pewnością Kupczyńskich bez pomocy brata 
księdza nie byłoby stać na wyedukowanie piątki dzieci. 
A ksiądz proboszcz (stryj) chętnie udzielał schronienia mło
dzieży na swej plebanii. W tym mieście pobierali naukę 
i zamieszkiwali na plebanii nie tylko Kupczyńscy, ale rów
nież dzieci innych krewnych. Także w latach późniejszych 
ks. Kamiński chętnie wspierał polską młodzież, nie tylko 
z nim spokrewnioną. 

Młody Oleś Kupczynski po ukończeniu szkoły po
wszechnej w Chełmży, kształcił się w progimnazjum bisku
pim w Pelplinie. Było to słynne - wskrzeszone przed kilku 
laty Collegium Marianum. Nauka w szkole trwała 6 lat. Po 
ukończeniu progimnazjum uczniowie udawali się do gim
nazjum, gdzie zdawano maturę, która otwierała możliwość 
rozpoczęcia studiów. Kupczynski ukończył szkołę w Pel
plinie w roku 1890. Stąd udał się do gimnazjum w Brodnicy. 
Tam należał do koła filomatów. Były to słynne tajne koła 
samokształceniowe, z których wyszedł kwiat młodzieży 
polskiej. W Bibliotece Gdańskiej PAN przechowywany jest 
śpiewnik filomatów brodnickich, własność ks. Aleksan
dra. Koła filomatów były to swoiste szkoły patriotyczne. 
W tym miejscu nie będę pisał szerzej o kołach filomackich, 
odwołuję czytelnika do książki dra Jerzego Szewsa poświę
conej temu zagadnieniu1. 

W szkole średniej Aleksander Kupczynski był przy
wódcą koła filomatów, idąc śladem wybitnych działaczy 
polskich XIX wieku, z których zdecydowana większość 
należała do tychże kół filomackich. 

Po ukończeniu szkoły w Brodnicy w roku 1892, rozpo
czął studia w seminarium duchownym w Pelplinie. Na tym 
samym roku wraz z Kupczyńskim było wielu wspaniałych 
działaczy, m.in. Bolesław Domański, wybitny krzewiciel 
polskości w Niemczech2. Domański był patronem Związku 
Polaków w Niemczech. Inną doskonale znaną postacią stu
diującą na jednym roku z ks. Olesiem był Konstanty Domi
nik, członek towarzystw ludowych, późniejszy biskup su-
fragan diecezji chełmińskiej, a obecnie Sługa Boży3, którego 
proces beatyfikacyjny trwa i zbliża się ku końcowi. 

Kupczynski studia ukończył w roku 1897, jednak zanim 
to nastąpiło, musiał przyjąć obywatelstwo państwa pru
skiego. Nic w tym dziwnego - skoro urodził się w zaborze 
rosyjskim, a chciał pracować w diecezji chełmińskiej, wów
czas należącej do państwa niemieckiego. I tak czuł się Po
lakiem, choć Polski nie było, ale żyli Polacy. Umacniały to 
poczucie słowa poety Józefa Wybickiego z Będomina, któ
ry napisał w kilka lat po zniknięciu Polski z mapy politycz
nej Europy: „Jeszcze Polska nie umarła póki my żyjemy". 

Posługę kapłańską ks. Kupczyński rozpoczął jako wi
kariusz w Pręgowie niedaleko Pruszcza Gdańskiego, na
stępnie w Chełmży, Subkowach i w Nowem nad Wisłą. 
W 1903 roku uzyskał probostwo w Wielkim Garcu. I jest to 
moment przełomowy w życiu księdza. Księża wikariusze 
musieli być ostrożni w swojej działalności patriotycznej, 



aby nie narazić się swoim zwierzchnikom w otrzymaniu pro
bostwa. Jednak po otrzymaniu własnej parafii, chętniej 
włączali się w działalność społeczno-patriotyczną. Duchow
ni mogli otrzymać probostwo od państwa (niemieckiego) 
bądź z rąk prywatnych. Kupczyński dostał probostwo pa
tronatu państwowego. W Wielkim Garcu związał się ak
tywniej z polskim ruchem narodowym. Pisał artykuły do 
podtrzymującego polskość na Pomorzu - opozycyjnego 
wobec biskupa, a wychodzącego w Pelplinie czasopisma 
„Pielgrzym". Najprawdopodobniej dopiero wówczas wstą
pił również do towarzystw ludowych. 

Podczas proboszczowania w Wielkim Garcu odwie
dzała Kupczyńskiego rodzina z Ciechanowa znajdują
cego się w zaborze rosyjskim. Siostrzenica księdza - Maria 
Romeyko-Hurko tak wspomina te wyjazdy: Ale i w Ciecha
nowie i w Garcu ludzie mówili po polsku, tylko umundu
rowane osoby mówiły w Ciechanowie po rosyjsku, a na 
Pomorzu po niemiecku. Zdawałoby się, że cały świat mówi 
po polsku. Dziwiła się temu moja niania, że i w Garcu 
ludzie mówią po polsku, a to przecież Prusy4. Siostra Kup
czyńskiego jednak szybko wyjaśniła losy ziem polskich 
owej niani - zamieszkałej na stałe w zaborze rosyjskim. 
Wspomnienie Marii Romeyko Hurko wskazuje, jak słabo 
znali historię ziem polskich Polacy mieszkający w zaborze 
rosyjskim. To pokazuje też, jak ważną rolę w edukacji Pola
ków z zaboru pruskiego odegrały towarzystwa ludowe i ich 
organ „Odczyty". Romeyko idealizuje Wielki Garc - para
fię którą zarządzał ks. Kupczyński: Kraj lat dziecinnych 
- ten zawsze zostanie piękny i czysty, jak pierwsze kocha
nie. Moim krajem lat dziecinnych jest mała wioska na 
Kociewiu - Garc, ale noszący przymiotnik Wielki... Wujek 
mój, ksiądz A. Kupczyński objął probostwo w W. Garcu w r. 
1903... - Pewnego dnia przybiega stary Gdaniec i woła: 
Jegomość, takie wielkie cygaro leci! Wybiegam na drogę 
i widzę jakiś cień unoszący się nad nasza wioską. Wujek 
mówi: Zeppelin5. Widać tu, jak wielkim autorytetem był 
dla parafian na wiosce proboszcz. Informowano go o wszel
kich nieznanych, niebezpiecznych zdarzeniach. Proboszcz 
też był źródłem wiedzy. Edukował, jak w tym przypadku, że 
to nie cygaro leci, tylko sterowiec. Plebania mojego Wuj
ka była wówczas ogniskiem polskości, przed I wojną. W tej 
jakby niemieckiej wsi Polakami byli i ksiądz i lud polski. 
U Wujka w kancelarii, gdzie przyjmował interesantów, wi
siała nad biurkiem tarcza z koroną, na której były herby 
Polski i Litwy: Orzeł i Pogoń. Przychodzili czasem i Niem
cy, nawet żandarmi, ale nikt nie śmiał żadnej uwagi zrobić. 
...W niedzielę po sumie przychodzili ludzie dorośli i mło
dzież po książki polskie, które im Wujek wypożyczał. Stała 
w stołowym pokoju szafa z księgozbiorem TCL czyli Towa
rzystwa Czytelni Ludowej, który służył do wypożyczeń6. 
Wypowiedź Romeyko-Hurko świadczy o patriotyzmie pa
trona i jego pozycji wśród społeczeństwa, również nie
mieckiego, jak i zaangażowaniu w działalność społeczną, 
także dla innych polskich organizacji - np. TCL. Kupczyń
ski miał dużo pracy. Już w 1906 roku został wybrany patro
nem Towarzystw Ludowych7. Patron to tytuł który przy
porządkowany był przywódcy organizacji. To odpowiednik 
dzisiejszego prezesa stowarzyszenia, ale nie można go prze
kładać na dzisiejsze słownictwo. Jeszcze jako proboszcz na 
wsi - w Wielkim Garcu, pisał już artykuły do „Pielgrzyma", 
ale więcej czasu zabierały mu obowiązki patrona towarzystw. 
Wyjeżdżał nieraz na zebrania, na których wygłaszał refera
ty, szczególnie dużo czasu poświęcał młodzieży, wspomina
ła Maria Romeyko-Hurko. Jedyną zapłatą za działalność była 
własna satysfakcja i uśmiech Polaków, bowiem zrozumiałe, 

że taki działacz nie mógł się podobać biskupowi Augusty
nowi Rosentreterowi który był rodowitym Niemcem. W wy
powiedziach mówił o Wujku „Kupczyński das Meine Ne-
benregierung" i nie awansował go8. 

Kres szczęśliwemu życiu familijnemu Kupczyńskich po
łożyła pierwsza wojna światowa - zwana wówczas przez 
współczesnych Wielką Wojną. Wielu straciło swoich bliskich, 
także patron. W lutym 1918 roku w „Pielgrzymie" ukazał się 
nekrolog następującej treści: Po dwuletnich cierpieniach, 
których się nabawił pod Luckiem w grudniu 1915 roku, 
zmarł 28-go stycznia b.r. w sanatorium wojskowym w Kro-
mieryżu brat ukochany śp. Stefan Kupczyński c.k. adiunkt 
skarbowości państwowej a w końcu chorąży w wojsku au
striackim9. Nekrolog obok samej informacji, pokazuje rów
nież skomplikowane losy rodziny patrona. Kupczyński i ro
dzeństwo urodzili się w zaborze rosyjskim, lecz ich drogi 
bardzo się rozeszły. Siostry patrona mieszkały nadal w zabo
rze rosyjskim, Kupczyński był księdzem w zaborze pruskim, 
a jego brat oficerem w armii Jego Cesarsko Królewskiej Mo
ści Franciszka Józefa, władcy Austro-Węgier. 

W okresie po zawarciu rozejmu kończącego działania 
wojenne a przed podpisaniem Traktatu Wersalskiego, 
w wielu pomorskich miejscowościach organizowano wie
ce polskie. Organizowały je także towarzystwa ludowe, któ
rym patronował Kupczyński. Poza tym działacze towa
rzystw prowadzili agitację nawołując Polaków do wstrzymania 
się od udziału w głosowaniu do konstytuanty niemieckiej; 
zbierano podatek narodowy przez ludzi chodzących od 
domu do domu i przekonywujących do ruchu polskiego. 
Niektórzy musieli za ten czyn odpowiadać przed sądem. 
Oskarżano ich o zdradę stanu. W Tczewie oskarżono o to 
m.in.: patrona Kupczyńskiego oraz działaczy: Maksymilia
na Arczyńskiego i Władysława Orcholskiego. Od nieprzy
jemnych następstw uchroniło ich podpisanie traktatu po
kojowego w Wersalu z 1919 roku1 0, na mocy którego 
Pomorze przyznano Polsce. Formalnie wróciło do Macie
rzy na przełomie stycznia i lutego 1920 roku przyłączone 
przez wojska Frontu Pomorskiego dowodzone przez gen. 
Józefa Hallera. Ks. Kupczyński apelował do Pomorzan, aby 
w dniu wejścia wojsk do ich miejscowości nie byli pijani, 
aby rano poszli do kościoła, a potem w bratniej miłości 
i zgodzie urządzić obchód i w uczciwy sposób zabawić 
się wesoło, ale bez pijaństwa i hulanki, bez kart, hazar
du, z niestosownymi tańcówkami, ... i zakończył cytując 
Mickiewicza w uroczystościach Waszych nie naśladujcie 
bałwochwalców11. Wojska Hallera wkroczyły na Pomorze 
na przełomie stycznia i lutego 1920 roku, witane entuzja
stycznie przez Polaków, a wśród nich przez działaczy towa
rzystw ludowych. 

Kupczyński w roku 1920 został nauczycielem w po
wstałej wtenczas w Tczewie Szkole Morskiej. W latach 
1920-1922 był posłem do Sejmu Ustawodawczego. Po raz 
drugi wszedł do Sejmu w roku 1926, na rok (w zastępstwie) 
- po śmierci posła Mani z Rajków. 

W 1926 roku opuścił Wielki Garc, gdy biskupem cheł
mińskim został Polak - Stanisław Wojciech Okoniewski, 
bowiem otrzymał znaczniejsze probostwo - w Tczewie. 
W tym roku został również wybrany prezesem Związku Ka
płanów Diecezji Chełmińskiej „Unitas". Działał nadal in
tensywnie na łonie towarzystw ludowych, ale także dla 
swej parafii. Uczestniczył w spotkaniach wielu parafialnych 
stowarzyszeń tczewskich, zbudował plebanię, odnowił ko
ściół. Walczył z próbami deprawacji swoich parafian. Anna 
Łajming, znana szeroko na całym Pomorzu pisarka kaszub-
sko-pomorska, mieszkająca wówczas w Tczewie i pracują-



ca w „Gońcu Pomorskim", tak opisała w swoich wspomnie
niach złożenie przez księdza Aleksandra Kupczyńskiego 
w redakcji protestu dotyczącego wyświetlania w Tczewie 
niemoralnego filmu: W poniedziałek zjawił się w biurze u dy
rektora ksiądz proboszcz Kupczyński. W redakcji już oddał 
swój artykuł przeciwko Żabińskiemu, który na ulicy, omał-
że nie obok wejścia do kościoła, jakby chciał kusić wier
nych, ustawił ogromną planszę z wielkim napisem rekla
mującym film „Kobieta, która grzechu pragnie". Ksiądz 
skrytykował go za to. Ksiądz wychodził już z biura, gdy 
Żabiński akurat wchodził. A że dowiedział się o niezado
woleniu proboszcza, zaczął się uniewinniać. Zapewniał, że 
następny film, który sprowadza, mówić będzie o życiu świę
tej Teresy. Ale proboszcz tylko machnął ręką i odszedł. W re
zultacie film o życiu świętej Teresy, który był bardzo kaso
wy, oglądaliśmy w miesiąc później, ale w kinie „Bałtyk", 
które miało bardziej zapobiegliwego i przebiegłego kie
rownika12. 

Czym były owe wówczas bardzo rozpowszechnione w 
całej Europie, a nieznane nam towarzystwa, którym patro
nował od 1906 roku aż do II wojny światowej Kupczyński? 
Ludowe nie powinno kojarzyć się nam z dzisiejszym zna
czeniem tego słowa, kojarzonym z wsią. Wówczas słowo 
ludowe było odpowiednikiem dzisiejszego obywatelskie. 
I takie też zadania miały owe towarzystwa. Ich geneza zwią
zana jest z historią powszechną. Powstały pod wpływem 
zarówno rewolucji przemysłowej, jak i francuskiej. Wzo
rem dla społeczników z Pomorza był ksiądz Adolf Kolping, 
wybitna postać, prekursor praktycznej katolickiej nauki 
społecznej w Europie. Pierwsze polskie towarzystwa ludo
we na Pomorzu powstały w roku 1874 w Gdańsku - Towa
rzystwo Ludowe „Jedność" i 1875 w Zblewie. Powstawały 
one również w innych częściach Polski i Europy. Na Po
morzu zawiązały się także niemieckie towarzystwa ludowe. 
Wszystkie one miały te same zasadnicze cele, rozdźwięki 
następowały tylko na tle narodowym. 

Cele organizacji wyjaśnił Kupczyński w czasopiśmie 
„Odczyty". Mówił, iż chcąc przeciwdziałać nieprzyjacio
łom Kościoła, którzy chcieli podkopać wiarę katolicką, to
warzystwa starały się pogłębiać religijność poprzez odpo
wiednie odczyty, propagowanie pism i książek o treści 
religijnej. Towarzystwa wskazywały, w jaki sposób można 
odnieść sukces - przez ciężką pracę, oszczędność, itp., 
lecz nie przez hulanki, swawole13. Wskazywały potrzebę 
zapoznania ludu z przepisami prawnymi - prawami i obo
wiązkami obywatelskimi. I tę rolę towarzystwa spełniały na 
co dzień. Działały m.in. biura porad prawnych prowadzone 
przez adwokatów bezpłatnie. Zapoznawano też członków 
z celami szerzonymi przez socjalistów, chcąc uczulić ich na 
populistyczne i wrogie Kościołowi hasła. Nie bez znacze
nia było życie towarzyskie. 

Z protokołów zebrań i zjazdów działaczy polskich oraz 
ze sprawozdań władz niemieckich wynika, że zakres dzia
łalności towarzystw ludowych był zasadniczo znacznie 
szerszy niż to przewidywały statuty. Niektóre oddziały pro
wadziły w swoich miejscowościach systematyczną akcję 
oświatową i wychowawczą w duchu polskim, włączały się 
do akcji społeczno-politycznych, pomagały w organizo
waniu polskich placówek spółdzielczych14. Rozmawiano, 
wygłaszano odczyty edukacyjne, śpiewano polskie pie
śni. Przy wielu towarzystwach istniały biblioteki groma
dzące polskie książki, działały zespoły teatralne. 

Towarzystwa spełniały szczególnie bardzo ważną rolę 
w czasie wyborów parlamentarnych i samorządowych. Sta
wały się podstawowymi punktami oparcia dla organizowa-
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nia propagandy na rzecz kandydatów polskich. O ile w po
czątkowym etapie istnienia towarzystw głównymi 
organizatorami i działaczami byli księża, to w latach 
1900-1905 włączyło się do pracy także sporo działaczy 
świeckich15. Większość pomorskich towarzystw ludowych 
zrzeszona była w Związku Katolicko-Polskich Towarzystw 
Ludowych. Siedziba Związku znajdowała się w tej miejsco
wości w której zamieszkiwał patron. Zawsze była to miej
scowość na Kociewiu. W latach 1906-1927 siedzibą był 
więc Wielki Garc, a od 1927 roku Tczew. Największa liczba 
oddziałów należała do Związku w roku 1914 - było wów
czas aż 113 oddziałów liczących razem 15.000 członków. 
Ostatnie dane dotyczące tej organizacji mamy z roku 1938 
- było wówczas 91 oddziałów z liczbą 10.218 członków. 
Najwięcej ich było na Kociewiu. 

Działalność towarzystw ludowych i innych organizacji 
polskich natrafiała zawsze na przeszkody ze strony władz. 
W 1897 roku „Pielgrzym" wzmiankował o mającym się od
być 31 stycznia 1897 roku wiecu w celu założenia towarzy
stwa ludowego w Tczewie, w lokalu „zum deutschen Ka-
iser" przy Królewieckim Przedmieściu. W ostatniej chwili 
odmówiono organizatorom tego lokalu, więc spotkanie 
przeniesiono do domu p. Ehma przy ulicy Wiślanej. Na 
zebranie założycielskie przybyło blisko 300 osób, ale poli
cja nie pozwoliła odbyć spotkania, gdyż sala była zbyt 
mała dla tylu osób16. Nie udało się wówczas założyć orga
nizacji w tym mieście. Towarzystwo Ludowe w Tczewie 
powstało dopiero w 1907 roku. Był to pierwszy krok zmie
rzający do zorganizowania samopas chodzących rodzin 
polskich, częstokroć obawiających przyznać się głośno do 
narodowości polskiej. Wieczorami ćwiczono w małym lo
kalu przy ulicy Wąskiej przy dźwiękach skrzypców, które 



ktoś przyniósł, śpiewu pieśni polskich. ...Pierwsze zebra
nia odbywały się w obecności kilku urzędników policyj
nych, którym w głowie pomieścić się nie mogło, że lud
ność polska może mieć jeszcze inne jakieś aspiracje 
nie mogące się pomieścić w ramach istniejących sto
warzyszeń niemieckich oraz że bardzo skromne dąż
ności kulturalne i narodowe skupiające się w Tow. 
Lud. mogą nie być niebezpieczne dla istniejącego po
rządku rzeczy - pisał w 1927 roku Edmund Raduński1 7. 
Ksiądz Kupczynski wówczas proboszcz we wsi Wielki 
Garc pod Tczewem, był założycielem i pierwszym preze
sem tczewskiego towarzystwa. 

W tym towarzystwie początkowo pracowali m.in. Mi
chał Wojciechowski, Jakub Storma, Ignacy Netkowski, Jan 
Struczyński (Struczyński był pierwszym polskim staro
stą w odrodzonej Polsce). Jak pisał Edwin Rozenkranz, 
już po pięciu latach działalności towarzystwo ufundo
wało sobie sztandar, a odnowiono go w 1921 roku. Odtąd 
aż do wybuchu wojny uświetniał on pochody i święta 
narodowe 1 8 . 

Towarzystwa ludowe na co dzień propagowały oszczęd
ność. Dużą wagę przywiązywały towarzystwa do oszczęd
ności w bankach, szczególnie bankach polskich, które rów
nież powstawały niekiedy z ich inicjatywy. Działacze 
towarzystw zakładali Banki Ludowe i pracowali w ich za
rządach. „Pielgrzym" podał opis założenia tej instytucji 
w Tczewie. Dnia 19 sierpnia 1906 roku w Tczewie gościł 
ks. Piotr Wawrzyniak z Mogilna aby służyć radą w założe
niu tu banku ludowego. Do zarządu wszedł ksiądz Alfons 
Mańkowski - wówczas wikary w Lubiszewie pod Tcze
wem, kapitalista Nepomucen Warczyński, i właściciel domu 
Storma. W ogóle tutejsi Polacy poznawszy swą siłę przy 
wyborach do dozoru kościelnego, poczynają się ruszać 
- komentował „Pielgrzym"19. Przy wielu towarzystwach lu
dowych powstawały kasy wsparcia pogrzebowego, mają
ce na celu pomóc członkom kasy w pochówku zmarłego. 
Wiele osób, zwykłych pracowników, rzemieślników nie było 
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pospolitej Polskiej 1919-1927, pod red. H. Mościckiego i W. Dzwon-
kowskiego, Warszawa 1928, s. 95. 

8 M. Romeyko-Hurko, dz. cyt., Meine Nebenregierung = wójt 
uboczny, drugorzędny zarządca - red.) 

9 Pielgrzym, nr 18 z 09.02.1918. 
10 E. Raduński, Dzieje Tczewa, Tczew 1927, s. 126. 
11 Pielgrzym, nr 178 z 16.12.1919. 
12 A. Łajming, Mój dom. Wspomnienia, Gdańsk 1997, s. 64-65, 

(kino „Bałtyk" to późniejsze kino „Wisła" - red.) 
13 Odczyty nr 4 z 1911. 
14 K. Trzebiatowski, Prasa i organizacje polskie w regencji Gdań

skiej na przełomie XIX i XX wieku w świetle pruskich materiałów 
archiwalnych, Rocznik Gdański, t. 27, 1968, s. 131. 

stać na godny pogrzeb, dlatego tworzono tego rodzaju 
kasy zapomogowe. 

Ostatnie lata życia księdza usłane są tajemnicą i nieja
ko legendą. Jak podaje kociewski historyk dr Józef Milew
ski, patron został aresztowany za słuchanie spowiedzi 
w czasie okupacji w języku polskim20. Następnie go zwol
niono. Nakazano mu jednak opuścić okręg Gdańsk - Pru
sy Zachodnie. Przeniósł się do Berlina, do swego przyja
ciela, a dawnego wikarego księdza Bernarda Steina. Zmarł 
w stolicy Niemiec 13 marca 1941 roku wskutek wstrząsu 
nerwowego podczas ataku lotniczego21. Inna jest wersja w 
opinii parafian. Podobno ciągnąc wózek ze swymi rzecza
mi podczas przeprowadzki zmarł na ulicy22. Obie wersje 
się „zazębiają". Mógł podczas nalotu lotniczego - gdy 
uciekał, ulec atakowi. Dokładnej przyczyny zgonu już nie 
da się ustalić, gdyż akta szpitala, w którym miał umrzeć po 
tych wypadkach, zostały zniszczone23. 

Bardzo ciepło wspominają patrona parafianie wówczas 
młodzi, a dziś blisko 80-letni. Był średniego wzrostu, lek
ko pulchny, uśmiechnięty - wspomina parafianka Kup-
czyńskiego - Regina Ciemniewska24. Inni parafianie z Tcze
wa, wspominają Kupczyńskiego również bardzo życzliwie. 
Mówią, że był lubiany, gdyż był usposobienia pogodne
go, uśmiechnięty, spotkane dzieci gładził po głowach 
i rozmawiał...Nie widziałem go nigdy zdenerwowanego 
a zawsze pamiętam uśmiechniętego - mówi Mieczysław 
Polewicz25. 

Bardzo ciepły, ludzie do niego się garnęli, cenili, sza
nowali. Był skromny, cieszył się poważaniem parafian. 
Żył sprawami parafii, garnęły się do niego dzieci. Naj
bardziej utkwiło mi w pamięci to, że lubił aby dzieci 
głośno rytmicznie śpiewały podczas mszy (...)26. 

W wypowiedziach parafian można zauważyć, że pa
tron był dobrym kapłanem. 

Kiedy myślę o nim (Kupczyńskim - K.K.), mówię: życz
liwość i dobroć - wspomina Regina Ciemniewska27. Życz
liwy, dobry - jak pięknie brzmią te słowa... 

15 Tamże, s. 131-132. 
16 Pielgrzym, nr 9 z 21.01.1897; nr 14 z 02.02.1897. 
17 E. Raduński, Zarys..., s. 121-122. Kupczynski często jeź

dził do tczewskiego towarzystwa, wygłaszał na spotkaniach od
czyty. Pielgrzym, nr 87 z 21.07.1923. 

18 Tamże, s. 190-191. 
19 Pielgrzym, nr 101 z 23.08.1906. 
20 J. Milewski, Mały słownik duchownych Kociewia ofiar repre

sji 1939-1956, Starogard Gdański 1994, s. 40. 
21 W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa 

rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, 
część 2, Warszawa 1977, s. 16, 74. Cyt. za W. Gruba ks., Z dziejów 
parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wiel
kim Garcu, Pelplin 2002, s. 155. 

22 Ankieta na temat księdza Kupczyńskiego wypełniona przez 
Mieczysława Polewicza z dnia 03.04.2002. 

23 Korespondencja K. Kordy z Kongregation der Marienschwe-
stern w Berlinie z 27.12.2002. Zgromadzenie to opiekowało się 
szpitalem St. Antonius Krankenhaus w Berlinie, w którym zmarł 
patron towarzystw ludowych. 

24 Ankieta na temat księdza Kupczyńskiego wypełniona przez 
Reginę Ciemniewska z dnia 28.03.2002. 

25 Ankieta na temat księdza Kupczyńskiego wypełniona przez 
Mieczysława Polewicza z dnia 03.04.2002. 

26 Ankieta na temat księdza Kupczyńskiego wypełniona przez 
Reginę Ciemniewska z dnia 28.03.2002. 

27 Ankieta na temat księdza Kupczyńskiego wypełniona przez 
Reginę Ciemniewska z dnia 28.03.2002. 



MARTA CHRZANOWSKA 

Cztery etapy rozwoju Lubiszewa 

Rozwój Lubiszewa należy rozpatrywać i analizować 
w zasadzie w trzech etapach. Lubiszewo, jako 
miasto, założone w 1198 roku na mocy przywileju 

lokacyjnego księcia Grzymisława. Do roku 1229 funkcjo
nowała tu i rozwijała się instytucja kasztelanii; ten okres 
przyjmuje się jako etap pierwszy. Nie znamy bliżej powsta
nia kasztelanii lubiszewskiej. Należy jedynie przypuszczać, 
że jej początki związane są z zakończeniem podboju całego 
Pomorza przez Bolesława Krzywoustego i wprowadzeniem 
tu nowego ustroju polityczno-administracyjnego. 
Powstanie kasztelanii lubiszewskiej możemy umieścić w la
tach 1120-1122. Niektórzy badacze dziejów Pomorza Nad
wiślańskiego umieszczają datę powstania kasztelanii 
nieco później, tzn. w połowie XII wieku, tj. około 1148 
roku. Data powstania parafii lubiszewskiej do dziś budzi 
ogromne kontrowersje wśród historyków i tak naprawdę 
do końca nie wiadomo dokładnie, kiedy ta parafia zo
stała założona. 

W latach 1185-1186, jak głoszą źródła historyczne, zbu
dowany został w Lubiszewie drewniany kościół parafial
ny. W 1198 roku, książę Grzymisław nadał pewną część 
dochodów kościelnych zakonowi joannitów, co tym 
razem może świadczyć o wcześniejszym istnieniu parafii 
lubiszewskiej. Drewniany kościół lubiszewski należy zali
czyć do pionierskich reliktów wiary chrześcijańskiej na Po
morzu Nadwiślańskim. 

Kasztelania zaczęła się rozwijać dzięki inicjatywie go
spodarczej joannitów, co znalazło potwierdzenie we wspo
mnianym dokumencie historycznym z 1198 roku. Zakon 
ten otrzymał dziesiątą część dochodów z cła i tym samym 
potwierdzone zostało funkcjonowanie już w XII wieku sta
cji celnej w Lubiszewie. Istnienie i działalność kasztelanii 
lubiszewskiej wywarło znaczny wpływ, na rozwój osadnic
twa najbliższego zaplecza. Kasztelania, dzięki posiadaniu 
stałej załogi zbrojnej, stwarzała warunki bezpieczeństwa 
i stanowiła czynnik sprzyjający dla podjęcia działalności 
gospodarczej. Z drugiej strony, istnienie kasztelanii wiąza
ło się z egzekucją powinności miejscowej ludności na rzecz 
panującego. Bardzo wcześnie zakładane przy kasztelaniach 
kościoły parafialne wraz z obowiązkiem świadczeń na rzecz 
księcia, w poważnym stopniu przyczyniły się do integracji 
ludności. Podobne zjawiska miały miejsce w kasztelanii 
lubiszewskiej, gdzie w jej powstaniu należy widzieć mo
ment poważnie przyspieszający rozwój Lubiszewa. Z chwilą 
jej ostatecznego uformowania się, nastąpił dalszy dopływ 
ludności, szczególnie z tych grodów, których funkcje za
częły stopniowo zamierać. 

W drugim etapie rozwoju Lubiszewa, rozpoczy 
nającym się od 1229 roku i trwającym do prze 
łomu lat 1252-1253, pojawiło się w nazewnictwie 

źródłowym księstwo lubiszewskie, związane przede wszyst
kim z osobą księcia Sambora II. Z chwilą przybycia Sambora 
II do Lubiszewa, dzielnica poszerza swoje granice, wchłania
jąc miedzy innymi ziemię gniewską i starogardzką. 

Praktycznie o istnieniu księstwa można już mówić od 
1220 roku, kiedy to umierający książę Mściwoj I dokonał 
podziału dzielnicowego Pomorza Gdańskiego. W 1229 roku 
Sambor II objął rządy w Lubiszewie, używając tytułu księ
cia. Równolegle istniała instytucja kasztelanii związana 
z urzędem kasztelana Warczona, który swoją funkcję pełnił 
w latach 1229-1240. 

Źródła historyczne wspominają również o istnieniu 
innych urzędników dworskich, a mianowicie wymienia
ją stolnika Wirgona i podczaszego Domasława. W nie
co późniejszym okresie poczet urzędników dworskich 
księcia Sambora II znacznie się powiększył, obejmując 
swym zasięgiem takie urzędy, jak: skarbnik, kanclerz 
i podkomorzy. 

Za panowania Sambora II dochodziło w Lubiszewie do 
wielu nieporozumień i sporów z joannitami. Wrogo nasta
wiony Sambor II utrudniał, a czasami wręcz uniemożliwiał 
joannitom prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Lubiszewski konwent joannitów, obok starogardzkie
go, należy do najstarszych na Pomorzu. Domy joannickie 
w XIV wieku z siedzibą w Lubiszewie, Starogardzie oraz 
Sławnie, stanowiły jedną komandorię, na której czele stał 
komtur lubiszewski, Jan z Rogowa. Przyjął on tytuł in Lub-
bessow et Slauna. 

Pomiędzy joannitami lubiszewskimi a sławneńskimi ist
niały bliskie związki i stosunki, o czym świadczy fakt doko
nania nadań w Sławnie przez księcia Świętopełka II w 1248 
roku dla Zakonu w Lubiszewie. Podobne nadania miały 
miejsce w 1288 roku za panowania Mściwoja II. Powiąza
nia rodzinne książąt sławneńskich z władcami Lubiszewa 
i Świecia przyczyniły się do tego, że na początku XIII wie
ku napłynęła ze Sławna do Lubiszewa grupa joannitów 
osiedlając się tu na stałe. Władcy Sławna, Bogusław i Do-
brosława, posiadali majątki ziemskie na terenie dzielnicy 
lubiszewskiej i świeckiej. 

Głównym ośrodkiem joannickim w tamtym okresie był 
Starogard. W ogłoszonej bulli z 12 marca 1238 roku przez 
papieża Grzegorza XV, Sambor II potwierdził swój tytuł księ
cia. Bulla ta była wydana dla joannitów starogardzko-lubi-
szewskich, chociaż już znacznie wcześniej ośrodek joan-
nicki zaczyna stopniowo przesuwać swój punkt ciężkości 
ze Starogardu do Lubiszewa. 

Przeniesienie siedziby do Lubiszewa nie było aktem 
jednorazowym; proces ten należy odpowiednio rozłożyć 
w czasie. Wielokrotnie wspominany przywilej z 1198 roku 
wymienia na pierwszym miejscu dom joannicki w Lubisze
wie, a następnie w Starogardzie, choć ten ostatni był starszy. 
Takie potraktowanie kolejności może świadczyć o rosnącej 
potędze Lubiszewa. 

Sambor II z chwilą przybycia w 1229 roku do Lubi
szewa zastał tu już mocno zasiedziałych joannitów. Do
kumenty źródłowe mówią o zaistniałym głośnym kon
flikcie pomiędzy księciem Samborem II a joannitami, 
o należące do zakonu majątki Turze i Malenin. W spo
rze tym, po stronie joannitów opowiedział się książę 



Świętopełek II. Niewyraźnie zarysowująca się sytuacja, 
była pretekstem do przeniesienia siedziby księcia z Lubi-
szewa do Tczewa (lata 1252-1253). 

W II połowie XIII wieku wzrosło znaczenie gospodar
cze Tczewa związane m.in. z intensyfikacją żeglugi na Wi
śle. Główne handlowe miejsce zostało przeniesione do Tcze
wa, gdyż względy ekonomiczne przemawiały za tym, iż 
drogą wodną łatwiej i szybciej można było dotrzeć do mo
rza. Książę Sambor II mógł się tym samym oddalić i uwol
nić od joannitów. 

Na przełomie XII i XIII wieku możliwości rozwojowe 
Tczewa były stosunkowo niewielkie. Konkurencja są
siedniego Lubiszewa wpłynęła opóźniająco na rozkwit 
gospodarczy osady tczewskiej. Wisła w tym czasie była 
martwa gospodarczo. Jednak już pod koniec I połowy 
XIII wieku nastąpiło znaczne ożywienie gospodarcze 
Tczewa. Wybudowanie portu tczewskiego, wzrost ry
bołówstwa, pojawienie się floty wojennej, a także po
wstanie w 1252 roku stacji celnej i wreszcie przystąpie
nie do budowy zamku (budowę ukończono przy pomocy 
Krzyżaków w 1255 roku), zdecydowało w pewnym stop
niu o gospodarczo-obronnym znaczeniu Tczewa na 
Pomorzu Nadwiślańskim. 

Wraz z Samborem II przeniósł się do Tczewa cały 
orszak i świta urzędników dworskich, a także urzędy 
ziemskie. Wiatach 1252-1272 dzięki inicjatywie żony 
księcia Sambora II - Matyldy, do Tczewa zaczęły przy
bywać liczne rzesze kupców lubeckich. W 1260 roku 
nastąpiła lokacja Tczewa na prawie lubeckim. Przy pomocy 
„opiekuńczych" Krzyżaków, Sambor II zaczął budować 
miasto. 

Najmłodszą z córek Sambora II była Małgorzata, któ
ra w 1248 roku, w wieku kilkunastu lat poślubiła króle
wicza duńskiego Krzysztofa I, syna Waldemara II. Król 
Krzysztof I panował w Danii krótko, w latach 1252-1259. 
Po jego śmierci, na skutek nieletniości następcy tronu 
Eryka, regentką została, przez 20 lat, matka - królowa. 
Nie zerwała jednak więzi z ojczyzną - chętnie odwie
dzała rodzinę na Pomorzu Gdańskim. Z przyjemnością 
oddawała się polowaniom na dziką zwierzynę. Mawia
no o niej jako o „dzikiej łowczyni", „dzikiej Małgosi" 
lub „Małgorzacie co koń wyskoczy". 

Etap trzeci rozwoju Lubiszewa przypada na lata 1252-
po 1308 i odbywa się głównie pod patronatem joanni-

tów Wydawało by się, że przeniesienie dworu sam-
borowego do Tczewa osłabi pozycję gospodarczą Lubi
szewa. Twierdzenie takie było niesłuszne. Należy przyjąć 
taką wersję: politycznie i administracyjnie Lubiszewo zo
stało w sposób naturalny zepchnięte na plan dalszy (po 
prostu przestało być stolicą), lecz głównie dzięki joanni-
tom, następuje swobodny i dalszy dynamiczny rozkwit go
spodarczy tej dzielnicy. 

Silni gospodarczo joannici uzyskali w 1288 roku od 
Mściwoja II prawo targu, w którym zniesiono płacenie ceł 
dla wszystkich osób przybywających w celach gospodar
czych i handlowych do Lubiszewa. Na mocy tego prawa, 
Lubiszewo otrzymało zgodę na prowadzenie dwóch jar
marków. Był to duży sukces gospodarczy. Następnie joan
nici podjęli intensywne starania i zabiegi zmierzające do 
przekształcenia Lubiszewa w prężny ośrodek gospodar
czy, o zasięgu ogólnopomorskim. Ich zamierzenia szły w kie
runku modyfikacji gospodarki towarowo-pieniężnej, sta
wiając na poczesnym miejscu znaczenie pieniądza jako 
środka płatniczego. 

Rozwijało się również miasto i osada targowa, a znie
sienie ceł przyciągnęło kupców i rzemieślników z całego 
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regionu Pomorza Gdańskiego. W 1289 roku zakon joan
nitów otrzymał od księcia Mściwoja II zezwolenie na 
wybudowanie młyna wodnego na rzece Szpęgawie. 
W wyniku wymiany handlowej umacniał się rynek lo
kalny i jego najbliższe zaplecze; rozwijał się również 
rynek tzw. towarów wyższych potrzeb, którego główny
mi odbiorcami były warstwy uprzywilejowane. W dalszym 
ciągu rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna, któ
ra przyczyniła się do wprowadzenia i upowszechniania 
renty pieniężnej. Prosperujący rynek lokalny stanowił 
podatny grunt rozwoju rzemiosła, rolnictwa, młynar-
stwa, krawiectwa, rzeźnictwa i wielu innych branż go
spodarczych. 

Joannicki rynek lubiszewski stanowił bezpieczną eko
nomicznie i opłacalną lokatę rodzącego się pieniądza ustro
ju feudalnego; rynek ten urósł do uprzywilejowanych ryn
ków Pomorza Gdańskiego w II połowie XIII wieku. Można 
tu było kupić, sprzedać i wymienić szeroką gamę wszyst
kich towarów codziennego użytku. 

Tragiczny dla Pomorza Gdańskiego przełom lat 1308-
1309 nie ominął i Lubiszewa. Oddziały brandenburskich 
grabieżców niespodziewanie zaatakowały nieprzygoto
wane absolutnie do obrony Lubiszewo. Najeźdźcy splą
drowali i złupili osadę targową. Zniszczenia były ol
brzymie, tak wielkie, że od tego momentu datuje się 
stopniowy upadek gospodarczy Lubiszewa. Margra
biowie brandenburscy zapłacili joannitom odszkodo
wanie, ale nigdy już Lubiszewo nie zdołało wydźwignąć 
się z dokonanych zniszczeń. 

W latach 1380-1395 istniało jeszcze rzeźnictwo i piekar-
nictwo, ale już na początku panowania krzyżackiego znie
sione zostało w Lubiszewie prawo targu. Zniechęceni 
joannici zrezygnowali z dążenia do przywrócenia daw
nej potęgi i świetności gospodarczej i w 1400 roku na
stąpiła tu lokacja wsi na prawie niemieckim. Na mapie Po
morza Nadwiślańskiego zaczęła funkcjonować osada 
wiejska o nazwie Lubiszewo. 

Po dokonanych zniszczeniach spowodowanych na
jazdem Brandenburczyków, Lubiszewo (ale już jako 
wieś) próbuje się dźwignąć ze strat gospodarczych. 
Następuje pewne, zresztą niewielkie, ożywienie gospo
darcze, ale daleko odbiegające od tego sprzed 1308 roku. 
Ten niewielki okres próby ratowania gospodarki można 
było zaliczyć czwartego okresu istnienia Lubiszewa; 
trudno tu mówić o jakimkolwiek rozwoju gospodarczym. 
Pokładane nadzieje rozwoju Lubiszewa spełzły na ni
czym. Były czynione, przez joannitów, intensywne pró
by i rekonstrukcje ratowania lubiszewskiej osady, ale 
bezskutecznie; zniszczenia okazały się zbyt wielkie. 
Należy podkreślić, iż joannici czynili ogromne starania 
po 1400 roku o przywrócenie praw miejskich dla Lubi
szewa, lecz bez rezultatu. Krzyżacy, dbając o własne 
interesy, nie dopuścili do ponownej lokacji i Lubisze
wo przestało funkcjonować jako ośrodek miejski, chy
ląc się stopniowo ku upadkowi gospodarczemu i admi
nistracyjnemu. Znajdujący się w Lubiszewie młyn 
przeszedł po 1400 roku w posiadanie krzyżackie. Ogra
niczono swobodę handlu, likwidowano stopniowo 
warsztaty rzemieślnicze, piekarnie i rzeźnie. W takim 
stanie rzeczy, joannici ostatecznie zrezygnowali z dal
szych prób odrestaurowania Lubiszewa i nadania mu 
praw miejskich. 

Bibliografia dotycząca całego cyklu szkiców o Lubiszewie 
(od nr 4/47) zostanie zamieszczona po ostatnim tekście. 

KMR 



BOGDAN BIELIŃSKI 

Co wynikło z sąsiedztwa 
dziedzica z plebanem 

czyli o ziemiańskiej familii Tollików w Kiełbasinie 

Najstarsze znane pokolenia Tollików zamieszki
wały w Rajkowach pod Pelplinem i stąd rodzi
ny ich przenosiły się w różnych kierunkach, 

głównie osiedlając się we wsiach kociewskich, ale też na 
Pomorzu. Zanim Jan Michał Tollik (1855-1921) syn Jana (1818-
1855) i Janeatty z domu Taube osiadł w Kiełbasinie, jeszcze 
jako kawaler bywał rządcą na kilku majątkach ziemskich. 
Dorobił się na tyle, że zapas gotówki pozwolił mu na kupno 
znacznego majątku. Swojej rodzinie z żalem wspominał, że 
z domu rodzicielskiego nie otrzymał nic, wyniósł z niego je
dynie te dziesięć palców, którym zawdzięcza to co ma. 

Było ich troje 

trojga rodzeństwa, zstępnych Jana i Janeatty pier
worodną była Paulina (1852-1939), którą rodzice wy

dali za Jakuba Manię do Sztumskiej Wsi. Z Maniami Tolli
ków łączyły też dalsze związki, żeby wspomnieć tylko ślub 
Klary, córki Melchiora Tollika i Pauliny z d. Behrendt z Paw
łem Manią, bratem Jakuba. Kolejne skoligacenie z Mania
mi nastąpiło przy okazji ponownych zaślubin Heleny, wdo
wy po Janie Tolliku. 

Starszym bratem Jana był Franciszek Teodor (1853-1880) 
ożeniony w 1877 roku z Klarą Tollik, która wcześnie owdo
wiała i wyszła za ww. Pawła Manię. Franciszek padł jako 
pierwszy ofiarą epidemii tyfusu plamistego, która w 1880 
roku ogarnęła Rajkowy i tamtejsze okolice. 

Klara była stryjeczną siostrą Franciszka czyli jego ku
zynką. Rzetelnym okazał się początkowo powątpiewany 
zapis metrykalny w liber copulatorum, że Klara zamężna 
Tollik jest też z d. Tollik. 

Trzecim i ostatnim interesującym nas najbliżej jest Jan 
Michał Tollik, który urodził się jako pogrobowiec 3 listopa
da 1855 roku w Rajkowach, gdzie mocno zakorzenieni byli 
jego przodkowie ojciec Jan i dziadek Franciszek ożeniony 
z Anną Ornass. Ojciec Jan zmarł 31 października 1855 roku 
w wieku zaledwie 37 lat. Z Ornassami nadto skoligacenie 
nastąpiło przez to, że Helena Tollik, córka Jana Michała 
poślubiła Józefa Ornassa. 

Do Kiełbasina Jan Michał trafił około 1890 roku i tu kupił 
majątek ponad 400-hektarowy. Ze źródeł niemieckich (Hand-
buch des Grundbesitzess im Deutschen Reich-Provinz West 
Preuss opublikowany w Berlinie w 1894 r.) wynika, że areał 
jego gospodarstwa wynosił 431,23 ha, w tym 369,20 ha to 
były grunty rolne oraz 43,80 ha łąki. Resztę stanowiły tereny 
zabudowane i nieużytki. Ten majątek w ewidencji oznaczony 
był jako „Kiełbasin A". Jego czysty dochód z ziemi w skali 

rocznej wynosił 2.308 marek. Z racji posiadania tak wielkiego 
majątku rolnego Jan Tollik był największym ziemianinem 
w szeroko pojętej familii. W tym samym źródle podaje się 
drugi majątek oznaczony jako „Kiełbasin B", którego właści
cielem był Georg Tiedemann z areałem łącznym 264,09 ha. 

Trochę o Kiełbasinie i parafii 

Wieś Kiełbasin położona jest nad rzeką (strugą) Ba
chą w ówczesnym powiecie toruńskim. Pierwszy 

zapis w źródłach z 1383 roku - Wurst, potem nieznaczne 
zmiany literowe w nazwie, a od 1641 roku Kiełbasin. W śre
dniowieczu wieś była własnością krzyżacką i należała do 
komtura toruńskiego. Na przełomie XV i XVI wieku należa
ła do rodziny Wege, po czym za zgodą króla wieś wykupio
na została przez miasto Toruń. 

Kiełbasin ucierpiał w czasie wojen szwedzkich w XVII 
wieku tak, że z osiemnastu gburów pozostało jedynie dwóch, 
ucierpiały też budynki parafialne i kościół. Ponieważ rada 
miejska Torunia nie chciała pomóc, wieś wytoczyła proces 
miastu, który zakończył się zwycięstwem Kiełbasina. Z za
chowanych wiadomości o wysokościach dziesięcin dawa
nych kościołowi równocześnie wiemy, że np. w 1667 roku 
było tu już tylko dwóch, a w 1706 roku czterech chłopów 
i dwóch ogrodników. W 1730 roku magistrat toruński wydał 
wieś radnemu Rosstauscher na 20 lat bez wszelkiego czyn
szu, aby zainwestował w folwark i zaprowadził gospodarkę. 
W roku 1859 jako posiadacz gruntów figuruje już Wierzbicki. 

Parafię też z początkiem XIV wieku założyli Krzyżacy. 
Na okres czasu wskazuje bryła kościoła zbudowana w więk
szej części z kamienia. Kościół był wielokrotnie przebudo
wywany (XVII w.) - nadbudowa wieży i odnawiany w XX 
wieku. Kościół jest gotycki na planie prostokąta. 

Z parafialnego archiwum zachowały się księgi metrykal
ne jeszcze z pierwszej połowy XVIII wieku. Z chrztów i ślu
bów są księgi od roku 1739, a z pogrzebów od roku 1845. 
Brak księgi pogrzebów z lat 1918-1944 zniszczonej przez żoł
nierzy radzieckich w 1945 roku. 

Wokół kościoła roztacza się cmentarz parafialny, kil
kakrotnie powiększany. W części poszerzonej usytu
owano kostnicę. Wiele tu pięknych nagrobków. Z rodziny 
wybija się grób dziedzica z Kiełbasina, zmarłego w 1921 
roku, Jana Tollika; obok niego pochowana jest jego żona 
Helena Aniela z Gulgowskich Tollikowa, secundo voto 
Mania zmarła w 1940 roku. Nagrobek Ornassów domi
nuje wysokością. Spoczywa tu Aleksander, zmarły 
w 1930 roku, jego żona Franciszka z Wojnowskich, zmar-



Jan Tollik z żoną Heleną z domu Gulgowską Grób Jana Tollika, dziedzica Kiełbasina 

ła w 1941 roku, ich syn Adam, zmarły w 1939 roku oraz 
Józef (brat Adama), pochowany w 1952 roku, mąż Hele
ny z d. Tollik. Jedna z mieszkanek Kiełbasina opowia
dała, że gdy chowano Józefa Ornassa otwarto z ciekawo
ści trumnę ze zwłokami Aleksandra. Obecni zobaczyli całą 
postać nieboszczyka łącznie z sumiastym wąsem. Wystar
czyło jednak drgnienie, a całość się rozsypała w mgnieniu 
oka, bo zwłoki były spopielone. 

Przy przejściu z kościoła na plebanię widzimy grób 
ks. Polikarpa Gulgowskiego (zm. 1949 r.), pochowani są tak
że proboszczowie tej parafii. Tu też spoczywa długoletni 
organista, Adam Chudziński, oraz dziedzicowie Mellino-
wie z Zalesia. 

Siedlisko dziedzica 

zabudowań dawnego majątku Tollika pozostał budy-
nek mieszkalny, wielokrotnie przebudowywany. Za

chował się też dom postawiony dla służby po 1925 roku 
przez następcę Tollika - Jana Manię. Z innych zabudowań 
po ostatniej wojnie pozostały ślady dawnej stajni. Poza 
tym zachowały się jeszcze dwa budynki mieszkalne posta
wione poza majątkiem bliżej wsi. Siedlisko Tollika sąsiado
wało przez drogę z kościołem parafialnym pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, którego proboszczem do 1899 
roku był ksiądz Maksymilian Wika Czarnowski. 

Pleban się skoligacił 

Od 1899 roku proboszczem w Kiełbasinie był ks. Poli
karp Gulgowski (1870-1949). Ksiądz pochodził z wie

lodzietnej rodziny i szczególnie starał się pomóc swym 
siostrom. Jak tylko objął probostwo przyjął najmłodszą sio

strę Annę, wtenczas pannę jako pomoc na plebanię. Jed
nakże po roku nastąpiła wymiana i w 1900 roku miejsce 
Anny zajęła jej starsza siostra Helena Aniela. Trzecią sio
strą księdza, którą przygarnął na plebanię była Waleria, na 
starość niewidoma, zmarła w roku 1927 w wieku 71 lat. Była 
zapewne wdową, po mężu nosiła nazwisko Szwedowska 
lub Smaglińska. Waleria była siostrą przyrodnią księdza 
i sióstr z pierwszego małżeństwa ich ojca Jana z Glińską, 
drugą żoną była Anna z d. Szeffs. 

To zabiegi ks. Polikarpa doprowadziły, że po 13 latach 
obecności w Kiełbasinie Helena poślubiła znacznie od sie
bie starszego Jana Tollika. Oboje nie chcieli rozgłosu, ślub 
zatem odbył się w odległym Poznaniu w 1913 roku. Nieba
wem doczekali się dwójki dzieci: Heleny (ur. w 1915 r.) i Ja
na (ur. w 1917 r). 

Niepokoje dziedzica i problemy jego żony 

Jan musiał mieć złe przeczucie, bo niepokoiła go przy-
szłość majątku, gdy jego zabraknie. Jak wspominał me

cenas Tadeusz Balewski z Torunia, Jan Michał wyznaczył 
notarialnie dwóch opiekunów swego spadku w celu za
bezpieczenia przed zmarnotrawieniem. Opiekunami zostali: 
ks. prałat Polikarp Gulgowski, drugim był „przydany" Fran
ciszek Górski, lekarz-weterynarz z Chełmży, szwagier Jana 
Mani (mąż jego siostry Salomei). 

Jan Tollik dobrze radził sobie z prowadzeniem tak znacz
nego gospodarstwa. Korzystając z kapitału zaufania, któ
ry zaskarbił sobie u miejscowej społeczności wybrany zo
stał wójtem i miał również zastępować starostę. Jakby pracy 
zawodowej i społecznej było mało nie potrafił odmówić 
pomocy w prowadzeniu gospodarstwa rolnego Działow-
skich w pobliskim Miradowie, gdzie osierocony następca 



był jeszcze za młody do samodzielnego prowadzenia ma
jątku ziemskiego. 

Jednakże już w 1921 roku po ośmiu latach małżeństwa, 
po długiej chorobie, jak to odnotowano w nekrologu, Jan 
Tollik zmarł pozostawiając na majątku żonę z dwojgiem ma
łoletnich dzieci. Pochowany został w Kiełbasinie. Rodzina 
postawiła mu na grobie okazały pomnik. 

Majątek w różnych rękach 

Wdowa Helena poprosiła o pomoc w prowadzeniu 
gospodarstwa swego brata, Albina Gulgowskiego 

z Kiełpina. Pomoc ta miała okazać się krótkotrwała. Zachoro
wał bowiem prowadzący gospodarstwo rodzinne w Kiełpi
nie Józef Gulgowski, który w 1924 roku zmarł. W tej sytuacji 
Albin musiał wrócić do Kiełpina i objąć gospodarkę. Helena 
znowu pozostała sama. Wtedy powierzono majątek w Kieł
basinie niejakiemu Osińskiemu, który zresztą dobrze wywią
zywał się z zadania. 

Jednakże osierocone dzieci i brak dziedzica skłoniły 
wdowę do ponownego zamążpójścia. Zainteresowanie 
małżeństwem wykazał Jan Mania. Z zawodu był kupcem 
i miał sklep w Toruniu na ul. Szerokiej róg Wielkie Garbary. 
Sklep był branży spożywczej, a dla wtajemniczonych na 
zapleczu miał wyszynk. Ponieważ Jan był samotny ścią
gnął do pomocy matkę Paulinę z d. Tollik, od dawna wdo
wę i niezamężną siostrę Walerię. Paulina Mania była sio
strą rodzoną Jana Michała i od dawna myślała o osadzeniu 
syna na majątku brata. Własnych dzieci miała siedmioro, 
a mąż jej Jakub zmarł w 1901 roku. Brat jej Jan Michał długo 
pozostawał kawalerem i gdyby nie ks. Polikarp prawdopo
dobnie pozostałby nim do końca życia. Porozumienie co 
do zawarcia związku Heleny z Manią zawarte zostało w za
ciszu domowych pieleszy. Przeciwną temu związkowi była 
najbliższa rodzina w tym także ks. Polikarp i gdy się o tym 
dowiedział odseparował się na dłuższy czas od siostry i jej 
rodziny. Ślub odbył się w 1925 roku, a miejsce jego zawar
cia owiane zostało tajemnicą. Ksiądz przywrócił kontakty 
z rodziną dopiero w 1940 roku chrzcząc w dniu 2 lutego 
wnuczkę swej siostry, Krystynę Ornass. 

Ślub ten nie przyniósł szczęścia rodzinie. Skutki nie 
dały na siebie długo czekać. Mania częściej miewał in
teresy w Toruniu niż na majątku swej żony. Obiektyw
nie należy jednak wspomnieć, że Jan Mania jako kupiec 
był zauważony w swoim środowisku w Toruniu. Ina
czej nie zostałby dokooptowany w trakcie kadencji do 
Wydziału Wykonawczego Związku Towarzystw Ku
pieckich na Pomorzu. Związek powołano w 1919 roku 
z siedzibą w Grudziądzu, a Wydział utworzony został 
jeszcze poza Zarządem. 

Dla zaspokojenia bieżących potrzeb Mania wyprzeda-
wał jednak inwentarz, a także areał ziemski ulegał stałemu 
zmniejszaniu. W 1929 roku gospodarstwo miało już tylko 
264 ha. Do tego przeprowadzona w okresie międzywojen
nym parcelacja spowodowała, że w jej wyniku areał 
zmniejszony został do 200 ha. W tej parcelacji uczestniczył 
osobiście inż. Czesław Tollik, syn Juliana i Doroty z Bol-
tów, kuzyn poprzedniego właściciela Kiełbasina. Czesław 
w tym czasie zatrudniony był w Pomorskim Urzędzie Woje
wódzkim w Toruniu. 

Zły stan majątku spowodował w 1938 roku wyznacze
nie przez Sąd Grodzki Mieczysława Józefa Ornasssa jako 
sekwestratora. To postanowienie sądu zostało poprzedzo
ne odebraniem pełnomocnictwa Janowi Mani do prowa
dzenia spraw majątkowych. 

Helena Mania z trudem przechodziła okres drugiego mał
żeństwa i odbiło się ono na jej zdrowiu. Dzieci z tego małżeń
stwa nie było już żadnych. Zmarła 7 marca 1940 roku w Kieł
basinie. Pochowana została obok swego pierwszego męża. 

Jan Mania z chwilą wybuchu wojny został aresztowa
ny i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross 
Rosen, gdzie w 1943 roku zginął. 

Opiekun sądowy majątku Mieczysław Ornass (1894-
1952), syn Aleksandra i Franciszki z d. Wojnowskiej po
chodził też z zamożnej rodziny gburskiej. Majątek mieli w Li
sewie toruńskim. W tej rodzinie urodziło się aż jedenaścioro 
dzieci. W 1926 roku, po usamodzielnieniu się dzieci, kupili 
gospodarstwo w Kiełbasinku, gdzie po ojcu Aleksandrze 
gospodarkę objął syn Alfons. Stamtąd też trafił do Kiełba
sina Mieczysław Józef Ornass. 

Nieistniejąca już 
plebania 

w Kiełbasienie. 
Stan z 1983 roku. 

Fot. Bogdan Bieliński 



Ślub Heleny Tollik, córki Jana 
z Mieczysławem Ornassem w Bydgoszczy w 1939 r. 

Drugie pokolenie nie miało już szans 

Ślub Heleny, córki Jana Tollika z Mieczysławem Józe
fem Ornassem został zawarty w 1939 roku w kościele 

w Bydgoszczy, co potwierdza trwającą jeszcze w tym cza
sie izolację tej rodziny z proboszczem w Kiełbasinie. W cza
sie okupacji urodziły się z tego małżeństwa dwie córki: Kry
styna (ur. 1940) w Kiełbasinie i Aleksandra (ur. 1941) 
w Leszczu. Pierwsza została nauczycielką i wyszła za Józe
fa Wiśniewskiego do Kowalewa Pomorskiego. Druga po
ślubiła Zdzisława Gabryszaka i zamieszkała w Toruniu. 

Brat Heleny - Jan Tollik (1917-1960) pozostał kawale
rem. Przed wojną podjął studia ekonomiczne na SGPiS 
w Warszawie. W wojsku związany był z formacją strzelców 
konnych w stopniu podporucznika. W chwili wybuchu 
wojny powołany został do wojska i znalazł się na froncie 
zachodnim. Po wojnie osiadł w Anglii i zamieszkał w She-
field. Działał czynnie w gronie Polonii, będąc członkiem 

klubu polskiego. Zmarł nagle na serce w 1960 roku i po
chowany został w miejscu zamieszkania. 

Młodzi Ornassowie mieszkali na gospodarstwie ro
dowym żony jeszcze do 1941 roku, kiedy to okupant 
nakazał opuścić majątek i rodzina znalazła schronienie 
w Leszczu. Na majątku ich osadzony został Niemiec 
Knos. Obowiązki duszpasterskie w czasie wojny w miej
scowej parafii sprawował ks. Stanisław Paluszyński do
jeżdżając z innych parafii. 

Po wojnie majątek Tollików został rozparcelowany 
w oparciu o dekret PKWN o reformie rolnej. Z części 
gruntów zawiązano również rolniczą spółdzielnię pro
dukcyjną, która jednak rozpadła się wraz z upadkiem 
kolektywizacji w latach pięćdziesiątych ubiegłego stu
lecia. Gmina jeszcze do dziś dysponuje gruntami z tego 
majątku i je rozprzedaje. 

Więcej o Gulgowskich 

Gulgowscy mieli rodowy majątek w Kiełpinie o are-
ale 218 ha w tym znaczny obszar lasów (Bory Tu

cholskie). W zabudowie dominował dom mieszkalny 
z wystrojem pałacowym, który dotąd się zachował. Go
spodarkę prowadził Józef Gulgowski rodzony brat 
ks. Polikarpa z Kiełbasina. To ich kuzyn Izydor Gulgow
ski (1874-1925), ożeniony z Teodorą Fethke, pochodzą
cy z Iwiczna był współzałożycielem wraz z małżonką 
Muzeum Etnograficznego we Wdzydzach. 

Ks. Polikarp maturę zrobił w 1892 roku w Chełmnie, 
a święcenia kapłańskie po ukończeniu studiów w Semina
rium Duchownym w Pelplinie otrzymał w 1896 roku. Wika-
riat przeszedł w Świętym Wojciechu i w Toruniu. Instytu-
owany został na parafii w Kiełbasinie. W okresie 
międzywojennym został wyniesiony do godności szambe-
lana i prałata domowego. Za aktywność na niwie społecz
nej przyznano mu Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Resti-
tuta. W rodzinie pamiętają, że ksiądz odmówił przyjazdu do 
Torunia na wręczenie orderu i w końcu wręczenie nastąpi
ło w Kiełbasinie. 

Nie ominęły księdza również prześladowania hitlerow
ców w czasie wojny. Został aresztowany i osadzony naj
pierw w Toruniu, potem w Gdańsku, aż wreszcie w obozie 
koncentracyjnym w Stutthofie. W niedługim czasie zo
stał zwolniony i zmuszony do wyjazdu do Generalnej 
Guberni. Zatrzymał się w Prokocimiu pod Krakowem 
i zamieszkał w klasztorze Ojców Augustianów. Zaraz po 
wojnie wrócił do swojej parafii w Kiełbasinie. Zmarł 
15 października 1949 roku po wcześniejszych obcho
dach jubileuszu 50-lecia swego probostwa. Okoliczność 
ta została upamiętniona w inskrypcji na płycie nagrob
nej na miejscowym cmentarzu. 
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HUBERT POBŁOCKI 

Pisarze lekarze na Kociewiu 

Ażeby przezwyciężyć świat 
trzeba go wpierw pokochać... 

Fragment wiersza z tomiku pt. „Podmiot i figura" 
Jana Majewskiego 

W ostatni weekend września 2004 roku, w stolicy 
Kociewia, miał miejsce Walny Nadzwyczajny 
Zjazd członków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, 

połączony z sympozjum jesiennym pod wiodącym tytułem 
FASCYNACJE FOLKLOREM. Ten, po raz pierwszy w swej 
36-letniej historii UPPL, zjazd pisarzy lekarzy na ziemi ko-
ciewskiej, obradujący pod przewodnictwem wiceprezes 
dr n. med. Barbary Szeffer-Marcinkowskiej, a zorganizo
wany przez Kociewiaka Huberta Pobłockiego, stomatolo
ga i gdynianina komandora rez. Zbigniewa Jabłońskiego, 
lek. med., obfitował w bogaty program, skrupulatnie zreali
zowany od początku do końca. 

Już w pierwszych godzinach pobytu w Starogardzie 
Gdańskim, po uprzednim zakwaterowaniu się w hotelach 
„Kociewie" i „Rekord", ponad 30 uczestników spotkało się 
w Urzędzie Miejskim z władzami: przewodniczącym Rady 
Miasta Stefanem Milewskim i prezydentem Stanisławem 
Karbowskim. W ich obecności, w poczet twórców elitarnej 
unii wchodzącej w skład Światowej Unii Pisarzy Lekarzy, 
przyjęto nestora starogardzkich poetów - doktora Jana 
Majeskiego. Wysłuchano też interesujących wystąpień na 
temat „Genezy gwary kociewskiej", autorstwa dr hab. Ma
rii Pająkowskiej-Kensik i „Rysu historycznego Kociewia" 
autorstwa prof. Ryszarda Szwocha. Kolejnym punktem było 
zwiedzanie Muzeum Ziemi Kociewskiej, by po kolacji pre
zentować, w swoim gronie przygotowane na tę okazję, utwo
ry prozatorsko-poetyckie. 

Sobota 25 września obfitowała w wiele atrakcji tury
stycznych, m.in. zwiedzanie Muzeum Diecezji Pelplińskiej, 
wydawnictwa „Bernardinum" i katedry pocysterskiej, w któ
rej murach wysłuchano koncertu organowego w świetnym 
wykonaniu Dariusza Wieruckiego. Uroczysty obiad 
w Karczmie Zamkowej pokrzyżackiego zamku w Gniewie 
i zwiedzanie obiektu, skąd przy pięknej pogodzie podziwiać 
było można prakoryto Wisły, hen po Kwidzyn, pozostało na 
zawsze w pamięci wszystkich uczestników wycieczki. 

Wieczorny konkurs - BIESIADA LITERACKA - pro
wadzona przez poetę prof. dra hab. Kazimierza Nowosiel
skiego wyłoniła spośród kilkunastu osób prezentujących 
swoje nowe utwory, zwyciężczynię, Małgorzatę Dudziń
ską, która ufundowany przez prezydenta miasta puchar 
zawiozła do rodzinnego Lublina. 

Ostatni dzień spotkania, co jest ewenementem, rozpo
czął się mszą św. w intencji zmarłych twórców, celebrowa
ną przez prałata ks. Stanisława Człapę w starogardzkiej fa
rze. Bogata oprawa muzyczna w wykonaniu Męskiego 
Chóru Kościelnego z udziałem młodziutkiej śpiewaczki Ewy 

Leszczyńskiej i Ryszarda Cieśniewskiego przy organach 
uświetniła tę podniosłą uroczystość. 

Złożenie kwiatów pod obeliskiem XIX-wiecznego le
karza - patrioty Floriana Ceynowy i przemówienie oko
licznościowe Zbigniewa Jabłońskiego oraz współudział 
w uroczystości „Kapeli Kociewskiej" nadało końcowe
mu aktowi trzydniowego pobytu na Kociewiu cech fa
scynacji folklorem. 

Na ręce organizatorów sympozjum napłynęły listy gra
tulacyjne m.in. z Ministerstwa Zdrowia, z Ministerstwa 
Kultury od dyrektora Departamentu Sztuki i Promocji Twór
czej, cytuję: „Z przyjemnością składam Państwu najlepsze 
życzenia, gratuluję dotychczasowego dorobku literackie
go i życzę sukcesów w dalszej działalności". Wpłynęło też 
podziękowanie od dyrektora Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej im. ks. Bernadra Sychty w Starogardzie Gdań
skim mgra Wiesława Prolla, który pisze: „Dziękuję 
w imieniu swoim, pracowników Biblioteki oraz czytelni
ków za pomoc w powiększeniu naszego księgozbioru". Bo
wiem do tradycji sympozjów należy obdarowywanie, przez 
pisarzy lekarzy, bibliotek w miejscowościach, w których 
odbywają się spotkania. Z kolei wszyscy uczestnicy zjaz
du obdarowani zostali aktualnym egzemplarzem Nr 3/46 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego". 

Reasumując: trzydniowe, pierwsze na Kociewiu, spo
tkanie członków UPPL utrwaliło się w pamięci wszystkich 
jego uczestników, jako PIĘKNE DNI! 

Alfabetyczny spis uczestników 
Sympozjum Jesiennego UPPL 

w dniach 24-26 września 2004 roku 
w Starogardzie Gdańskim 

1. Andrzejczak Jerzy 
2. Borkowski Alfred 
3. Borysewicz-Charzyńska Krystyna 
4. Czubak Eugeniusz 
5. Człapińska Magdalena 
6. Domosławski Zbigniew 
7. Dudzińska Małgorzata 
8. Frankiewicz Fabian 
9. Jabłoński Zbigniew 

10. Klejny Bożena 
11. Kowalczyk Jadwiga 
12. Majewski Jan 
13. Pobłocki Hubert 
14. Porębska Halina 
15. Rybak Bogdan 
16. Sawicki Stanisław 
17. Sobkow Michał 
18. Szeffer-Marcinkowska Barbara 
19. Szponder Stanisław 
20. Żywicka Majka 



Uczestnicy 
Sympozjum Jesiennego UPPL 
u ks. biskupa Bernarda Szlagi 

w katedrze pelplińskiej (25.09.2004 r.) 

Grupa uczestników Sympozjum Jesiennego UPPL 
w Starogardzie Gdańskim. W środku członkowie 
Kapeli Kociewskiej (26.09.2004 r.) 

PODZIANKOWANIE 
wypowiedziane wew Urzandzie Mniejskim zes łokazyji 

Sympozjom Jesiannygo Polskich Psisarzów Lykarzów na Kociewiu 

Dziankuja walnie achtownym władzóm mniasta Starogardu Gdańskiego za przyjancie, co nóm łapsiduchóm i zambo-
dłubkóm, chtórne bylim przyjechane zes całki Polski do psiankny stolicy Kociewia, Starogardu Gdańskiego, zgotoweli. 

Apartna podzianka składóm Panu Przewodniczóncamu Rady Mniasta Stefanowi Milewskiemu i Prezydentowi Mnia
sta Panu Stanisławowi Karbowskiemu za łobjańcie patronatam hónorowym naszygo Sympozjum Jesiannygo UPPL. 

Móm nadzieja, że tan krótki pobyt na Kociewiu, wiele z nas psiszóncych, zachancił do łopsisania wew sztrówkach, 
abo na kartkach ksióżków, czy wew gazytach tego wszistkygo co żarn tutej widzielim, czulim, przeżylim. 

Kamratkóm i kamratóm po psiórze, zes Panio wiceprezes Barbaro Szeffer-Marcinkowskąna szpicu, dziankuja za trudy 
zwiozane zes organizacjo tego zjazdu i że byli tak dalek zes swojich mniastów do nas przyjechane. 

Toć wejta niech nie zabaczo sztrówków psiaśni Bernarda Sychty, twórcy słownika kociewskiego: 

Chdzie Wierzyca, Wda 
Przy śrybrnym fal śpiywzie 
Nieso woda wew dal 
Tamój nasze Kociewie 

Dodóm do tygo eszcze mój limeryk: 

Gwaro kociewska mały łojczyzny, Bóg sóm, 
toć uż przed latywej halał cia nóm. 
Chto czuje cia lucham, 
tan łodgadnie ducham, 
Jak tobo rozbrzmniywa kóżdyn kociewski dóm. 

Użyte słówka kociewskie: 
walnie - wielce 
achtownym - szanownym 
łapsiduchóm - personel służby zdrowia w białych fartuchach 
zambodłubkóm - dentystom 
apartna - oddzielna 
sztrówkach - wierszach 
czulim - słyszeliśmy 
kamratkóm - koleżankom 

kamratóm - kolegom 
szpicu - na czele 
toć wejta - wtedy przecież 
zabaczo - zapomną 
halał - przyniósł 
czuje - słyszy 
kóżdyn - każdy 



w 
Juwenilia Poetyckie 

X Pomorskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie 

2005 roku postanowiono nie przyznać I miejsca, bowiem jurorzy nie dostrzegli utworu poziomem i wartością 
zbliżonego do tekstów tej lokaty z poprzednich konkursów. 

II miejsce przypadło MONICE KRĘCZ (godło „Kropla"), uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, 
zamieszkałej w Nowej Wsi, za jedyny zgłoszony wiersz pt. „Przytul się do samotności". Mimo drobnych uchybień 
konstrukcyjnych, tekst zwraca uwagę ciepłem klimatu lirycznego, prostotą wypowiedzi i powagą poruszonego tematu. 

III miejsce przyznano ANNIE POLASIK (godło „Cynamon") z I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Spośród 
dwudziestu przysłanych tekstów uznanie zyskały trzy: „Jesteśmy nami", „Droga do marzeń" i „Nieobecna", które skupiają 
sporo refleksji i delikatnej ironii wokół szarej codzienności odległej od marzeń. 

Omówienie wraz z tekstami grupy równorzędnych dziewięciu wyróżnień zamieścimy w następnym numerze. 

MONIKA KRECZ ANNA POLASIK 

Przytul się do samotności 

W bieli twoich włosów 
Nigdy nie skrył się skowronek, 
Nie zaśpiewał w bruzdach twoich dłoni 
Nie zabłąkała się czuła dłoń ni razu 
Nawet motyle w twojej głowie 
Od wieków latały szare i w pojedynkę 

Och biedna 
Przesuwałaś swoje szczęście na później 
Odkładałaś z godziny na godzinę 
Rwałaś kartki z kalendarza tak zaciekle, 
Że przegapiłaś błękit nieba za oknem 
Że przegapiłaś własną szansę na szczęście 

A już dziś siedząc samotnie 
Dłonią swą niepieszczoną 
Po raz kolejny, spokojnie już 
Ścierasz z oczu łzy 
Pajęczynę cudnych wspomnień... 

Jesteśmy nami 

dotknęłam delikatnie dłonią 
twoich ust 
dłonią mokrą od wody święconej 
usta spierzchnięte, spragnione słowa 
odtąd jesteśmy 
sobą i tobą i mną 
teraz jesteśmy razem ustami 
po wieczne czasy sami - nami 

Nieobecna 

kiedy mnie nie ma 
patrzę w lustro 
w nadziei że zobaczę 
chociaż Ciebie 
lub twój zamysł 
stworzenia doskonałości 
w słabości i brzydocie 
kawałek żebra okrytego gliną 
ożywionego Twoim tchnieniem 
patrzę w lustro 
i nadal nie ma mnie w sobie 

Droga do marzeń 

Prawdopodobnie żyję radośnie, 
choć prawie nie sypiam. 
Wczoraj potknęłam się o kamień, 
a dzisiaj jestem już o jeden dzień dalej. 
Już o jeden dzień bliżej marzeń, 
które zgubiłam po drodze. 



Pora w tym miejscu poinformować wszystkich sympatyków Pomorskich Konkursów Poetyckich im. Księdza 
Janusza St. Pasierba, że w 10-lecie tej imprezy ukazała się specjalna publikacja poświęcona pelplińskim 

spotkaniom z poezją księdza Pasierba, opracowana i wydana staraniem Bogdana Wiśniewskiego. Staranna publikacja 
WDP „Bernardinum" zawiera historię Pomorskich Konkursów Poetyckich, omawia ich genezę, wymienia wszystkich 
uczestników, określa kategorie konkursowe. Dowiedzieć się z niej można o członkach poszczególnych jury, patronach 
honorowych i medialnych, dobroczyńcach, także o towarzyszących konkursom imprezach. Książka zawiera dokładne 
wykazy laureatów poszczególnych dyscyplin konkursu za lata 1996-2004. Przypomnijmy więc, że w tym okresie 
uczestniczyło łącznie ponad 1000 młodych recytatorów, wykonawców i autorów, bowiem oprócz recytacji indywidualnej, 
która jest najstarszą konkurencją, konkurs obejmuje także programy poetycko-muzyczne, juwenilia poetyckie, turniej 
esejów i poezji śpiewanej. Cenną częścią publikacji jest omówienie Juweniliów Poetyckich i antologia nagrodzonych 
w nich młodych autorów. 

Zapoznać się też można z tekstem niepublikowanego dotąd wywiadu z ks. Januszem St. Pasierbem przeprowadzonego 
8 grudnia 1986 roku przez Bogumiła Wiśniewskiego (nie mylić z autorem opracowania Bogdanem Wiśniewskim). 

Ostatnią częścią książki jest zbiór wierszy ks. Pasierba, najczęściej prezentowanych w turniejach recytatorskich. 

ZAWARTOŚĆ KSIĄŻKI 

Wstęp 

Historia konkursu 

Wykaz szkół uczestniczących 
w konkursie 

Uczestnicy, laureaci i jurorzy 
Pomorskiego Konkursu Poetyckiego 

Najpiękniejszym darem jest spotkanie 
wypowiedzi o konkursie 

Roman Landowski 
Biegnąc po krawędziach światła 

Antologia juweniliów poetyckich 

Poetycki pogląd na świat 
- wokół biografii i twórczości 

ks. Janusza St. Pasierba 

Spotkanie z poetą 
- wywiad z ks. Januszem St. 

Pasierbem 

Antologia wierszy 
ks. Janusza St. Pasierba 

Serwis zdjęciowy 
z konkursów 

Wiśniewski Bogdan, Poetyckie spotkania z księdzem Januszem St. Pasierbem. Pomorski Konkurs Poetycki 
im. Ks. Janusza St. Pasierba. WDP „Bernardinum", Pelplin 2005, form. 16,5 x 23,5 cm, s. 196 + 8 nlb., ilustr. 



Nasze promocje 

Istnieć komuś 

Czy być, mieć i wiedzieć 
W jednym razem istnieć mogą 
A może to tylko wiemy 
W czym byliśmy lub co mamy 
A może tam jesteśmy gdzie mamy i wiemy 
A może to mamy co wiemy o byciu 

Czy kochać to mieć już 
Czy dopiero być i wiedzieć 
Jak nie zaginąć w ogniach krzyżowych pytań 
A może mieć to wiedzieć 
Że kochać to wierzyć 
Że być, mieć i wiedzieć 
W jednym razem - istnieć komuś 

Była taka wiosna, 
Z modrzewiowym wiankiem, 
Z zielonym spojrzeniem, 
Niebiańskim uśmiechem, 
W koszyczku czeremchowym 
Przyniosła mi miłość 

Pamiętam taką wiosnę... 
Przemknęła, jak motyl 
Wśród gałązek brzózkowych, 
Jak zając w rumianku, 
Odeszła 
Na łańcuszku szarpiąc moje życie 

Witam 

Zegarek 

Zegar 
Łagodne oko wieczności 
Zasłonięte kataraktą szkiełka 
jak tarczą 
chroniącą przed 
bezmyślnym zabijaniem czasu 

Wiosna 

Pamiętam taką wiosnę 
Co w sandałkach 
Z wierzby wchodziła 
Do mojego łóżeczka złotego, 
Siadała na poduszce, 
Nuciła skowronkiem 

Witam cię, bury listeczku, jemioło, 
Ciebie, dziurawe porankiem słoneczko 
Tak niecodziennie jasne, 
Że trudno patrzeć! 

Witam cię, żywopłocie zmęczony 
Zbyt ciepłym latem, 
Witam cię, szronie, 
Który obdarzasz podeszłym wiekiem, 
Przyziemnym srebrem, zimy oddechem! 

Witam cię, lesie mój sobowidzki, 
Przejęte chłodem pole zorane, 
Witam cię, witam, kapliczko biała! 
Święta Panienka rączki swe małe 
Znowu złożyła w modlitwie błogiej 
O wieczne piękno, przed Panem Bogiem. 

Ale Ciebie, najmilszy... 



Nasze promocje 
MACIEJ 

OLSZEWSKI 

duch 

przeglądając stare fotografie 
spotkałem ducha dzieciństwa 
chciałem pójść z nim 
ale już za późno 
wczoraj uciekło 
dziś jestem spóźniony 
jutro będę za stary 
szkoda... 

powrót 

spotkałem dziś 
pasierbowego Boga, 
jak szumiał 
jesiennymi liśćmi 
w parku 
i zbierał kasztany. 
powiedział, 
że jeszcze czas, 
że zdążę. 
że nie jestem spóźniony 

słyszeć 

muzyka, 
śpiew ptaków, 
gwar ulicy 
czułe szepty 
ostre krzyki 
szelest drzew 
i ryk silników, 
głośny las 
czy ciche miasto 
wykryj trzy z nich, 
a potrafisz słuchać 
Teraz wskaż w nich 
kobietę 
dziecko 
i mędrca 
Potrafisz? 

KRZYSZTOF KORDA 

Wojna zaczęła się w Tczewie 
Recenzja 

Zokazji 65 rocznicy wybuchu drugiej wojny świa-
towej, Urząd Miejskiej w Tczewie wydał książkę 

Kazimierza Ickiewicza pt. „Druga wojna światowa wybu
chła w Tczewie. Szkice historyczne". 

Ickiewicz jest nauczycielem historykiem i społecznikiem, 
popularyzującym dzieje Kaszub, Kociewia i Tczewa. Jego 
uczniowie każdego roku biorą udział z powodzeniem w Kon
kursie Wiedzy o Pomorzu. Pierwszą książkę Ickiewicza 
pt. „Kaszubi w Kanadzie" wydało w 1981 roku Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie. Od tego czasu napisał kilkanaście 
książek poświęconych tematyce regionalnej, sporo arty
kułów naukowych i popularnonaukowych i ponad 200 tek
stów publicystycznych. 

Najnowsza pozycja tegoż autora ukazuje wydarzenia 
związane z pierwszym dniem wojny, rozpoczętej na ziemi 
tczewskiej. Publikację podzielono na osiem krótkich roz
działów, w których ukazano historię tczewskich mostów, 
na których rozegrały się feralne wydarzenia rankiem 1 wrze
śnia 1939 roku w Tczewie. W dalszej części Ickiewicz mówi 
0 walce 2 Batalionu Strzelców w obronie Tczewa, omawia 
wydarzenia związane ze zbrodnią dokonaną przez opraw
ców niemieckich na polskich kolejarzach w Szymankowie, 
leżącym wówczas na terenie Wolnego Miasta Gdańska. 
Informuje o „Akcji Pociąg", której celem było zdobycie 
przez Niemców strategicznych mostów przez Wisłę, mię
dzy lisewskim a tczewskim brzegiem. 

Książka ukazuje nowe fakty związane z historią Pomo
rza i początkiem drugiej wojny światowej. Ickiewicz wska
zuje, iż pierwszą miejscowością, która ucierpiała w dniu 
1 września 1939 roku był Tczew. Pierwsze bomby spadły 
na „gród Sambora" o godzinie 4.34, a więc 11 minut wcze
śniej niż pierwsze pociski na Westerplatte, ale przede 
wszystkim kilka minut wcześniej niż na przedstawiany przez 
media w ostatnim czasie Wieluń. Kazimierz Ickiewicz udo
wadnia, iż wojna zaczęła się właśnie na Pomorzu - w Tcze
wie. O wydarzeniach w tym mieście z 1 września 1939 roku 
dotąd brakowało informacji. Temu też ma służyć praca Ic
kiewicza - promocji dziejów Tczewa i Pomorza. Warto pod
kreślić, iż książka jest bezpłatnie rozprowadzana wśród 
uczniów tczewskich szkół. 

Osobiście uważam, iż symbolem rozpoczęcia wojny jest 
i powinno zostać Westerplatte. Można się zastanawiać, 
czy w ogóle powinno się spierać o miejsce, gdzie padły 
pierwsze strzały w tej straszliwej wojnie. Jestem jednak zda
nia, iż należy mówić także o wcześniejszych atakach na 
inne polskie placówki, miasta, ale należy czynić to rzetel
nie, wskazując które miejsca były zaatakowane pierwsze. 
I tu właśnie należy podkreślić wypadki z Pomorza. Szcze
gólnie dlatego warto wskazać na wydarzenia z Tczewa 
z 1 września 1939 roku z godziny 4.34. 






