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Więcej nie napisze... 

Nic niby tu nie zmienione, 
a jednak pozamieniane. 
(...) 
I wieczorami lampa już nie świeci. 

(...) 
Coś się tu nie zaczyna 
w swojej zwykłej porze. 
Coś się tu nie odbywa 

jak powinno. 

Ktoś tutaj był i był, 
a potem nagle zniknął 
i uporczywie go nie ma. 
(...) 

Wisława Szymborska, „Nic dwa razy", Wybór wierszy 

Z wielkim smutkim informujemy Czytelników, że jest to ostatni numer naszego 
kwartalnika zredagowany przez Romana Landowskiego - redaktora naczelnego 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego" od 1986 roku. 

Od wielu lat na tej stronie dzielił się z Czytelnikami swoimi refleksjami i spo
strzeżeniami dotyczącymi polskiej rzeczywistości. 

Roman Landowski odszedł 22 sierpnia 2007 roku, stanowczo za wcześnie, 
przegrawszy walkę ze straszliwą chorobą. Pozostawił jednak po sobie bogaty do
robek literacki, szczególnie dotyczący dziejów Tczewa i Kociewia, z którego kolej
ne pokolenia czerpią i czerpać ją będą po wsze czasy. 

Trudno będzie Go zastąpić, jako znakomitego historyka, regionalistę i edy
tora. 

Zadaniem redakcji jest, by pracy Romana Landowskiego nie zniszczyć i jak 
najlepiej kontynuować Jego dzieło, zachowując w ten sposób pamięć o Nim. 

Redakcja 



MAŁGORZATA KRUK 

Kociewie w Internecie 

Wlutym tego roku obchodziliśmy dwusetną rocz
nicę pojawienia się nazwy Kociewie w źródłach 
pisanych. W związku z tym Zrzeszenie Kaszub-

sko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie zorganizowa
ło dwie sesje. Pierwsza miała charakter stricte historyczny, 
bowiem dotyczyła pobytu wojsk napoleońskich na Kociewiu 
w 1807 roku. Natomiast druga została poświęcona kociew-
skim serwisom internetowym. Współorganizatorem ostatnie
go spotkania, które odbyło się 18 maja 2007 roku pod nazwą 
„Kociewie w Internecie. Z okazji 200. rocznicy Urodzin 
regionu", była tczewska filia Wojewódzkiej Biblioteki Pe
dagogicznej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. 
Biblioteka zorganizowała również okolicznościową wysta
wę poświęconą księdzu Bernardowi Sychcie. Otwarcia sesji 
dokonała Hanna Pacholska - kierownik tczewskiej bibliote
ki pedagogicznej. Na spotkaniu obecni byli m.in.: zastępca 
prezydenta miasta Tczewa, Mirosław Pobłocki (jeden z pre
legentów), radni Rady Miejskiej (Bogumiła Jeszke, Kazi
mierz Ickiewicz) i Rady Powiatu (Wiesława Quella) oraz 
Sejmiku Województwa Pomorskiego (Jan Kulas), dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Gdańskiej Ma
cierzy Szkolnej w Gdańsku - Małgorzata Kłos. Spotkanie 
poprowadził Michał Kargul. 

Jako pierwsza wystąpiła Barbara Jackiewicz, redak
tor prowadzący „Radia Fabryka", która wyjaśniła, w jaki 
sposób można odbierać radio. Jako ciekawostkę podała, że 
1 czerwca „Fabryka" obchodzi już swoje trzecie urodziny. 
Wspomniała o działaniach radia na rzecz promocji regio
nu, za co między innymi otrzymało pochwałę Polskiej Izby 

Komunikacji Elektronicznej Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Promocja regionu wyraża się chociażby poprzez 
emisję utworów artystów śpiewających w ludowych klima
tach, jak chociażby „Kapela Kociewska", czy zespół „Jor
dan". Poza tym w „Radio Fabryka" można usłyszeć wyko
nawców pochodzących z naszego regionu: zespół „GTC", 
„Von Zeit", Romana Puchowskiego. Barbara Jackiewicz 
stwierdziła, że motyw Kociewia pojawia się w takich 
audycjach, jak: „Sportowa Fabryka" i „Fabryka Kultural
na", a przede wszystkim w ubiegłorocznych „Spotkaniach 
z historią Tczewa" i „Spotkaniach z Kociewiem". Barbara 
Jackiewicz wręczyła również podziękowania Zrzeszeniu 
Kaszubsko-Pomorskiemu za współpracę przy realizacji au
dycji regionalnych. 

Kolejna prelegentka, Jolanta Pobłocka, reprezentowała 
serwis tcz.pl. Jest to popularne źródło wiedzy o mieście, 
o czym świadczą badania statystyczne. Od 17 kwietnia do 
17 maja br. zanotowano ponad 110 000 odwiedzin i prawie 
800 000 odświeżeń. Tcz.pl — to nie tylko serwis informa
cyjny, podający wiadomości kulturalne i społeczno-poli
tyczne o mieście, to również forum wymiany poglądów. 
Prelegentka zauważyła, że zwłaszcza przed wyborami sa
morządowymi czaty z kandydatami cieszyły się dużą po
pularnością. 

Następnie Piotr Kończewski przedstawił funkcjonowa
nie serwisu ekociewe.pl. Na początku przypomniał trudności 
związane z uzyskaniem własnego miejsca na serwerze. Pod
kreślił, że serwis obejmuje cały region, albowiem są w nim 
zapowiedzi imprez z trzech powiatów kociewskich, również 

Od lewej: 
Piotr Kończewski (siedzi), 

Hanna Pacholska, 
Jan Kulas 

i Krzysztof Korda. 
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świeckiego, przesyłane przez redakcję „Gazety Pomor
skiej". Ekociewie zawiera także przewodnik po ciekawych 
miejscach w regionie. W najbliższej przyszłości zamierza 
się utworzyć m.in. dwa odrębne działy: Kultura i Kuchnia, 
współtworzony z kołami gospodyń wiejskich. Warto pod
kreślić najnowszą inicjatywę omawianego serwisu z okazji 
Urodzin regionu - Powszechny Spis Kociewiaków i Przyja
ciół Regionu (www.kociewie.eu), który cieszy się mniejszą 
popularnością niż oczekiwali twórcy. 

Organizator spotkania, Krzysztof Korda, poruszył kwe
stię bibliotek cyfrowych na przykładzie Kociewskiej Bi
blioteczki Internetowej (www.kbi.tczew.pl). Pomysł utwo
rzenia KBI narodził się pod wpływem organizowanych 
sesji popularnonaukowych poświęconych nieznanym, acz
kolwiek wybitnym postaciom związanym z Kociewiem. 
Zaistniała potrzeba utrwalenia na piśmie wygłaszanych 
referatów przez prelegentów - historyków. W związku 
z trudnościami związanymi z wydaniem materiałów po-
sesyjnych drukiem, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego Oddziału Kociewskiego w Tczewie postanowił wy
dać je w wersji cyfrowej. Nastąpiło to w kwietniu zeszłego 
roku i od pierwszego dnia promocji książka pt.: „Postacie 
z Kociewia. Śladami nieznanych działaczy społeczno-kul-
turalnych XVIII-XX wieku" cieszyła się wielkim zaintere
sowaniem internautów. Przykładowo w ciągu 11 miesięcy 
zanotowano blisko 1400 pobrań. To dało początek Ko
ciewskiej Biblioteczce Internetowej, która zawiera książ
ki, czasopisma, prace zaliczeniowe studentów historii, 
wystawy prac artystycznych, audycje radiowe. Krzysztof 
Korda podkreślił duże zasługi Damiana Rohraffa w two
rzeniu technicznym KBI. 

Ostatni prelegent, Mirosław Pobłocki, wiceprezydent 
Tczewa, przedstawił zagadnienia dotyczące wprowadzenia 
e-urzędu w Tczewie. Jak powiedział, to nie tylko możli
wość praktycznego załatwienia każdej sprawy w urzędzie 
bez konieczności wyjścia z domu, chociażby dzięki udo
stępnianiu wszelkiego typu formularzy dla interesantów 
w wersji on-line. E-urząd - to również sprawne zarządza
nie dokumentami w formie elektronicznej, elektroniczny 
obieg informacji w urzędzie, monitorowanie obciążenia 
dokumentami i zadaniami pracowników, możliwość uży
wania elektronicznych podpisów, zintegrowany system in
formacji składający się z kilku elementów, m.in. systemu 
informacji przestrzennej. Zakłada się również utworzenie 
własnej portalowej strony WWW, zawierającej wszystkie 
informacje o mieście na wzór „Wrót Pomorza". Prezydent 
poruszył również zagadnienia e-szkoły, e-turystyki, e-zdro-
wia. Podał za przykład województwo śląskie, gdzie na 
miejsce książeczki rumowskiej wprowadzono elektronicz
ną kartę dla każdego pacjenta. Mówił również o wprowa
dzeniu elektronicznego biletu tzw. karty miejskiej, moni
toringu oraz internetowego dostępu do zasobów biblioteki 
publicznej. Zgromadzonym zostały rozdane ankiety doty
czące wprowadzone e-urzędu, które wypełnili na potrzeby 
samorządu miasta Tczewa. 

Po wystąpieniu wszystkich prelegentów rozgorzała 
dyskusja. Poruszano kwestie darmowego dostępu do in-
ternetu, o którym wcześniej mówił Mirosław Pobłocki, 
informatyzacji społeczeństwa, zagrożeń w sieci kompute
rowej... 

Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o cenny dar od 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - „Kulturę materialną 
Borów Tucholskich" autorstwa ks. Bernarda Sychty. 

Tekst wygłoszony podczas czerwcowego Zjaz
du Rady Naczelnej ZKP w Tczewie 

MICHAŁ KARGUL 

Pięćdziesiąt lat 
Zrzeszenia 

na Kociewiu 

ieco bez echa upływa w tym roku okrągła, pięćdzie
siąta rocznica powstania Zrzeszenia Kociewskiego. 
Jest to także pięćdziesięciolecie, choć z kilkoma 

przerwami, bogatej działalności zrzeszeniowej na Kociewiu. 
Choć współczesny ruch regionalny na Kociewiu zainaugu
rował w 1938 roku Edmund Raduński, wydając pierwszy 
numer miesięcznika „Kociewie", dodatku do „Gońca Po
morskiego" i „Dziennika Starogardzkiego", to początków 
współczesnych organizacji regionalnych należy szukać 
właśnie w 1957 roku. Wtedy to, 13 stycznia, zostało powo
łane w Starogardzie Gdańskim Zrzeszenie Kociewskie. Po
wstanie tej organizacji było wynikiem październikowej od
wilży, z której już w grudniu 1956 roku skorzystali Kaszubi 
zakładając Zrzeszenie Kaszubskie. Do tego przykładu chy
ba, co zdaje się potwierdzać przyjęta nazwa, odwoływali się 
organizatorzy lutowego spotkania w Starogardzie. W ulotce 
informującej o spotkaniu napisali m.in.: Bracia Kociewiacy! 
Łączmy się i organizujmy jak mieszkańcy innych regionów 
Polski (...)'. 

Zrzeszenie Kociewskie dynamicznie rozpoczęło swo
ją działalność. Szybko powstały jego komórki w Tczewie, 
Pelplinie, Pinczynie, Krągu, Lubichowie, Gniewie i Skór
czu. Prezesem został Czesław Dawicki, zaś przy Zarządzie 
Głównym powołano Studenckie Koło Kociewiaków pod 
przewodnictwem Bogdana Łuczkowskiego z dwoma filia
mi: w Poznaniu i Warszawie. Wydano też biuletyn Zrzesze
nia - „Zapiski Kociewskie". W planach miał to być pierwszy 
numer cyklicznego periodyku, lecz niestety zdołano wydać 
tylko ten jeden numer2. Organizowano wystawy, odczyty, 
popularyzowano samą nazwę Kociewie. Rozpoczęto też 
starania o organizację muzeum regionalnego3. Prężna praca 
trwała jednak tylko tak długo, jak sprzyjał jej klimat poli
tyczny. Koniec październikowej odwilży spowodował, że po 
trzech latach nastąpił kryzys. Osłabione kadrowo Zrzesze
nie Kociewskie zdecydowało się ostatecznie na połączenie 
z bratnim, acz o wiele wówczas silniejszym Zrzeszeniem 
Kaszubskim. Dnia 18 października 1964 roku powstało 
w ten sposób Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jest to 
ważny moment, daje bowiem podstawy do jak najbardziej 
uzasadnionego uznania ZK-P, a zwłaszcza jego kociewskich 
oddziałów, za kontynuatorów w linii prostej Zrzeszenia Ko
ciewskiego. 

Aktywa kociewskie w 1964 roku wystarczyły na po
wołanie tylko jednego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Po
morskiego w Starogardzie Gdańskim. Nie podjął on jednak 
aktywnej działalności. Już w 1966 roku Lech Bądkowski 
pisał: Istnieje oddział w Starogardzie (...), ale nie możemy 
powiedzieć nic ponad to, że istnieje, chyba tylko formalnie4. 

4 
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Oddział ten działał przynajmniej do końca 1968 roku, koń
cząc swój żywot najprawdopodobniej przed rokiem 19705. 
Dzisiaj wiemy ze źródeł, że ogromny wpływ na to miała po
stawa władz, które organom bezpieczeństwa wprost zalecały 
podjęcie wszelkich działań służących ograniczeniu działal
ności ZK-P tylko do Kaszub. 

Samo Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, choć deklara
tywnie dość mocno zaznaczające swoją ogólnopomorską 
misję (zwłaszcza piórem takich działaczy jak Lech Bąd-
kowski), przez kolejną dekadę nie było w stanie wyjść poza 
Kaszuby. Choć dużą rolę odegrała tutaj aktywność powsta
jących towarzystw „miłośniczych", o wiele bardziej przy
chylnie traktowanych przez władze niż ZK-P, to przyznać 
należy, że brak było też skutecznych działań samej orga
nizacji wychodzących na Kociewie. Region ten był jednak 
widoczny w „Pomeranii", społeczno-kulturalnym miesięcz
niku Zrzeszenia, gdzie swoje felietony zamieszczał m.in. 
Konstanty Bączkowski - „Kuba z Pinczyna". Mimo wielu 
prób nie udało się jednak w latach siedemdziesiątych powo
łać żadnego kociewskiego oddziału ZK-P. 

Prawdziwy przełom przyniosła następna dekada. Już 
w 1981 roku Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego ogłosił Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski 
Na Utwory Muzyczne Związane Z Tematyką Kaszubską Lub 
Kociewską6. Zaczęły powstawać też odziały Zrzeszenia: 
w 1981 roku powstał oddział w Tczewie, w 1982 - w Zble
wie, w 1984 - w Pelplinie, w 1985 - w Świeciu, w 1987 
- w Bukowcu Pomorskim oraz w 1989 roku w Skórczu7. Tak 
dynamiczny rozwój Zrzeszenia na tym obszarze wiązał się 
bezpośrednio z ówczesną sytuacją polityczną. Po wprowa
dzeniu stanu wojennego Zrzeszenie stało się jedyną legalnie 
działającą organizacją społeczno-kulturalną, która nie była 
związana z władzą. Symbolem tej niezależności była odmo
wa wstąpienia do PRON-u. Dlatego też wiele osób chcących 
zaangażować się w pracę społeczną, a nie identyfikujących 
się z systemem po stanie wojennym, właśnie w ówczesnym 
ZK-P znalazło możliwość działania. 

Same losy poszczególnych oddziałów to też ciekawy 
przyczynek do społecznej aktywności na Kociewiu. Oddzia
ły w Tczewie, Pelplinie i Świeciu od początku rozwinęły 
prężną działalność, jak i osiągnęły stosunkowo liczny stan 
osobowy. Dla przykładu już w 1985 roku oddział tczewski 
liczył 44 członków i 8 sympatyków, zaś oddział pelpliński 18 
członków i 30 sympatyków8. Za główny profil działalności 
w tamtym okresie można uznać edukację kulturalno-histo-
ryczną. W Tczewie w tym czasie organizowano comiesięcz
ne wykłady z zakresu historii Pomorza, przeglądy filmów 
o tematyce regionalnej, konkursy dla dzieci i młodzieży, 
seminaria dla nauczycieli oraz wystawy. Tamtejszy oddział 
współorganizował także coroczne Spotkania Nadwiślańskie, 
mające charakter kulturalno-regionalistycznej konferen
cji o szerokim zakresie tematów. Już na pierwszych, które 
miały miejsce w maju 1983 roku, rozmawiano, tak o samej 
Wiśle jako szlaku transportowym i ważnym elemencie przy
rody polskiej, jak i o kulturze oraz zabytkach miast nad nią 
leżących9. W kolejnych kontynuowano te szerokie zainte
resowania poruszając tematy od literatury po gospodarkę 
miast i ziem położonych nad Wisłą. Jednym z wiodących 
tematów były kwestie dotyczące energetyki i to nie tylko 
elektrowni wodnych, bo w 1986 roku dyskutowano (w kilka 
miesięcy po katastrofie czarnobylskiej) o elektrowni jądro
wej w Żarnowcu. Dużo uwagi poświęcono też kulturze i roli 
organizacji regionalnych10. 

Oddział pelpliński zajmował się bardziej popularyza
cją lokalnej historii. Organizował spotkania oraz odczyty 
poświecone dziejom Pelplina, wystawy historyczne, zaini
cjował także upamiętnienie tablicą z brązu Walentego Ste
fańskiego - działacza niepodległościowego z XIX wieku. 

Nieco inny był profil oddziału w Świeciu. Z jednej strony 
był on położony na pograniczu Kociewia, z drugiej miał 
bardzo silne związki z Kaszubami (choćby przez osobę 
Floriana Ceynowę - XIX-wiecznego „ojca regionalizmu 
kaszubskiego" przez wiele lat zamieszkującego okolice 
Świecia). Stąd w sferze zainteresowań tego oddziału było, 
tak upamiętnienie osoby samego Ceynowy, działania edu
kacyjne związane zwłaszcza z promocją gwary i kultury 
kociewskiej, jak i, co stanowiło pewien ewenement w ko-
ciewskim Zrzeszeniu, promocja Kaszub i kultury kaszub
skiej. Siłą tego oddziału było grono nauczycieli-regiona-
listów, zaś spiritus movens jego działań, ówczesna doktor, 
Maria Pająkowska". 

Dla odmiany oddział w Zblewie w latach osiemdziesią
tych nie rozwinął szerszej działalności. Już w 1984 roku jego 
zarząd samokrytycznie stwierdził: Nie zrobiliśmy dotąd nic, 
co mogło by być niejako wpisowym do Waszej braci. Sądzi
my, że nie potrafimy już nic takiego zrobić. Nie chcieliby
śmy psuć Waszego dobrego imienia i poszanowania wśród 
społeczeństwa. Przepraszamy11. Słowa te, mając w perspek
tywie wręcz imponujący dorobek zblewskich zrzeszeńców 
w latach dziewięćdziesiątych, można uznać za objaw braku 
wiary w siebie lub dowód na ogromne trudności, jakie na
potykała działalność społeczna w małych miejscowościach 
w okresie bezpośrednio po stanie wojennym. Summa sum
marum oddział został rozwiązany jesienią 1986 roku. 

W maju 1987 roku powstał jednak kolejny oddział 
w Bukowcu Pomorskim pod Świeciem. Zorganizowany 
przez kilkunastoosobową grupę nauczycieli i pracowników 
kultury skupił swoją działalność wokół miejscowego zespo
łu folklorystycznego „Bukowiacy". Oddział przejął też od 
świeckich zrzeszeńców opiekę nad grobem Floriana Ceyno
wy jak i nad tablicą upamiętniającą miejsce jego zamieszka
nia w samym Bukowcu. Choć skromny kadrowo pod koniec 
lat osiemdziesiątych prowadził na tyle prężną działalność, 
że planowano nawet powołanie na jego bazie kolejnego od
działu ZK-P w Błądzimiu, w sąsiedniej gminie Liniewo13. 

W tym czasie zainaugurowano też konkurs Współczesna 
Sztuka Ludowa z Kociewia. Organizował go Zarząd Głów
ny Zrzeszenia, przy współudziale oddziału tczewskiego oraz 
innych podmiotów zajmujących się kulturą. Ogłoszono go 
w maju 1986 roku, a rozstrzygnięto w lutym roku następ
nego. Jury na wystawę pokonkursową zakwalifikowało 14 
haftów, 31 rzeźb, 10 obrazów na szkle i 4 kosze z wikliny14. 
W 1989 roku przeprowadzono drugą edycję tego konkursu, 
na którą wpłynęło aż 106 prac ls. 

Potężny nowy impuls dał jednak przełom roku 1989. Już 
w grudniu powstał kolejny oddział w Skórczu, który zaini
cjował szereg wydarzeń kulturalnych w tym mieście. Z jego 
inicjatywy jeszcze w pierwszym roku istnienia, odbyło się 
szereg wystaw, m.in. haftu kociewskiego, spotkań historycz
nych, spotkań wyborczych oraz spotkanie w ramach sprze
ciwu wobec budowy elektrowni w Żarnowcu. Miejscowe 
Zrzeszenie zorganizowało też kilka konkursów16. Jest to 
bardzo plastyczny przykład uwolnienia społecznej energii, 
która tkwiła w lokalnych społecznościach. Nic więc dziwne
go, że w tym klimacie powstają kolejne oddziały Zrzeszenia: 
w 1990 roku w Piasecznie, w 1991 - w Osiecznej, w 1992 
- w Szlachcie i Lubichowie, jak też w styczniu 1991 roku 
ponownie oddział w Zblewie17. 

Charakterystyczny jest fakt, że gros aktywności po
szczególnych oddziałów, jak i samo ich powstanie, to efekt 
działań wyrazistych liderów. Takimi osobami byli: Michał 
Spankowski w Tczewie, Brunon Chmielecki w Pelplinie, czy 
Maria Pająkowska w Świeciu. Jak wiele zależało od takiej 
osoby świadczą choćby losy oddziału w Tczewie, który w 
okresie rozkwitu pozostałych oddziałów kociewskich w po
łowie lat dziewięćdziesiątych w związku z odsunięciem się 
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od prac Michała Spankowskiego przeżywał kryzys i w 1993 
roku przerwał działalność. 

Bardzo aktywnie działał w latach dziewięćdziesiątych 
oddział w Zblewie. Wkrótce po jego powstaniu zaczęto 
wydawać dwumiesięcznik „Zblewska Ziemia". Zblewcy 
działacze zaangażowali wkrótce do jego tworzenia, choć 
krótkotrwale, członków sąsiednich oddziałów w Lubi
chowie, Szlachcie i Osiecznej, co zaskutkowało zmianą 
nazwy na „Moja Ziemia"18. Choć pismo to było organem 
oddziału, pełniło też rolę periodyku gminnego, co pod 
koniec jego istnienia, w drugiej połowie lat dziewięć
dziesiątych, sformalizowano, uznając je za czasopismo 
samorządowe19. Nieco inny charakter miał „Mestwin" 
- dodatek regionalny do „Gazety Świeckiej", redagowa
ny przez członków oddziału w Świeciu. Był to typowy 
periodyk regionalny, w którym dużo miejsca poświęcano 
historii, kulturze, językowi — zwłaszcza w kontekście edu
kacyjnym. Tę czasopiśmienniczą aktywność kociewskich 
zrzeszeńców dopełniał dodatek „Informatora Pelplińskie-
go" - „My Kociewiacy" — redagowany przez członków 
miejscowego oddziału. Wszystkie te pisma odegrały trud
ną do przecenienia rolę w życiu społecznym i kulturalnym 
swoich miejscowości. 

Ciekawym wątkiem jest kociewskość owych oddziałów. 
Początkowo spotykamy się w oficjalnych nazwach tylko 
z określeniami „Oddział ZK-P w...". Chyba jako pierwszy 
w roku 1989 nazwę oddziału kociewskiego przyjął powsta
jący oddział w Skórczu. Stopniowo określenia te przybie
rały kolejne kociewskie komórki Zrzeszenia: zblewska, 
pelplińska, piaseczczańska, lubichowska i tczewska. Co 
ciekawe oddział w Osiecznej przyjął nazwę oddziału boro-
wiackiego, jednak, choćby przy okazji wydawania „Mojej 
Ziemi", traktowano go jako oddział kociewski20. Określenia 
te, pojawiające się stopniowo w pieczęciach poszczegól
nych oddziałów, były dowodem coraz większej aktywności 
i nabierania regionalnej, ogólnokociewskiej perspektywy 
przez poszczególne oddziały. W 1991 roku Zarząd Główny, 
przy współpracy oddziału tczewskiego (i Miejskiej Biblio
teki Publicznej w. Tczewie), przeprowadził trzecią edycję 
konkursu Współczesna Sztuka Ludowa Kociewia, na który 
wpłynęło 89 prac21. Czwarta jego edycja, zorganizowana 
przez Zarząd Główny ZK-P przy współudziale Oddziału 
Etnograficznego Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz 
Starogardzkiego Centrum Kultury, odbyła się w 1994 roku. 
Piętnastu kociewskich twórców nadesłało wówczas znów 
kilkadziesiąt prac22. Prócz wystaw pokonkursowych owo
cem tego cyklu była też publikacja, wydana przez Kociew
ski Kantor Edytorski, przy wkładzie finansowym Zrzesze
nia. Przy tej okazji warto wspomnieć też o innej obejmującej 
Kociewie imprezie, zainicjowanej przez działaczy ZK-P 
w latach siedemdziesiątych, a mianowicie Turnieju Gawę
dziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia w Wielu, współorga
nizowanej przez tamtejszy oddział ZK-P. Odbywa się on 
rokrocznie od tamtego czasu i w 2007 roku odbyła się jego 
trzydziesta edycja. 

Coraz większa, aktywna praca dziesięciu oddziałów ko
ciewskich, jak i samego Zarządu Głównego, była impulsem 
do organizacji I Kongresu Kociewskiego w 1995 roku. Jego 
pomysłodawcą i głównym organizatorem było właśnie Zrze
szenie Kaszubsko-Pomorskie, zaś z jego ramienia komite
towi organizacyjnemu Kongresu przewodniczył profesor 
Józef Borzyszkowski23. 

Pierwszy Kongres w 1995 roku był prawdziwym „re
nesansem Kociewia". Było to zakrojone na szeroką skalę 
przedsięwzięcie, na które złożył się szereg imprez rozsia
nych po całym Kociewiu. Kongres zainaugurowano 1 kwiet
nia 1995 roku w Starogardzie Gdańskim, zakończony zaś 
został 21 października w Tczewie. 

Złożyły się na niego (poza uroczystymi sesjami z okazji 
otwarcia i zamknięcia): 6-7 maja —Finał Konkursu „Recytuj
my prozę i poezję kociewską" w Starogardzie; 9-11 czerwca 
- Biesiada Literacka w Czarnej Wodzie; 28 maja - Przegląd 
Chórów w Starogardzie; 31 maja - 4 czerwca - Spływ ka
jakowy Wdaj 2-4 czerwca - Dni Świecia; 9-11 maja - Dni 
Gniewa „Gniewinki'95"; 10-11 czerwca - Dni Kociewia 
w Starogardzie; 22-25 czerwca - Dni Ziemi Tczewskiej; 
23-25 czerwca - II Międzynarodowy Pokaz Kucia Arty
stycznego w Gniewie; 9 września - Sacrum w Malarstwie 
Współczesnym w Czarnej Wodzie; 17 września - II Przegląd 
Zespołów Kociewskich w Piasecznie oraz 20-21 październi
ka - Spotkanie Nauczycieli Kociewia w Twardym Dole24. 
Kongres zakończył się przyjęciem uchwały, podkreślającej 
fakt, że jest on świadectwem kociewskiej, pomorskiej toż
samości regionalnej25. Jej poszczególne zapisy mówiące 
o samorządności, gospodarce, edukacji i ruchu regionalnym 
są aktualne do dziś. Owocem Kongresu było też powstanie 
„Zapisek Kociewskich", wznowienie „Kociewskiego Maga
zynu Regionalnego" oraz powstanie kilku nowych organi
zacji regionalnych, m.in. Towarzystwa Miłośników Czarnej 
Wody oraz Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego26. 
Należy tutaj nadmienić, że Spotkanie Nauczycieli Kociewia 
było zainicjowane i zorganizowane, we współpracy z inny
mi podmiotami, przez oddział zblewski. 

Kongresowe ożywienie przyniosło także reaktywację 
oddziału tczewskiego, którego prezesem został Roman 
Klim27. Oddział działał już jednak z nieco mniejszym 
rozmachem, zaś jego sztandarową imprezą stały się Ko
ciewskie Wieczory Wtorkowe - comiesięczne spotkania 
poświecone popularyzacji historii i kultury regionu. Oso
ba nowego prezesa zaskutkowała też zainteresowaniem 
Żuławami i historią Wisły. Owocem tego było m.in. zor
ganizowanie i przeprowadzenie kursu na przewodników 
turystyczno-terenowych po Kociewiu i Żuławach Wiśla
nych w 1998 roku. Ciągle aktywnie działał oddział zblew
ski. W roku 1995 został on nagrodzony „Bursztynowym 
Mieczykiem", nagrodą wojewody gdańskiego dla najle
piej działających organizacji pozarządowych w danym 
roku. W swych działaniach daleko wykraczał poza zwykłą 
aktywność regionalną. Jego sztandarową imprezą w tym 
czasie były Białe Soboty (do 2001 roku odbyło się ich 11), 
gdzie przy współpracy z Akademią Medyczną w Gdańsku 
organizowano bezpłatne badania dla mieszkańców gmi
ny. Skorzystało z nich (do 2001 roku) ponad 3500 osób28. 
Oddział wydał także kilka publikacji książkowych oraz 
w 1999 roku zorganizował kolejną, drugą, Konferencję 
Nauczycieli Regionalistów29. 

Innym przejawem tej aktywności był udział członków 
Zrzeszenia w powołaniu Federacji Stowarzyszeń i Związ
ków „Więźba Kociewską". Aktywny udział w jej powoły
waniu wzięli m.in. Gertruda Stanowska, Bernard Damaszk 
oraz Andrzej Grzyb, który został jej pierwszym prezesem. 
Z różnych względów Zrzeszenie, tak jako całość, jak i jego 
poszczególne oddziały z Kociewia, nie znalazły się osta
tecznie w „Więźbie", co nie wykluczyło jednak aktywnego 
udziału jego członków jako przedstawicieli innych organi
zacji regionalnych. 

W tym miejscu wspomnieć trzeba o stosunkach Zrze
szenia z innymi organizacjami regionalnymi Kociewia. Po
czątkowo, jak już to było wspomniane, nie były one najlep
sze. Przykładem tego może być spór w 1985 roku pomiędzy 
pelplińskim oddziałem Zrzeszenia, a Towarzystwem Mi
łośników Ziemi Kociewskiej o autorstwo inicjatywy wy
konania tablicy upamiętniającej Walentego Stefańskiego 
w.Pelplinie30. Pamiętano jednak o otwartości „Pomeranii" 
na sprawy kociewskie i rolę jaką odegrała w czasach przed 
wydaniem pierwszego numeru „Kociewskiego Magazynu 
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Regionalnego". Na jej łamach publikowali przecież swo
je wiersze i artykuły tacy Kociewiacy jak Andrzej Grzyb, 
Zygmunt Bukowski, Roman Landowski, Józef Milewski 
czy Kazimierz Ickiewicz. Także później Kociewie widocz
ne było w „Pomeranii", czego ukoronowaniem był kwiet
niowy numer z 1998 roku w całości poświęcony Kociewiu. 
Szeroko też informowała ona o wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez inne stowarzyszenia. Na pozytywny 
odbiór Zrzeszenia wpłynęła też inicjatywa i główny trud 
organizacyjny Kongresu Kociewskiego w 1995 roku. Nie 
mniej wielu raziła i razi do tej pory, kaszubskość Zrze
szenia, a jego oddziały do dziś często są postrzegane jako 
kaszubskie ekspozytury. Powodowało to zawsze głośne 
protesty działaczy Zrzeszenia, podkreślających fakt, że 
o charakterze tych oddziałów najlepiej świadczą ich doko
nania, a nie wydumane obawy podszyte antykaszubskimi 
stereotypami. 

Przełom tysiącleci przyniósł jednak załamanie aktyw
ności Zrzeszenia na Kociewiu. W niektórych oddziałach, 
jak w Tczewie po śmierci Romana Klima, znów zabra
kło liderów aktywizujących nowe działania. Oddziałom 
składającym się głównie z nauczycieli, takim jak Świe
cie, zaszkodziła reforma edukacji, która zmusiła ich do 
pełnego zaangażowania się w podnoszenie kwalifikacji 
ograniczając czas na działalność społeczną. Zabrakło tutaj 
także aktywnej polityki Zarządu Głównego ZK-P, co za
owocowało brakiem pomysłu na działania w mniejszych 
oddziałach. Tak też zaprzestały działalności oddziały 
w Skórczu, Bukowcu, Piasecznie, Osiecznej i Lubicho
wie. Niełatwym do wyjaśnienia jest upadek aktywnego i 

dobrze zorganizowanego oddziału świeckiego. Znacznie 
ograniczył swoją działalność oddział w Zblewie, zaś są
siedni oddział w Szlachcie, choć działa do tej pory, skupił 
się na sprawach ściśle lokalnych. W dobrej kondycji trwał 
tylko oddział w Pelplinie. Jej dowodem może być ufun
dowanie w 2006 roku sztandaru, pierwszego dla oddziału 
na Kociewiu. 

Po kilku latach nastąpiło także ożywienie w Tczewie. 
W 2004 roku reaktywował się po raz kolejny tamtejszy 
oddział. W krótkim czasie przeprowadził szereg imprez, 
głównie o charakterze popularnonaukowym, zaś w 2005 
roku jego członkowie zaczęli prowadzić piątkowe audycje 
regionalne na antenie Radia Fabryka, które nadawane są do 
dziś. Rok 2006 przyniósł otworzenie Kociewskiej Biblio
teczki Internetowej i publikację pierwszej książki cyfrowej 
poświęconej działaczom regionalnym (wydanej później, 
nakładem samorządu Tczewa, także w wersji tradycyjnej). 
Zaś wyrazem żuławskich tradycji, które zostały po Roma
nie Klimie, był aktywny udział tczewskich działaczy Zrze
szenia w powołaniu nowego oddziału ZK-P w Malborku 
w 2005 roku. 

Ciągle żywe są także tradycje Zrzeszenia na południu 
Kociewia. W ograniczonym stopniu pracę oddziału w Świe
ciu kontynuuje oddział bydgoski, w którym działa m.in. pro
fesor Maria Pająkowska-Kensik31. Także grupa członków 
dawnego oddziału bukowieckiego zainicjowała pierwsze 
kroki mające na celu powołanie nowego oddziału w tamtym 
rejonie. Daje to nadzieję, że mijające pięćdziesięciolecie 
zrzeszeniowej pracy na Kociewiu będzie owocnie kontynu
owane w przyszłości. 
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Autor poniższego opracowania jest pracownikiem naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
Od czasów swoich studiów zajmuje się problematyką Pomorza od strony językoznawczej. 

JAROSŁAW SZUTA 

Żart w pomorskich 
nazwach geograficznych 

omorze, zwłaszcza Gdańskie (choć nie tylko, ale 
o tym później) ma chyba najlepiej spośród regionów 
Polski zbadane nazewnictwo, szczególnie nazwy 

geograficzne - toponimię (od greckiego topos 'miejsce'). 
Toponimia innych regionów jest opracowana (przeważnie) 
tylko częściowo - z reguły badacze zajmowali się nazwami 
miejscowymi - miast, wsi, części miast i wsi, karczem itp. 
- są to nazwy terenów zamieszkałych. Na Pomorzu badano 
i nadal się bada, oprócz nazw miejscowych, także nazwy te
renowe - lądowe: lasy, łąki, pola i różnego rodzaju uroczy
ska; wodne: jeziora, rzeki, strumyki, bagna itp. 

Należy tu wspomnieć o Profesorze Hubercie Górnowiczu 
z Uniwersytetu Gdańskiego, który zainicjował badania topo-
nimii Pomorza i stworzył zespół, którego efektem badań są 
kolejne tomy Pomorskich Monografii Toponomastycznych 
(w skrócie PMT). Początkowo przedmiotem badań było na
zewnictwo Pomorza Gdańskiego, z czasem w krąg zainte
resowań włączono tereny Warmii oraz Pomorze Zachodnie. 
Można powiedzieć, że PMT, to plon badań prowadzonych 
na terenie od Olsztyna po Szczecin. Do tej pory ukaza
ło się już piętnaście tomów. Każdy z nich zawiera słownik 
i analizę toponimów poszczególnych powiatów - dotychczas 
opracowane są: powiat kościerski, pucki, gdański i tczewski, 
starogardzki, świecki, bytowski, słupski, wejherowski, Po
wiśle Gdańskie. Dwa tomy mają nieco odmienny charakter 
- zawarte są w nich nazwy o pewnej strukturze - PMT II, 
to nazwy geograficzne z sufiksem -ov- (np. Wejherowo). 
PMT V, to nazwy z sufiksem -in, np. Morzeszczyn). Na druk 
czekają kolejne. 

Tak bogate zbiory nazewnictwa mogą posłużyć dalszym 
badaniom, już na etapie prac magisterskich. Stosując współ
czesne metody badań językoznawczych (choć nie tylko ję
zykoznawczych), można badać przebogatą metaforykę nazw 
geograficznych Pomorza. Najbardziej przydatną metodą 
wydaje się kognitywizm (brak tu miejsca na jego dokładną 
charakterystykę). Kognitywiści rozwijają nienową myśl, że 
metafora nie jest tylko ornamentem stylistycznym czy re
torycznym, ale istotnym składnikiem codziennego posługi
wania się językiem. Analizując podane w PMT etymologie 
nazw (można zasugerować własne propozycje interpretacyj
ne) przez pryzmat metafory można wyjaśnić, dlaczego je
zioro ubogie w ryby, to Głodne, a bogate w ryby - Kochanka 
(przykłady z PMT). To tylko jedna z możliwych dróg nauko
wych poszukiwań. 

Kolejną, dziś szalenie popularną metodologią języko
znawczą jest językowy obraz świata (JOS). Metodologia ta, 
wyrosła na gruncie kognitywizmu, stara się ukazać rzeczy
wistość zakodowaną, zapisaną w języku (w przeciwieństwie 
do kognitywizmu, który koncentruje się na dynamicznym 
aspekcie postrzegania rzeczywistości). Np. tłumaczy dlacze
go mówimy, że słońce wschodzi, choć Kopernik już dawno 
nam udowodnił, że to my krążymy wokół Słońca. Stosując 
tę metodologię przy badaniu pomorskich nazw geograficz
nych, można odtworzyć dawny krajobraz Pomorza, dawną 
kulturę materialną i duchową Pomorzan (Pomorzaków), ich 
stosunek do otaczającej rzeczywistości, po części także spo
sób myślenia. Refleksem, pozostałością po dawnym stosun
ku Pomorzan do świata zewnętrznego są chociażby nazwy 
żartobliwe - nazwy, w których kryje się dowcip, żart. Ten 
mały wycinek nazewnictwa pomorskiego przedstawię w ni
niejszym artykule. 

Trzeba by tu było wyjść od zdefiniowania żartu. Żart ro
zumiem tu jak przeciętny użytkownik języka, czy jak chcą 
wspomniani wcześniej kognitywiści - językoznawca z uli
cy, naiwny lingwista. Jest to więc coś, co samo w sobie jest 
śmieszne, służy rozbawianiu, pośrednio wyraża stosunek 
mówiącego (żartującego) do tego, o czym mówi. Ostatnia 
właściwość żartu jest najistotniejsza, gdy chodzi o nazwy 
własne, w tym wypadku - nazwy geograficzne. 

Relacja żart - nazwa własna jest niejako dwustronna. 
Po pierwsze - nazwa własna może zawierać się w żarcie, 
np. w humorystycznych powiedzonkach: W Barłożnie bywa 
różnie, wspak i podłużnie, W Mermecie umar (zmarł) chłop 
przy kobiecie i wiele innych. Po drugie - żart zawarty może 
być w nazwie własnej. Tę drugą stronę relacji chciałbym tu 
przybliżyć. Jako materiał posłużą mi nazwy zebrane głów
nie z terenu Kociewia (dawne powiaty: część gdańskiego, 
tczewski, starogardzki i świecki), również toponimy, któ
re są przedmiotem analizy w pracy poświęconej nazwom 
o strukturze z -ov-. Wybrałem Kociewie (patriotyzm lokal
ny - żart), ponieważ ten artykuł ma charakter próby, czy też 
wprowadzenia, więc wystarczy materiał z niewielkiego re
gionu. Nazwy zakończone na -ov- (-owo, -ewo, -owa itp.), 
ponieważ ten sufiks do dziś służy nam do tworzenia ad hoc 
różnych nazw. Jeżeli mamy nazwać jakieś miejsce (a w na
zwie ukryta ma być nasza ironia, lekceważenie, żart), to po
służymy się właśnie takim typem nazwy. Do analizy wybra
łem te nazwy, które uznane są przez autorów monografii za 
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żartobliwe. Można oczywiście szukać żartu także i w innych 
typach nazw. 

Żart w nazewnictwie Pomorza wiąże się przeważ
nie z nazwami mniejszych obiektów. Nie są to nazwy wsi 
(z niewielkimi wyjątkami), lecz najczęściej nazwy części 
wsi, karczem, lasów, pól itp. 

Na początek - żartobliwe nazwy karczem. 
Dziś nie spotyka się już tego rodzaju karczem, jakie 

niegdyś funkcjonowały na Pomorzu. Były one bardzo 
istotne, zwłaszcza dla podróżnych. Znajdowały się w la
sach lub na dalekich obrzeżach miast i wsi. Dla orienta
cji nadawano im nazwy. Wiele spośród pomorskich nazw 
karczem zawiera w sobie element żartu, który miał w jakiś 
sposób scharakteryzować daną karczmę. Sztandarowym 
niejako przykładem dla nazwy karczmy jest Wypijewo, 
nazwa nadana po drugiej wojnie światowej karczmie pod 
Nową Wsią Lęborską, utworzona od czasownika wypij 
z wcześniej wspomnianym sufiksem -ewo. Bardzo czę
sto nazywano „obdarowywano" karczmy nazwami, które 
miały oddać charakter ich oraz gości w nich przebywają
cych. Do takich należą niewątpliwie nazwy typu Nicponia 

- tak nazywano karczmy pod grodami, miastami — np. pod 
Tczewem, Gniewem, Pruszczem Gdańskim, Fordonem, 
Kwidzynem. Podstawa, od której utworzono tę nazwę jest 
oczywista, przez co nazwa jest czytelna dla wszystkich. 
Podobną w brzmieniu jest nazwa Nicpotem (nazwa kar
czmy pod Mszanem w powiecie świeckim). Domyślać się 
można, że po wejściu do niej nic więcej, nic po niej nie 
było. Z nadanych karczmom nazw można niejednokrotnie 
odczytać, czego można się w nich spodziewać, jakiego 
rodzaju zaoferują nam „atrakcje". Niechlubną jest niewąt
pliwie nazwa Odrzygość (niedaleko Przejazdowa), każdy, 
kto do niej wchodzi, wie czego może się spodziewać więc 
pewnie nie wejdzie, lub po wejściu będzie bardzo się pil
nował. Czy samokontrola możliwa jest w karczmie? Po
dobna w swym znaczeniu jest też nazwa Ostatni Grosz 
(pod Gdańskiem). Jak można ją odczytać: czy jest to kar
czma tak przyjazna człowiekowi, że zostawi w niej ostatni 
grosz, czy wręcz przeciwnie — nie wypuszczą gościa do
póki nie straci ostatniego grosza. Tylko dla odważnych są 
karczmy Łowiguz (pod Tczewem) i Zabijak (w powiecie 
świeckim). Pierwsza w nieco wyrafinowany, eufemistycz
ny sposób ostrzega przed ewentualnym niebezpieczeń
stwem złowienia guza. Można też tę nazwę interpretować 
jako nadaną karczmie ze względu na to, że do tej karczmy 
przychodzą same (!) łowiguzy 'lubiący bijatyki, bez zwa
żania na skutki uboczne'. Podobnie rzecz ma się i z drugą 

— Zabijak, lecz ta w przeciwieństwie do poprzedniej nazy
wa rzecz po imieniu. 

Ten niewielki ilościowo zbiór nazw karczem pokazuje 
nam, w jaki sposób Pomorzanie wyrażali swój stosunek, 
swoją opinię o karczmach, jak je w krótkiej (z reguły jed-
nowyrazowej) nazwie potrafili scharakteryzować. Nazwy 
te utworzone są od wyrazów, które można ułożyć w pew
nego rodzaju „ciąg przyczynowo-skutkowy". Skoro się 
wchodzi do karczmy, to się pije (no może nie zawsze), 
jeżeli się pije, to wydaje się pieniądze (nawet do ostatnie
go grosza), jeżeli się pije, to jest się (właściwie — staje się, 
różni ludzie w różnym czasie), pijanym, jeżeli jest się pi
janym, to niejednokrotnie jest się przyczyną, uczestnikiem, 

ofiarą bójki (ewentualnie jeszcze czegoś więcej - porów
naj nazwę Zabijak). 

Nieco liczniejszą grupą są żartobliwe nazwy osad, przy
siółków i zabudowań. Przedmiotem żartu jest tu z reguły 
odległe położenie względem wsi. Dość nietypową konstruk
cją jest Wymyslowo. Może nie nietypową konstrukcją lecz 
utworzoną od dość nietypowej podstawy. Nazwa ta jest bar
dzo licznie poświadczona na Pomorzu - w powiatach gdań
skim i tczewskim 3, w powiecie świeckim 4, starogardzki 1. 
Została utworzona od czasownika wymyślić i oznacza osadę 
nową małą bez znaczenia. Mamy w niej też i wartościowa
nie - osada położona daleko od innych wsi, taka, którą ktoś 
sobie wymyślił. 

Żartobliwych nazw nadanych osadom ze względu na 
położenie jest oczywiście więcej. Często spotykaną jest 
też Wydmuchowo. Zresztą i dziś tak określa się odległe 
od większych skupisk ludzkich osady, jeżeli nie używa 
się określenia wulgarnego (które tu przez szacunek dla 
potencjalnego Czytelnika pominę). Nazwa ta, podobnie 
jak i poprzednia, notowana jest z niemalże całego Po
morza, pochodzi rzecz jasna od czasownika wydmu
chać. Do tego samego typu trzeba dodać: Wypychowo 
i Wygnajewo (powiat świecki), Dmuchowo (powiat 
pucki i chojnicki), Gwizdowo (powiat chojnicki), Wy-
chuchowo (powiat kościerski). Wszystkie one, jak wi
dać, mają zbliżone znaczenie, choć trzeba zaznaczyć, 
że nazwy własne — o nich mowa — znaczą inaczej niż 
wyrazy pospolite. Dlatego lepiej mówić, że wszystkie 
one wzbudzają podobne skojarzenia (bardziej fachowo 
- mają podobne konotacje) — są to osady wydmuchane, 
wypchane, wygwizdane (trzeba pamiętać, że wiatr też 
gwiżdże) za wieś. 

O miernej (delikatnie rzecz ujmując) jakości osady 
mogą nas informować takie nazwy, jak: Fikakowo (po
wiat wejherowski) - jest tak samo brzmiący kaszubski 
wyraz pospolity oznaczający fikcyjną wieś. Wyraz ten 
pochodzi od słowa (także kaszubskiego) yz£a&, które jest 
wykrzyknikiem na wyrażenie wstydu, nagany, obrzydze
nia (wyraz notowany w słowniku Bernarda Sychty). Jest 
też na Pomorzu aż 9 wsi o nazwie Głodowo, które autorka 
wspomnianej wcześniej monografii o nazwach z -ow in
terpretuje jako żartobliwe określenie wsi ubogiej, w której 
częstym gościem był pewnie głód. Podobne informacje 
o dawnych mieszkańcach niosą nam nazwy Biedaczek 
i Biedaszewo (powiat starogardzki) interpretowane jako 
nazwy żartobliwe nadane ze względu na ubóstwo miesz
kańców. 

O stanie materialnym - złym stanie materialnym, co 
trzeba podkreślić - informują nas nazwy: Niedbalewo (po
wiat chojnicki) - tam chyba o nic nie dbają Rozwalewo (pod 
Kościerzyną). 

Możliwe, że wyżej opisanego rodzaju osady nazywane 
były też Gapowo (jest 7 takich nazw na Pomorzu). Znany 
chyba w całej Polsce wyraz gapa na określenie człowieka 
nieuważnego, nierozgarniętego. Na Pomorzu gapa to też 
wrona, więc nazwę można interpretować jako topogra
ficzną- wieś, w której jest dużo gap, choć to chyba mało 
prawdopodobne. Jedna z tych nazw funkcjonuje obocznie 
z nazwą Gapidupa (o drugiej części tej nazwy nieco póź
niej) — tu chyba nie mamy wątpliwości, co do jej charakte-
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ru. Jest jeszcze jedna dość specyficzna nazwa informująca 
nas o złym stanie materialnym, specyficzna, bo zawarta, 
czy wyrażona jest w niej ironia. Mam tu na myśli Belwe
der (na pograniczu Kociewia i Borów Tucholskich). Au
torka tego opracowania uzyskała informację o powstaniu 
tej nazwy — w tej części wsi w jednym dniu zawaliły się 
dachy w trzech gospodarstwach - mamy tu więc podaną 
motywację. 

Są też nazwy, które należy uznać za wulgarne w języku 
ogólnopolskim, lecz nie są one takie na Pomorzu. Chodzi 
mi tu o nazwy z wyrazem dupa, który do dziś odczuwany 
jest przez większość Pomorzkow (!) za neutralny. Wiele 
wzniesień, pagórków nazywa się na Pomorzu Wypnidupa 
(ewentualnie Wypnijdupd). Nazwa ta nadawana jest pagór
kom ze względu na ich półkolisty kształt, dodatkowo często 
przez środek tak nazwanego pagórka biegnie ścieżka, dro
ga - skojarzenie uzasadnione, prawda? W mojej rodzinnej 
wsi, Osieku (w powiecie starogardzkim - Kociewie) nazwę 
tę tłumaczy się inaczej - bo jak jidziesz pod ta góra musisz 
wypiuńć (wypiąć) dupa. Podobnie nazywa się wzniesienie 
pod Miedźnem (powiat świecki) Póldupki - domyślamy się, 
jaki wzniesienie może mieć kształt. 

Są też żartobliwe nazwy, które uznać trzeba też za wul
garne: Łajna (część wsi Wysoka w powiecie starogardzkim 
- teren o marnej glebie), Osrany Koniec (część Dąbrowy 
w powiecie starogardzkim - zaniedbany koniec wsi), po
dobna - Osraniak (część Pieców), Klepie Gówno (dolina 
w Smętowie Granicznym), Osikana Góra (wzgórze pod Ka
mionką Szlachecką), Kurwi Dołek (dół w Wierzchucinie), 
Srajewo (część Lipinek), Srakowo (przysiółek Grzybowa 
w powiecie kościerskim i Lipnicy w chojnickim), Szcza-
jewo (przysiółek wsi Przytarnia w chojnickim), Pizdanek 
(zarośnięty i cuchnący staw w Białachowie w powiecie 
starogardzkim). Pozwoliłem sobie wymienić tylko i podać 
lokalizację obiektów tak nazwanych, gdyż, jak każdy łatwo 
zauważy - nazwy te utworzone zostały od wyrazów nazy
wających intymne części ciała służące rozrodowi i wydala
niu oraz od nazw czynności przez te narządy wykonywa
nych. Jest to dość nowa warstwa nazewnictwa, stąd może 
taka wulgaryzacja. 

Jak na początku wspomniałem, jest to niewielki tylko 
wycinek pomorskich nazw żartobliwych. Gdyby spraw
dzić wszystkie tomy PMT, pozbierać współczesne nazwy 
na Pomorzu - zbiór okazałby się z pewnością o wiele 
bogatszy (jakościowo i ilościowo). Jednakże już przy 
tak skromnej egzemplifikacji można pokusić się o kilka 
stwierdzeń: 
• negowanie peryferii wsi, osad oddalonych od większych 

skupisk ludzkich - widoczne jest to też dziś w języku 
ogólnopolskim, 

• negowanie złego stanu materialnego, technicznego za
budowań - czyżby pruski ład i porządek, 

• negowanie biedy - widoczne jest to też we współczes
nych dialektach polskich, 

• dość duża wulgaryzacja nowszego nazewnictwa małych 
obiektów. 

Wniosek ogólny - żartujemy najczęściej z tego, czego 
nie akceptujemy, uważamy za gorsze. 

Z Księgi myśli polskiej 

Przeszłość a historia 
(dokończenie) 

Być może przejdziemy do historii. 
Miejmy nadzieję, 

że nie do historii głupoty. 
Janusz Wasylkowski 

Ci, co powołują się na historię, 
przeważnie jej nie znają. 

Jan Lechicki 

Czasem historię od razu fałszują ci, 
którzy ją tworzą. 
Wiesław Brudziński 

Zatrzymanie się nad przeszłością 
sprawia, 

że malujemy swoje marzenia 
kolorami mroku. 

Roman Mleczko 

Gdy odróciła się karta historii, 
pokazało się 

że była znaczona. 
Włodzimierz Ścisłowski 

Historia może być nauczycielką życia 
pod warunkiem, 

ż politycy będą jej uczniami. 
Stanisław Chyczyński 

Historia nie ma większego sensu, 
jeśli nie wiązać jej ze współczesnością. 

Krzysztof Teodor Toeplitz 

KMR 
10 



PRADZIEJE KOCIEWIA 

ANDRZEJ WĘDZIK 

11. Zdobywcy świata 

Czterej mężczyźni siedzieli na grubych wełnianych derkach w pobliżu płytkiego jeziora. W oddali, na ła
godnym skłonie pagórka pasły się cztery wierzchowce. Niewysokie, o lekko skręconej, ciemno-beżowej sierści, 
skubały ochoczo soczystą zieloną trawę. Mężczyźni z uwagą oglądali owalne, żółtobrązowe krzemienie, które 
rano zbierali w korycie płynącej w dolinie rzeki. Ostatnio, przez pięć dni padały deszcze i wezbrana rzeka 
podmyła piaszczyste skarpy odsłaniając przy okazji potrzebny ludziom surowiec. 

Jednak najstarszy z nich, krępy wojownik o ciemnych włosach przyprószonych siwizną nie był zadowolony 
z okazałej sterty owalnych krzemieni. Narzekał na surowiec, który z racji jakości i wymiarów nadawał się 
jedynie do produkcji drapaczy i niewielkich wiórów. 

Trzej mężczyźni, wyraźnie zawiedzeni opinią ich starszego pobratymca spuścili niżej głowy z rezygnacją 
wpatrując się w dogasające ognisko. Chcieli przecież nazbierać dzisiaj dużo krzemienia, by wykonać tak po
trzebne groty strzał, których już zaczyna im brakować. Stary wojownik jeszcze raz spojrzał na stos krzemieni 
i z pogardą machnął ręką. Wstał powoli od ogniska, po czym zdjął skórzaną torbę wiszącą na omszałej gałęzi. 
Odwrócił się w stronę siedzącej trójki, wyciągając majestatycznie bryłę szarego krzemienia wielkości dziecięcej 
głowy. Miał wielką satysfakcję, widząc wrażenie jakie wywarł na nich jego skarb. Tak, to dopiero jest wspaniały 
surowiec! Zwarta nie popękana bryła, którą zeszłego lata kupił od wędrownego handlarza, znakomicie na
dawała się do wykonania siekiery lub wielu grotów strzał. Usiadł ponownie przy ognisku, by pokazać młodym 
wojownikom, jak zrobić odpowiedni grot. 

Ujął dłonią owalny tłuczek z piaskowca z wprawą uderzając nim w powierzchnię krzemiennej bryły. 
Rozległ się charakterystyczny suchy trzask pękającego krzemienia. Podniósł nieduży owalny odłupek. Kilka 
lekkich uderzeń sprawiło, iż odbity fragment przybrał formę zbliżoną do trójkąta. Nadając przedmiotowi 
ostateczny kształt, wojownik użył nietypowego retuszera z miedzianą końcówką — to była jego tajemnica 
doskonałej obróbki krzemienia. Nikt w osadzie nie był w stanie uzyskać tak pięknie załuskanejpowierzchni, 
wytwarzanych grotów i sztyletów. 

Misternie wykonany grocik osadził we wcześniej przygotowanym bukowym drzewcu, wzmacniając całość 
roztopioną sosnową żywicą. Wyjaśnił też młodszym wojownikom, że na opierzenie strzały najlepiej nadają 
się pióra sowy lub puchacza. Wiedział, że taka strzała wypuszczona z łuku nie wydaje świszczącego odgłosu, 
więc w czasie polowania nie płoszy zwierzyny. Natomiast w czasie walki łucznik staje się dla przeciwnika 
niewidzialnym duchem... 

kolejnym artykule z cyklu „Pradzieje Kociewia" zo
stanie przybliżone interesujące znalezisko z okolicy 

miejscowości Śliwiny (pow. Tczew), gdzie pod koniec lat 
90. XX wieku znaleziono trójkątny grot, do którego wyrobu 
użyto krzemienia (ryc. 1). 

Niewielki grocik o dwucentymetrowej, lekko wklęsłej 
podstawie i liniach ostrzy długości odpowiednio: 2,2 cm 
i 2,3 cm został wykonany z doskonałej jakości krzemienia 
(prawdopodobnie wołyńskiego) o szarej barwie. Wśród 
cech morfologicznych znaleziska, uderzający jest fakt po
krycia całej powierzchni grotu starannym retuszem (charak
terystycznym załuskaniem powierzchni) (ryc. 2). Zwracają 
uwagę doskonale wypracowane krawędzie ostrzy oraz odci
nek powierzchni przy podstawie w mistrzowski sposób wy
pracowany, aby ułatwić osadzenie drzewca strzały (ryc. 3). 
Oglądając znalezisko ze Śliwin, wydawać by się mogło, iż 
ówczesny człowiek, który nie dysponował przecież odpo
wiednimi (w pojęciu współczesnych ludzi) specjalistycz
nymi narzędziami nie był w stanie wykonać tak pięknego 

wyrobu. Omawiany grocik jest wręcz modelowy, a dzięki 
odpowiednim proporcjom (Różnica długości krawędzi 
ostrzy sprowadza się tylko do jednego milimetra!), kunszcie 
wykonania może, z całą pewnością, pretendować do miana 
neolitycznego dzieła sztuki, przynajmniej w skali Pomorza. 

Analogie z obszaru Polski (ryc. 4 a, b) sugerują iż zna
leziony w rejonie Śliwin grocik należał niegdyś do przedsta
wiciela kultury ceramiki sznurowej rozwijającej się u schył
ku młodszej epoki kamienia. Warto w tym miejscu dodać, że 
podobne groty (choć nie tak precyzyjnie wykonane) odkryto 
w Wejherowie. Należy przy tym podkreślić, iż w późnej fa
zie neolitu i na początku epoki brązu na Niżu Europejskim 
pojawia się znaczna ilość okazałych i pięknie wykonanych 
wyrobów krzemiennych: grotów: strzał, oszczepów czy też 
sztyletów. Ówcześni mieszkańcy tej części Europy, szcze
gólnie północnych rejonów, opanowali okre-ślone techni
ki obróbki krzemienia, stosując jednocześnie wiele swego 
rodzaju „nowinek technicznych". Można w tym miejscu 
wspomnieć chociażby o retuszerach z miedzianym końcem 
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(ryc. 5 a) umożliwiających tak doskonałe „załuskanie" po
wierzchni (ryc. 5 b) tak jak w przypadku zabytku ze Śliwin. 
Oczywiście, nie wszyscy byli w stanie wykonać wyroby 
o tak precyzyjnej formie. Na pewno istniała jakaś liczba 
osób, które wyrabiały doskonałą broń z krzemienia za
wodowo, żyjąc z jej sprzedaży. Mistrzowie końca neolitu, 
oprócz zdolności manualnych, posiadali ogromną wiedzę 
w zakresie technik obróbki i cech fizycznych poszczegól
nych gatunków krzemienia. 

Kultura ceramiki sznurowej, a właściwie szereg pokrew
nych sobie kultur tworzących raczej krąg kulturowy, wzięła 
swoją nazwę od charakterystycznego zdobienia glinianych 
naczyń odciskiem sznura. Oczywiście, był to jeden z wielu 
motywów zdobniczych używanych w czasie trwania oma
wianej kultury (ryc. 6 a, b, c, d), toteż nazwa wydaje się nie 
do końca trafna. 

Geneza tej schyłkowoneolitycznej kultury nie jest 
jeszcze w dostateczny sposób poznana. Lansowana nie
gdyś teoria o jej wschodnich korzeniach (obszar dzisiej
szej Ukrainy) i ekspansji na tereny środkowej oraz część 
zachodniej Europy wydaje się mieć coraz mniej zwolen
ników. Obecny stan wiedzy przekłada się na nową teorię 
w myśl której początków omawianej kultury należy szu
kać raczej na obszarze Europy Środkowej. U podstaw lan
sowanej hipotezy, leży szereg znalezisk, które datowane 

są na najstarszą fazę kształtowania tej kultury. (Znaleziska 
z dorzecza Soławy — Niemcy przypisane chronologicznie 
na trzecie tysiąclecie p.n.e.). 

Przypuszcza się również, że na niżu europejskim nastą
piło swego rodzaju nałożenie pierwiastków mezolitycznych, 
których nosicielami były leśne społeczności, egzystujące 
wówczas w niektórych rejonach Europy na elementy kul
turowe plemion rolniczych kultury pucharów lejkowatych 
i kultury amfor kulistych. 

Na obszarze dzisiejszej Polski wyraźnie zaznacza się 
obecność kultury ceramiki sznurowej, między 2500 a 1800 
p.n.e., która w ciągu swojego rozwoju tworzy szereg grup 
lokalnych. W tym kontekście warto wspomnieć o grupie 
rzucewskiej, której przedstawiciele egzystowali na wybrze
żu Bałtyku trudniąc się: rybołówstwem, polowaniem na foki 



grenlandzkie oraz hodując bydło, świnie i w niniejszym 
stopniu kozy. 

Rozważając kwestię osadnictwa w rejonie Śliwin 
u schyłku neolitu można stwierdzić na podstawie prowa
dzonych badań archeologicznych, że bytowali tam przed
stawiciele późnej fazy rolniczej kultury pucharów lejko
watych. 

Pojedynczy grot należący do obcej kultury nie musi oczy
wiście stanowić śladu stałego osadnictwa, toteż można po
stawić pytanie: Czy opisywany zabytek stanowi świadectwo 
najazdu? (Materiały archeologiczne z obszaru, na których 
egzystowali przedstawiciele kultury ceramiki sznurowej 
w wielu wypadkach pozwalają określić gwałtowne przemia
ny kulturowe. Niejednokrotnie są to czytelne pozostałości 
zbrojnych najazdów. Można też przypuszczać, iż opisywany 
grot był przedmiotem wymiany handlowej lub śladem osady 
kultury ceramiki sznurowej znajdującej się przypuszczalnie 
gdzieś w okolicy Śliwin. 

Wydaje się też oczywisty fakt, iż w określonym czasie 
kultura ceramiki sznurowej „zastąpiła" kulturę pucharów 
lejkowatych w tym rejonie tak jak miało to miejsce na więk
szości ziem dzisiejszej Polski. 

Przedstawiając cechy przedstawicieli omawianej kultury 
można przypuszczać, iż ludzie, którzy przybyli wówczas na 
obszar Kociewia pod względem antropologicznym prezen
towali typ o przewadze pierwiastków śródziemnomorskich. 
Niewysocy o wąskich twarzach, ciemnych oczach i włosach. 
Pod względem fizycznym nie różnili się diametralnie od star
szych mieszkańców. Wydaje się jednak, że byli nosicielami 
innych idei religijnych oraz struktur społecznych. W wielu 

wypadkach preferowali również inny typ gospodarki oparty 
głównie na hodowli. 

U schyłku młodszej epoki kamienia, trwające już od 
3 tys. p.n.e. zmiany klimatyczne przybrały na sile i stały 
się zauważalne. Ciepły i wilgotny klimat atlantycki zaczął 
ustępować bardziej suchemu i chłodnemu klimatowi sub-
borealnemu. W lasach Kociewia pojawia się wówczas buk. 
Wyraźnie zwiększa się też powierzchnia wrzosowisk i tere
nów trawiastych, które stanowią pozostałości po dawnych 
wyrębach. Wszystkie te czynniki miały oczywiście ogromny 
wpływ na gospodarkę. 

Wydaje się, że na północy dzisiejszej Polski preferowa
no wówczas hodowlę bydła i świń, a także, co jest wielce 
prawdopodobne, konia, którego używano jako zwierzę po
ciągowe lub do jazdy wierzchem. Zmuszało to z kolei ho
dowców do prowadzenia koczowniczego lub półkoczowni-
czego trybu życia. Taki stan rzeczy w wielu wypadkach nie 
sprzyjał zakładaniu trwałych osad. Niewykluczone więc, iż 
obok nielicznych domów słupowych (ryc. 7 a, b) o stosun
kowo dużej powierzchni, znanych głównie z wybrzeża Bał
tyku (Rzucewo pow. Puck; Suchacz pow. Elbląg) budowano 
mniejsze konstrukcje mieszkalne typu zrembowego, a nawet 
korzystano z jurt lub namiotów. 

Jak już wspomniano kultura ceramiki sznurowej charak
teryzowała się dużą mobilnością i ekspansywnością. Anali
zując ślady materialne nasuwa się przypuszczenie o swego 
rodzaju cechach wojowniczości, charakterystycznych dla 
przedstawicieli omawianej kultury, prawdziwych zdobyw
ców, którzy w szybkim tempie opanowali sporą część „świa
ta" ówczesnych Europejczyków. 



Wymienioną cechę wyraźnie potwierdzają liczne znale
ziska grotów, strzał, co świadczy o dużej popularności łuku 
jako broni i narzędzia łowieckiego. Być może ówcześni łucz
nicy w rejonie Śliwin posługiwali się obok łuków prostych 
(ryc. 8 a), doskonałymi łukami refleksyjnymi (ryc. 8 b) o zde
cydowanie większym zasięgu i sile przebicia. Warto w tym 
miejscu dodać, że z obszaru Niemiec pochodzi płyta grobowa 
z wyrytym wyobrażeniem łuku refleksyjnego i kołczanu peł
nego strzał, co potwierdzałoby w pewnym stopniu znajomość 
tego typu broni u schyłku neolitu. 

Uzupełnieniem uzbrojenia wojownika kultury cerami
ki sznurowej był oszczep zaopatrzony w krzemienny grot. 
Groty wyrabiano przeważnie z dobrej jakości krzemienia 
o dość szerokiej gamie kształtów i różnym sposobie wy
konania. W kontekście warto przybliżyć znalezisko nieco 
prymitywnie wykonanego grotu, który pochodzi z leżącego 
w pobliżu Śliwin, Stanisławia (pow. Tczew) (ryc. 9). Obok 
łuku, symbolem wojownika końca neolitu był topór zaopa
trzony w charakterystyczną kamienną głowicę w kształcie 
odwróconej łodzi (ryc. 10 a, b). Często były to mistrzowsko 
wykonane, nierzadko zdobione egzemplarze, które zapewne 
podnosiły rangę posiadacza broni. 

Co ciekawe, niedaleko miejsca odkrycia grotu w Śliwi-
nach znaleziono fragment ostrza topora. Sądząc po precyzji 
wykonania był to z pewnością topór bojowy. Zachowany 
fragment zwraca uwagę wspaniale wygładzonymi ściankami 
oraz dopracowaną perfekcyjnie linię ostrza (ryc. 11). Mimo 
braku jednoznacznych dowodów, można wysunąć ostrożnie 
przypuszczenie, iż znaleziony fragment stanowił niegdyś 
część wysokiej klasy broni należącej do przedstawionego 
kręgu sznurowego. 

Trwająca kilka stuleci kultura ceramiki sznurowej, mimo 
że ciągle na wielu płaszczyznach tajemnicza i słabo zbadana 
odcisnęła wyraźny ślad na obrazie schyłkowego neolitu. 

Co więcej, jej przedstawiciele położyli mocne funda
menty, na których wyrosły na północy niżu europejskiego 
kultury wczesnej epoki brązu. Wśród których można za
uważyć trwającą tradycję wykonywania doskonałej broni 
z krzemienia oraz charakterystyczne elementy zdobienia 
naczyń. 

Należy mieć nadzieję, że dalsze badania w rejonie Śli
win pozwolą znaleźć więcej śladów tej ciekawej kultury, 
co w znacznym stopniu uzupełni dotychczasową wiedzę 
o schyłku młodszej epoki kamienia na Kociewiu. 
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI 

Wernikowscy - nieznany 
ród szlachecki na Kociewiu 

cjach pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku, a przede 
wszystkim płyta nagrobna Jana Tomasza Wernikowskiego, 
jaka znajduje się na starym cmentarzu w Nowej Wsi Rzecz
nej. Nowa Wieś Rzeczna jest wsią sołecką w gminie Staro
gard Gdański, w powiecie starogardzkim. Obejmuje tereny 
położone wzdłuż linii kolejowej Starogard - Chojnice po 
obu jej stronach, przy czym sama wieś znajduje się po połu
dniowej stronie torów, a od południa ograniczona jest drogą 
krajową na tej samej trasie oraz terenami sołectwa Rokocin. 
Od wschodu wieś graniczy ze Starogardem Gdańskim, od 
północy z sołectwem Krąg, od zachodu z sołectwami Stary 
Las i Semlin. Wieś pod względem przynależności kościelnej 
należy do parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
w Starogardzie przy ul. Boh. Getta 4. Przez zachodnią i pół
nocną część wsi przepływa rzeka Piesienica, uchodząca do 
Wierzycy. 

Nie jest znana data powstania wsi. Jej niemiecka na
zwa - Molenwald - zapisana została w okresie panowania 
krzyżackiego w 1348 roku. Molen (następnie Muhlen) - po 
niemiecku oznacza młyn, tak więc niemiecką nazwę Molen
wald lub później Miihlenwalde można przetłumaczyć na las 
młyński lub też leśny młyn. W latach 1415-1438 nazwę wsi 
zapisano Molenvalt, Molenwalt. We wsi stał kościół zało
żony przez Krzyżaków lub nawet przez Joannitów, lecz nie 
jest znana data jego budowy. W XVII wieku we wsi powstał 
folwark królewski wchodzący w skład starostwa starogardz
kiego. Ostatnim starostą starogardzkim był Piotr Kczewski, 
który folwark Nowa Wieś wraz z pustkowiem Stary Las od
dał w dzierżawę w 1757 roku Jakubowi i Barbarze Arendtom 
i ich sukcesorom. Po śmierci Jakuba Arendta Barbara zawarła 
związek małżeński z Antonim Zembrzyckim (Zambritky). 

Dziś w Nowej Wsi Rzecznej znajduje się zabytkowy 
pałac, pozostałość po dawnym majątku szlacheckim, po
chodzący z XIX wieku wraz z otaczającym go parkiem oraz 
niszczejące zabudowania istniejącego jeszcze przed 15 laty 
PGR. Są także pozostałości po dwóch cmentarzach. Daw
ny cmentarz katolicki znajduje się w centrum wsi na terenie 
którego stał także, dziś nie istniejący, kościół. Zachowały 
się nieliczne groby, z których najstarszy pochodzi z 1791 
roku. Na płycie nagrobnej wyryto nazwisko pochowanego 
w Nowej Wsi w tym roku Johan Thomas von Wernikowski, 
przedstawiciela rodu, który jest tematem tego artykułu. Dru
ga płyta nagrobna z napisem Fabian Jakob Małek v. Podjaski 
zmarły w wieku 74 lat w Starogardzie 23 sierpnia 1870 roku. 
Zachowały się także m.in. żelazne krzyże stojące na grobach 

Anny Ehrlih z domu Kamrowskiej zmarłej 21.09.1852 roku 
oraz Marii i Louise Mastig zmarłych w 1863 i 1871 roku. Są 
też groby z ostatnich dni wojny. Drugi z cmentarzy, jak mó
wią mieszkańcy prawdopodobnie ewangelicki, znajdował 
się na wzgórzu (zwanym przez mieszkańców „Puka") przy 
rozwidleniu dróg do Semlina i Starego Lasu. Na cmentarzu 
tym pochowano byłych niemieckich właścicieli majątku 
Nowa Wieś - von Hertzberg. Dziś z istniejących tam jeszcze 
w latach 60. kilku grobów pozostał jedynie nagrobek Marii 
von Hertzberg, żony Ewalda, właściciela majątku. 

Trudno dziś powiedzieć skąd i kiedy przybyli Wer
nikowscy na Kociewie. Po raz pierwszy w dokumentach 
związanych z parafią św. Mateusza w Starogardzie, do któ
rej kiedyś Nowa Wieś oraz okoliczne wsie pod względem 
przynależności parafialnej należały, nazwisko Wernikowski 
pojawia się w 1788 roku. W księdze urodzeń znajdujemy 
informację, w której zapisano, że Jan Wernikowski i Ma
rianna z domu Ostrowska byli rodzicami Antoniego Win
centego urodzonego w Jabłowie w 1788 roku oraz Józefiny 
Magdaleny, urodzonej w 1790 roku także w Jabłowie. Jako 
rodzice chrzestni Antoniego występują magnificus Szymion 
Kicki i magnifici Katarzyna Wernikowska, zaś rodzicami 
chrzestnymi Józefiny byli magnifici Antoni Wernikowski 
- brat (lub kuzyn) Józefiny i Marianna Wernikowska - bab
ka Józefiny. Trudno określić związek Marianny, Katarzyny 
i Antoniego Wemikowskich z Janem Tomaszem von Werni-
kowskim pochowanym w Nowej Wsi w 1791 roku, o któ
rym to grobie była wcześniej mowa. Na płycie nagrobnej 
zapisano: Johann Thomas von Wernikowski Erbherr von 
Sumin Swaroschin Goschi Bietowa Ist gestorben im 76 ten 
Jahr und begraben Anno 1791 den 8ten August Der war ein 
Mann von guten hertzen von seltenen Gluk und Thattigke-
it sein Todt erinnert uns mit schmertzen an seine Treu und 
echtlichkeit. Można to przetłumaczyć następująco: „Jan 
Tomasz von Wernikowski dziedzic z Sumina, Swarożyna, 
Goszyna i Bietowa zmarł w 76 roku życia i zmarł 8 sierpnia 
1791 roku. Był człowiekiem dobrego serca z wyjątkowym 
szczęściem i odwagą. Jego śmierć przypomina nam w bólu 
o jego wierności i prawości". 

To, że został pochowany w Nowej Wsi może wskazy
wać, że był on także właścicielem albo dzierżawcą majątku 
w Nowej Wsi. Cenne informacje w tej sprawie znajdują się w 
książce Gertrudy Pierzynowskiej „Dwory parki i folwarki". 
Opisując majątek w Swarożynie, napisała, że Jan Tomasz 
Wernikowski kupił majątek w 1782 roku od Michała Potu-
lickiego. Po śmierci Jana Tomasza właścicielem Swarożyna 
został jego syn Jan Michał Wernikowski, który przez 15 lat 
majątek w Swarożynie bardzo powiększył. W 1806 roku Jan 
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edynym śladem bytności tego szlacheckiego rodu na 
Kociewiu są zapisy w księgach parafialnych parafii Św. 
Mateusza w Starogardzie oraz w lustracjach i wizyta-



Michał majątek w Swarożynie sprzedał rodzinie von Versen. 
Czy Jan Tomasz, a następnie Jan Michał Wernikowscy byli 
właścicielami Nowej Wsi nie wiadomo, ale jest to bardzo 
prawdopodobne, biorąc pod uwagę uzyskane informacje. 
Nie wymienia natomiast pani Pierzynowska Wernikowskich 
w Suminie pisząc, że właścicielami Sumina byli w tym 
okresie Grąbczewscy. Jednak zapis w księdze ślubów parafii 
św. Mateusza w Starogardzie wskazuje na to, że Wernikow-
sy mieszkali już wówczas w Suminie, choć nie podaje na 
jakich zasadach, czy zarządców, a może dzierżawców. Tak 
w tłumaczeniu z łaciny na język polski zapisano w księdze 
ślubów w 1785 roku: Dnia 14 czerwca ja Jan Bastkowski 

prepozyt starogardzki pobłogosławiłem małżeństwo jaśnie 
oświeconego Józefa Czapskiego, kawalera, oficera, lejtnanta 
wojsk królewskich pruskich w diecezji chełmińskiej, z Anną 
Wenikowskąpannąz Sumina, w obecności świadków dostoj
nego Xsawerego Trzcińskiego generała i Jarlacha kapitana 
króla polskiego. Choć nie udało się ustalić koligacji Józefa 
Czapskiego, to należy stwierdzić, że ślub ten wskazywał na 
duże znaczenie rodziny Wernikowskich, gdyż Czapscy her
bu Leliwa w ówczesnej Polsce byli bardzo znaczącym ro
dem. Spośród nich wywodzili się wojewodowie, starostowie 
kasztelani generałowie wojsk polskich, wysocy urzędnicy 
królewscy oraz duchowni (biskupi). Czapscy w tym okresie 

Herb rodziny Wernikowskich 
na płycie nagrobnej z 1791 roku. 

Fot. autora 

Cała płyta nagrobna Jana Tomasza Wernikowskiego 
na cmentarzu w Nowej Wsi. 

Fot. autora 



byli właścicielami wielu majątków na Pomorzu. Właściciel
ką majątków w Gołębiewie Średnim, Rościszewie, Trąbkach 
Wielkich, w dzisiejszej gminie Trąbki Wielkie, sąsiadują
cej z powiatem starogardzkim, była Konstancja Czapska. 
W XVII i XVIII wieku do Czapskich należały także: Lalko
wy, Leśna Jania, Stara Jania, Rynkówka, w gminie Smętowo 
Graniczne w pow. starogardzkim. Jan Wernikowski jest też 
wymieniany w 1795 roku jako dziedzic w Pinczynie. Jak pi
sze Ryszard Szwoch w swym „Słowniku Biograficznym", 
Proboszcz w Pinczynie ugodził się z dziedzicem Janem von 
Wernikowskim w sprawie wybudowania karczmy na roli koś
cielnej, odstąpionej w zamian za inny grunt. Być może tenże 
Jan to Jan Michał syn Jana Tomasza pochowanego w Nowej 
Wsi w 1791 roku. 

Pisząc o Grąbczewskich dodać należy, że Tomasz Grąb-
czewski - właściciel Sumina, wojewoda pomorski (Pallatine 
Pomerane) zmarł 9 maja 1750 roku, a jego żona Marianna 
12 grudnia 1750 roku. W 1794 roku jest wymieniana z kolei 
magnifici Balbina Grąbczewska podkomorzyna Królestwa 
Polskiego, jednak nie zapisano, gdzie mieszkała. Praw
dopodobnie w Sucuminie, gdzie jak pisze ks. Jakub Fan
kidejski utrzymywała kaplicę. Oprócz Sucumina posiadała 
ona Sucuminek. Być może Wernikowscy dzierżawili ma
jątek w Suminie lub nim zarządzali, a może stali się jego 
właścicielami w kolejnych latach, nabywając dalsze dobra 

w okolicy. Kolejny ślub w Suminie, w którym znajdujemy 
interesujące nas nazwisko Wernikowski, zawarty został dnia 
1 maja 1792 roku. Związek małżeński zawarli wielmożny 
Adalbert (Wojciech) Ossowski kawaler i wielmożna Ka
tarzyna de Wernikowska panna. Świadkami na ślubie byli 
Szymon Kicki i wielmożny Łukasz Podjaski. Czy tenże 
Łukasz Podjaski to mąż Katarzyny Zambrzyckiej i przodek 
pochowanego w Nowej Wsi w 1870 roku Fabiana Jakuba 
Małek v. Podjaskiego, o którym wspomniano wcześniej nie 
wiadomo. Biorąc pod uwagę te wszystkie informacje trudno 
powiedzieć kto na pewno był dzierżawcą lub właścicielem 
Nowej Wsi w tym czasie. 

Wszystkie te informacje nie dają jednak odpowiedzi 
skąd i kiedy rodzina Wernikowskich przybyła na Kocie
wie. Nieznane są także dalsze jej losy po sprzedaży majątku 
w Swarożynie. Nazwiska tego nie wymienia także wieloto
mowy „Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego". 
Dodać można jedynie, że „Słownik nazwisk współcześnie 
używanych" podaje, iż w 1991 roku w Polsce mieszka
ły tylko 74 osoby o tym nazwisku, z czego w dzisiejszym 
woj. mazowieckim 37 osób. Wernikowscy mieszkają także 
w województwie zachodnio-pomorskim i małopolskim, ale 
ich drzewa genealogiczne nie mają Wernikowskich na Po
morzu, a przedstawiciele nie posiadają żadnych informacji 
na temat pomorskiej linii Wernikowskich. 
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HALINA RUDKO 

Prezentacje i wystawy 

Małżeństwo fotografików z Krakowa Małgorzata i Jerzy A. Karnasiewiczowie, od kilku lat rea
lizuje autorskie projekty (albumy i wystawy) z cyklu polskie „małe ojczyzny". Po projekcie: Nowa 
Huta. Okruchy życia i meandry historii (2003), pracowali równolegle nad projektami Zamek i Miasto. 
Gniew oraz Portret mojego miasta. Świecie (2005-2007). Z wystawą z tego ostatniego projektu gościli 
w maju br. w Tczewskim Centrum Kultury. 

Związki Romana Landowskiego ze Świeciem 

Głównym zamierzeniem projektu „Portret moje
go miasta. Świecie" było i jest zaprezentowanie 
wystawy fotografii, ukazującej oblicze Polaków 

z początku XXI wieku z perspektywy małego 27. ty
sięcznego miasta, jednego z najstarszych miast polskich, 
ponad 800-letniego Świecia, w tych miastach, w których 
mieszkająi pracują autorzy tekstów w albumie, byli świe-
cianie. 

Fotograficy wybrali Tczew ze względu na osobę Pana 
Romana Landowskiego, pisarza, poety, regionalisty kociew-
skiego, który przez 50 lat mieszkał i pracował w Tczewie, 
a dla którego Świecie to miejsce narodzin (ur. w 1937 r.) 
i dzieciństwa, okrojonego przez lata okupacji niemieckiej. 
Sam autor we wspomnieniach do albumu „Portret mojego 
miasta. Świecie", pisze, że jest w nim (w Świeciu) kilka 
miejsc, które utrwaliły się na zawsze. Takim pierwszym 
miejscem jest drewniany budynek stacji kolejowej, gdzie 
mój ojciec pracował jeszcze przed wybuchem wojny, bo 
byt kolejarzem, także służbowe małe mieszkanie w domku 
stacyjnym z czerwonej cegły, stojąca obok za torami wie
ża ciśnień i ogródki wokół tych budynków. Dla Romana 
Landowskiego krainę zabaw dziecięcych stanowił przede 
wszystkim park ze Struchawą, która wpadała za ul. Wodną 
do Wdy, to teren wodociągów i „ kumplowanie " ze Swiecz-
kowskim, który mieszkał koło rzeźni przy ul. Parkowej. To 
także wyprawy na Diabelce z Romkiem Krzemińskim, a ten 
mieszkał gdzieś na terenie zakładu psychiatrycznego, bo 
jego ojciec tam pracował. Świecie to dla Romana Lan
dowskiego także miejsce, z którego wyszedł i do którego 
nigdy nie powrócił ojciec, którego w 1945 roku czerwono
armiści wywieźli na Ural. Zsyłka ojca do sowieckiej Rosji 
powraca jako ważki temat w powieści „ Powrót do miejsc 
pamiętanych" (Wydawnictwo „Bernardinum", 1999). 

Z powojennego Świecia w pamięci Romana Landow
skiego zachował się obraz ruin zniszczonej fary na Starym 
Mieście i opodal usytuowanych pozostałości pokrzyża-
ckiego zamku. To zanotowana w pamięci wielka powódź 
i górujące nad wodą właśnie te dwie budowle, i bezładnie 
płynące fragmenty drewnianego mostu... I nade wszystko: 
dziwna, jak na dziecięcy fragment życiorysu, przyjaźń 
z dziewczyną Amelią Michałkiewicz, odnowiona po wie
lu latach, potem zamieniona na małżeństwo. Mieszkała na 
drugim końcu miasta, przy ulicy Mestwina. 

Miasto pokazane poprzez losy jego mieszkańców 

Na wernisażu w „Galerii na Poddaszu" w Tczewskim 
Centrum Kultury w czwartek 10 maja br. byli za
równo tczewianie, jak i goście ze Świecia i Gniewa. 

Frekwencja zaskoczyła zarówno pracowników TCK, jak 
i samych autorów zdjęć. Wystawę otworzył dyrektor Tade
usz Żmijewski oraz plastyk Anna Siudem-Kopka. Wśród 
gości zabrakło Pana Romana Landowskiego, Honorowego 
Obywatela Tczewa, dla którego ten wieczór miał być oka
zją do spotkania autorskiego i podzielenia się opowieściami 
związanymi ze Świeciem. Jego nieobecność spowodowana 
była ciężką chorobą. 

Wystawę w TCK fotograficy zaprezentowali w interesują
cy sposób, operując różnymi formatami i podłożami. Pokazali 
13 wydruków wielkoformatowych o formacie (wys. x szer.) 
130x190 cm, 190x120 cm, 96x152 cm (wydruki solwento-
we). Pozostałe zdjęcia w formacie 50x60 cm. Łącznie zapre
zentowano 50 zdjęć opatrzonych obszernymi podpisami. 
Fotografie doskonale zostały wkomponowane w przestrzeń 
Galerii z wykorzystaniem drewnianej konstrukcji. 

Najbardziej interesującą częścią wernisażu była prezenta
cja multimedialna 80 czarno-białych fotografii z albumu „Por
tret mojego miasta. Świecie" z komentarzem fotografików. 

Podczas prezentacji goście, którzy spodziewali się za
pewne zobaczyć typowe widoki Świecia (kamienice, ulice, 
zabytki, pomniki), zobaczyli i poznali jego mieszkańców, bo 
to stanowi klucz w opowieści o Świeciu Małgorzaty i Je
rzego Karnasiewiczów to człowiek. Fotograficy przedstawili 
krótkie opowieści o bohaterach swoich zdjęć; to, czego się 
od nich dowiedzieli i to, co dzisiaj się z nimi dzieje (foto
graficy, tak zżyli się z bohaterami swoich zdjęć, że śledzą 
dalsze ich losy). 

Prezentacji towarzyszyła muzyka ilustracyjna kompozy
tora Krzysztofa Ridana (Krzysztof Ridan specjalnie ułożył 
muzykę po obejrzeniu zdjęć i zapoznaniu się z tekstami w al
bumie). Doskonale współgrała z prezentowanymi zdjęciami. 
Były momenty przejmujące, kiedy muzyka potęgowała odbiór 
zdjęć, dając niesamowite efekty dla odbiorców. 

Uczestnicy wernisażu przekonali się, że można opowie
dzieć w sposób interesujący i przejmujący zarazem, uka
zując miasto poprzez losy jego mieszkańców. To było dla 
odbiorców zaskakujące. Młodzi ludzie, miłośnicy fotogra
fii (organizatorzy Galerii Bezdomnej w Tczewie w lutym 
2007 r.) rozmawiali z nimi i podkreślali niezwykłość tego 
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Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz 
współautorka wystawy „Portret mojego 
miasta. Świecia" w rozmowie z Justyną 
Chudyką dla „Kompasu Kulturalnego", 

w tle jedno z wielkoformatowych 
fotografii. 

fot. Jerzy A. Karnasiewicz 

Mieszkający w Tczewie Oskar, 
przybył ze swoją mamą Violettą na wernisaż. 
Co roku na wakacje jeździ do swoich 
dziadków do Świecia. Teresa 
i Józef Murawscy przyjechali do TCK 
razem z Adamem Szymczykiem. 
Dłuższa rozmowa przy fotografii 
zamku krzyżackiego. 

fot. Jerzy A. Karnasiewicz 

Podczas wernisażu toczyły się 
interesujące rozmowy wokół fotografii. 

Jerzy A. Karnasiewicz współautor wystawy 
„Portret mojego miasta. Świecia" 

w rozmowie z pasjonatami fotografii 
Tomaszem, Sławkiem i Michałem 
(organizatorzy Galerii bezdomnej 

w Tczewie w lutym 2007 r.). 

Fot. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz 

Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz 
udziela wywiadu red. Annie Sobeckiej 
z Radia Gdańsk. 

Fot. Jerzy A. Karnasiewicz 



ELŻBIETA BRÓZDOWSKA 

Gimnazjaliści z Jeżewa poznawali 
historię swej małej ojczyzny 

wiele łatwiej poznawać swą małą ojczyznę, jeśli 
może się ona szczycić wielką historią, zasłużo
nymi i znanymi postaciami. Jednak takich miejsc 

w naszej ojczyźnie nie jest za dużo. Jak zatem w młodzieży 
wzbudzić poczucie przynależności do miejsca, z którym się 
jest związanym, jeśli mieszka się na wsi? Dobrą lekcją pa
triotyzmu i tolerancji był projekt „Badanie przeszłości służy 
przyszłości" realizowany przez gimnazjum w Jeżewie, który 
do aktywności na rzecz swego środowiska włączył nie tylko 
uczniów, ale też sporą grupę mieszkańców gminy. 

Autorzy projektu zaplanowali odnalezienie cmentarzy 
poewangelickich na terenie gminy Jeżewo, a także mogił pol
skich żołnierzy poległych podczas II wojny światowej oraz 
ewidencję krzyży i kapliczek przydrożnych. To było pierwsze 
od dawna tak poważne tego typu przedsięwzięcie. Uczniowie 
wraz z koordynatorami swojąpracę rozpoczęli od przejrzenia 
dokumentacji Urzędu Gminy w Jeżewie, a następnie docierali 
do starych cmentarzy ewangelickich, fotografowali je i liczyli 
zachowane nagrobki oraz spisywali z nich ewentualne dane. 
Położenie odnalezionych cmentarzy umieszczali na mapach. 

Dane zawarte w dokumentach Urzędu Gminy wskazywały 
na istnienie siedmiu cmentarzy ewangelickich na badanym te
renie, jednak wnikliwe działania, rozmowy ze starszymi miesz
kańcami gminy pokazały, że było ich aż szesnaście, dwa z nich 
już nie istnieją a jeden jest to cmentarz morowy potwierdzają
cy, że w XIX wieku nie ominęła tego miejsca zaraza cholery. 

Skąd taka liczba cmentarzy na terenie gminy wiejskiej 
liczącej 156 km2 powierzchni? Wiek XIX charakteryzował 
się na omawianym terenie gwałtownym przyrostem natural
nym. W 1885 roku we wsiach dzisiejszej gminy Jeżewo żyło 
5637 osób, z tego 2617 osób (tj. 46,5%) było wyznania lute-
rańskiego. Spowodowało to gwałtowny przyrost cmentarzy 
przy każdej wsi. Cmentarze poewangelickie w gminie Jeżewo 
po zakończeniu II wojny światowej, pozbawione opieki wy
znawców, uległy niemal całkowitemu zniszczeniu. Niszczały 
one niemal naturalnym biegiem czasu, okradane z materiału 
kamieniarskiego, jak i bezmyślnie dewastowane. Miejsco
we władze starały się temu zapobiec, zalecając sołtysom na 
terenie gminy różnorodne formy porządkowe: wycinanie 
krzewów, wykonanie ogrodzeń czy porządkowanie istnieją
cych nagrobków. Pomimo tych działań zatarciu uległo wiele 
kwater, rozrastające się krzewy i samosiewy przykryły kikuty 
cokołów. Niszczejące cmentarze wrosły w krajobraz gmi
ny i tylko nieliczni mieszkańcy czuli potrzebę dbania o nie. 
Dlatego pomysł jeżewskiego gimnazjum wywołał akceptację 
ludności i potrzebę zaopiekowania się tymi miejscami. 

Podczas badań realizujący program zwracali uwagę na 
ciekawsze typy nagrobków, np. w miejscowości Piła znajdu

je się wielki metalowy krzyż, a w Taszewskim Polu jedyny 
ażurowy. Gimnazjaliści podczas poszukiwań porządkowali 
cmentarze, a także pamiętali o zapaleniu zniczy na opusz
czonych grobach. 

Innym zadaniem było odnalezienie zapomnianych mo
gił żołnierzy, którzy polegli podczas II wojny światowej 
i zostali pochowani w okolicznych lasach. W latach 80-tych 
XX wieku dokonano ekshumacji i przeniesiono szczątki 
poległych do zbiorowej mogiły, która znajduje się na miej
scowym cmentarzu. Okazało się, że nie wszystkie miejsca 
anonimowych grobów żołnierskich były wówczas znane, 
bowiem do dziś w lasach można znaleźć miejsca z drewnia
nymi krzyżami. Uczniowie zdokumentowali ich istnienie, 
a także zadbali o nie. Odnalezienie leśnych mogił nie byłoby 
możliwe, gdyby nie pomoc starszych mieszkańców pamię
tających o tych miejscach. To właśnie dzięki nim znaleziono 
w okolicznych lasach dwanaście żołnierskich mogił. 

Kolejna grupa gimnazjalistów zajmowała się ewidencją 
krzyży i kapliczek przydrożnych. Sfotografowane i zlokali
zowane na mapach zostały umieszczone w przygotowanych 
przez uczniów albumach. 

Po zebraniu materiału przygotowano publikacje, albu
my z fotografiami, foldery, plakaty oraz prezentację multi
medialną. Wyniki paromiesięcznej pracy zademonstrowano 
wszystkim uczniom gimnazjum w Jeżewie podczas spe
cjalnych sesji. Uroczyste podsumowanie prac odbyło się 
w obecności władz samorządowych i mieszkańców gminy 
Jeżewo. Gotowe publikacje wręczono wójtowi gminy oraz 
przekazano do bibliotek: szkolnej i gminnej. 

Powyższe działania stały się możliwe dzięki przystąpie
niu szkoły do konkursu ogłoszonego przez Fundację Grupa 
TP w ramach programu „Rzeczpospolita Internetowa". To 
ogólnopolski program grantowy dla społeczności lokalnych 
z gmin wiejskich, którego celem jest budowanie społeczeń
stwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację oraz ak
tywizację mieszkańców polskiej wsi. Na konkurs nadesłano 
ponad 800 projektów. Jeżewski projekt przeszedł pierwszy 
etap i znalazł się wśród 70 nagrodzonych. Na swoje działa
nia szkoła zdobyła grant w wysokości 6000,00 zł oraz sprzęt 
multimedialny i 14 używanych komputerów. 

Koordynatorem projektu był Janusz Brózdowski, zaś nad 
merytorycznym opracowaniem projektu czuwała polonistka 
— autorka tegoż tekstu. Część historyczną przygotował na
uczyciel historii Zbigniew Dąbrowski. 

Realizowany projekt „Badanie przeszłości służy przy
szłości" pokazał, że historię swej małej ojczyzny można 
poznawać nie tylko w czasie lekcji, ale także poprzez samo
dzielne poszukiwania. 
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Zapelenie zniczy przez uczniów gimnazjum 
na cmentarzu ewangelickim w Maszewie 

Uczniowie odczytują informacje z nagrobków 

Pamiątkowe zdjęcie z informatorką, 
panią K. Sankiewicz 

Przygotowywanie prezentacji multimedialnej 

Najaktywniejsza grupa uczniów z opiekunami Uroczyste podsumowanie programu 

Fot. z archiwom szkołj 



LEGENDA 
wieś gminna 
siedziba sołectwa 
sołectwo 
nazwa wsi 
miejcowość pow. 1000 mieszk. 

miejcowość pon. 1000 mieszk. 

cmentarz poewangelicki 

miejsce po cmentarzu poewangelickim 

granica gminy 
iinie kolejowe 
drogi wojewódzkie 
drogi powiatowe 
rzeki i cieki wodne 

jeziora 

Mapa gminy Jeżewo z lokalizacją cmentarzy poewangelickich (opr.graf. M. Brózdowski) 



KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Książka o Grzegorzu Ciechowskim 

Na rynek księgarski trafia książka, która zawiera podstawowe informacje o Grzegorzu 
Ciechowskim, wybitnym artyście i współtwórcy kultury muzycznej lat osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych XX wieku. W założeniu opracowania i samym tytule wyraźnie podkreślono 
skoncentrowanie uwagi na tczewskim „rozdziale" działalności lidera polskiego rocka ostatniego 
ćwierćwiecza. Stąd również tytuł: „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem 
z Tczewa". Jest to oczywiście praca zbiorowa pod redakcją Jana Kulasa. 

zięki przychylności samorządu miejskiego, Miej
skiej Biblioteki Publicznej oraz pracowników Ko
ciewskiego Kantoru Edytorskiego - sekcji wydaw

niczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, książkę 
udało się opracować w krótkim czasie. 

Książka „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny 
artysta rodem z Tczewa" nie jest typową publikacją bio
graficzną. Świadomie eksponuje pierwszy, być może naj
ważniejszy okres życia „króla polskiego rocka" z końca 
lat osiemdziesiątych XX stulecia. Grzegorz Ciechowski 
w Tczewie nie tylko się urodził i wychował. Tutaj ukoń
czył szkołę podstawową liceum ogólnokształcące i zdał 
maturę. W Tczewie zdobywał pierwsze doświadczenia 
muzyczne, nauczył się gry na flecie i z powodzeniem wy
stąpił w kilku młodzieżowych zespołach. W Tczewie miał 
(i ma) zawsze grupę oddanych przyjaciół i... kilku kry
tyków. Nade wszystko w Tczewie Grzegorz Ciechowski 
wychował się w rodzinie, którego wzorca będzie później 
poszukiwał, z różnorakimi doświadczeniami, w życiu do
rosłym. W Tczewie żyje do dziś umiłowana matka Grze
gorza, Helena Ciechowska i oddana jego promocji siostra, 
Aleksandra Krzemińska. 

Struktura książki „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. 
Wybitny artysta rodem z Tczewa" wydaje się być przejrzysta 
i logiczna. Merytorycznie otwiera ją krótki zarys biograficz
ny, z wyraźnym nachyleniem tczewskim. Biografię wzbo
gacają dyskografia i jeszcze bardziej rozdział poświęcony 
fenomenowi sukcesów artystycznych „Republiki" i „Oby
watela G.C." na radiowej Liście Przebojów Trójki. Wyso
kie walory (źródłowe) poznawcze wnoszą wspomnienia 
Aleksandry Krzemińskiej i wywiad z Małgorzatą Potocką. 
Na baczną uwagę zasługuje też rozdział prezentujący wize
runek Grzegorza Ciechowskiego w opinii internautów oraz 
rozdział przybliżający historię tczewskiego Festiwalu Grze
gorza Ciechowskiego „IN MEMORIAM". 

Wiele cennych i różnorodnych informacji zawierają 
odpowiedzi na ankietę promocyjną. Z myślą o wywołaniu 
obywatelskiej dyskusji - ku przyszłości - zamieszczono roz
dział pt. „Projekty promocyjne Grzegorza Ciechowskiego 
w Tczewie i w regionie". Książkę od strony merytorycznej 

zamyka wybór podstawowej bibliografii. Jak się również 
wydaje, silną stroną tej książki, jest załączone kilkadzie
siąt „tczewskich" zdjęć. Niektóre naprawdę są wzruszające 
i wymowne. 

Uwagę zwraca też znakomite wydanie, które jest zasługą 
Wydawnictwa „Bernardinum" w Pelplinie. 

W trakcie pracy nad książką doszło do ważnego odkry
cia. Poszukiwano tak często wspomnianych wierszy Grze
gorza z lat licealnych. Dzięki pomocy Marzeny Ellert i Mie
czysława Śliwki został odnaleziony tzw. „pomarańczowy 
brulion", zawierający 54 wiersze, nierzadko o dużej warto
ści artystycznej. Kilka z nich, z „tczewskimi" dedykacjami, 
zostały włączone przez Jana Kulasa do tej książki. 

Oto wiersz z owego „Pomarańczowego brulionu": 

ostatnio łapię myśli zaledwie 
za ich futrzane ogony 
w garści pozostaje 
stosik zmiętych słów 
potargany i bezładny 
kołtun sierści 

Do odkrycia pozostała jeszcze, zapewne, dość znaczna 
korespondencja. 

Na pewno warto promować biografię i dzieło artystyczne 
Grzegorza Ciechowskiego. Książka ma w tym celu wyraźnie 
pomóc. Zadaniem podjęcia pozostaje też utrwalenie nazwi
ska lidera „Republiki" i „Obywatela G.C." w tczewskim ży
ciu publicznym. Przy okazji książka upamiętnia tczewskich 
muzyków, którzy grali razem z Grzegorzem Ciechowskim, 
m.in. Jacka Klińskiego, Krzysztofa Okupskiego, Adama 
Przybyłowskiego, Mariana Sarnowskiego i Adama Wendta. 
Trzeba też wspomnieć Romana Puchowskiego, który wiele 
razy grał na koncertach upamiętniających Grzegorza Cie
chowskiego i „Republikę". 

Należy pogratulować znakomitej książki Janowi Kula
sowi i wyrazić wdzięczność wszystkim jej współautorom, 
za to że pamięć o Grzegorzu Ciechowskim jest i wciąż bę
dzie żywa. W moim przekonaniu warto sięgnąć po książkę 
„Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem 
z Tczewa" , do czego wszystkich zachęcam. 
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Pierścień 
Mechtyldy 

dla wyróżnionych 

28 czerwca 2007 roku na IX Se
sji Rady Miejskiej w Tczewie zosta
ły wręczone wyróżnienia redakcyjne 
przyznane przez Radę Programową 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
- sekcji wydawniczej Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Tczewie - „Pierścień 
Mechtyldy". 

Tegorocznym laureatom udało się zdobyć 
uznanie rady w trzech kategoriach. W kate
gorii twórczość literacka nagrodzono księ

dza Franciszka Kameckiego, proboszcza parafii 
w Gnieźnie, autora kilku zbiorów poezji, członka 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W kategorii 
publicystyka doceniono dokonania Ryszarda 
Szwocha ze Starogardu Gdańskiego, redaktora 
naczelnego kwartalnika „Zapiski Kociewskie" 
od lat zajmującego się regionalistyką. Wśród wy
różnionych znalazła się także Maria Wygocka, 
nauczycielka z Warlubia, która zajmuje się szerze
niem wiedzy o regionie wśród swoich uczniów. 

Wyróżnionym pogratulował przewodniczą
cy Rady Programowej Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego, Kazimierz Ickiewicz: 

- Jesteśmy z Was dumni za waszą działalność 
na rzecz Kociewia. Dziękuję za wszystko, co było 
i proszę o jeszcze. Łamy „Kociewskiego Magazy
nu Regionalnego " stoją przed Wami otworem. 

Fizycznym wyobrażeniem wyróżnienia jest 
sygnet pierścieniowy wytworzony ze szlachet
nego metalu, przedstawiający zminiaturyzo
waną autentyczną pieczęć księżnej Mechtyldy, 
małżonki księcia lubiszewsko-tczewskiego 
Sambora II. Dokumentem potwierdzającym 
przyznanie wyróżnienia jest ozdobny dyplom. 

Wyróżnieni regionaliści. 
Od lewej: Ryszard Szwoch, Maria Wygocka 

i ks. Franciszek Kamecki. 

Historia i funkcje 
krzyży i kapliczek 

przydrożnych 

udowane z drewna, cegły, metalu krzyże i kapliczki przydroż
ne są perłami i nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. 
Dlatego szybko doczekały się opracowań. Jako jedne z pierw

szych elementów sztuki ludowej zainteresowały etnografów czy histo
ryków sztuki. Tematyka ta wzbudziła zainteresowanie m.in. Zygmunta 
Glogera1, Bronisława Piłsudskiego2 czy Michała Brensztejna3. Równie 
szybko badacze nawoływali do ratowania małej architektury sakralnej. 
W 1913 roku na łamach „Ziemi" ukazał się artykuł Ludwika Stasiaka4, 
a dziewięć lat później Jan Wiktor również zwrócił uwagę na potrzebę 
ratowania tych obiektów kultu5. 

Tadeusz Seweryn początków krzyży i kapliczek przydrożnych szukał 
w kultowych słupach pogańskich plemion ruskich Radymiczan, Wiaty-
czan, Siewierzan i Krywiczan6. We wczesnym średniowieczu, jako sym
bole zwycięstwa nowej religii nad starą, w miejscu dawnych pogańskich 
świątyń wznoszono figurki, które pojawiły się również na cmentarzach. 
Dużo późniejszych kapliczek wywodzi się z owej architektury cmentarnej7. 
W średniowieczu rozpowszechnione było stawianie kamiennych krzyży 
pokutnych, najczęściej na miejscu zbrodni. W Polsce najwięcej tego typu 
świadectw można spotkać na Śląsku. Zwyczaj stawiania kapliczek sięga 
późnego średniowiecza, jednak rozpowszechnił się dopiero w XVII w., co 
należy łączyć z kontrreformacją8. W 1506 roku odbył się synod w Abda, 
podczas którego pozwolono na odprawianie nabożeństw przy kapliczkach. 
Krzyże i kapliczki stały się jednym z najważniejszych narzędzi propagandy 
kultu wśród mas ludowych9, był to również ważny czynnik pogłębienia 
religijności chłopów. Synod z 1621 roku zarządził, aby w każdej miejsco
wości był krzyż: proboszczowie niechaj troszczą się i pamiętają, by we 
wszystkich wioskach należących do ich parafii, na drogach publicznych, 
ustawione były znaki krzyża Św., po to by pokazać, że pobożni katolicy nie 
mają nic z heretykami wspólnego, z Żydami i poganami10. Bogactwo krzy
ży i kapliczek na ziemiach polskich widoczne było już w XVIII w. 

1. Motywy fundacji 

Wczasach zaborów krzyże i kapliczki przydrożne były powiąza
ne z motywami patriotyczno-niepodległościowymi, ponieważ 

często stawiano je m.in. na mogiłach powstańców z 1863 roku. Spla
tanie się motywów religijnych i patriotycznych było niebezpieczne dla 
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magisterską Historia i funkcje kapliczek i krzyży przydrożnych 
na terenie dekanatu tczewskiego napisała pod kierunkiem 
prof. dr hab. Anny Szyfer. Jej zainteresowania koncentru
ją się wokół tematyki religijności ludowej, sztuki ludowej, 
edukacji regionalnej, zmian zachodzących na polskiej wsi 
oraz etnografii Kociewia. Obecnie pracuje w Centrum Wy-
stawienniczo-Regionałnym Dolnej Wisły w Tczewie. 
Poniżej przedstawiamy Czytelnikom pierwszą część owej pracy. 



ówczesnej władzy, dlatego też w Kongresówce i na Litwie 
zakazano remontowania starych i stawiania nowych krzyży 
i kapliczek, poza cmentarzami, zgodnie z zarządzeniem ge
nerała gubernatora Murawiewa z dnia 8 czerwca 1863 roku. 
Gubernator nakazał również burzyć zbutwiałe krzyże. Za
rządzenie Murawiewa zostało częściowo zniesione ukazem 
carskim z 14 marca 1896 roku11. W zaborze pruskim krzy
że i kapliczki były niszczone w ramach Kulturkampfu oraz 
bismarckowskiej polityki wynaradawiania. Także w czasie 
II wojny światowej hitlerowcy niszczyli je, choć w niektó
rych regionach, np. na Warmii niszczono tylko polskie napi
sy na obiektach. Jedynie na terenie zaboru austriackiego nie 
zostały podjęte żadne kroki mające na celu niszczenie tych 
obiektów kultowych12. 

Początkowo fundatorami była szlachta, duchowieństwo, 
fundacje chłopskie były rzadkością, ten stan rzeczy zmienił 
się w XIX w., po uwłaszczeniu chłopów13. Prawdopodobnie 
jednak pierwsze wiejskie fundacje były zbiorowe, a nie in
dywidualne14. 

Różne były i są motywy stawiania krzyży i kapliczek, 
ale prawie zawsze intencje fundatorów miały podłoże reli
gijne. Były one wyrazem wdzięczności za uratowanie życia, 
przeżycie zarazy, uzdrowienie, doznane łaski, za szczęśliwy 
powrót z wojska (np. krzyż w Mieścinie), poród. Poprzez 
postawienie krzyża czy kapliczki, proszono Boga o opiekę 
nad rodziną i dobytkiem, o dobre plony. Stawiano je tak
że, aby uświęcić miejsce skalane zbrodnią. Jedną z intencji 
fundowania krzyży i kapliczek były również motywy patrio
tyczne: stawiano je na grobach powstańców, w miejscach 
potyczek i bitew, ale i w rocznice upamiętniające udział 
w wojnie, powstaniu15 (np. krzyż w Chmielnie na Kaszubach 
ufundowany przez kowala Feliksa Gillmeistra w 25. rocznicę 
powstania styczniowego, w którym walczył)16. Stawiono je 
jako wotum za odzyskanie niepodległości oraz upamiętniają
ce ważne wydarzenia w kraju, np. powstanie Solidarności17. 
Także odzyskanie wolności przez chłopów po uwłaszczeniu 
było motywem fundowania krzyża, kapliczki. Innym, ale 
jakże ciekawym motywem fundacji, były funkcje apotropa-
iczne, czyli odstraszanie od wsi, zagrody złych mocy, de
monów. W tym celu budowano kapliczki z dzwoneczkami 
przeciw płanetnikom - obiekty tego typu występują na Pod
karpaciu18. Dzieci upamiętniały zmarłych rodziców, teściów 
(np. kapliczka w Zabagnie). Często krzyż czy kapliczkę po
stawiono bez żadnej określonej intencji. Poprzez sam fakt 
wybudowania chciano po prostu oddać cześć Bogu i stawio
no je na chwałę Stwórcy. 

2. Lokacja kapliczek i krzyży 

Tak jak różne są intencje stawiania kapliczek, które po
wyżej w skrócie wymieniłam, tak samo różnorodne są 

miejsca, w których je budowano. Należy jednak pamiętać, 
że lokalizacja była zawsze przemyślana i nieprzypadko
wa. Kapliczki i krzyże waloryzowały przestrzeń wiejską, 
dlatego wznoszono je przede wszystkim na granicach 
lub/i w centrum wsi. Choć nie zawsze - czasem lokowa
no je w miejscach niewidocznych i rzadko odwiedzanych, 
np. w lesie, na polach. Krzyże i kapliczki miały sakrali-
zować i oswajać przestrzeń, uświęcać miejsca naznaczo
ne złem. Tam, gdzie dokonano zbrodni, często stawiano 
krzyż. Małą architekturę sakralną budowano na rozdro
żach dróg, które podobnie jak granice były miejscami nie
bezpiecznymi i nieprzychylnymi człowiekowi, ponieważ 

tam kumulowały się złe moce, i często nie dochodziło już 
zbawienne bicie dzwonów. Zaznaczano nimi również inne 
„niebezpieczne" miejsca, jak groby samobójców i osób 
zmarłych śmiercią nagłą (np. od uderzenia piorunem, 
śmierć żołnierska). Za szczególnie groźne uważano zbio
rowe mogiły, zwłaszcza ofiar zaraz. Były stawiane po to, 
aby dusze mogły zaznać spokoju, bo przy krzyżu zawsze 
ktoś odmówi Pozdrowienie Anielskie za zmarłych. Loko
wano też na miejscach, w których wedle tradycji przeby
wali święci, błogosławieni oraz tam, gdzie objawiła się 
Maryja. Poprzez postawienie kapliczki chciano również 
podkreślić niezwykłość źródełka i jakby „usankcjonować" 
jego zdrowotne właściwości. Nie obcymi praktykami było 
fundowanie krzyży i kapliczek w miejscach, które mogły 
być związane z praktykami i kultami pogańskimi. Kaplicz
kę stawiano w miejscach wyróżniających się w krajobra
zie, na pagórkach, niedaleko wiekowego drzewa, i przez 
to miały szansę dominować na tle mało znaczących, bo nie 
zabudowanych kapliczką czy krzyżem, pustych terenach. 

3. Motywy ikonograficzne 

Motywy ikonograficzne jakie występowały w kaplicz
kach często były uzależnione od motywów fundacji. 

Jeśli chciano ustrzec się kolejnej zarazy to kapliczkę po
święcano św. Rozalii, która chroni od morowego powietrza, 
podobnie jak św. Roch, który oprócz tego opiekuje się byd
łem. Od powodzi strzeże św. Jan Nepomucen, dlatego jego 
wizerunki stawiano nad wodą, a od pożarów św. Florian (na 
północy kraju jego funkcję sprawuje św. Agata)19. Choć naj
ważniejszymi i najliczniejszymi przedstawieniami są Jezus 
Chrystus i Maryja, która zajmowała najbardziej ekspono
wane miejsce w wierzeniach i kulcie społeczności wiejskich 
(...) Wiara w nieograniczoną łaskawość i wstawiennictwo 
Najświętszej Panienki była wśród ludności wiejskiej ogrom
na20. Popularność danego przedstawienia ikonograficznego 
zależy też od regionów. 

Krzyże i figurki świętych były traktowane z dużym sza
cunkiem21, nawet po ich zniszczeniu. Krzyże były wysokie 
z przyczyn praktycznych - po prostu jak spróchniały, to co
raz głębiej zakopywano zdrową część. Krzyże, których nie 
dało się uratować, ponieważ były już całkowicie spróchniałe, 
palono. Z kolei przewrócone ze starości zakopywano z trum
ną przy pierwszym pogrzebie, jaki się odbył. Do kościoła 
przenoszono stare, spróchniałe świątki, które razem z krzy
żami palono w Wielką Sobotę lub na św. Rocha22. Gipsowe 
figurki zakopywano na cmentarzach. Zwyczaje te są nadal 
praktykowane i zalecane przez księży do dnia dzisiejszego23, 
choć nie przestrzega się palenia w określony dzień świątecz
ny. Na miejsce starej figurki stawiano nową, jednak będącą 
jej kopią. Później do kapliczek zawitały gipsowe postacie, 
najczęściej Matki Boskiej. 

4. Typologia kapliczek i krzyży przydrożnych 
na terenie dekanatu tczewskiego 

Kapliczki i krzyże w Polsce zachwycają swoją różnorod
nością formy i stylu. Wynika to m.in. z wykorzystywa

nego materiału do budowy, jak i ukształtowania powierzchni. 
Kształt kapliczek często nawiązywał do form architektonicz
nych kościołów i budynków, które można spotkać na określo
nym obszarze. Większość badaczy, którzy zajmowali się tą 
tematyką, robili swoje klasyfikacje małej architektury sakral-
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Figura Maryi z kapliczki w Czarlinie 

III Upadek pod Krzyżem z kapliczki w Czarlinie 

Figura Chrystusa z krzyża w Miłobądzu 

Kapliczka w Brzuścach 

Kapliczka na osiedlu Strzelnica 
w Tczewie 



nej. Najczęściej typologie odnoszą się do obszaru, w którym 
prowadzone były badania. Z kolei klasyfikacje dotyczące ca
łego kraju są zbyt ogólne i nie zawsze przystają do konkret
nego regionu etnograficznego. Nie będę w tym miejscu oma
wiać różnych typologii przydrożnej architektury sakralnej24. 
Przedstawię tylko własną typologię krzyży i kapliczek, jaką 
stworzyłam na podstawie własnych badań nad przydrożną ar
chitekturą sakralną na terenie dekanatu tczewskiego25. 

W dekanacie tczewskim wyróżniłam osiem typów krzy
ży i kapliczek. 

Typ pierwszy obejmuje proste, drewniane lub metalowe 
krzyże łacińskie. Niektóre z obiektów posiadają daszek nad 
figurą Ukrzyżowanego i półeczki przeznaczone do stawiania 
kwiatów. Do tego typu należą m.in. krzyże w Szpęgawie, 
Maleninie, Miłobądzu, Waćmierku. 

Typ drugi to krzyże łacińskie, do których dodatkowo 
przymocowany jest obrazek lub mała kapliczka skrzynkowa 
z figurką. Tego typu krzyże można znaleźć m.in. w Szpę-
gawsku, Rokitkach, Wielkiej Słońcy. 

Typ trzeci obejmuje krzyże łacińskie, które dodatkowo 
posiadają ozdobne promienie. Na terenie dekanatu tczew
skiego znalazłam tylko dwa krzyże tego typu: w Liniewku 
i Zdunach26, z tym że krzyż zduński posiada dodatkowo ma
lutką kapliczkę skrzynkową z figurką Serca Jezusa. 

Typ czwarty obejmuje murowane z cegły, najczęściej 
graniastosłupowe kapliczki o różnej liczbie kondygnacji. 
Większość kapliczek jest otwartych na trzy lub cztery stro
ny. Kapliczki posiadają różną ilość wnęk. Daszek jest dwu-
lub czterospadowy. 

W ramach typu czwartego wyróżniłam dwa podtypy, 
ze względu na różne sposoby dzielenia na poszczegól
ne kondygnacje. Podtyp pierwszy ma poszczególne piętra 
różnej szerokości (np. kapliczka w Lubiszewie). Z kolei 
wpodtypie drugim kondygnacje są takiej samej szerokości, 
oddzielone od siebie ozdobnymi gzymsami (np. kapliczka 
w Rokitkach). 

Typ piąty to kapliczki skrzynkowe. Skrzynka z figurką 
umieszczona jest na słupie (Zwierzynek, Tczew). Do tego 
typu zaliczam także kapliczki zawieszane na krzyżach. 

Typ szósty obejmuje figury. W ramach tego typu wy
różniam dwa podtypy. Podtyp pierwszy reprezentują figu
ry, które stoją na postumencie. Nad figurą nie ma żadnego 
daszka bądź „domku" (np. Miłodądz, Śliwiny). W drugim 
podtypie nad figurą stojącą na postumencie jest dodatko
wo zbudowany „domek" (np. Miłobądz, Tczewskie Łąki, 
Zabagno). 

Do typu siódmego zaliczam groty (kapliczka w Miło
bądzu). 

Typ ósmy jest reprezentowany na terenie dekanatu 
tczewskiego tylko przez jedną kapliczkę w Stanislawiu. Jest 
to kapliczka trój skrzydłowa. 

Dokonana przeze mnie klasyfikacja krzyży i kapliczek 
jest umowna. Spowodowane jest to dużą różnorodnością 
form, szczególnie wśród nowych kapliczek, które najczęś
ciej wymykają się jakiejkolwiek typologii, bądź są kompila
cją różnych, starszych typów. 

Dokończenie w następnym numerze 

Przypisy 
1 Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska, 

t. 1, Warszawa 1972. 
2 B. Piłsudski, Krzyże litewskie, Kraków 

1922, 
3 M. Brensztejn, Krzyże i kapliczki żmudz-

kie, „Materiały Antropologiczno-Archeolo-
giczne i Etnograficzne" 1907, t. IX. 

4 I>. Stasiak, Przydrożne Męki Pańskie, 
„Ziemia" 1913, r. IV, nr 51. 

5 J. Wiktor, Krzyże i kapliczki przydroż
ne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich 
ochrony, Kraków 1922. 

6 T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydroż
ne w Polsce, Warszawa 1958, s. 12-13. 

7 U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże 
przydrożne polskiego Podkarpacia, Warszawa 
1991, s. 6. 

8 S. Błaszczyk, Ludowa plastyka kultowa 
w Wielkopolsce, Poznań 1975, s. 111; U. Jani
cka-Krzywda, op. cit.,s.6. 

9 A. Kunczyńska-Iracka, Rzeźba, w: Ewa 
Fryś-Pietraszkowa, Anna Kunczyńska-Iracka, 
Marian Pokropek, Sztuka ludowa w Polsce, 
Warszawa 1988, s. 180. 

10 Ibidem. 
" T. Seweryn, op. cit., s.ll. 
12 U. Janicka-Krzywda, op. cit., s.7. 
13 J. Górecki, Krzyże i kapliczki w pejzażu 

górnośląskim, Katowice 1999, s. 54-55. 
14 M. Kornecki, w: Rzepa (red.), Kaplicz

ki, figury i krzyże przydrożne na terenie diece
zji tarnowskiej, cz. 2, Tarnów 1983, s. IX. 

15 M. Gągała, Religijność ludowa na War
mii na przykładzie sanktuarium maryjnego 

w Gietrzwałdzie, Poznań 1986, (praca magi
sterska), s. 98; J. Górecki, op. cit., s. 32-33, 
62-65; U. Janicka-Krzywda, op. cit., s. 10-15. 
24; A. Kunczyńska-Iracka, Krzyże rzeźbione 
i monolityczne figury drewniane z Małopol
ski, „Polska Sztuka Ludowa" 1976, R. XXX, 
nr 3-4, s. 188; A. Wierzgoń, Krzyże i kapliczki 
przydrożne na Śląsku Opolskim, Opole 1998, 
s. 11-14. 

16 J. Borzyszkowski, A. Klejna, Boże 
Męki. Krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszu
bach, Gdańsk - Pelplin 2004, s. 185. 

17 Z takim motywem fundacji spotkałam 
się w południowej Wielkopolsce w trakcie 
badań w ramach laboratorium metodycznego 
w kwietniu 2002 r. 

18 U. Janicka-Krzywda, op. cit., s. 12. 
19 O funkcjach patronackich innych 

świętych i o ich popularności w różnych re
gionach m. in. patrz: M. Brensztejn, op. cit., 
s. 12-13; A. Chętnik, op. cit., s. 45; J. Górecki, 
op. cit., s. 76; A. Jackowski, Sztuka ludowa, 
w: M. Biernacka, M. Frankowska, W. Pa
procka (red.), Etnografia Polski. Przemiany 
kultury ludowej, t. II, Wrocław - Warszawa 
- Kraków - Gdańsk - Łódź 1981, s. 202; 
Idem, Polska sztuka ludowa, Warszawa 
2002, s. 58; D. Powiłańska-Mazur, Ludowa 
rzeźba drewniana z kapliczek przydrożnych, 
w: B. Wierzbicka, (red.), Święci przydrożni, 
patroni przyuliczni, Warszawa 2000, s. 267, 
270-274; G. Szambelan, Przejawy religijno
ści mieszkańców ziemi odolanowskiej — kult 
świętych i Matki Boskiej, Poznań 2004 (praca 
magisterska), s. 54-55; R. Tomicki, Religij
ność ludowa, w:, s. 45. 

20 R. Tomicki, op. cit., s. 44. 
21 Choć „Znane są wypadki, gdy święty 

nie wypełnił swojego zadania i mimo ufun
dowanej kapliczki wioskę nawiedzała np. 
powódź - ludność usuwała wtedy z kapliczki 
taką nieskuteczną rzeźbę." D. Powiłańska-
Mazur, op. cit., s. 267. 

22 A. Chętnik, op.cit., s. 47-48. 
23 [ks. E. Kulas, proboszcz parafii w Swa

rożynie], [kobieta, Tczewskie Łąki]. 
24 Podstawowe typy krzyży i kapliczek 

z innych regionów, patrz: S. Błaszczyk, Lu
dowa plastyka..., s. 111-133; Idem, Rzeźbiarze 
ludowi południowej Wielkopolski, „Polska 
Sztuka Ludowa" 1958, R. XII, nr 1, s. 3-31; 
Brensztejn, op. cit, s. 8-11; M. Gągała, op. cit., 
s. 96-97, 109-125; A. Jackowski, Sztuka 
ludowa..., s. 200; Idem, Polska sztuka..., 
s. 39; U. Janicka-Krzywda, op.cit., s. 44-52; 
A. Kunczyńska-Iracka, Rzeźba..., s. 181-183; 
Eadem, Krzyże rzeźbione i monolityczne..., 
s. 181-198; K. Piwocki, Rzeźba ludowa, „Pol
ska Sztuka Ludowa" 1976, R. XXX, nr 3-4, 
s. 136-137; R. Reinfuss, J. Świderski, Sztu
ka ludowa w Polsce, Kraków 1960, s. 20-22; 
T. Seweryn, op.cit., s. 19-22; W. Szukiewicz, 
Krzyże zdobne w Gubernji Wileńskiej, „Wisła" 
1903, t. XVII, z. 6, s. 699-706. 

25 Badania były przeprowadzone w lipcu, 
sierpniu, listopadzie 2004 r. oraz maju 2005 r. 
na podstawie wcześniej przygotowanych kwe
stionariuszy. 

26 W maju 2007 r. krzyż w Zdunach został 
zastąpiony nowym, już bez ozdobnych pro
mieni. Stary krzyż mieszkańcy wsi spalili. 
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Przedstawiamy Czytelnikom ostatnią część wspomnień 
rodziny Struczyńskich 

EWA KOWALCZYKOWA 

Rodzina z Pomorza 
(dokończenie) 

a początku wojny Jan i Franciszek zostali ostrzeżeni 
przez przyjaźnie nastawionego do nich znajomego 
Niemca, pana Wiese, który był tokarzem precyzyj

nym i zarazem współwłaścicielem fabryki maszyn rolni
czych „Muscate", że cała rodzina o nazwisku Struczyński 
jest na liście gestapo. Na czas okupacji wszyscy musieli wy
jechać z miasta. Gestapowcy mieli dobre informacje prze
kazane przez mniejszości niemieckie, o co znaczniejszych 
osobach z Tczewa, i również o „znanym, miejscowym poli
tyku polskim", jakim był Jan oraz o jego synu Franciszku, 
„wyróżniającym się handlowcu". Jan i Franciszek korzystali 
jeszcze z pomocy innego Niemca pochodzącego z okolic 
Malborka lub Elbląga, kierownika urzędu paszportowego 
Litschiwka, który załatwiał dla rodziny przepustki do Gene
ralnej Guberni. W podobnym położeniu jak Jan i Franciszek, 
był Edmund Misiorny, mąż Hany, który był działaczem 
w Polskim Związku Zachodnim, co stało się jego zgubą. 
Był naczelnikiem węzłowej stacji PKP Smętowo na linii 
Bydgoszcz - Gdańsk i do końca chciał trwać na stanowi
sku. W dniu 31 sierpnia 1939 roku wypłacił gaże pracowni
kom i wsiadł na drezynę uciekając w kierunku Bydgoszczy. 
Został zatrzymany i internowany w obozie pod Słupskiem. 
Zwolniono go w listopadzie. Przybył do Smętowa, by od
wiedzić przyjaciół, którzy ostrzegali go, że jest poszukiwa
ny przez miejscowych Niemców* Zauważył go hitlerowiec 
z mniejszości niemieckiej, niejaki Wrase, i zastrzelił w la
sach, gdy Edmund maszerował w kierunku Skórcza. Fakty te 
były ustalone po wojnie przez Sąd Grodzki w Nowem. Na
tomiast Roman Romanowski i Jan Banucha, mężowie Marty 
i Andzi, byli powołani w kampanii wrześniowej do wojska. 
Na Oksywiu zginął Jan Banucha. Dwie wdowy z dziećmi 
i dwoje na wpół osieroconych dzieci zyskały opiekę rodziny. 
Dziadkowie, Jan i Marta zajęli się Witoldem i Olgierdem 
- synami Marty i Romana, a wdowy z dziećmi zawsze mo
gły liczyć na wsparcie brata i swoich rodziców. 

Ucieczka Struczyńskich przed Niemcami odbyła się 
ciężarówką, w której pomieściła się cała rodzina, ale bez 
Franciszka. Miał dojechać po zamknięciu wszystkich spraw 
w mieście. Pierwszy kierunek, jaki obrali, to był wschód. 
Jednak po dłuższej podróży usłyszeli od napotkanych ludzi, 
że zmierzają w niewłaściwe strony, bo wprost w ręce Ro
sjan, którzy 17 września 1939 roku weszli w granice Pol
ski. Rodzina zmieniła kierunek i podróżując teraz właściwie 
w niewiadomym celu przeznaczenia, przez przypadek spot
kała na drodze samochód Franciszka, który podążał za nimi, 
bez wiedzy o ich już zmienionej trasie! Jakież było szczęś
cie, że głowa rodziny cudem się odnalazła i było już komu 
podejmować racjonalne decyzje. Przed spotkaniem było tro
chę włóczenia się po bezdrożach, należało też zadbać o pro

wiant dla licznej grupki. Andzia Banuchowa miała przy so
bie mały, damski pistolecik, i - o, zgrozo - lub na szczęście, 
wykorzystywała go tylko do zabijania napotkanych, wyda
wało się, że niczyich kur, by nakarmić rodzinę. Tak opowia
dała Gabriela. Mówiła też, że nagły wyjazd z domu, to było 
pożegnanie na zawsze z wieloma pięknymi przedmiotami: 
sukienkami, ozdobami, pamiątkami, ukochanymi, licznymi 
książkami. Po prostu, każdy musiał spakować tylko trochę 
niezbędnych rzeczy. 

W rezultacie udali się do Włocławka. Franciszek dostał 
tam pracę jako zarządca własnymi hurtowniami, które prze
jęli na własność Niemcy. Rodzina ze Stasia przebywała we 
Włocławku jakiś czas, do momentu, kiedy Niemcy zoriento
wali się, że Struczyńscy są poszukiwani przez gestapo. Było 
to prawdopodobnie w drugiej połowie 1941 roku. Wówczas 
Franciszek zorganizował przerzut rodziny do Generalnej 
Guberni, do Warszawy, ale bez Stasi, która nie chciała już 
dalej wędrować. Wróciła do Tczewa, znalazła posadę opie
kunki do dzieci w domu Kazimierza Piskorskiego, organisty. 
Tymczasem Salomeą z dziećmi znalazła się na Grochowie, 
na ul. Grochowskiej 128, w narożnym mieszkaniu dwupo-
kojowym z balkonem od ulicy, na drugim piętrze, przy placu 
Szembeka. Franciszek pozostał we Włocławku i pracował 
tam dopóty, dopóki któregoś dnia wracając z pracy nie na
tknął się na gestapo. Wchodził do kamienicy, gdy usłyszał, 
że gestapo wypytuje o niego Stasię. Stasia miała właśnie 
spakować Franciszka, by dobrze zaopatrzony dojechał spo
kojnie do Warszawy. Tak, więc jak stał, w starym ubraniu, 
bez niezbędnych rzeczy, jakie powinien jeszcze zabrać, wy
cofał się i udał się do rodziny. 

Tu rozpoczęło się, wcale niełatwe, inne życie. Franci
szek zaczął rozkręcać nowe interesy, Salomeą zajmowała się 
czwórką młodszych dzieci, a starsze dzieci - Gabriela, Grze
gorz i Mieczysław wchodząc w dorosłość zawiązywali mło
dzieńcze przyjaźnie, uczyli się. Uczęszczali m.in. na tajne 
komplety, które odbywały się w prywatnych mieszkaniach. 
Prawo okupanta nie pozwalało na naukę wyższą niż podsta
wową i zawodową polskiej młodzieży. Obok bardzo dobrze 
rozwiniętego zbrojnego ruchu oporu, istniał system aparatu 
tajnej administracji cywilnej, podległy jak ruch oporu, Dele
gaturze Rządu Polskiego na Kraj. Tajny system szkolnictwa 
wyższego i średniego był popularnie zwany „kompletami", 
w zasadzie niespotykany w żadnym innym kraju okupowa
nym przez Niemcy hitlerowskie. Niemal powszechne były 
praktyki załatwiania sobie, przez młodzież lepiej sytuowaną 
finansowo, „lewych" dokumentów. Ta starsza trójka, by móc 
uczyć się, miała papiery z podanym miejscem nauki w szkole 
zawodowej lub miejscem pracy, co nie było prawdą. Z tego 
okresu zachował się posrebrzany sygnet-pierścień Gabryni, 
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Antonina Piskorska z d. Tadrowska 
z córeczką Józefą Salomeą (ok. 1900 r.) 

Cztery pokolenia Struczyńskich „po mieczu": Grześ, 
Jan, Franciszek i siedzący August Leon (ok. 1935 r.) 

przedstawiający zakratowane okno w murze, z pnącym się 
po kracie bluszczem. To symbol niewoli i narodu trwającego 
mimo wszystko. 

Gabrynia uczęszczała na lekcje fortepianu do znanego 
profesora Jerzego Żurawlewa, profesora konserwatorium, 
potem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, inicjatora 
i organizatora Międzynarodowego Konkursu Chopinow
skiego. Uznał, po wstępnym przesłuchaniu Gabryni, że może 
być jego uczennicą. W tajnym trybie skończyła gimnazjum 
i liceum im. Królowej Jadwigi. Grześ, oprócz kompletów, 
miał dodatkowe lekcje u znanego profesora matematyki. 

Wobec trudności z zaopatrzeniem w czasie wojny, naj
lepszą zapłatą za naukę były produkty żywnościowe: mąka, 
cukier, mięso, nabiał - towary, za handlowanie którymi 
można było nawet stracić życie. Franciszek ze znajomym 
Pomorzaninem, który był kierowcą oficera niemieckiego, 
urządzał jego samochodem wypady na wieś. Wiązało się 
to z podwójnym ryzykiem — po pierwsze prowadzenie za
bronionego handlu, po drugie wykorzystywanie samochodu 
oficera niemieckiego do tego celu! 

W Warszawie, w czasie okupacji, mieszkał też przyja
ciel Franciszka, Maksymilian Potocki z rodziną. Jego jedy
ny syn, Henio, który przyjaźnił się z Grzesiem, brał udział 
w Powstaniu Warszawskim - zginął. W powstaniu brał rów
nież udział szesnastoletni Miecz. Uciekając kanałami przed 
Niemcami, wyszedł stamtąd wprost w ich ręce... Dostał się 
do niewoli, przebywał w obozie koncentracyjnym, w kamie
niołomach, na terenie Niemiec. 

Tymczasem bracia Salomei przeżywali różne koleje 
losu. Konrad jeszcze przed wojną wyjechał „za chlebem" 
do północnej Francji. Zdaje się, że w okolice Lille, miej
sce popularnej emigracji Polaków. Jakiś czas Salomeą ko
respondowała z bratem. Jednak już po wojnie kontakt urwał 
się - nie wiadomo, co się zdarzyło. Klemens, najbardziej 
beztroski spośród braci; Salomeą opowiadała o nim: trzy 
razy siedział. Przed wojną, będąc w wojsku jako poborowy, 
sprzeciwił się wykonaniu pewnych rozkazów podczas musz

try. Oczywiście musiał odsiedzieć karę za brak dyscypliny. 
W czasie wojny w Grudziądzu, gdzie mieszkali Piskorscy, 
naraził się dwóm Niemcom, wojskowym, których nastra
szył rzucając w ich kierunku niby-granat, petardę. Niemcy 
padli, a Klemens pogwizdując, spokojnym krokiem ruszył 
w kierunku domu. Jednak spokój skończył się, gdy pod 
dom podjechało gestapo, by aresztować Klemensa. Prawie 
całą wojnę przesiedział w obozie koncentracyjnym w Da
chau. Jego jedyne wspomnienie z tamtych czasów, jakie 
pozostało w pamięci potomków, to była refleksja, iż bardzo 
trudne warunki obozowe najbardziej doskwierały osobom 
0 pochodzeniu inteligenckim. Ludzie ci szybko załamywali 
się i ginęli - Klemens był murarzem. Zaprzyjaźnił się tam 
z Rosjaninem - Iwanem, który mówił o sobie, że jest synem 
białogwardyjskiego generała. Po wyjściu z obozu obaj przy
jechali do Grudziądza, a Iwan błagał by pozwolono mu zo
stać w Polsce. Panicznie bał się powrotu do Związku Sowie
ckiego. Klemens odprowadził go do pociągu udającego się 
na Wschód. I już więcej nie było żadnego znaku od Iwana. 
1 trzeci przypadek - po wojnie, Klemens został uwięziony 
przez Urząd Bezpieczeństwa, kiedy po wypiciu kilku głęb
szych szedł ulicą wykrzykując: precz z czerwonymi! 

Natomiast Zygfryd podzielił los, wielu wówczas, Pomo
rzan i innych młodych Polaków w wieku poborowym z tere
nów zaanektowanych do III Rzeszy; został wcielony do woj
ska niemieckiego - Wehrmachtu. Stąd częsty na Pomorzu 
dowcip, że ojciec był w AK (Afrika Korps) lub bił się pod 
Monte Casino (po stronie niemieckiej). Bywali tacy, co od
ważniej si lub z większą świadomością patriotyczną którzy 
chcąc uniknąć służby w wojsku niemieckim, dezerterowali 
i przedzierali się do Generalnej Guberni, by zaciągnąć się do 
oddziałów partyzanckich, przeważnie Armii Krajowej. Zyg
fryd, bez sprzeciwu, zgodził się z tym, co niosło życie. Był 
zwykłym szeregowym. Dla rodziny okazało się to w jednym 
przypadku złym zrządzeniem losu, a w drugim, dobrym. 
W lecie 1942 roku postanowił odwiedzić siostrę w Warsza
wie podczas urlopu. Wywołał tym wiele zamieszania wśród 



Dzieci Franciszka i Józefy Struczyńskich, od lewej: 
Maryś, Maryla, Grześ, Gabrynia, Miecz, Wicek 

(luty 1939 r.) 

Cztery pokolenia „po kądzieli", od lewej: 
Antonina Piskorska, Gabrynia, Ewa, 

Józefa Struczyńska (ok. 1956 r.) 

mieszkańców kamienicy na Grochowskiej 128. Początkowo 
wszyscy sąsiedzi Struczyńskich byli przekonani, że mają do 
czynienia z Niemcami. Jednak po czasie sprawa wyjaśniła 
się, kiedy to jedna z mieszkanek usłyszała jak Struczyńscy 
odmawiają różaniec po polsku. Salomeą miała zwyczaj co
dziennego odmawiania różańca wraz z dziećmi. Przeciętny 
Polak z centralnej Polski nie znał zawikłanych sytuacji na
rodowościowych Polaków z terenów byłego zaboru pruskie
go, gdzie germanizacja była znacznie bardziej agresywna 
niż rusyfikacja w zaborze rosyjskim lub odpowiednie, choć 
słabe, działania na terenie Galicji. Ślady germanizacji po
zostały w narodzie na pokolenia. Na Pomorzu spotykało się 
ludzi, którzy przyznawali się do polskości mając niemiecko 
brzmiące nazwiska i źle posługujących się polszczyzną, ale 
i odwrotnie, ludzi o polskim nazwisku, którzy mogli być za
twardziałymi Niemcami. 

Niemiecki mundur Zygfryda stał się ochroną dla ro
dziny, gdy pewnego dnia jadąc tramwajem przez most Po
niatowskiego - Salomeą z dziećmi w części polskiej (fur 
Polnische), a Zygfryd w części niemieckiej (fur Deutsche) 
- zostali wraz z pozostałymi pasażerami zatrzymani w ob
ławie. Niemiecki patrol oczywiście pozwalał swoim roda
kom wrócić do tramwaju, a Polacy byli zatrzymywani, być 
może wywożeni potem do obozów zagłady. Salomeą wy
kazała się w tym ciężkim momencie niezwykłym refleksem 
- odezwała się do patrolu czystą, berlińską niemczyzną, 
z reprymendą, uprzednio pouczając dzieci by milczały, dla
czego zajmują czas ludziom, którzy się spieszą, po czym do
łączyła ze swoją gromadką do brata. Tłumaczyła Niemcom, 
że przypadkowo wsiadła do części polskiej. Jej ostatecznym 
i niepodważalnym argumentem był Zygfryd. 

Zygfryd grał na skrzypcach, a podobno był o wiele lep
szym wirtuozem niż jego brat Kazimierz, organista. Już po 
wojnie, w Grudziądzu dostał pierwszą pracę w restauracji 
jako przygrywający klientom. Wypożyczył nawet w tym celu 
garnitur. Udał się wieczorem do pracy. Znaleziono go następ
nego dnia rano w rzece, martwego. Skrzypce zginęły... 

Kazimierz, podobnie jak Zygfryd, też był wcielony do 
niemieckiego wojska, do oddziału zaopatrzeniowego. Wo
jenna zawierucha przerzuciła go do Anglii. Dobrze mu tam 
było, tuż po skończeniu wojny zatrudnił się w angielskiej 
orkiestrze, niechętnie myślał o powrocie do Polski w 1946 
roku, ale pozostawił przecież rodzinę w Polsce... Niewiele 
wiemy o Alfonsie, prócz tego, że mieszkał pod Kwidzynem 
i prowadził gospodarstwo rolne. Takie były, po krotce, losy 
braci Piskorskich. 

Gdy Franciszek Struczyński zaczął dzierżawić młyn 
w Karasicach, w gminie wiejskiej Lubianków, niedaleko 
Głowna pod Łodzią, ściągnął około 1943 roku Salomee 
z młodszą czeredką dzieci. Nie było to łatwe życie, bo w no
cy przychodzili do młyna partyzanci z prośbą o wsparcie, 
którego nie odmawiano, a w dzień przychodzili Niemcy „po 
swoje", ale i w tej sytuacji Franciszek jakoś sobie radził. Na 
pewno pomagała w tym dobra znajomość języka niemieckie
go obojga małżonków. Tymczasem starsze dzieci zostały 
same na Grochowskiej, kontynuowały w Warszawie naukę. 
Pojawiła się wówczas gosposia Adelcia, która prowadziła 
im dom i zajmowała się mieszkaniem, gdy reszta rodziny 
opuściła Warszawę. Gabrynia zrobiła maturę w 1944 roku 
i w czerwcu jako ostatnia z rodziny dojechała do Karasie. 
Powstanie Warszawskie i późniejszy ciąg wydarzeń spowo
dował, że do mieszkania na ul. Grochowskiej 128 Struczyń
scy już nie powrócili. Adelcia, tak go skutecznie pilnowała, 
że stała się, w sposób podstępny, jego właścicielką. 

Franciszek powrócił do Tczewa wczesną wiosną 1945 roku 
po jego wyzwoleniu w marcu, by zrobić rozeznanie i przygo
tować lokum. Zarezerwował ładne, trójpokojowe mieszkanie 
na ul. I. Paderewskiego i wrócił do Karasie po rodzinę. Kie
dy wszyscy zjawili się w Tczewie okazało się, że mieszkanie 
zostało przejęte przez jakiegoś urzędnika. Nic innego nie po
zostawało, jak wrócić do starego na ul. Krótkiej 4, które było 
niestety ogołocone i zdewastowane. Z dziennika Gabryni. 

15.IX. Sobota (1945 r.) 
Wstyd, doprawdy mi wstyd. Już od 10 sierpnia jestem 

w Tczewie (a więc półtora miesiąca) i nie zajrzałam do 
dziennika. Napiszę więc, jak to już kilkakrotnie uczyniłam, 

jakby „ resume " tego wszystkiego co się działo i co oczywi
ście pamiętam. A więc zaczynam — 

W sobotę przed południem udało nam się wydostać 
z naszego „wagon — łogement", ałe mieszkanie na Pade
rewskiego dostał jakiś urzędnik, tym sposobem ono dla nas 
przepadło, jak i tamtejsze meble, które tatuś z takim trudem 
przy targał z miasta. Nolens volens skierowaliśmy „ nos pas " 
na ul. Krótką 4. Wyglądało tam okropnie. Na dole na klatce 
schodowej wyrwa, którą trzeba było przeskakiwać, schody 
brudne, w pokojach żadnych szyb, śmieci i gruzu po kola
na, w dawnym moim i Grzesia pokoju brak okien i drzwi, 
mebli żadnych, ach! pardon - u mnie jakaś zdemobilizowana 
szafa z dykty, w dawnej sypialni rodziców antyczny, też na 
poły zrujnowany, ałe dębowy bufet i takiż zegar, i w byłym 
salonie — czerwony stojak na kwiaty. Oto, co zastaliśmy na 
miejscu naszych dawnych, miłych mebli. Wzięłam się zaraz 
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do szorowania „salonu", bo tam najporządniej wyglądało, 
a mama chodziła z tatą po biurach w sprawie zabranego 
mieszkania. Oczywiście wrócili z niczym, mama zapłakana 
i zupełnie zniechęcona. Ale ja ochoczo się zwijałam, żeby 
zwalić rzeczy w możliwie ludzkim pokoju. Minęło już tyle 
czasu od tej chwili, a dużo dalej nie ruszyliśmy z miejsca. 
Są już wprawdzie drzwi i okna (stolarz robił cały tydzień) 
murarze, którzy jeszcze siedzą -pozalepiali, załatali wszyst
kie dziury w sufitach i ścianach (a było ich, co niemiara), 
malarze wymalowali korytarz, dawny salon i męski, ale jest 
jeszcze bałagan, - bo mają być wymalowane i inne pokoje 
— stojące obecnie puste, a wszystkie graty w tych „świeżo 
malowanych"... 

Mieszkanie na Grochowskiej już nie istnieje dla nas. 
Mogę tam wprawdzie zawsze mieszkać, bo jestem tam za
meldowana, ale już nie sama dla siebie. Zaraz po moim wy
jeździe Rajski zgłosił do Urzędu Mieszkaniowego, że nasze 
stoi puste i chciano tam osadzić lokatorów. Podobno tylko 
dzięki Wójcikowi nikt obcy tam nie wlazł, bo osadził on tam 
swego brata z ministerstwa z żoną. Siennicka i jej brat wy
jechali do majora, choć ona w swym liście do Adelci napi
sała, że jadą do „Józiaka"— brata; napisała też, że Adełcia 
ma natychmiast przyjechać, by utrzymać mieszkanie, że on 
się żeni z jakąś Janką - siostrą Kazi i już jedne zapowiedzi 
wyszły, i że za trzy tygodnie oni wrócą z Niemiec i zabiorą 
Adelcię i tę Jankę ze sobą z powrotem (tę Ukrainkę — Jan
kę puścił kantem). Adelcia wyjechała w najgorszą robotę 
zostawiając nas samych z mamą. Myśmy ją sami nawet wy
prawiali zaniepokojeni, co z pianinem. Zostało sprzedane 
za 5250 zł — Grzesiowej. Grzech się tłumaczył, że on musiał 
to uczynić, bo przychodzili ludzie by nakazem Urzędu zająć 
mieszkanie ze wszystkimi meblami. Mnie nic te tłumacze
nia nie obchodziły, było mi tak strasznie żal, że aż mi łzy 
kapały. Potem się oswoiłam z tą myślą, że nie mam piani
na. Ale na niedługo, bo kupiłam nowe za 5000 od Rusków. 
Brązowe, staromodne, ale całkiem dobry dźwięk. Udało się 
to za pomocą Baśki M. (pośrednictwo 1000 zł.) Ruscy sami 
przywieźli „klawikord". Ponieważ jednak były historie, iż 
jednego dnia sprzedawali, a drugiego odbierali jako „do
bro poniemieckie", kazaliśmy im wjechać od tyłu podwórka 
i wstawiliśmy do komórki, jako tymczasowego magazynu, 
z którego sobie nabywca odbierze. Przywieźli koło 8-mej 
wieczorem, wprost z wagonu, (bo to świeży szaber) a 15 min. 
potem chłopcy, tzn. Grześ, Miecz, Janek M, Kazik Weisse 
i Zygmunt wnieśli go do góry. Namordowali się z nim nie 
mało, ale wstawili. Mam „klawikord". 

Ale z mieszkaniem na Grochowskiej niezałatwione jesz
cze. Grześ mówił, że podobno Wójcik chce zapłacić 20 tys. 
odstępnego i mama wysłała pełnomocnictwo do cioci Marysi 
(Myszki), która ma to załatwić. W międzyczasie przyjechała 
Stacha od dozorców. Wysłała ją Adelcia, żeby mamusia dała 
piśmienne zrzeczenie się mieszkania na nią. Mama nie dała. 
Ciekawe jak to się skończy. 

A propos cioci M. (Myszki), to wyszła za mąż i świet
nie jej się powodzi. Jędrek usynowiony, auto na wyjazdy, 
codziennie 15 tys. po lokalach, bo mąż jej jest jakimś pre
zesem ogólnopolskiego związku ogrodników, gdzie zbija 
ogromną forsę. Obiecała mi załatwić ze szkołą i z pokojem. 
Wysłałam w zeszłą sobotę poleconym moje wnioski i odpisy 
matury i zdjęcia, z którymi ona miała iść do Akademii (na 
Wawelskiej), ale do dziś dnia nie mam odpowiedzi. W po
łudnie wysłałam telegram, bo przecież tylko do 20 bm. wol
no składać podania. A co się z moimi stało? Boże, żeby już 

wreszcie z tym dojść do ładu! Tak i z hurtownią. Tatuś dostał 
pozwolenie na 2 miesiące w Kościerzynie i nieograniczenie 
w Tczewie, ale jakoś nic się nie robi. Na razie tylko wymie
niają i wydają forsę. Z tego powodu ciągłe kwasy. Każdy 

jęczy, narzeka na drożyznę, na to życie teraźniejsze i wzdy
cha (o zgrozo!) do czasów okupacji!!!, że wtedy było lepiej!, 
że owszem był strach przed łapankami, rozstrzelaniem, czy 
Majdankiem itp., ale się zarabiało, a teraz? Słyszy się często 
głosy, że lepiej było zginąć przy bombardowaniu, niż dożyć 
takich czasów. Każdy wyraża przekonanie, że to się musi 
zmienić, ale kiedy? Znowu czekać 6 lat? A dziadzia już wziął 
U.B. (Urząd Bezpieczeństwa) jako woksa (volksdeutcha), 
wypuścili go po paru godzinach, ale nakazy są podobno i na 
ciocię Wandę i tatusia. Zupełnie nie rozumiem: rzeczywi
stych Niemców nie ruszają, a Polaków wyłapują? Ciekawe, 
kto tak życzliwie pod nami dołki kopie? 

Jestem teraz całą gosposią. Wszystko na mojej głowie, 
choć mama mi pomaga, ale był czas, że leżała chora, to ja 
sama musiałam wszystkiemu podołać. Jedyną moją rozryw
ką to kino, rewia, na którą dość często chodzę, i listy. 

26.IX. Środa (1945) 
Podobno Rosja domaga się włoskich kolonii, starcie na 

tym tle. A transporty wojsk z Niemiec do Rosji wstrzymane, 
a nawet cofane. Chodzą słuchy jakoby w Tczewie miał być 
osadzony garnizon rosyjski w liczbie 3 tys. chłopa. W mia
stach wschodnio-pruskich (Elbląg, Malbork) po 15 tys. I po
dobnie z całym Wybrzeżem. Cóż to znaczy? 

Muszę trochę wspomnieć o naszej otwartej hurtowni. Nie 
można porównać jej z dawną. Uporządkowano jeden pokój 
z gruzów na biuro i jeden magazyn na składnicę. Znajduje 
się tam już towaru za kilkadziesiąt tysięcy, a raptem zajmuje 
on jeden kąt! Dałby Bóg, żeby się z tym powiodło. 

Mama w biurze, więc przy kuchni pomaga mi ciocia Pi
skorska (żona Kazimierza, organisty). To znaczy właściwie 
ja jej pomagam, a ona za gospodarkę je u nas obiady i kola
cje z trojgiem swoich szczeniątek. Mam teraz więcej czasu, 
dlatego wzięłam się do upiększania pokoi. Pastuję i froteruję 
salon i mam zamiar to jeszcze uczynić z innymi pokojami. 
I zrobię! Pasta —patent cioci Andzi (Wandy B.): gorąca ste
aryna rozpuszczona w nafcie. Można nią nie tylko podło
gi, ale i meble smarować. To też moje wyszarzałe pianino 
przedstawia się po natarciu zaraz inaczej. Z moim odjazdem 
zdecydowane: wyjeżdżam autobusem w poniedziałek i na ra
zie zatrzymam się u cioci Marysi. 

28.IX. Piątek (1945) 
Chodzą słuchy o jakiejś komisji złożonej z 10 osób, któ

ra zabiera rzeczy zbytkowne — jak kilimy, biżuterię, złoto, 
itd., oraz to, co się ma na zbyt. Wolno mieć tylko bieliznę na 
zmianę, jeden płaszcz, czy jedno futro, (jeśli obydwa razem 
— zabierają) itp. Podobno na rzecz tych zza Buga i Skarb 
Państwa. Popłoch wielki. Ciocia Andzia chce przynieść 
swoje pierzyny (ma ich więcej niż jedna na jedną osobę), 
nie wie, co zrobić z kuponami (materiałów), serwisami. Gli
niecki przybiegł w wielkim strachu do taty, czy nie chciał
by kupić 7-lampowego radia za 6 tys., dywany olbrzymie, 
z których jeden musiałby być niesiony przynajmniej przez 
czterech mężczyzn. Ten musiał naszabrować! Wprawdzie 
niektórzy twierdzą, że zabierają tylko poniemieckie rzeczy, 
ale jeśli nawet, to przy okazji mogą zabrać i co innego. Roz
goryczenie ogromne. Czego Niemcy i bolszewicy nie zdołali 
zabrać, to nasi biorą? 

W 1945 roku Gabrynia wyjechała do Warszawy na stu
dia w Akademii Nauk Politycznych na wydziale konsular-
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no-dyplomatycznym, kontynuowała też naukę gry na forte
pianie, prywatnie, a potem w PWSM, m.in. pod kierunkiem 
prof. Ciborowskiej. Grześ zaś, pojechał do Wrocławia na 
Politechnikę Wrocławską - na wydział elektryczny. Miecz 
po powrocie z niewoli uczył się w gimnazjum w Tczewie. 
Pozostałe dzieci kończyły szkoły podstawowe. 

Kiedy Wicek rozpoczął naukę w gimnazjum związał się 
z grupą kolegów spiskujących w duchu antykomunistycz
nym. Mieli po szesnaście, siedemnaście lat. Był to przełom 
lat 40-tych i 50-tych, czasy stalinowskie, kiedy bezkarność 
służb specjalnych była wprawdzie mniejsza niż w latach 
1944-1947, ale inwigilacja środowisk społecznych pro
wadzona była w dużym natężeniu. Któregoś wieczoru, na 
ul. Krótką 4, przybyło kilku panów ubranych w czarne skó
rzane płaszcze - to UB. Franciszek był pewny, że przyszli 
po niego. Wzięli szesnastoletniego Wicka. W tym samym 
czasie zaaresztowano pozostałych kolegów szkolnych. Wi
cek przebywał w więzieniu około półtora roku. Został zwol
niony 21 lipca 1951 roku. Po wyjściu nie chciał opowia
dać o swoich przeżyciach. Jednak czasami coś wspomniał 
- poddawany był torturom, np. siedział w karcerze po pas 
w lodowatej wodzie, lub kazano mu zeskakiwać ze schodów 
w kucki, trzymając się jednocześnie za pięty. Kiedy Wicek 
trafił do więzienia, Salomeą wynajęła adwokata, chodziła na 
widzenia. Z listu Salomei do Gabryni, Tczew, 5.02.1951 r.: 

Pytasz jak się czuję po grypie —już byłam zdrowa, a teraz 
znów mam taki kaszel i katar, bo byłam u Wicka na widzeniu 
i tam musiałam dosyć długo czekać. Zmarzłam jak sęk, no 
i teraz kaszel... 

I ten Wicek biedny, on już teraz zupełnie zrezygnowany. 
W lutym podobno ma już ta apelacja wrócić z Warszawy, ale 
adwokat nie robi wielkich nadziei. 

Po wyjściu z więzienia żadna szkoła średnia w Tczewie 
nie chciała wpisać Wicka na listę uczniów. Miejscowy UB 
utrudniał życie. Udało się zapisać go do Technikum Budow
lanego w Gdyni, jako eksterna. Za zgodą dyrektora szkoły, 
Wicek nie był wymieniany na liście uczniów, dopiero po 
ukończeniu każdego roku wpisywany był na listę. Tym spo
sobem szkołę skończył i zrobił maturę. 

Z dorastającym Stachem też zaczęły się problemy. Będąc 
w wieku najbardziej wrażliwym na wszelką indoktrynację 
i manipulację uległ ówczesnej propagandzie sączonej przez 
szkołę i media. Stał się ideowym wrogiem Franciszka. Widział 
w ojcu wroga klasowego, burżuja z epoki kapitalizmu i wyzy
skiwacza klasy robotniczej. Na tym tle doszło do spektakular
nego zerwania stosunków między ojcem a synem. W sukurs 
przyszedł dziadek Jan - wpisując spadkobierców do księgi 
wieczystej zadbał o to, by znalazł się tam zapis mogący usa
tysfakcjonować Stacha, który mógł czuć się odrzucony przez 
ojca. Stach nie chciał słyszeć o jakichkolwiek pieniądzach od 
„wyzyskiwaczy", więc działanie Jana dotyczyło nie chwili 
obecnej, lecz przyszłości. 

Czyniąc określone zapisy w księdze wieczystej Jan miał 
również na względzie swoje córki — wdowy i wnuków — pół-
sieroty. Jako katolik udzielający się niegdyś aktywnie w ra
dzie parafialnej, był uwrażliwiony na chrześcijańskie zasady 
postępowania. Jedne z nich były wymieniane, między innymi 
w modlitewnikach, jako grzechy o pomstę do nieba wołające: 
1. Rozmyślne zabójstwo 
2. Grzech sodomski 
3. Uciemiężenie ubogich wdów i sierot 
4. Zabieranie lub zatrzymywanie umówionej zapłaty najem

nikom. 

W ten sposób Jan zdążył jeszcze uporządkować częsc 
przyszłości potomków, według swych zasad. 

Tuż po przybyciu do Tczewa Franciszek razem z Haną 
próbowali odbudować firmę. Hana wzięła sklep przy ul. Krót
kiej 5, a Franciszek ruinę hurtowni przy ul. Kościuszki 17 
i magazyny w Kościerzynie przy ul. Miodowej 19/20. I to 
było pośrednią przyczyną aresztowania Franciszka przez 
UB. Postanowił wystąpić do banku o kredyt. Rozmawiając 
z urzędnikiem zaproponował poręczenie kredytu w postaci 
pewnej kwoty, w dolarach. A był to czas, gdy nie wolno było 
posiadać tzw. twardej waluty. Urzędnik doniósł odpowied
nim władzom. Franciszek przebywał w więzieniu 3-4 mie
siące. Został zwolniony tylko na mocy amnestii. Hurtownię 
i sklep prowadzono do około 1954-195 5 roku, kiedy władze 
PRL zniosły możliwość istnienia prywatnej działalności za
robkowej, poza drobną rzemieślniczą i gospodarstw rolni
ctwa małorolnego. Wówczas Franciszek znalazł pracę jako 
księgowy w młynach państwowych w Gdańsku, a Hana zo
stała kierowniczką sklepu MHD (Miejski Handel Detalicz
ny) w Tczewie. 

Starzy Struczyńscy - Jan i Marta przekroczyli już siedem
dziesiątkę. Jan pomagał jeszcze w pracy w hurtowni i przy 
paleniu kawy w ocalałej palarni, która mieściła się na Krót
kiej 5 i gonił jeszcze czasem uciążliwe młodsze wnuki, które 
w pobliżu swawoliły i przeszkadzały mu w tej pracy. Swoje 
„złote gody" obchodzili w 1947 roku i jako znani i powszech
nie w mieście szanowani obywatele otrzymali piękne życze
nia z tej okazji od biskupa chełmińskiego Kazimierza Józefa 
Kowalskiego, z wymienieniem zasług Jana i błogosławień
stwem. Jan zmarł 25 stycznia 1950 roku mając 76 lat. Marta 
otrzymała w dniu pogrzebu list od zacnych znajomych, jak 
mówiła - pp. Prabuckich z Godziszewa, z wyrazami ubolewa
nia z powodu zgonu wielkiego patrioty i bohatera narodowe
go, który razem z naszym śp. księdzem Władysławem Mater-
nickim stawał przed tczewskim sądem niemieckim oskarżony 
o zdradę stanu Rzeszy Niemieckiej, pieczętując tym samym 
wysoko dzierżony niezawisły sztandar narodowy. 

Marta została sama poświęcając się wychowaniu 
dwóch wnuków po zmarłej córce, też Marcie. Mieszkała 
w drewnianym, piętrowym domku, na zapleczu kamienicy 
przy ul. Krótkiej 5. Hodowała kozę i parę kurek. Po odej
ściu wnuków zaglądały do niej córka Hana i Salomeą, by 
pomóc w codziennych sprawach. Nieco zgrzybiała, siady
wała w wielkim fotelu przy małym oknie, opierała stopy 
w miękkich kapciach na podnóżku i wsłuchana w tykanie 
starodawnego zegara czasami widywała Jana, jak żywego. 
Była jak wiekowe, wyniosłe, sękate, ale silne drzewo o nie
zniszczalnym pniu, pooranym przez trudy życia. Zachowała 
trzeźwość umysłu i z zainteresowaniem jeszcze spoglądała 
na swoje prawnuki. Widziała ją kilkuletnia prawnuczka Ewa, 
córka Gabrieli, stojąc przy domu, razem z babcią Salomeą, na 
wybrukowanym kocimi łebkami podwórku - olbrzymia pra
babka zasłaniała Ewie prawie cały kawałek nieba, widoczny 
pomiędzy murami budynków, spoglądała tak bardzo z wy
soka... Zmarła podczas wielkiego prania 19 października 
1961 roku, w wieku 86 lat. Zawsze niecierpliwa, wzięła się 
za pracę, nie doczekawszy wyzdrowienia z zapalenia płuc. 
Pewien czas po jej śmierci, w okresie bożonarodzeniowym 
1961/1962 roku zdarzyło się, że Ewa zobaczyła , j ą - n i e ją" 
o zmierzchu, siedzącą w drewnianym, starym fotelu obitym 
skórą, ustawionym pod drzwiami balkonowymi, w końcu 
długiego korytarza mieszkania dziadków; trwała w bezruchu 
zapatrzona w mrok tak, że Ewa w lęku, szybko, otworzyła 
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Stasia Młynarkiewiczówna ze swoją 
gromadką, od lewej: 

Maryś, Gabrynia, Grześ, Wicek, 
Miecz (ok. 1934 r.) 

drzwi do rozświetlonej kuchni pełnej rodziny, chcąc uciec 
przed niewiadomym... 

A święta Bożego Narodzenia były niezwykłe, bo po oko
ło rocznej nieobecności w kraju, przyjechała Gabrynia z ro
dziną. Przebywała z mężem i córkami w Chinach - w Man
dżurii, w okolicach Harbinu, gdzie mąż zatrudniony był na 
kontrakcie jako projektant, przy budowie zakładu drzewnego. 
Rodzice, Franciszek i Salomeą, ciekawi byli wielkiego świata 
i... swojej córki. Choinka dorodna - z czubem, pyszniła się 
w gościnnym pokoju kolorowymi i błyszczącymi bombkami, 
palącymi się na niej świeczkami, ozdobami ręcznej roboty. Stół 
zastawiony - czym chata bogata - nóżki cielęce w galarecie, 
przeróżna wędlina, sałatki, barszcz, schab pieczony, oczywi
ście śledziki w śmietanie i marynowane: rolmopsy i opiekane, 
ciasta i deser - bita śmietana z wiśniową konfiturą. Potem, 
tradycyjnie, śpiewanie kolęd najbardziej znanych - chórem, 
pełnymi głosami. Na końcu pogaduszki panów przy koniacz
ku i cygarze, i krzątanina pań przy uładzaniu stołu. 

Podobnie jak Jan i Marta, w 1947 roku Franciszek i Jó
zefa Salomeą obchodzili, równie ważną rocznicę, 25-lecie 
swojego małżeństwa, czyli „srebrne gody". Fotografia po
kazuje małżonków z grupą przyjaciół, z pianinem w tle (być 
może tym kupionym od Rosjan), z dużym, wiklinowym ko
szem kwiatów na pierwszym planie. Uroczystość znacząca 
na tyle, by ją udokumentować wspólnym zdjęciem, jednak 
dwójka bohaterów tego wydarzenia okazuje twarze, choć 
spokojne, to nieco zmęczone, doświadczone, i wydaje się, 
że wiedzące o życiu wszystko. Któż mógł sądzić, że jeszcze 
nie czas na spokój i odpoczynek. 

Z losem trzeba było się zmagać, właściwie do ostatnich 
dni. Dochody z hurtowni były niewysokie, a po jej zamknię
ciu Franciszków dotknęły problemy materialne. Mimo, że 
starsze dzieci szybko wyfrunęły z prowincjonalnego mia
steczka w świat, stanęły, jako tako, na własne nogi - Gabrynia 
i Grześ znaleźli się w Warszawie, Miecz najpierw w Wałczu 
(nakaz pracy), potem w Kołobrzegu - to trzeba było jeszcze 
zadbać o czwórkę młodszych. Wkrótce, następna dwójka 
założyła rodziny - Maryś znalazł pracę w Toruniu, a Stach 
na Żuławach, potem w Gdyni. W Tczewie pozostali Wicek 
i Maryla. Zdarzało się, że Salomeą prosiła Marylę o wzięcie 
nadgodzin, by podreperować budżet domowy, bo emerytura 
Franciszka nie wystarczała. Wówczas Maryla (była nauczy
cielką języka polskiego) pracowała w szkole po kilkanaście 
godzin dziennie. Potem, nagle, choroba Salomei i dość szyb
ka śmierć 19 kwietnia 1966 roku. Zmarła cicho, tak jak żyła. 

Właściwie przewidziała pięć lat wcześniej, że los niesie 
jakieś zmiany, jakie? Spostrzegła pęknięcie swojej małżeń
skiej obrączki. To był omen, od tamtej pory czekała... 

Franciszek tęsknił za żoną - porównywał swoje małżeń
stwo do pary koni uwiązanej do jednego dyszla ciągnącej 
wóz, jeśli jednego z nich zabraknie, to drugiemu trudno kon
tynuować pracę. Pomimo uciążliwej astmy, pod czujną opie
ką młodszej córki przeżył jeszcze samotnie sześć lat, zmarł 
14 listopada 1972 roku. Mówiło się, że na pogrzebie było 
„pół Tczewa". Z pewnością Franciszek cieszył się uzna
niem wielu ludzi ze swego pokolenia i młodszych, którzy 
znali go z opowieści rodziców. 

Tę historię należy jeszcze dopełnić opowieścią o dalszych 
losach Stasi Młynarkiewiczówny. Otóż Stasia, gdy skończyła 
pracę w domu Kazimierza Piskorskiego, zamieszkała w Byd
goszczy razem ze swym bratem. Mieszkali z dorodnym psem 
owczarkiem alzackim, w małym, białym domeczku stojącym 
w środku ogródka w gęstwinie kwiatów. Stasia opiekowała 
się psem niczym kolejnym swym dzieckiem. Pies pokaleczył 
sobie przednie łapy, więc Stasia założyła mu parę dziecinnych 
bucików. Rozczulający i nieco zaskakujący był to widok. Jed
nak pies na wszystko się zgadzał, zakochany w swojej pani. 
Podobno brat źle traktował Stasię. Nie umiała wyzwolić się 
spod jego tyranii, ponieważ zawsze oddana była innym i przez 
te wszystkie lata nie nauczyła się myśleć o sobie. Jeszcze 
utrzymywała kontakt listowny z Salomeą jeszcze Salomeą 
wysyłała co bliższych ludzi do niej w odwiedziny. I w ten 
sposób zawitała tam któregoś ciepłego dnia, na początku 
60-tych lat, Gabrynia z córkami. Stasia wyglądała dalej tak 
samo jak w opisie Gabryni - ubrana w prostą jasno niebieską 
sukienkę ze stójką pod szyją z zaczesanymi do tyłu włosami 
i spiętymi w koczek. Przyjęła swą dawną wychowankę nie
zwykle serdecznie. Potem wysłała nawet życzenia dla Ewy, 
z okazji pierwszej komunii - pisane tak, jak mówiła - łamaną 
polszczyzną używając niemieckich zwrotów, przecież była 
typowym przykładem Pomorzanki ze „starej epoki". Później 
czas i różne wydarzenia rozmyły postać Stasi i jej psa, stała 
się mglistym wspomnieniem przywoływanym na specjalne 
okazje, chociażby taką jak ta... 

*** 
Przedstawione tu dzieje pokazują jak losy rodziny i jed

nostki uzależnione są od przypadku, ale i wielkiej historii. 
Wydaje się nam, zwykłym ludziom, że panujemy nad roz
wojem zdarzeń, że możemy decydować w pełni o własnej 
przyszłości. To tylko złudzenia... 



Panią Reginę 
M a t u s z e w s k ą 
poznałam przy

padkowo na jednej 
z wystaw w Starogar
dzie Gdańskim, po
święconej twórczości 
ludowej na Kociewiu. 
Wystarczyła krótka 
rozmowa i już wiedzia
łam, że jest to osoba 
niezwykła tj. taka, któ
rych dzisiaj często się 
nie spotyka. Zawsze 
uśmiechnięta, pogod
na, radosna a swym 
optymizmem zaraża 
wszystkich. Jest oso
bą niezwykle skromną 
i nigdy nikomu nie na
rzuca się ze swą sztu
ką ale w zaciszu do

strój Kurpiowski 

mowym oddaje się jej z ogromną pasją i zaangażowaniem. 
Nikt tak jak ona nie okazuje tyle ciepła i sympatii osobom 
zainteresowanym jej twórczością. A ma się czym pochwa
lić. W jej domu, w Czarnymlesie, można obejrzeć nie tylko 
cudowne wycinanki, obrazy olejne czy obrazy na szkle, ale 
i jej własne rzeźby. Wchodząc do domu już w przedsionku 
wita przyjezdnych piękna, duża figura Matki Bożej Różań
cowej, a w osobnym pokoju, gdzie zgromadziła swoje prace 
można przenieść się w krainę marzeń. 

Będąc u pani Matuszewskiej miałam okazję poznać nie 
tylko jej pracę twórczą ale i interesujące kroniki, w których 
zebrała wszystkie artykuły i informacje jakie ukazały się na 
temat jej twórczości oraz Kurpiów - regionu, gdzie przy
szła na świat. Przez lata spędzone na Kociewiu zgromadziła 
bardzo ciekawe informacje związane z tradycją i kulturą re
gionu swego dzieciństwa. Z ogromnym zainteresowaniem 
poznawałam zwyczaje innego regionu, nie tak odległego 
przecież od naszego Kociewia oraz oglądałam fotografie 
strojów ludowych, które są jednymi z nielicznych na tere
nie Polski, jakie zachowały się w formie prawie żywej do 
chwili obecnej. Najwięcej kobiet przywdziewa ludowy stój 
kurpiowski w czasie uroczystości obchodzonej Niedzieli 
Palmowej. W swoich kronikach artystka opisuje również 
swoje dzieciństwo, młodość, czasy wojny oraz osoby z jej 
najbliższego i dalszego otoczenia. Z kart wyraźnie przebija 
tęsknota za ojczystymi stronami i za tym, co ginie bezpo
wrotnie. Są tam również dzieła wyższe, które można uznać 
za pewnego rodzaju wyzwanie tj. wyrzeźbienie 2-metrowe-
go anioła do ołtarza papieskiego w Sopocie, w 1999 roku. 

Swoimi przeżyciami chciałaby podzielić się z każdym, 
dlatego uznałam, że należałoby przedstawić jej barwną 
i ciekawą postać czytelnikom „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego", bo chociaż pani Regina wywodzi się z in

nego regionu to jednak jest naszą, kociewską twórczynią 
ludową która na tej ziemi mieszka i żyje prawie 50 lat. 
A oto jak sama autorka mówi o swoich kronikach: Mate
riały i dokumenty zbierałam od początku swej twórczości. 
Myślałam sobie przydadzą się do zdobycia członkostwa 
w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. O kronice wtedy 
nie myślałam (...). Ludzie życzliwi podsunęli mi taką myśl 
i okazało się, że moje trzymanie pamiątek do czegoś się 
przydało. 

Rodzinne strony 

Regina Matuszewska urodziła się 30 lipca 1929 roku 
na ziemi kurpiowskiej, we wsi Łączki. A oto jak 
wspomina swoje dzieciństwo: Pamiętam rodzinny 

dom, gdzie przyszłam na świat, szczęśliwie odebrana przez 
wiejską „ babkę ", bo o prawdziwych położnych nikt na wsi 
nie słyszał. Wieś była bardzo rozbudowana, budynki bardzo 
podobne, ale każdy inny. 

Rodzice Dominika Ciecierska i Władysław Ksepka po
chodzili ze wsi Cieloszka, z parafii Turoś, gdzie mieszkaliśmy 
przez pewien czas. Potem rodzina zamieszkała we wsi Łącz
ki. Moje dzieciństwo nie było wesołe, bo kiedy miałam 9 lat 
moja matka zaczęła chorować, ale jeszcze do dziś miło mija 
wspomnieć, gdy mnie brała za rękę i prowadziła do kościoła. 
W kościele pamiętałam jej najpiękniejszy głos. W domu mo

jej mamy, dziadek dbał o to by dzieci nie były analfabetami. 
Sam je uczył czytać i pisać, sadzał dziecko na kolanach i tak 
długo uczył aż nauczył. W tamtych czasach zajęcia szkolne 
odbywały się w każdym domu po kolei. Jednego dnia były 
u tego sąsiada a następnego u innego. Gdy moja matka po
szła do szkoły szybko się nauczyła to potem pomagała na
uczycielce uczyć inne dzieci. 

Mój ojciec był „prawą ręką" babci Ksepkowej. Po woj
nie budynki były spalone dlatego ojciec nosił kloce drewna 
z lasu i odbudował wszystkie budynki. Niektóre z nich jeszcze 
stoją do dziś. Mając 22 lata uczył się na krawca. Matka jego 
kupiła niewielkie gospodarstwo na Kurpiach i ojciec zaczął 
tam gospodarzyć i szyć. Gdy się z moją matką ożenił to już 
razem prowadzili gospodarstwo. Odkąd pamiętam ojciec 
zawsze ciężko pracował i nie miał czasu na naukę. Zle pisał 
i czytał. Dlatego moja matka na odpuście kupiła książeczkę 
do nabożeństwa, z dużym drukiem i z tej książeczki nauczył 
się biegle czytać i poprawnie pisać. Uczył się pisać na czym 
tylko się dało był uparty i ambitny. Jeździł 50 km rowerem 
do Łomży by wykształcić się na krawca, zaś kroju uczył się 
sam z książek. Dopiął swego w 1938 roku został mistrzem 
krawiectwa i potem sam wyszkolił dużo młodych krawców. 

W1938 roku przystąpiłam do 1 Komunii Sw. jako nielicz
na w białej sukience. Dzisiaj nikogo to nie dziwi ale przed 
wojną mało kto ubierał tak dziecko. Prawie wszystkie dzieci 
były w ludowych strojach kurpiowskich. Miastowi wyśmiewa
li nie tylko nasze stroje ale i mowę. Dlatego młodzież chętnie 
zmieniła swój strój kurpiowski na tradycyjny. Także w szko
łach uczyli nas mówić poprawnie w języku polskim. 

Ojciec zawsze nas gonił do roboty. Sam był upartym sa
moukiem a do tego mało kto miał we wsi mistrza krowie-

Regina Matuszewska z Czarnegolasu 
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Rodzice i rodzeństwo pani Matuszewskiej 

ctwa. Dlatego i od nas wymagał chęci do pracy zarówno 
w gospodarstwie jak i w krawiectwie. Zapewne dlatego pra
cy nigdy się nie bałam i co sobie postanowiłam to zrobiłam 
czasem lepiej czasem gorzej. 

Z rodzinnego domu pamiętam kierce i wycinanki. Spla
tać kierce nauczyła mnie matka. Ale wycinać za dobrze 
nie umiała, w Cieloszce jej rodzinnej wsi nie było takiego 
zwyczaju. A we wsi Łączki kolorowe wycinanki wisiały na 
ścianach prawie w każdym domu. Dlatego już jako dziecko 
byłam zauroczona pięknym wystrojem izb kurpiowskich. Nie 
mogłam się im napatrzeć takie były piękne. W oknach były 

firanki wycięte z białej bibuły i pełno zieła kwitnącego w do
niczkach i innych naczyniach. Widziałam też duże izby przy
ozdobione kolorowymi lelujami. Święte obrazy przyozdobio
ne firaneczką z białej bibuły, łóżka nakryte kilimkiem i dużo 
poduszek a podłogę wyszorowaną do białości. W polu pra
cował koń a nie traktor. Szczególnie właśnie te wycinanki do 
tej pory stoją mi przed oczami. Nadal to we mnie żyje. Pa
miętam ile to dawne piękno dało mi radości w tych trudnych 
czasach. Przy tworzeniu czegoś pięknego człowiek zapomina 
o wszystkich smutkach. 

We wsi Cieloszka ludzie nie przyznawali się za bardzo 
do Kurpiów. Biednie żyli, ale uważali się za szlachtę i bar
dziej po miejsku się ubierali. W tamtych czasach ludzie żyli 
zgodnie, w równej biedzie i w tej biedzie potrafili się cieszyć 
każdym drobiazgiem oraz wszystko sprawiało im radość. 

Choinkę po raz pierwszy zobaczyłam gdy miałam 10 lub 
11 lat. Przed wojną nie stroiliśmy choinki. W czasie wojny 
mama skądś przyniosła mały świerczek i przybrała go białą 
bibułą. A u mojej koleżanki Marysi Gryczewskiej postawili 
w oknie zieloną sosenkę. Jej mama oprószyła ją drobniut
kimi, białymi ścinkami od bibułkowych kwiatów, które dla 
ozdoby wiło się w święta. Jak żyję tak pięknej choinki nie 
widziałam. Stała w oknie jak obsypana śniegiem, a ja i Ma
rysia byłyśmy nią zachwycone. 

Wojna i okupacja 

Ciężkie lata wojny i okupacji nie były także miłym 
doświadczeniem dla kilkunastoletniej dziewczynki. 
Tak jak wszyscy rodzina państwa Matuszewskich 

walczyła o przetrwanie w tych okropnych czasach by szczęś
liwie doczekać końca wojny. 

Tuż przed wojną ojciec kupił radio na słuchawki. Sąsie
dzi przychodzili do nas posłuchać wiadomości ze świata. Już 
wtedy były pogłoski o zbliżającej się wojnie. Pamiętam gdy 
wracaliśmy ze szkoły jak kolega ze starszej klasy opowiadał 
nam z wielką żarliwością: będzie wojna z Niemcami, ale Pola
cy są silnym narodem i nie damy się Niemcom. Przyszła wojna 

i radość życia zaczęła maleć. Młodzież musiała pójść do woj
ska. W tym czasie miałam 10 lat i ukończyłam 3 klasy szkoły 
powszechnej z wynikiem bardzo dobrym. Moim marzeniem było 
uczyć się dalej, ale wojna pokrzyżowała moje plany. W szkole 
zaczęli kwaterować Niemcy a nauka była zabroniona. 

W 1939 roku moim rodzicom wiodło się już dość dobrze 
i ojciec wynajął ludzi, którzy pobudowali nam piwnicę z czer
wonej cegły. Od tego czasu odpadło nam kopanie wądołów 
jesienią bo ziemniaki składowaliśmy w piwnicy. Przez łąki zo
stały przekopane rowy, ziemia się osuszyła i pole lepiej rodzi
ło. Byłoby nam zupełnie dobrze gdyby nie choroba matki. 

Gdy wybuchła wojna ze wsi uciekali prawie wszyscy, za
brali lepsze i cenniejsze rzeczy, a domy pozamykali na kłód
ki. Mój ojciec podjął decyzję, że zostaje i nigdzie nie będzie 
uciekał. Nasz dom stał na końcu wsi i kilku gospodarzy znad 
granicy przeniosło się do nas. W domu było ciasno ale gwarno 
i wesoło. 

Doskonale pamiętam tę noc z I-go na 2-go września 1939 
roku. Do izby naznosiliśmy słomy, którą rozsypałyśmy na 
całej podłodze. Dzieci pokładły się na podłodze nie rozbie
rając się. Ojciec pozamykał okiennice, żeby z drogi nie było 
widać światła. Dorośli nie spali tylko czuwali. Lampa, która 
wisiała nad głowami dzieci zaczęła gasnąć więc ojciec chciał 
dolać nafty, ale zamiast wziąć butelkę z naftą wziął benzynę. 
W trakcie wlewania benzyna zaczęła się palić, zrobił się krzyk 
i wszyscy zaczęli gasić pożar. Hałas mnie zbudził, ale ogień 
szybko został ugaszony i znów położyliśmy się spać. 

Na początku wojny gdy wzięli ojca na szkolenie przeciw
lotnicze do Modlina, ciężarna matka została sama z 3 córka
mi. Gdy tylko ojciec odjechał urodziła Celinkę, a potem za
chorowała na zapalenie płuc i od tej pory bardzo słabowała. 
Jako najstarsza córka musiałam więc zastąpić nie tylko ojca 
w gospodarstwie ale i matkę w domu. 

W czasie wojny u nas w domu był cały sztab, Strażni
cy ubrani po cywilnemu przychodzili namawiać ojca, żeby 
uciekał. A gdy widzieli, że nie chce ich słuchać sami do nas 
dołączyli. Nikt we wiosce nie robił zapasów, bo cały czas my
śleliśmy, że szybko wojnę wygramy. Kto uciekł niedaleko to 
dowiadywał się o swoje domostwo. Słyszeliśmy, że okradali 
jeden drugiego i ludzie zaczęli powracać do wsi. Podczas 
ucieczki niektórzy stracili wszystko co mieli. Ludzie znad 
granicy jeszcze przez pewien czas u nas mieszkali ale niepo
koili się o swój dobytek. 

W tym okropnym czasie pięknie przyozdobione okna trze
ba było zasłaniać przed nalotami i żandarmami dlatego w do
mach było nie tylko ciemno ale i smutno. W niemieckich skle
pach nie było papieru dlatego kwiatki były robione z gęsich 
piórek i wiórów zaś wycinanie zaczęło coraz bardziej zani
kać. Jeszcze wtedy nie wycinałam wycinanek tylko podpatry
wałam jak robią to inni, ale wiedziałam, że inne wycinanki są 
w Łączkach a jeszcze inne w Dąbrowach k/Myszyńca. 

Niemcy pojawili się we wsi dopiero 2 tygodnie od wybuchu 
wojny. Wjechali do wsi na motocyklach. Matka siedziała z są
siadką przed domem, zauważyłam ich blade twarze tak bardzo 
się bały. Pierwsze ich słowa jakie usłyszeliśmy to: ale drogi tu 
macie do diabła. Zapytali jeszcze o drogę do Piątkowizny i tyle 
ich widzieliśmy. Pod koniec wojny Niemcy wykorzystywali Po
laków do kopania okopów, dlatego brali do tej pracy doro
słych i dorastającą młodzież. Sołtys lub podsołtys wyznaczał 
jedną osobę z każdej rodziny. Wyznaczono także mnie, matka 
pomogła mi uszyć plecak z partu, do którego włożyła to, co 
tylko mogła tj. blachę chleba, kilka gotowanych jajek, suchy 
serek i w papierku trochę soli. 

Wieziono nas w kierunku Myszyńca, do Ostrołęki. Wy
znaczono każdemu odcinek siedmio-metrowy, szerokości nie 
pamiętam. Czas był wyznaczony, kopaliśmy do południa, 
w południe Niemcy zwalniali nas na godzinę, na posiłek. 



Przychodziliśmy do swoich stodół i każdy ze swego tłumocz-
ka coś wyciągał i posilał. Przy studni ugasiliśmy pragnienie 
i dalej kopaliśmy. Szkoda mi było kopać tą ziemię i niszczyć 
plony. Rosła tam pszenica, buraki i łany maku. Przy kopaniu 
okopów nam się nie nudziło, wyznaczony odcinek kopało się 
we dwóch. Silniejsza osoba kopała dół, a słabsza wybiera
ła rozluźnioną ziemię. Czasem przypadło mi kopać z ładnym 
chłopcem, to czas szybciej upływał. Tydzień szybko minął, 
a w niedzielę na noc zawozili nas do Czaplic, gdzie nocowa
liśmy. Rankiem czekały na nas furmanki z Łączek, które przy
wiozły kolejnych ludzi by nas zmienić przy pracy. 

W trzecim roku wojny, okopy były kopane już w Łącz
kach i sołtys ponownie mnie wyznaczył. Tylko córki sołty
sa nadał siedziały w domu. Jesienią stawiłam się razem 
z wszystkimi, przy szkołę, ze szpadlem w ręce. Wzięli nas 
nad samą granicę i wyznaczyli działki, które kopaliśmy do 
godziny 15-tej. Drugiego dnia już nie kopałam okopów, 
wzięli mnie do kuchni, która mieściła się w górnej części 
budynku szkolnego. Moja pomoc w kuchni ograniczała się 
głównie do obierania ziemniaków, krojenia warzyw i wyko
nywania poleceń kucharza. Chodziłam też po ludziach za 
kapustą lub innymi warzywami. 

Przyszła zima i skończyły się prace przy okopach, 
a Niemcy jakby się lepsi zrobili dla nas, bo front zaczął się 
cofać. Po wojnie wszystko się zmieniło dużo Kurpi wędrowa
ło na ziemie odzyskane, czyli na Mazury. Młodzież zaczęła 
się żenić, dlatego na wsiach w tym czasie bardzo dużo wesel, 
ponieważ w czasie okupacji nie wolno było zawierać związ
ków małżeńskich. Po wojnie twórczość na Kurpiach zaczęła 
upadać coraz bardziej a ozdoby zaczęły ginąć. 

Własna rodzina 

Z araz po wojnie uczęszczałam do szkoły na kursy wie
czorowe, gdzie ukończyłam 5 i 6 klasę. Cały czas bar
dzo pragnęłam uczyć się dalej ale niestety wypadło 

inaczej, to moja siostra poszła uczyć się dalej i nie mam jej 
tego za złe. Rok później zmarła moja matka, którą bardzo 
kochałam dlatego było to dla mnie ciężkie przeżycie. 

W1947 roku mając 18 lat wyszłam za mąż za Stanisła
wa Matuszewskiego, który pochodził z Ksepek niedaleko Łą
czek. Przeniosłam się więc do rodzinnej wsi mojego dziadka. 
Mieliśmy niby spore gospodarstwo, 14 hektarów, ale połowa 
była w Łączkach, połowa w Ksepkach. Ciężko było w konika 
dojeżdżać a i ziemie były tam kiepskie. Dlatego zaczęliśmy 
szukać ziemi ale niestety w pobliżu nikt nie chciał się za
mienić. Wiatach 50-tych ludzie zaczęli wyjeżdżać „za chle
bem " do zachodniej Polski, na Pomorze. Pojechał i mąż się 
rozejrzeć. Długo szukał, aż wreszcie znalazł 14 hektarowe 
gospodarstwo w Czarnymlesie. Na uboczu wsi, tu ziemie 
były dobre zgrabnie położone, ale samo gospodarstwo ok
ropnie zrujnowane. Dom i owczarnia prawie zniszczone. 
Początkowo mieszkaliśmy w oborze przy stajni, bo ta była 
w najlepszym stanie. Wspólnymi siłami odbudowaliśmy dom 
i pozostałe budynki. 

Na Kociewie przeprowadziliśmy się 1958 roku. Opuści
liśmy swoje Kurpie i z kilkorgiem dzieci przejęliśmy zrujno
wane gospodarstwo. Miałam wówczas 29 łat, w tej chwili 
mam 78 lat i wciąż na nowo odkrywam piękno tej kociew
skiej ziemi i przyrody. Harowaliśmy całe życie, żeby utrzy
mać gospodarstwo i 6 dzieci. Dnia od nocy nie odróżniali
śmy ale wierzyliśmy, że z każdym rokiem będzie lepiej, to nas 
trzymało oraz przywiązanie do ziemi. Ojcowie nasi zawsze 
powtarzali, że ziemię w zębach trzeba trzymać, bo to naj
większe bogactwo i to jest Polska. Uczyli nas w szkole przed 
wojną, że nie oddamy ani piędzi. A teraz wszystko upadło, 
wyprzedaje się nie tylko ziemię ale i patriotyzm. Może dlate
go ludzie są tacy zagubieni? 

Regina i Stanisław Matuszewscy z dziećmi 
i matką pana Stanisława 

Wycinanki 
Wycinaniem zajęłam się dopiero po 40-tce i był to 

czysty przypadek. Nie wiem czy dzięki tym wiel-
kim, krawieckim nożycom ojca umiem wycinać, czy 

też zdolności manualne odziedziczyłam po matce. W latach 
60-tych zostałam zaproszona do Gdańska na Dzień Kobiet. 
Siadłyśmy do stołu a jedna z pań wyjęła takie duże nożyce 
jak u mojego ojca więc ją zapytałam, do czego je używa. 
Pani nazywała się Marianna Kawka i pochodziła ze Sztu
mu, opowiedziała mi, że wycina nimi wycinanki, jeździ na 
jarmarki i inne wystawy. Tak mnie zafascynowały jej prace, 
że jak wróciłam do domu, to sama spróbowałam coś takie
go zrobić. Poszło mi o tyle łatwiej, że nie musiałam szukać 
wzorów. Przypomniały mi się wycinanki, takie z rodzinnych 
stron na Kurpiach, które przyklejone były do ścian. Z wy
cinanką spotkałam się już w dzieciństwie, umiałam wyciąć 
gwiazdkę i małą „ lelujkę " i nikt mnie tego nie uczył. 

W Starogardzie Gdańskim pokazałam swoje prace panu 
Edwardowi Fałkowskiemu, który powiedział: „ Myśmy nie 
wiedzieli, że tu mamy taką kobietę. Ja te wycinanki wezmę 
i zaniosę dziewczynom z Domu Kultury". Panie urządziły 
wystawę twórców ludowych, na którą zostałam zaproszona. 
Na tej wystawie były moje wycinanki obok wycinanek pani 
Marianny Kawki, którą wcześniej spotkałam. Z tej radości 
podarowałam krosna do tkanin po teściowej, do Muzeum 
w Starogardzie. To była moja pierwsza wystawa. Zaprasza
no mnie później na pokazy tkania, przędzenia a raz nawet, 
wspólnie z nieżyjącą panią Małgorzatą Garnysz z Pączewa, 
miałam wykład o naturalnych sposobach leczenia. 

Bardzo chciałabym aby sztuka robienia wycinanek nie 
zginęła. Szkoda jednak, że młodzi ludzie nie garną się do 
niej. Dlatego moją największą pasją jest wycinanie. Nie jest 
to trudne dla kogoś, kto to lubi. Kiedy biorę nożyczki do ręki, 
to nigdy nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. W trakcie wyci
nania pojawią się dopiero konkretne pomysły. Nieraz myślę 
jaka jest moja wycinanka? Na pewno zrodziła się na Kur
piach bo już jako dziecko wycinałam tymi dużymi nożyca
mi ojca, co nam przyszło do głowy. Myślę więc, że ta moja 
wycinanka, choć na Kurpiach się urodziła, tu na Kociewiu 
została wykonana. Choć podobna do kurpiowskiej, jest jed
nak inna. Przecież kultura ludowa nie stoi w miejscu, ciągle 
się coś nowego tworzy. 

Gdy zaczęłam „strzyc" wycinaki nieraz myślałam, że 
może one są nie tylko do ozdoby? Elżbieta Dzikowska w jed
nej ze swych książek pisała, że wschodnie ludy też tak wy
cinały różne obrazki, które miały swoje znaczenie np. białe 
służyły dla uzdrawiania, czarne wyrzucało się na rozstajne 
drogi, aby odstraszyć chorobę, a wzory z ptasimi głowami 
wieszali przy drzwiach, by strzegły przed wszelkim złem. 



Od tej pory pani Regina współpracowała z muzeum, jeź
dziła na plenery i prezentowała swoje prace na wszelkich 
imprezach propagujących sztukę ludową. 

Malarstwo 

Po sukcesie jaki zrobiły jej wycinanki, zajęła się ma
lowaniem na szkle. W szkole zawsze bardzo lubiła 
rysować. W malarstwie na szkle najczęściej wybie

ra tematyką bliską jej sercu tj. krajobrazy kociewskie oraz 
najbliższe otoczenie. Ale i to jej nie wystarczyło. 

...zaprosili mnie na plener do Skawini, ale ja wtedy 
jeszcze prowadziłam gospodarstwo i mnie było trudno wy
jechać, ale jak już mnie do Wisły zaprosili gdzie Małysz 
się urodził, już ja tam pojechałam, bo syn zaczął pomagać 
mężowi i tak spotkałam się i z malarzami i naprawdę z mi
strzami, tam było bardzo dużo ludzi z zachodu i ze Szczecina. 
Mnie nie wiedzieli gdzie wziąć, to wzięli do hafciarek. Ja 
z tymi hafciarkami siedziałam bez przerwy, jeszcze pisan
ki malowałam, i one tak mówią: my tak dłubiem, dłubiem, 
a malarz to chlast, flast, obraz namaluje i 40 milionów ma. 
A ja pomyślałam czemu nie spróbować i pojechałam do El
bląga, kupiłam sobie farby plakatówki i namalowałam dwa 
obrazki, takie domeczki jak to dawno, owieczki przy domku, 
drzewka i jak jechałam do Wierzchosławic, to już tam mia
łam te obrazki. Przyjechałam, a tam byli sami malarze i tam 
się dużo nauczyłam przy tych malarzach, bo to byli artyści, 
starzy artyści, mistrzowie na nich mówili... 

Obrazy pani Reginy Matuszewskiej są ubarwione pa
stelowymi kolorami, na których uwiecznia nie tylko pejzaż 
rodzinnych stron ale bardzo często Kociewia. Są to głównie 
krajobrazy wiejskie tj. wiatraki, chatki czy pasące się koni
ki. Nie brakuje także wizerunków świętych i Matki Boskiej. 
Wiele obrazów pani Reginy znajduje się poza granicami na
szego kraju m.in. w Anglii jak obraz „Święta Trójca". Jej 
obrazy można oglądać także w różnych muzeach i wysta
wach regionalnych. W moich obrazach staram się zachować 
to, co ginie z naszego krajobrazu tj. pracę na roli, domy, 
wiejskie zagrody, koniki i inne zwierzęta na łące oraz wszyst
ko to co mnie otacza. 

Rzeźba 

Pracę z drewnem zaczęła pani Matuszewska w zabaw
ny sposób. Pewnego dnia przyjechała do Czarnegolasu 
gromadka wnuków i wnuczka. Zaczęła się zastana

wiać: Co tu robić, żeby dzieci się nie nudziły? Pocięłam gałąź 
lipy na kawałki, a do podpatrzenia postawiłam drewnianego 
ptaszka, otrzymanego w darze od rzeźbiarza. Pierwsza ska
leczyła się wnuczka i odpadła. Potem kolejno odpadła cała 
szóstka. Aleja się nie poddałam i paszka wyrzeźbiłam. Jaki on 
wyszedł taki był ale zachęcił mnie do nowej formy twórczej. 
Kolejną rzeźbą była „Rencistka". Potem byłam na spotkaniu 
twórców ludowych w Wieżycy gdzie pokazałam swoje ptaszki, 
które podobały się. Wróciłam więc do domu bardzo podbu
dowana i z postanowieniem: będę rzeźbić! Na początku były 
oczywiście postacie świeckie tj. wędrowiec, pastuszek itd. 
Oczywiście także ptaszki jako, że każdy artysta ludowy je rzeź
bi i każdy maje tylko w swoim rodzaju. Można powiedzieć, że 
drewniany ptak to jest wizytówką ludowego rzeźbiarza. 

W tworzeniu ptaszków pani Matuszewska wykorzystuje 
naturalne krzywizny tworzywa do ich ukształtowania. Są to 
zrywające się do lotu niby żurawie czy bociany lub wysiadające 
jajka skowronki. Wszystko ubarwione pastelowymi kolorami. 

Długo uważała, że jeszcze nie jest godna zajmować się 
świętymi. Żeby tworzyć postacie aniołów czy świętych trzeba 
dorosnąć duchowo". Jak tylko stwierdziła, że jest gotowa, 
wyrzeźbiła małego aniołka. Potem większego, a potem Rodzinę 
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Pańską. Najbardziej polubiłam świętego Antoniego, no bo jeśli 
się coś zgubi i ktoś się do niego pomodli, to zaraz się znajdzie. 
A i w naszej rodzinie jest wielu Antków. Zresztą my też jesteśmy 
„Antki", czyli ludzie z zewnątrz. Wyrzeźbiła wielu świętych: 
Alberta, Franciszka, Łukasza, Krzysztofa i kilku Antonich... 
A świętą rodzinę to ma ode mnie każdy wnuk, zaś Jezuska - Do
brego Pasterza otrzymała każda córka. To jej święty Florian 
został poświęcony przed remizą w miejscowości Wysoka. Są 
też i piękne anioły. Widzę je tyle razy, ile spotka mnie szczęście 
w nieszczęściu. Gdy rzeźbię wyzwala się we mnie radość two
rzenia i czuję wewnętrzne szczęście. Lubię rzeźbić ponieważ 
drewno żyje i wciąga, a poza tym ma wielką siłę przyciągania. 
Wtedy wyzwalają się we mnie jakieś nowe siły, a zreumatyzowa-
ne ręce mniej bolą a serce się raduje, że człowiek może jeszcze 
coś zrobić. 

Poezja 

Poezja jest najmłodszym dzieckiem pani Reginy. 
W swoim dorobku ma ponad 40 wierszy. O tym, że 
zaczęła tworzyć poezję, także zadecydował przypa

dek. Podczas jednego z plenerów w Wieżycy poznała pewną 
poetkę, od której otrzymała wiersz, dlatego i w tej dziedzi
nie postanowiła spróbować swych sił. A oto jeden z wierszy 
pt. „Żal zwyczajów", napisany w 1996 roku: 

Żal bardzo zwyczajów, które przemijają, 
Nasze życie przez to jakby zubożało. 
Dawne obyczaje spokój nam dawały, 
W trudnościach życiowych nas uspokajały. 

Rozpraszały myśli, pomniejszały troski, 
Dodawały siły na tamte słabostki. 
Nawet w takich chwilach, gdy znikąd pomocy 
Wzmacniały nam siły w życiowej niemocy. 

Ludzie zawsze razem, obok bliżej żyli, 
Cieszyli się w szczęściu, w smutku poradzili. 
Zwyczaje praojców kiedyś święte były, 
Każdy je szanował do samej mogiły. 

Naród nasz nie biedny, choć i nie bogaty, 
Ubierał się dawniej w najpiękniejsze szaty. 
Tworzono je ze lnu i wełnianej przędzy, 
Wszystko naturalne i nie było nędzy. 

Wojny i zabory zniszczyły nie mało, 
Jednak przez nasz upór trochę pozostało. 
Nie zniszczyli wszystkich ludowych tradycji, 
Choć każdy najeźdźca sobie tego życzył. 

Te święte obrzędy dawały sens życia, 
A co pozostało — to nas dziś zaszczyca. 
Bogatsi jesteśmy ponad inne ziemie, 
Mamy swój kult tutaj i jego korzenie. 

I choć napływają zza morza nowości, 
To nas bardziej cieszą krajowe szarości. 
Swoje jest najlepsze, choćby słabsze było, 
Bo u nas powstało, u nas się zrodziło. 

W 1998 roku przed pielgrzymką Ojca Świętego do 
Gdańska, dowiedziała się, że Marian Kołodziej przygotowu
je ołtarz, na którym staną rzeźby ludowe. Zgłosiła się i by
ła najstarszą artystką, jedną z trzech kobiet. Na spotkaniu 
opłatkowym w Wieżycy, pan Kołodziej proponuje mi rzeźbić 
Anioła Stróża z duszyczką. Patrzę na rysunek i myślę czy mi 
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się uda. Jednak wszyscy mnie wspierają swą werwą i chęcią 
zrobienia czegoś tak wielkiego. Przyjeżdżam do domu i po
kazuję anioła na rysunku. Mąż mówi: narysować to łatwiej, 
ale wyrzeźbić, czy ty dasz radę? Odpowiedziałam, że dam na 
pewno, tylko z waszą pomocą. 

Kiedy przywieźli dwumetrowy, lipowy kloc to się załama
łam i wpadłam w panikę. Pomyślałam jednak, że Anioł Stróż 
nade mną czuwa i dam radę. Głaskałam drewno i prosiłam 
Boga o zdrowie i siły. Rzeźbienie dla Ojca Świętego było dla 
mnie wielką radością. Pracowałam codziennie przez 2-3 
godziny w oborze. Więcej nie mogłam, ponieważ w chle
wie było zimno. Po kilku dniach gdy syn wszedł do chlewa 
powiedział .mamusiu, z tego coś będzie! Już widać anioła. 
Bardzo pomagał mi mąż, który zaczął robić mi większe dłuta 
i je ostrzyć. 

Nieraz dni były zimne i ciemne, że w ogóle nie można 
było robić. Pomimo to pracowałam, szłam do obory by po
głaskać Anioła Stróża i pomodlić się, by mi pomógł. Syn 
Janusz wykaligrafował na postumencie: ANIELE BOŻY 
STRZEŻ OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, datę oraz 
mój adres. Zaś z tyłu postumentu mąż wpisał słowa mego 
wiersza: ANIELE BOŻY STRÓŻOJ NAM / POD SKRZYD
ŁA TWOJE PRZYTUL NAS /POPROWADŹ DO NIEBIOS 
BRAM/ BYŚMY ZDARZYLI NA CZAS. 

Dwudziestego siódmego kwietnia 1999 roku anioł jest 
gotowy i odpowiedni łudzie przyjeżdżają po niego. Jednak 
się udał!!! Chociaż z drugiej strony czułam pustkę, że coś 
odeszło i nie mam się do kogo przytulić. To wielkie drzewo 
dodawało mi sił i wyzwalało ciągłe większe możliwości". 
Wykonany przez panią Matuszewską, Anioł Stróż znajduje 
się obecnie w Sanktuarium Maryjnym w Matemblewie. 

Podsumowanie 
Jya twórczość daje mi radość życia, ponieważ mam 
to życie wypełnione, i nie ma w nim miejsca na 
nudę. Jest ona dla mnie odskocznią od szarego ży

cia. Niektórzy tej mojej twórczości nie doceniają, bo pocho
dzi ona z ludu i do salonów się nie nadaje tylko do przedpo
koju, domku letniskowego, świetlic, szkół i dla ludzi, którzy 
by chcieli rozradować serce. Kiedyś byliśmy krajem mlekiem 
i miodem płynącym, a dziś pozostały nam już tylko tradycje 
i folklor. Powinniśmy szczycić się tym, co nasze -polskie bo 
nie oznacza to, że jest gorsze — jest piękne. 

Wiem także, że dobro jest jak bumerang, wraca do oso
by, która je okazała w dwójnasób. Ja od mego Kociewia 
i łudzi tu żyjących otrzymałam wiele dobroci i radości dla
tego chcę, żeby to dobro wróciło do Was". O Kociewiakach 
wśród, których żyje już od prawie 50 lat mówi: Ja się tu czu
ję jak w jednej wielkiej rodzinie. Moimi rodzinnymi stronami 
były i będą Kurpie, ale w tej chwili czuję się całym sercem 
Kociewianką. 

Tworząc nigdy nie myślałam ile mogę zarobić. Piękna 
i twórczości ludowej nie tworzy się na zarobek i nie moż
na go przeliczyć na pieniądze, tylko aby dodało sił w trud
nych chwilach. Swoje prace najczęściej rozdaje znajomym 
w kraju i za granicą. Oni natomiast propagują polską sztukę 
w wielu krajach, m.in. w Anglii, Francji, Niemczech, Egip
cie, Ameryce i Grecji. Marzeniem pani Reginy jest dalsze 
tworzenie, wystawianie prac swoich na różnych wysta
wach, w muzeach i pozostawienie po sobie pamiątek. Chcę 
przekazać to wszystko młodym. Chcę podtrzymać tradycję 
i wskazać na jej ogromną wartość. Muszę to ocalić od za
pomnienia. 

Pani Regina pisze także przysłowia i tworzy powiedzon
ka. Za swoją pracę twórczą otrzymała bardzo dużo dyplo
mów, listów gratulacyjnych, pochwał, wyróżnień i podzięko
wań. Są też pięknie prowadzone przez artystkę wspomniane 
wcześniej przeze mnie kroniki, z których i ja skorzystałam, 
za co pani Reginie bardzo dziękuję. 

* zachowano oryginalne wypowiedzi Reginy Matu
szewskiej 

Wycinanki kurpiowskie - początek wycinkarstwa na Kurpiach wiąże się ze zwyczajem przystrajania obrazów i okien firankami z białego pa
pieru. Wycinanka z kolorowego papieru pojawiła się na przełomie I i II połowy XIX wieku. Oprócz jednobarwnych wykonywano wycinaki wielo
barwne: ptaki, drzewka, konie z jeźdźcami. Wykonywano je dużymi nożycami do strzyżenia owiec i naklejano na ściany izb przed najważniejszymi 
świętami w roku: Bożym Narodzeniu i Wielkanocą. 

Leluja- są to jednobarwne i wielobarwne wycinanki w różnych, na ogół ciemnych kolorach. Forma lelui przeszła ewolucję od zwartej, jedno-
elementowej kompozycji nawiązującej do kształtu rośliny doniczkowej do geometrycznie uproszczonego, do dwu- i trzyczęściowej, wieloelemento
wej, rozbudowanej dekoracyjnie i zróżnicowanej pod względem stylizacji motywów. Za najważniejszy typ uznano leluję w wazonie, uważaną przez 
wielu badaczy za najbardziej charakterystyczną dla Kurpiów. 

Kierce - ozdoba chaty kurpiowskiej wykonana ze słomy, kolorowej bibułki oraz grochu, umocowana pod sufitem. 
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BOGDAN K. BIELIŃSKI 

Wątek kaszubski w kociewskiej 
familii Tollików 

czyli o Mariannie Białk ze Zdrady i jej trzech chłopach 

Trzy pokolenia Krasków wyprzedzające 
przyszłe związki 

Wbardzo rozległej i wielopokoleniowej rodzinie 
Tollików z Kociewia wyróżnia się w pewnym za
kresie ta jej część skoligacona z Kraskami. Jest 

ona na tyle obszerna, że uzasadnione jest jej osobne omó
wienie. Dodatkowo do jej korzeni kociewskich wszedł przez 
powinowactwo wątek kaszubski w osobie Marianny Białk. 

Najwcześniejsze pokolenia Krasków kojarzymy częś
ciowo z Miłobądzem i okolicami, a dalsze umiejscowione są 
w Krzywym Kole obecnie gm. Suchy Dąb. 

Miłobądz1 leży na szlaku drogowym między Tczewem a 
Pszczółkami. Jest to wieś sołecka w gminie i powiecie tczew
skim. Parafia Miłobądz jest pod wezwaniem Macierzyństwa 
NMP. Należą do niej też te wsie, które związane są z byt
nością Krasków: Mieścin, Malenin i Dalwin. Stary cmentarz 
parafialny okala kościół w Miłobądzu i jest już zamknięty. 
Czynny jest cmentarz przyległy do niego i położony w głębi 
w stosunku do kościoła Na żadnym z nich nie spotka się już 
śladów grobów Krasków ani osób im najbliższych. Poza pa
rafią miłobądzką leży już Krzywe Koło, które dziś należy do 
parafii w Koźlinach, a od 1986 roku ma też swój kościół fi
lialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego. Przed wybuchem II 
wojny światowej katolicy z Krzywego Koła należeli też do 
Pszczółek. Potwierdza to Brunon Alałt2, mieszkaniec Krzy
wego Koła. Nazwisko „Kraska" jak daleko sięga pamięcią 
tam już nie występuje. W latach jego wczesnej młodości ka
tolicy korzystali również z opieki duszpasterskiej w parafii 
w Gemlicach. 

Najstarszy z odszukanych w archiwach osób to Michał 
Kraska (brak dat) ożeniony był z Barbarą (1729-1792). Mieli 
czworo męskich potomków. Pierwszy z nich Jan (brak dat) 
poślubił Katarzynę Krajnecką (1742-1816). Pozostali to Józef, 
Piotr i Antoni, o których poza datami urodzeń nie wiemy nic. 

Janowie w rozumieniu rodziny mieli dziesięcioro po
tomstwa. Ósmym był Chrisostom ur. 4.12.1776 roku jeszcze 
w Miłobądzu. Żona jego Anna Kęsicka ur. 2.12.1783 roku 
pochodziła z Dalwina. Ale jako małżeństwo zamieszkali już 
w Krzywym Kole. Pozostała dziewiątka urodzona w latach 
1762-1781 zostaje poza zasięgiem zainteresowania. Jedyną 
wiedzą o nich są zresztą ich daty urodzeń. 

Natomiast związki pomiędzy Kraskami i Tollikami 
zaczynają się od potomnych Chrisostoma. Na ośmioro 
dzieci miał aż siedem córek, a jedyny syn Jan pozostał 
kawalerem. 

KMR 

Paweł Tollik z Królówlasu 

Najbardziej rozwojową rodzinę Krasków stanowiła 
Julianna (1822-1878), która poślubiła Pawła Tollika 
(1815-1887) syna Franciszka i Anny Ornass z Raj-

ków i zamieszkali na majątku w Królówlesie. 
Wieś Królówlas (niem. Koenigswlalde) położona jest 

w gminie Morzeszczyn pow. Tczew. Jest to wieś parafialna 
pw. św. Mikołaja (okresami stanowiła filię kościoła w Nowej 
Cerkwi). Siedlisko Tollików leżało w centrum wsi w sąsiedz
twie kościoła okolonego cmentarzem. Dziś z zabudowań go
spodarstwa nie pozostało już nic, a na cmentarzu nie ma śla
du pochówku nikogo z rodziny Tollików. Grunt spod dawnej 
zabudowy majątku został w całości zrekultywowany. 

Paweł z Julianną wzięli ślub w 1849 roku. Z tego mał
żeństwa było dwanaścioro potomstwa, przeżyło czworo, 
a ośmioro zmarło wcześnie w roku urodzenia. Pierwszym, 
który przeżył i jedynym z rodzaju męskiego był Julian 
(1853-1941), dziedziczył ojcowiznę po Pawle w Królówle
sie. Ślub wziął z Dorotą Bolt z Barłożna w 1882 roku z sio
strą ks. senatora Feliksa Bołta. 

Józefina (1855-1939) wyszła za Franciszka Balewskie-
go. Ślub cywilny wzięli w 1874 roku w Borkowie. Miał to 
być według tradycji rodzinnej pierwszy cywilny ślub wpro
wadzony przez zaborcę pruskiego na tym terenie. Zamiesz
kali na gospodarstwie w Grabowie koło Bobowa. 

Kolejna córka Rosalia (1857-1918) wyszła w 1879 roku 
za Franciszka Piontka w Bobowie. Otrzymali oni majątek 
ziemski w Bobowie - Urbanowie. 

Ostatnia Paulina (1858-1940) wyszła za Antoniego 
Świtalskiego w 1881 roku i zamieszkali na gospodarstwie 
w Rywałdzie parafia Klonówka. Świtalski był potomkiem 
Antoniego Świtałły - uczestnika walk niepodległościowych, 
pochodził z terenów wschodnich. 

Rodowód Pawła Tollika i Julianny Kraskę wraz z zstęp
nymi jest na tyle rozległy, że zasługuje na odrębne opraco
wanie. Dlatego w tym miejscu ograniczono się jedynie do 
ich zasygnalizowania. 

Elżbieta Kraska - pierwsza żona Tomasza Tollika 

Drugi związek małżeński w tej samej rodzinie Kra
sków (Chrisostoma i Anny z Kęsickich) został za
wiązany między Elżbietą, starszą siostrą Julianny 

a Tomaszem Tollikiem, młodszym bratem Pawła z Królów
lasu. Ślub ich został zawarty 20 września 1858 roku w Raj-
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Rajkowy. Dom mieszkalny Tollików 
(dziś nie istniejący). 

kowach. Tomasz objął tam gospodarstwo rolne. Mieściło się 
ono w północnej części wsi przy drodze wylotowej w kie
runku stacji kolejowej Subkowy. Budynek mieszkalny jest 
na zdjęciu, rozebrany został po ostatniej wojnie. Dziś stoi 
w tym miejscu nowy budynek kilkurodzinny wybudowany 
przez ówczesną rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 

Wieś Rajkowy leży kilka km na północ od biskupiego 
Pelplina i ma wielowiekową historię. Tu ród Tollików, jeżeli 
przyjąć tradycję rodzinną sięga XIV wieku. Udokumento
wana metrykalnie jest obecność Franciszka Tollika i jego 
żony Anny z Ornassów poślubieni w Rajkowach w 1811 
roku. Kościół pw. św. Bartłomieja usytuowany jest na wznie
sieniu wraz z cmentarzem. Na nim zachowały się liczne gro
by Tollików i skoligaconych z nimi Krasków i Białków oraz 
mężów Marianny primo voto Tollik. Stan tych grobów jest 
coraz gorszy, odczytywanie nazwisk pochowanych osób co
raz trudniejsze, ale jak dotąd udaje się jeszcze częściowo je 
zidentyfikować. 

Wątek kaszubski wniosła Marianna Białk 

Tomasz Tollik owdowiał w roku 1890 w wieku 67 lat, 
bez potomstwa i już po roku ożenił się ponownie. 
Wybór drugiej żony padł na Mariannę Białk (1853-

1918). Była ona o 30 lat młodsza od Tomasza i realnie o całe 
pokolenie. Znamienne w tym wyborze było jeszcze to, że 
umocniła się koligacja Tollików z Kraskami. Otóż Marianna 
była córką Barbary (ur. 1825 r.) młodszej siostry Elżbiety, 
pierwszej żony Tomasza. 

Ślub Tomasza - wdowca z panną Marianną Białk był 
wprowadzeniem wątku kaszubskiego do familii Tollików 
- niemal wyłącznie kociewskiej. 

Białkowie to nazwisko drobnoszlacheckiej rodziny wy
stępujące już w XVI wieku. Wówczas to książę zachod
niopomorski potwierdził nadanie w lenno Jacobowi Białka 
części gruntów w ziemi lęborskiej. Pieczętowali się herbem 
własnym, czyli Białk, w heraldyce polskiej niekiedy na
zywanego Gwiazda. Poszczególne herbarze przedstawia
ją wersje nieco różniące się między sobą w szczególności 
gwiazdami sześcio- lub ośmiopromiennymi. Tak widzi to 
P. Pragert3. Natomiast prof. E. Breza4 wywodzi nazwisko 
od słowa „białka" oznaczającego ze słownika kaszubskiego: 
kobieta, żona. Wskutek oddziaływania języka niemieckiego 
z pierwotnej etymologicznej postaci Białek powstały różne 
warianty w poszczególnych regionach Kaszub i Pomorza. 

Interesująca nas rodzina Białków skoligacona z Tollikami 
zamieszkiwała w Zdradzie nieopodal Pucka. Antenatem 
ich jest Jakub. Niestety, ścisłych danych metrykalnych 

jego nie znamy poza datą urodzenia 5 lipca 1818 roku. Co 
do jego żony Marianny Barbary poza datą urodzenia 31 maja 
1825 roku udało się ustalić także jej zgon, który miał miej
sce w 1900 roku. 

Zdrada należy do parafii Mechowo i jest pw. Jakuba i św. 
Mikołaja. Położona jest w północnej części metropolii gdań
skiej, gmina i powiat pucki. Cmentarz znajduje się w Me-
chowie. Siedziba gospodarstwa Białków położona była przy 
wylocie ze wsi w kierunku północnym do Krokowej. Z daw
nej zabudowy zachował się dworek, dziś już skromniejszy, 
pozbawiony wielu zewnętrznych detali architektonicznych 
w tym ozdób wejściowych widocznych jeszcze na zacho
wanym zdjęciu, ilustrującym również znaczną część rodziny 
Białków. 

Ewenementem tu jest to, że budynek w Zdradzie jest je
dynym spośród siedzib rodzin omawianych w tym artykule, 
który utrzymał się do dziś. 

Nasi Białkowie wywodzą się ze Zdrady 

Współcześnie możemy mówić o koncentracji ziemiań
skich rodzin kaszubskich w północnych obszarach woje
wództwa pomorskiego pomiędzy Wejherowem, Puckiem 
i Jeziorem Żarnowieckim. 

Dość liczne ślady obecności Białków na tych obszarach 
wskazał prof. J. Borzyszkowski odnajdując ich w Strzelnie 
koło Władysławowa, w Kartoszynie koło Jeziora Żarnowie
ckiego i w Nadolu5. 

W Strzelnie Andrzej Białk w latach dwudziestych okresu 
międzywojennego miał gospodarstwo o pow. 110 ha. Jego 
żona pochodziła z rodziny Kąkolów związanych z Nadolem. 
Natomiast brat Michał Białk przed 1900 rokiem był księ
dzem w Żarnowcu. 

Z Kartoszyna pochodziły Waleria i Anna Białk. Mąż 
Walerii Józef podobnie jak Marianna, żona Andrzeja zwią
zani są genealogicznie z rodziną Kąkolów. Waleria po za-
mążpójściu zamieszkała w Swarzewie koło Władysławowa. 
W samym Nadolu osiadła Anna Białk, która wyszła za Jana 
pochodzącego z innej znanej rodziny kaszubskiej Rutzów. 
Był też Stanisław Białk właściciel gospodarstwa w Donato-
wie i Teofil Białk zamieszkały w Starzynie, który ożenił się 
z Martą Pieniążek. 

Na zdjęciu od prawej: Jan Białk, jego żona Anna 
z d. Klein, Jadwiga Kozłowska, Zofia Klein 

i Ksawera Pillar - zakonnica. 



Grób Białków 
w Starogardzie Gd. 

Wracając do przodków nas tu interesującej rodziny 
Białk ze Zdrady przypomnijmy, że są to Jakub ożeniony 
z Marianną Kraskę. Mieli troje potomstwa w tym Mariannę 
(1853-1918), która wyszła za Tomasza Tollika do Rajków. 
Drugim był Jan (1855-1924) ożeniony z Anną Klein, córką 
Marianny z d. Świtalskiej. Jan był spadkobiercą gospodar
stwa w Zdradzie. Trzecią była Julia (zm. ok. 1940), która 
wyszła za mąż za Karola Rohlera (1860-1912) kupca do Pel
plina. Jan sprzedał ojcowiznę w okresie międzywojennym 
Banieckiemu. Po wojnie to gospodarstwo, ale bez budynku 
mieszkalnego, kupił Lamenta, a zabudowania inwentarskie 
zaadaptował na potrzeby działalności produkcyjnej6. 

Jeśli idzie o Mariannę Białk, która jest osobą pierwszo
planową to tu poznajemy jej kolejnych mężów. Pierwszym 
był wspomniany wcześniej gbur w Rajkowach Tomasz 
Tollik, wdowiec po Elżbiecie Kraska. Zaledwie rok po jej 
śmierci, która nastąpiła w 1890 roku Marianna poślubiła To
masza i stała się współwłaścicielem gospodarstwa Tollika, 
które po jego śmierci dzieliła z kolejnymi swoimi mężami: 
Janem Sentkiem z Królówlasu (ślub 1901 r.) i Antonim Ni-
klewskim z Gogolewa (ślub 1903 r.). 

Jak widać Marianna, trzykrotna wdówka, miała okresy 
bez wsparcia męża, gdy to na niej spoczywał ciężar odpo
wiedzialności za utrzymanie gospodarstwa. Osobą która 
pomagała w zarządzaniu był jej brat Jan Białk ze Zdrady. Po 
śmierci trzeciego męża w 1910 roku pozostała już sama do 
końca swojego życia w 1918, mogła już liczyć tylko na bra
ta. Trzeba nadmienić, że Marianna z żadnym z trzech mężów 
nie miała dzieci, choć jej rodzeństwo tzn. brat Jan i siostra 
Julia dzieci mieli. 

Miałem okazję rozmawiać z panią Bielicką zamieszka
łą w Pelplinie, której ojciec z nazwiska Tollik pracował na 
gospodarstwie Tomasza Tollika i jego następców. Pozytywnie 
wypowiadała się o stosunku Marianny do zatrudnionych ro
botników rolnych. Przy okazji Bielicka opisywała Mariannę 
jako kobietę przystojną i elegancką. To samo potwierdzała 
jej siostra pani Kamińska, która ostatnie lata życia spędziła w 

domu starców. Pokazywała naszyjnik sprezentowany jej przez 
Mariannę primo voto Tollik z okazji przyjęcia do komunii św. 
Obie siostry wykluczały możliwość jakiegokolwiek nawet 
dalszego pokrewieństwa ich ojca z gospodarzem Tollikiem. 

Po Mariannie zmarłej w 1918 roku gospodarstwo przejął 
Stanisław Mania ożeniony z Jadwigą Szołła. 

Marianna pochowana została w jednym szeregu grobów 
ze swoimi wcześnie zmarłymi mężami na cmentarzu w Raj
kowach. Część grobów została wydzielona ogrodzeniem 
- płotem żelaznym. 

Rodzeństwo Marianny 

Wspomniany wielokrotnie Jan, brat Marianny miał 
za żonę Annę Klein (1865-1931), córkę Marian
ny z d. Świtalskiej. Mieli ze sobą dwoje dzieci. 

Trzecim potomkiem Jakuba była Julia. Wyszła za mąż za 
Karola Rohlera, kupca, który miał również Hotel w centrum 
Pelplina. Anna Białk była częstym gościem, szczególnie jak 
Julia owdowiała. 

Jan zamieszkał później w Starogardzie Gd., przy 
ul. Dworcowej 9. W metryce zgonu w rubryce zawód Jano
wi Białk zapisano „Kapitalista", a jego ojcu Jakubowi „Oby
watel ziemski" . 

Zarówno Jan Białk jak i Julia Rohler w przeciwieństwie 
do bezdzietnej siostry Marianny mieli po dwoje dzieci. Jan 
miał syna Alojzego (1894-1915) kawalera, który służąc 
w armii pruskiej w stopniu st. szeregowego zmarł na cholerę 
w lazarecie polowym 22 września 1915 roku w Białowie
ży w Królestwie Polskim. Córka Zofia (1896-1981) wyszła 
za Franciszka Gniotą i zamieszkali w Rokitkach, następnie 
w Gołębicach. Mieli dalsze potomstwo, które zamieszkało 
w Tczewie i Bydgoszczy. Alojzy i Zofia pochowani zostali 
we wspólnym grobie rodzinnym w Starogardzie Gd. 

Julia miała córkę Elżbietę (1890-1951), która wyszła za 
Zygmunta Kierblewskiego i zamieszkali w Bydgoszczy oraz 
syna Franciszka (1891- 1939/45) - kawaler, zmarły w Pel
plinie. Rohlerowie pochowani zostali w Pelplinie na nowym 
cmentarzu w rodzinnym grobie, obłożonym czarnym mar
murem do dziś dobrze zachowanym. 

O pozostałych Kraskach 

Zpokolenia Elżbiety, Julianny i Barbary Krasków 
- dzieci Chrisostoma - było jeszcze pięcioro, razem 
ośmioro dzieci. Najstarszą pierworodną była Marian

na (1815-1900) żyła z rodzeństwa najdłużej, pozostała nie
zamężna. Drugą była Anna (1817-?) także stanu wolnego. 

Kolejno urodziły się trzy córki związane z Tollikami: El
żbieta, Julianna i Barbara (matka Marianny Białk). Po nich 
byli jeszcze Justyna (1825-1831), Jan (1828-1881) jedyny 
potomek męski, zmarł kawalerem oraz Józefina (1832-?). Ta 
ostatnia wyszła za mąż za Teofila v. Lewalda Jezierskiego, 
właściciela majątku ziemskiego w Osowie. Brak bliższych 
danych o wspomnianych wyżej osobach. 

Literatura 
1. Borzyszkowski J: Nadole. ZIC-P Gdańsk 1982. 
2. Breza E.: Kącik onomastyczny (121) Gazeta Kartuska z 

15.09.1993. 
3. Kowalkowski K: Miłobądz. Historia miejscowości i parafii 

1250-2000, Wydawnictwo Pomorssap przy O/Gdańsk SAP. Miłobądz 
2000. 

4. Pragert P: Herby rodów kaszubskich: Białk. Pomerania nr 6/2002 
Gdańsk. 

5. Rekonesans Autora w Zdradzie. Rozmowa z p. Potrykusem ze 
Zdrady z 1989 r. 

6. Rozmowa telefoniczna z 4.01.2007 r. z Brunonem Alałtem 
ur. w 1929 r., emerytowanym naczelnikiem poczty. 

7. Rozmowa z paniami: Bielicką i Kamińska w Pelplinie w 1985 r. 



Sad złotych jabłek 
Autorzy wyróżnieni Juweniliów poetyckich 

XII Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego 
im. Ks. Janusza St. Pasierba 

Pelplin 2007 

grupie pięciu wyróżnień uwagę zwróciła przede wszystkim Martyna Nełka (Lorien Nailu) z ZSO w Tu
choli, która w cyklu 6 utworów umieściła ten, który zyskał najwyższe uznanie. W alegorycznym wierszu 
„Opuszczony" jest mowa o starym domu, w którym ludzie już nie mieszkają. Teraz stoi samotnie w towarzy

stwie równie starych opuszczonych drzew — rozkołysanych topól, potężnych cienistych dębów, smukłych sosen i pochylo
nych wierzb. Wszystkie one wspólnie rozpamiętują szczęśliwość dawnego czasu, gdy tętniący życiem dom wraz z drzewami 
stanowili jedną radosną ostoję. 

Julia Kasprzykowska (JulCiiaaaa) z I LO w Lęborku w poetyckim wyznaniu miłosnym „Tęsknię" przyznała się do 
czegoś, co niegdyś przeżyła. A za czym to autorka tęskni? Za wspólnymi spojrzeniami, delikatnymi dotykami, za ustami, za 
wypowiedzianymi słowami: 

„Tak po prostu. .. 
Za tamtym Tobą za tamtą mną". To, co było, a pozostało już tylko w wyobrażeniach. 
Również rozmowy z Bogiem w prostych codziennych sytuacjach życiowych - U zarania, Z monologów pod pryszni

cem i Modlitwa. Jej wszechobecny Stwórca jest Bogiem umarłych i ludzi żywych, ptaków i motyli, westchnień i uśmie
chów, to Ten prowadzący w ciemności do gwiazd. 

Poza juwenilijną grupą przeważających poetek, wyróżnień dostąpiło także dwóch przedstawicieli brzydszej części ludz
kiego rodzaju. Jacek Szewczuk (Izcariot) z ZSKatol.) w Słupsku zyskał uznanie za wytworzenie poetyckiego klimatu w 
otworze „Pola Nephelionu" i „Kamień. Natomiast Adam Śmigielski (godło „Sweeter") z LO w Lubawie wyróżnił się zdol
nością budowania narracji lirycznej poprzez ciąg postępujących tropów poetyckich, w zgłoszonym cyklu ośmiu utworów. 

MARTYNA NEŁKA 

opuszczony 

stary dom 
stoi samotnie 
opuszczony przez ludzi 
którzy go kochali 
otoczony przez drzewa 
które służą mu za towarzystwo 

szumiące topole 
śpiewają mu pieśni 
by ukołysać go do snu 
zbawczego snu 
który daje ukojenie 
który pomaga odegnać ból 
zapomnieć o samotności 

potężne dęby 
rzucają cień 
przynoszą ulgę 
zniszczonym murom 
ich lata świetności dawno przeminęły 
pozostawione same sobie 

JULIA KASPRZYKOWSKA 

Tęsknię 

Tęsknię za spojrzeniami, co łapczywie chwytały każdy 
wspólny obraz. 
Tęsknię za dotykami, tak delikatnymi, czułymi, 
bezpiecznymi... 

...za ustami. Tak! 
Za ustami też tęsknię. 
Chciwie kradły pocałunki, jakby chciały wykraść duszę. 

Tęsknię za wypowiedzianymi słowami... 
Tak po prostu... 
Za tamtym Tobą, za tamtą mną. 
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słabe i zmęczone 
powoli niszczeją 

smukłe sosny 
ożywczym zapachem igliwia 
wnoszą w ponurą egzystencję 
trochę świeżości 

wierzby 
pochylone nad nim 
opłakująjego smutny los 
wznoszą modlitwy o spokój duszy cierpiącego 

stary dom 
stoi samotnie 
a jego duże pozbawione szyb okna 
puste jak oczy umarłego 
choć szeroko otwarte 
nie widząjuż świata 

gdzie podziało się szczęście? 
co się stało z miłością? 
kto wypłoszył uczucia 
które dawniej wypełniały dom 
wylewały się przez każdą szczelinę 
rozsadzały go od środka? 

stary dom 
stoi samotnie 
całymi dniami rozpamiętując 
radość dawnych dni 
karmi się wspomnieniami 
by zdławić rozpacz 
która wypełnia go 
i powoli 
zabija 

JACEK SZEWCZUK 

Pola Nephelionu 

W snach 
Powracam na te cudowne wzgórza 
Gdzie triumfuje mgła, a jej nie poznasz 
Teren, gdzie, gdzie odmęt ciemnego lasu 
we mgle się nurza 
Ukochane pagórki, całe w fiolecie wrzosu 
Lśnią w białej ścianie mgły 
Cóż z tego, że to miejsce pełne patosu 
Szara tu noc, dzień i świt 
Obeliski i trawy były tu zawsze 
I rzeki, strumyki - nigdy nie odejdą 
Na polach tych nie było nigdy inaczej 
Wiatr... rozbrzmiewa pieśnią przednią 
Milczę, onieśmielony 
I patrzę, na Pola Nephelionu 
Tonę, duchem zielony... 

ADAM ŚMIGIELSKI 

MI 

umywam ręce w szarym mydle nie ręczę za siebie 
kac moją matką z wiecznie bolącą głową i ojcem 
wychowującym na człowieka jak przystało 
pokoje niepokoją progi za skromne dla mieszkania 
czynsz płacić trzeba a płaca marna na te czasy 

upadam na klatce schodowej matka żywa 
jak z obrazka nieżywa jak na płótnie 
panie dozorco dobrze żeś ocucił 
tyle spraw do załatwienia 

słoneczne przesilenie w pocie ociekającym czoło 
muszę uważać na udary i nisko latające ptaki 
upadam po raz drugi boleśniej bo beton twardszy 
od desek słychać śmiechy i upadam jeszcze niżej 

a to wiatr w oczy strach przed nimi wstaję niby 
poprawiając buty wiążę ciasno jak nie trzaśnie boso 
zaraz dzień zawiśnie na przydrożnej latarni 
idę do baru zamieniając co szklankę wódkę w wino 
stacja piętnasta godzina piąta nad ranem 
wracam z powrotem do mieszkania 

Lit 
przez żaluzje zaglądam pod cerkiew, kościół i ścianę płaczu 
na korkowej tablicy z ogłoszeniami - wisielec przy wisielcu 

„oddam w dobre ręce niemalowane aż do grobowej deski, 
łyknę tanie środki antydepresyjne pod numerem kontaktowym" 

poprzecinałem ostatnio obrane punkty zasłaniając okno 
powiekami klejącymi się do szyby jak w gabinecie łyżek 

zawsze staję na głowie przemierzając kolejkę po talerz zupy 
stawiają kolejną kiedy zaczynam twardo trzymać się ziemi 

nie potrafię przenosić gór czy wskrzeszać przedmiotów martwych 
przechodząc przez korytarze bez świateł na końcach 

zostałem zaplanowany na czas przepisanych błędów i dat 
niedługo pójdę w niepamięć razem z kolejnym pacjentem 
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Prezentujemy Czytelnikom słowo wstępne z przygotowywanej do druku książki pt. „Przywróćmy 
pamięć" autorstwa Czesława Glinkowskiego. 

Od autora 

siążka, którą oddaję do rąk czytelników nie ma cha
rakteru pracy naukowej i nawet amatorsko-badaw-
czej. Jedyny cel, jaki jej przyświeca to popularyza

cja miejsc pamięci w Tczewie. 
Zachętą do jej napisania były moje wieloletnie zainte

resowania historią i współczesnym Tczewem. Dużo czasu 
spędziłem na lekturze opracowań naukowych, publikacji 
i artykułów prasowych. Część z nich stało się dla mnie in
spiracją np. bardzo szczegółowa dokumentacja miejsc upa
miętnionych, znajdująca się w Urzędzie Miejskim oraz dwa 
tomy kroniki„ Miejsca pamięci", opracowanych pod kierow
nictwem Zygmunta Kułakowskiego w Towarzystwie Miłośni
ków Ziemi Tczewskiej. Wiele innych publikacji było ważnych 
i napotkacie Państwo ich ślady w mojej książce. 

Decyzja napisania tej książki zapadła w marszu, po
nieważ początek dały prace nad „ Tczewskimi szlakami tu
rystycznymi ", których powstanie wymagało przemierzenia 
marszem miasta wzdłuż i wszerz. Rozglądając się dookoła 
nabywałem pewności, że przewodnik po mieście nie wy
starczy. Trzeba również przywrócić pamięć o ludziach, 
którzy odeszli i o ważnych historycznie dla tczewian miej
scach. 

W listopadzie 2006 roku zaproponowałem Towarzystwu 
Miłośników Ziemi Tczewskiej zorganizowanie konkursu fo
tograficznego pt. „Jesień pamięci". Przesłane na konkurs 
zdjęcia stały się dla mnie kolejną inspiracją do pracy nad 
książką. 

Przemierzając Tczew wzdłuż i wszerz konfrontowałem 
treści wcześniej przeczytanych lektur z materialną rzeczy
wistością czyli tczewską topografią pamięci. Pod tym po
jęciem będę pisał o szczegółach związanych z miejscami, 
gdzie utrwalono dla pamięci pokoleń miejsca pochówku na 
cmentarzach, lub upamiętniono pomnikami i tablicami gru
py ludzi i ważne wydarzenia. Nośnikami tej pamięci są zma
terializowane wyrazy historycznej pamięci naszej miejskiej 
społeczności, siedem cmentarzy, w tym żołnierzy austria
ckich i radzieckich. W tczewską topografię pamięci wpisują 
się także zapomniane cmentarze na terenie Starego Miasta, 
cmentarz ewangelicki (dziś Park Kopernika) cmentarz ży
dowski przy ul. Wojska Polskiego i pod Bałdowem. Wymie
nić tu należy „Pomnik Obywatelski ku czci pomordowanych 
w czasie II wojny światowej, Pomnik Patriotów ". Strażnika
mi pamięci są treści zapisane na obeliskach, głazach, pły
tach pamiątkowych oraz tablicach na budynkach i w kościo
łach. Choć kamienie i tablice są względnie trwałe, to treści 
zapisane na nich są w świadomości społecznej znikome. 

Postanowiłem tak przedstawić historyczną pamięć, aby 
nie rozstawać się z tymi, który odeszli a tylko zmienić postać 
naszego z nimi obcowania. Mają temu służyć spacery zadu
my i pamięci po naszych cmentarzach i przywołanie nazwisk 

tczewian, którzy brali udział w wydarzeniach upamiętnio
nych przez tablice i pomniki. Uważam, że imiennie wyrażona 
wierność bohaterom, którzy swoją postawą a bardzo czę
sto śmiercią wnieśli swój udział w obronę godności Polaka, 
zbliży odwiedzających do konkretnych tczewian uczestników 
tragicznej historii Polski i naszego miasta. 

Postanowiłem na cmentarzach i innych miejscach pa
mięci przypomnieć biografie znanych mieszkańców, aby 
przywrócić pamięć o ludziach i wydarzeniach upamiętnio
nych w różnej formie na terenie miasta. 

Wybór i pisanie o tych, co odeszli nie było łatwe i nie 
jest wolne od subiektywizmu. Pisząc o zmarłych wyrażam 
swój stosunek do ich dokonań za życia, oznacza to, że piszę 
w tym miejscu o sobie. Naprawdę biorę na siebie dużą od
powiedzialność. Osoby, o których piszę, w czasie swojego 
życia byli znanymi w mieście obywatelami. Wyróżniali się 
w konkretnych miejscach pracy. Po śmierci stopniowo ich 
nazwiska się zacierały, a nawet ulegały wymazaniu z pa
mięci. 

Ludzie o przeróżnych biografiach i zawodowym mistrzo
stwie budowali z sukcesami Tczew, zapisując piękne karty 
w historii zawodów i działalności społecznej. 

Mimo świadomości mojej odpowiedzialności postanowi
łem przywrócić o nich pamięć. 

Także w nazwach szkół i ulic może być echo danych wy
darzeń lub uczuć wyrażonych przez mieszkańców wobec 
tczewian, jak chociażby ulice poświęcone księdzu Pasier
bowi, Hannie Hass czy Władysławowi Jurgo. Wiele z tych 
nośników pamięci w dużej mierze zostało opracowanych, 
inne muszą jeszcze poczekać, bo jestem gotów zaliczyć do 
nośników pamięci Most Wiślany, podpisany pod zdjęciem 
jednego z uczestników konkursu — „Niemy bohater". Jest 
historia wiślanego mostu „ niema " ale jakże bogatą historią 
nadwiślańskiego Tczewa. 

Idąc dalej tą drogą pamięci można wpisać mury obron
ne, farę i wiele innych wiekowych obiektów, ponieważ one 
na trwałe przypominają nam o naszej historii i ludziach. 

Przypisywanie roli nośnika pamięci upamiętnionym 
wydarzeniom, zdarzeniom i osobom nie jest w Polsce no
wością. Jednak w Tczewie nie mieliśmy kompendium wie
dzy o tych nośnikach. Przy pisaniu tej książki przyświecało 
mi przekonanie, że nośniki pamięci odgrywały, odgrywają 
i będą odgrywać istotną rolę w kształtowaniu tożsamości 
społeczności miejskiej, umocnią naszą zwartość oraz po
czucie wartości. 

Jeśli książka zwróci uwagę naszych mieszkańców na po
trzebę przywrócenia pamięci o ludziach i zdarzeniach, które 
miały u nas miejsce, to spełni się moje marzenie, że pomniki 
i tablice pamiątkowe mogą być względnie trwałe ale pielęg
nowana pamięć przetrwa wieki. 
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KS. ROBERT KACZOROWSKI 
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku 

Słowo o publikacji 
pt. „Grzegorz Ciechowski 1957-2001 

Wybitny artysta rodem z Tczewa" 

bliżająca się 50. rocznica urodzin Grzegorza Cie
chowskiego stała się inspiracją dla pana Jana Ku
lasa do skupienia wokół siebie wielu osób, aby po

przez niniejszą publikację szerokiemu gronu czytelników: 
przyjaciołom, ale nade wszystko fanom Obywatela G.C. 
ukazać człowieka, dla którego wszystko zaczęło się właśnie 
tu, w Tczewie... 

Prezentowana książka jawi się zatem jako udana pró
ba przypomnienia tczewskiego rodowodu Grzegorza Cie
chowskiego - współtwórcy kultury muzycznej lat 80. i 90. 
i króla polskiego rocka... To przecież tutaj, w grodzie Sam
bora, Ciechowski się urodził. To tutaj się wychowywał; tu 
chodził do przedszkola i do szkoły podstawowej; to tutaj 
zdał maturę... To właśnie w Tczewie zaczęły się krystali
zować jego muzyczne zainteresowania: tu uczył się gry na 
flecie i tutaj występował w muzycznych zespołach... Jed
nak - jak zwraca uwagę Jan Kulas — to „nade wszystko 
w Tczewie Grzegorz Ciechowski wychował się w rodzinie, 
którego wzorca będzie później poszukiwał, z różnymi do
świadczeniami, w życiu dorosłym..." (s. 8). 

Tak więc wszystko zaczęło się tu, w Tczewie... 
Z kart książki jasno się wyłania jej główny bohater 

- dziś nazywany poetą polskiego rocka czy też najbar
dziej znanym, uznanym i popularnym artystą muzykiem. 
A Grzegorz Ciechowski przede wszystkim pozostawał 
sobą — wciąż był ten sam — nie zmieniła go ani scena, ani 
kariera, ani sława... Był po prostu Griszką—jak zdrobnia
le nazywali go jego rodzice... 

Wychowywał się tak, jak jego rówieśnicy. Lubił bu
dować pociągi z klocków, lubił pływać statkiem, którym 
było jego małe łóżeczko... Lubił grać w „Chińczyka"... 
Lubił, gdy najbliżsi czytali mu baśnie Andersena czy opo
wiadania Morcinka... Być może te pierwsze spotkania ze 
światem wielkiej literatury zadecydowały o tym, że jako 
mały przedszkolak, ubrany w pióropusz i uzbrojony w fin
kę, postanowił jechać... do Indii. Miał przecież bilet. I co 
z tego, że odręcznie go sobie wypisał... 

To „sielskie i anielskie" dzieciństwo miało niebagatelny 
wpływ na kształtowanie się indywidualności Ciechowskie
go. Jego echa możemy dzisiaj bez problemu odnajdywać 
w muzycznej twórczości Grzegorza... 

Tak więc wszystko zaczęło się tu, w Tczewie... 
„Mamusiu, nie martw się, ja sobie radę dam" - te słowa, 

które wypowiedział dorastający artysta, trafnie oddającechy 
jego charakteru. Był zdolny i ambitny, a przy tym „uczyń-

ny i koleżeński" (s. 22). Wciąż też pozostawał „pogodnym 
i często uśmiechniętym blondynkiem" (s. 24-25). I takim 
wielu z nas wciąż go pamięta... 

Wychował się w rodzinie o silnych tradycjach patriotycz
nych i religijnych. Dlatego nie wierzył, a wręcz drażniła go 
wszechobecna propaganda socjalistycznego sukcesu. Wiedział, 
że swego rodzaju ukojenie może dać literatura, poezja, teatr, 
muzyka... A to wszystko zaczęło się właśnie tu, w Tczewie... 

Potem był Toruń roku 1980 i „Republika". Magia kon
certów, popularność, sława... Nagrania, tysiące sprzeda
nych płyt, krystalizacja własnego stylu Obywatela G.C. 

Praca pod redakcją Jana Kulasa, Grzegorz Ciechowski 1957-2001. 
Wybitny artysta rodem z Tczewa, Wydawnictwo „Bernardinum" Sp. z o.o., 
Pelplin 2007, przygotowana do druku przez Kociewski Kantor Edytorski, 
form. 14,7 x 21 cm, s. 312, ii. opr. tw. 



Jego dalszą karierę znamy, bo Ciechowski wciąż był obec
ny. .. Jego muzyka towarzyszyła nam stale, była obecna na 
pierwszych miejscach list przebojów... 

I nagłe odejście... Tego się nikt nie spodziewał... 
A miał przecież tyle nowych planów, ambicji... Pozosta
wił rodzinę i dzieci, dla których „zrobiłby wszystko" (s. 
74). W miarę upływu czasu to właśnie rodzina stawała się 
dla niego najważniejsza... Jego marzeniem wciąż pozo
stawał wizerunek tradycyjnego, stabilnego i dobrze uło
żonego życia rodzinnego; obraz, jaki wyniósł ze swojego 
domu... 

Grzegorz Ciechowski... Dla niego wszystko zaczę
ło się tu, w Tczewie... Bo tu sięgają jego korzenie, bo tu 
- niezależnie od tego, gdzie przebywał - była jego mała 
ojczyzna. Zaś tczewskie środowisko tak go ukształtowało, 
że dziś z dumą możemy przywołać słowa Jana Wołka, iż 
Grzegorz „był ustami pokolenia, mówił w imieniu tysięcy 
ludzi..." (s. 74). 

Dla niego wszystko zaczęło się tu, w Tczewie... 

twierając tę książeczkę, wkraczamy w ciekawą 
opowieść. Utkana jest ona z pamięci przeżytych 
chwil i wyrażona słowem. A razem z nią możemy 

„czytać" opowieść wymarzoną obrazem. Spotykamy tu Dom, 
wyśniony albo nieco zakurzony niepamięcią, Matkę zawsze 
doskonale pamiętaną, ukochane Miejsca, wreszcie Zabawy 
- jednym słowem cały dziecięcy świat. Naszej wyobraźni 
podpowiada swe widzenie świata kilkanaście kolorowych 
ilustracji. Ciepło opowiadają, co w wyobraźni dziecięcej 
i dorosłego człowieka może się rozwijać i trwać. Gdy życie 
oprowadziło cię po galeriach świata -jak pisze w pierwszym 
wierszu Poeta - czas zastanowić się nad tym, co jest najbliż
szego i najdroższego dla nas. A jeśli się wczytać w wiersze 
Zygmunta Bukowskiego i wpatrzeć w ilustracje Darii Selka-
Bonna, to się okazuje, że ten tomik jest w jakimś sensie dla 
każdego. Obrazy słowem i pastelą, jakie tu czytać można, są 
zapisem najcieplejszych wspomnień i silnych, pozytywnych 
przeżyć. Są to doznania dorosłych i dzieci. 

Lektura zawartych tu utworów daje nieodparte wraże
nie, że „słuchamy" kilku głosów, jakby mówiło do nas kilku 
ludzi. W wierszach tu zamieszczonych zdaje się przemawiać 
dziecko. To ono widzi świat je otaczający. Ono podpatruje 
zwierzęta i przyrodę. Dziecko dostrzega szczegóły umy
kające oku dorosłego. Ono wreszcie do baśniowych pasteli 
swej wyobraźni dorysowuje niezgrabną jeszcze rączką domki 
i ptaszki, co tak sugestywnie zaznaczyła Malarka. Obok tego 
bohatera pojawia się dziadek. To on pisze dla wnuka i de
dykuje mu swe wiersze; opowiada mu świat, jaki jest tylko 
w nieskrępowanej wyobraźni wrażliwego człowieka. Ci dwaj, 
nazwijmy ich, opowiadacze przedstawiają nam świat, jakie
go być może sami byśmy nie dostrzegli. Być może w osobie 
dziadka-opowiadacza, Poeta sam rozmawia ze sobą. Może 
też, utożsamiając się z nim, dorosły czytelnik sam sobie po
wie, jeszcze raz powie, jakim chciałby zapamiętać świat. 

Wiersze tworzą czytelny, klamrowo spięty cykl. Ich Au
tor rozpościera opowieść o wydarzeniach, osobach i miej-
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Jestem wdzięczny panu redaktorowi Janowi Kulasowi 
za cenną inicjatywę przywołania pomorskich korzeni Oby
watela G.C. Głębokie ukłony kieruję w stronę wszystkich 
współautorów niniejszej publikacji za to, że pamięć o Grze
gorzu Ciechowskim jest i wciąż będzie żywa... 

Wszystkim Czytelnikom książki - przyjaciołom Grzegorza, 
dedykuję fragment jego wiersza zatytułowany „Dla Mirka": 

jesteś przyjacielem 
uściskiem zrozumienia (...) 
jesteś 
cieniem moich rąk 
wzniesionych wspólnotą 
dążeń 
celów 

jesteś 
osnową pojednania... 

Dla Grzegorza wszystko zaczęło się właśnie tu, w Tczewie... 

scach szczególnych, najważniejszych dla każdego. Zaczy
namy lekturę wierszem Dom, w którym znajdziemy niemal 
wszystkie zasadnicze tematy obecne w pozostałych utwo
rach. Tu także odnajdziemy pory roku, wedle których nieja
ko układa się cykl życia. Centralnym elementem - miejscem 
wszystkiego, czego doznajemy i co przeżywamy jest dom 
właśnie. Może to być zwykła chata, chałupa, ale zapamię
tana jak cudowność, niezwykłość: Niczym bukiet polnych 
kwiatów, Postawiona w środku świata. Z nim wiążą się 
wszystkie doznania. Jego najbliższa okolica wypełnia wy
obraźnię dziecka i kształtuje świat jego emocjonalnych prze
żyć. Ostatni z wierszy - Oszroniona jodła powraca do czasu 
- metafory. To sylwestrowa noc, czas przełomu, czas - próg. 
Jedno odchodzi, drugie się pojawia. Wkomponowany w ten 
wiersz motyw baśniowy Kopciuszka przemawia nie tylko 
do wyobraźni dziecięcej. Tu pojawi się może dla niejednego 
czytelnika smutny rozrachunek z własnymi ograniczeniami, 
nie spełnionymi marzeniami. 

Z wierszy Bukowskiego, jakże prostych i czytelnych, 
emanuje ciepło. Dobre słowo jest tu adekwatnym sposobem 
wyrażania siebie i opisywania świata. Wszystkie bliskie ser
cu Autora zakątki - te pamiętane z dzieciństwa i te prezento
wane, niejako stworzone dzieciom - są cudownym światem 
dobroci i ciepła. W takim, nie tyle baśniowo - cudownym, 
co rzeczywistym a przepełnionym emocjonalnym ciepłem 
świecie, dziać się będą wydarzenia, opowiadane dziecięcym 
kodem wyobraźni. Na nutę ludową wiersz Jaguś i Wojtek 
przedstawi liryczny, wyimaginowany, niesamowity dialog 
o dziecięcych marzeniach. Jaguś chciałaby stwarzać świat na 
miarę artysty, chciałaby być kimś, kim być przecież nie może. 
Trzeźwy Wojtek uzmysławia jej, że nie można być słońcem 
i księżycem i malować niebo. Ten prosty dialog, w którym 
to co realne spotyka się z tym co pomyślane tylko i wyma
rzone, zamyka się pewnego rodzaju zaklętym kręgu. Oboje 
bohaterów pragnie odtwarzać i stwarzać świat swym malo
waniem, jednocześnie tęskniąc mniej lub bardziej skrycie za 
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/ 



tym, by stworzyć się kimś innym, w ten sposób malować 
nasze niebo, Nasz odbiegły w baśnie świat. Doskonale ilu
struje temat tego utworu, trafnie interpretując sens wiersza, 
praca Darii Selka-Bonna pod tym samym tytułem. W cen
trum dziecięcego dialogu o marzeniach stworzone w całość 
widnieją Słońce i Księżyc. Wokół nich krążące postaci, 
wprawiają swe marzenia w ruch. W obraz wkomponowa
ne zostają odcienie niebieskiego nieba. Tego nieba właśnie, 
jakie chcą bohaterowie wiersza namalować. Stąd mamy tu 
odcienie nieba dnia i nieba nocy. Stworzona tu przez obu 
Autorów harmonia widoczna jest w całym tomie, stanowią
cym nierozerwalną całość. 

Jak to już zostało wspomniane, wiersze swe ułożył Bu
kowski wedle temporalnego klucza. Czas odgrywa tu zna
czącą rolę. Wiersze przechodzą od pierwszych zwiastunów 
wiosny i dochodzą do zimy. Można więc powiedzieć śmiało, 
że wskazują na czas, zapisane są w czasie. Wszystko dzieje 
się i jest przeżywane w określonym miejscu i w określonym 
czasie. Dla dzieci z miasta to odczuwanie czasu w katego
riach pór roku nie jest tak oczywiste jak dla dzieci ze wsi. 
Dobrze więc, że każde wielkie i małe wydarzenie ma swój 
czas. Zawiaduje nim natura, wytyczając to, co możemy wi
dzieć, co odczuwać, co kochać teraz właśnie, w danej chwili 
najbardziej. A że ten czas ma też swój sens egzystencjal
ny, bo niezaprzeczalnie włada naszym przemijaniem, stąd 
w wielu wierszach motyw dróg, ścieżek będących odpo
wiednikami ludzkiej drogi życia. Na ścieżkach tych spotkać 
można cudowny, kochany i kochający świat roślin, baśniową 
niemal krainę piękna. I na te ścieżki wyprawia się dziecko, 
nie wiedząc, że za ileś lat te same dróżki staną się ich wspo
mnieniem i świadectwem, że czas szybko goni. Ileż w tym 
motywie nie tylko autentycznych przypomnień dzieciństwa 
i dziecięcych doświadczeń, ale też niemożliwych do spełnie
nia marzeń, by Iść znów dróżką Między latem a jesienią. 

Nastrojowi i tematom wierszy Bukowskiego stale towa
rzyszą i uzupełniaj ąje ilustracje Darii Selka-Bonna. Stonowa
ne kolory suchych pasteli dająpoczucie ciepła, współtworząc 
i miejscami silniej akcentując jakiś wymiar czaru i baśniowej 
atmosfery. Prace Malarki, starannie dobrane i opracowane na 
potrzeby utworów Bukowskiego, wnoszą wiele interesują
cych elementów. Zawierają w sobie ciepło i dreszczyk nie
spodzianki, szczerość graniczącą z dosłownością i tajemnicę, 
której nie sposób zrozumieć bez wyobraźni Małego Księcia. 
Oglądając - czytając ilustracje Autorki nie sposób uciec od 
intrygującego tła, niespokojnie obecnego w zasadzie we 
wszystkich niemal pracach. Głębia wykreowana przez Ma
larkę daje wrażenie „ściany zaczarowanej". Przymglona 
i nieco zasłaniająca inny jeszcze świat, zdaje się mówić, że 
dalej, w niewidzialnej głębi kryje się jeszcze coś, inny, niewi
dzialny świat. Dlatego mały czytelnik powinien otworzyć tę 
głębię i wraz ze słowem wiersza wejść w jeszcze odleglejszy, 
dziecięcy świat wyobraźni nieskrępowanej. 

Pod ścieżką słońca przynosi wiersze Autora znanego już 
szerszej publiczności czytelniczej. Zygmunt Bukowski - lu
dowy rzeźbiarz i pisarz ma na swoim koncie sporo wydań. 
W jego dorobku mamy tomiki poetyckie, np. Słowa ponad 
biel znaczące (1982), Słowa służebne (1999), W odwiecznej 
mateczni (2005). Autor ten napisał też dramat historyczny 
o wydarzeniach z XIII w. - Privisa (1996). Wydał też wspo
mnienia - Zielony kuferek, którego edytowany w 2005 roku 
tom drugi miałem przyjemność prezentować w Domu Kul
tury w Pruszczu Gdańskim (27 stycznia 2006). Ciekawym 
elementem dorobku Bukowskiego jest tom Malowane dłu
tem (Tczew 1998), w którym znalazły się wiersze i fotogra
fie rzeźb, tworzące interesującą całość. Podobnej prezentacji 

swych rzeźb i wierszy dokonał Bukowski w tomie W gęstwi
nie słów wiernych (Warszawa 2001). 

Współtworzące ten tomik ilustracje wykonała o pokole
nie młodsza od Bukowskiego malarka Daria Selka-Bonna. 
To nie pierwsza publikacja jej prac. Wcześniej ilustrowała 
baśnie i legendy różnych regionów. Tak więc jej ilustracje 
zobaczyć można w kilka wcześniej wydanych publikacjach, 
np. w Legendach Pomorza Szczecińskiego, w opracowaniu 
Janusza L. Jurkiewicza (Gdynia 2005), czy Malowanych 
bajkach kociewskiego pisarza z Czarnej Wody - Andrzeja 
Grzyba (Pelplin 2003). 

Zaproszenie do lektury wierszy Bukowskiego ilustro
wanych bardzo bogato przez Darię Selka-Bonna powinie
nem już zakończyć. A życząc, by książeczka ta stała się 
dla najmniejszych czytelników mądrym nauczycielem, rad 
bym był, gdyby swą ciepłą pełną serdeczności wrażliwoś
cią i wyobraźnią zaraziła najmniejszych. I oby im tej wy
obraźni i serdecznego stosunku do siebie i świata starczyło 
na całe życie. Niech więc dokona się w młodych umysłach 
i sercach dialog twórczej wyobraźni i miłości świata i lu
dzi jak w wierszu Maleńkie szczęście, w którym dziecięcej 
ciekawości wychodzi naprzeciw matczyna mądrość i mi
łość. Niech lektura tego tomiku najmniejszym da coś z tego, 
o czym we wspomnianym wierszu czytamy: 

Tu pod kasztanem powiedziałem do niej 
Mamo co w tobie tak puka 
Wtedy jej ręka na piasku namalowała serce 
A w nim moje mniejsze 
To jest synu ten dom gdzie mieszka maleńkie 
A największe ze wszystkich szczęście. 

Zygmunt Bukowski, Daria Selka-Bonna, Pod ścieżką słońca, Firma 
Fotograficzno-Poligraficzna AGNI, Pruszcz Gd., form. 14,7 x 21 cm, 
s. 76, ii. Daria Selka-Bonna. 



W następnym numerze 
między innymi: 

• Dobra szkoła i jej nauczyciel Kazimierza Denka 

• Obrona Tczewa i historycznych mostów na Wiśle Kazimierza ickiewicza 

• Historia i funkcje krzyży i kapliczek w dekanacie tczewskim 

(dokończenie) Kamili Gillmeister 

• Diabeł i złe moce w nazwach pomorskich Jarosława szuty 

• Niekwestionowany autorytet odszedł 
(materiał poświęcony Romanowi Landowskiemu) 

• Działalność społeczno-narodowa Józefa Dembieńskiego 
Zbigniewa Dąbrowskiego 

• Osada rolników Andrzeja Wędzika 
z cyklu Pradzieje Kociewia 


