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Z redakcyjnego biurka 

Lepiej późno niż wcale 

Długo nas nie było wśród Czytelników, tych najwierniejszych przyjaciół Kociewia. Wielu bardzo poważnie 
się zaniepokoiło brakiem kolejnych numerów Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Były telefony, 
korespondencje i osobiste wizyty w redakcji: - Kiedy wreszcie się ukaże następny "Magazyn" - pytano. - Już 
niebawem - odpowiadaliśmy bezradni, by nie pozbawiać nadziei i wiedząc, że usunięcie trudności przekracza 
nasze możliwości. Bo jak wytłumaczyć Czytelnikom, że miało już być dobrze, a znowu jest źle; że ktoś nie 
dotrzymał obietnicy i wycofał się z wcześniej podjętych ustaleń? 

Niektórzy już nawet nas pogrzebali, ogłaszając tu i ówdzie upadek pisma. Było nam z tego powodu podwójnie 
przykro, gdy czynili to nasi niedawni przyjaciele. Z drugiej zaś strony cieszymy się, ponieważ w myśl ludowego 
porzekadła, kto za życia został pogrzebany, żyć będzie długo. 

Przerwa była spowodowana różnymi kłopotami. Powtarzały się te, o których już wielokrotnie 
informowaliśmy. Jak wiadomo, trudności, głównie finansowe, pojawiły się po 1997 roku. Nie ukrywamy, że 
dały się nam we znaki zasady lokalnego kapitalizmu i swoiste - dla nas i wielu innych zupełnie nie zrozumiałe 
- traktowanie potrzeby nadrzędnej, jaką jest edukacja obywatelska społeczności regionalnej. 

W końcu dobrze się stało, że z udziałem przychylności kilku kolejnych sponsorów trafiamy jednak do rąk 
zniecierpliwionych Czytelników. Lepiej późno niż wcale. Dziękujemy za ten szlachetny gest. Samą łaskawością 
nie uda się jednak zapewnić regularności wydawania tego kwartalnika. Dlatego poza wielkodusznością 
sponsorów stałą gwarancją winna być dobrze zapowiadająca się współpraca z samorządami skupionymi 
w Samorządnym Porozumieniu Gmin Kociewskich oraz z tymi, które chcą nam pomóc. Podstawowym 
elementem finansowego wsparcia powinno być zapewnienie corocznej, stałej dotacji z miejskiego budżetu 
Tczewa, miasta w którym pismo to powstało, rozwijało się i zyskało uznanie u Czytelników. Jeżeli po jakimś 
czasie znowu nastąpi przerwa, musicie Państwo się domyślić, że ponownie coś zawiodło. 

Miniony czas oprócz kłopotów dostarczył kilka powodów do radości. Od kwietnia 1994 roku redakcja 
"KMR" wraz z wydawcą przeniesione zostały do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Kociewski 
Kantor Edytorski w nowych warunkach działa w strukturze organizacyjnej biblioteki, jako jej sekcja 
wydawnicza. To zupełnie inny niż poprzednio stopień zainteresowania działalnością edytorską! Wyrazem 
tego jest m.in. ten łączony numer kwartalnika, który trafia do Czytelników. Cieszy nas także i to, że pismo 
wznowiło swoją obecność w okresie trwającego I Kongresu Kociewskiego. 

Inauguracja, Kongresu miała miejsce w kwietniu w Starogardzie Gdańskim, jego zakończenie odbędzie 
się w październiku w Tczewie. Liczymy na to, że zgromadzenie wszystkich środków Kociewskich uruchomi 
taki mechanizm organizacyjno-finansowy, który zapewni naszemu wspólnemu kwartalnikowi żywot chociaż 
biedny, ale spokojny. 

Bardzo chcieliśmy zdążyć na Kongres z kolejnym numerem. Dlatego ukazuje się on nieco szczuplejszy, 
a część starych materiałów musieliśmy przenieść do następnego numeru. Przekażemy w nim także obszerne 
relacje z odbytego I Kongresu Kociewskiego. 
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ROMAN LANDOWSKI 

Fizjonomia miast 
/ 

Nie tylko ludzie, miasta też mają swoją fizjonomię, którą się szczycą lub wstyd
liwie ukrywają. Przekonuje o tym wiedza zgromadzona przez specjalistów z zakresu 
geografii, historii, urbanistyki, a także dokładniejsza obserwacja każdego organizmu 
miejskiego. Nawet pobieżna znajomość dziejów miasta, etapów jego rozwoju, wpływ 
elementów topograficznych, a następnie podczas kilku spacerów poznany układ przes
trzenny pozwolą na określenie zewnętrznej sylwetki i stopnia powiązania przeszłości 
miasta z teraźniejszością. Wychodzą wówczas na jaw wszystkie fuszerki, te popełnio
ne przed wiekami i te dzisiejsze. Widoczne się stają mylnie podjęte decyzje urbani
styczne, lokalizacyjne i te o zezwoleniu na budowę. 

Czynniki historyczne i topograficzne są podstawą zrozumienia różnorodności ty
pów fizjonomicznych miast. Co poza tym decyduje o odmienności wyrazu i oblicza 
skupisk miejskich, ich poszczególnych cech charakterystycznych? Zatem przyjrzyjmy 
się bardziej szczegółowo współczesnym miastom kociewskim. Jak kształtowała się 
ich fizjonomia? J 

Kociewie jest najbardziej zurbanizowanym re
gionem Pomorza. Na jego obszarze leży dzie
sięć miast, skupiających połowę ludności ca
łego Kociewia. Gwoli pełniejszej orientacji 

w strukturze zaludnieniowej należy przypomnieć, że re
gion kociewski swoje granice etniczne wytyczył na tere
nie dwóch województw - gdańskiego i bydgoskiego. 
Przeważająca większość powierzchni przypada na to 
pierwsze, które obejmuje 78 procent obszaru Kocie
wia. Pozostałe 22 procent leży na terenie województwa 
bydgoskiego. Do gdańskiego należy siedem miast kociew-
skich: największe wśród nich - Tczew, tradycją uświęco
na stolica regionu - Starogard Gdański, siedziba bisku
pia i stolica diecezji - Pelplin, zabytkowy Gniew zwany 
północnym Kazimierzem oraz Skarszewy i Skórcz, a tak
że najmłodsze i najmniejsze miasto - Czarna Woda. 
W administracji województwa bydgoskiego znajduje się 
Świecie nad Wisłą i Nowe. Łącznie w kociewskich mia
stach żyje niemal 165 tysięcy mieszkańców. Prawie dru
gie tyle mieszka na wsi w obrębie dwudziestu gmin re
gionu oraz częściowo w pięciu gminach pogranicznych, 
w sąsiedztwie z Kaszubami i Borowiakami. 

POCZĄTKI KAMERY MIAST miały niemal wszę
dzie identyczny przebieg. Osady miejskie powoływa

no świadomie dla określonego celu, w średniowieczu 
najczęściej dla umocnienia stołecznej roli siedziby 

dzielnicowego władcy bądź podniesienia rangi ośrod
ka targowego lub faktorii. Tymi to właśnie względami 
kierował się także Sambor II przenosząc swoją książęcą 
stolicę z Lubiszewa do Tczewa. Ten bowiem, dogodnie 
położony nad Wisłą, przy skrzyżowaniu wodno-lądowych 
szlaków handlowych, gwarantował sam sobie szybki roz
wój i większe korzyści dla całej dzielnicy. 

Większość obecnych miast kociewskich kształtowało 
swoje rysy fizjonomii przez setki lat. Sześć z nich uzy
skało status prawny w średniowieczu, natomiast dwa -
Pelplin i Skórcz - doczekało się rangi miasta dopiero 
w XX wieku, a Czarna Woda jest miastem od niespełna 
roku. Najstarszym jest Tczew, któremu prawa miejskie, 
według wzorca lubeckiego, nadał w 1260 roku pomorski 
książę dzielnicy lubiszewsko-tczewskiej, Sambor II. 
Wprawdzie Krzyżacy w 1309 roku zrównali Tczew do 
rangi wsi, dopiero po 75 latach nadając mu ponownie 
lokację miejską, ale już na prawach chełmińskich. Jego 
miejska tradycja sięga jednak owego aktu podpisanego 
przez Sambora. Tczew jakoś przeżył tę „historyczną degra
dację", tłumaczoną przez niektórych dziejopisarzy jako karę 
za opór, stawiany zakonnym rycerzom w czasie ich agresji 
na Pomorze. Najstarsze miasto regionu, w grupie swoich 
średniowiecznych rówieśników, do łask państwa krzyżac
kiego przyjęte zostało najpóźniej. Wcześniej krzyżackie 
nadania uzyskały: Gniew (1297), Świecie (1338), Staro
gard (1348) - wszystkie według wzorca chełmińskiego. 
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Na tych samych prawach powstały Skarszewy 
(1320), ale jako miasto joanitów. Wyjątek stanowiło 
Nowe, które od 1301 roku było miastem wojewody po
morskiego, Piotra Świecy, ustanowionym według pra
wa polskiego. Z przywilejów tych korzystało jednak 
niedługo, bo w 1350 roku Krzyżacy, po wzniesieniu 
nowego miasta, oparli je na ustroju-chełmińskim. 

Aby ułatwić dalsze rozważania, należy zaproponować 
powtórkę z wiedzy 

OFUNKCJACH MIAST bowiem one właśnie nadają 
fizjonomii nerwu, są ideowym programem miast, 

czasem nawet decydują o kształcie jego oblicza. 
Każde miasto wykonuje jakieś zadanie, szczyci się okre

śloną profesją, stanowi o własnej racji bytu. A więc pełni 
jakąś przedmiotową funkcję. Jeżeli podstawą rozwoju mia
sta jest jeden typ działalności, wówczas mówimy o funkcji 
głównej (lub podstawowej), a pozostałe rodzaje działalno
ści obejmują funkcje dodatkowe. Jednak któraś z nich, 
chociaż mniej ważna dla egzystencji miasta, ze względu na 
swoją doniosłość czy atrakcyjność, może się stać wartoś
ciową popularyzacją miast na zewnątrz. Popularność tę za
wdzięcza wówczas funkcji reprezentacyjnej. W takim 
przypadku, lub kiedy pewien rodzaj działalności skierowa
ny jest na zewnątrz miasta, do głosu dochodzi funkcja ze
wnętrzna. Miasto, którego czynności wykonywane są wy
łącznie na rzecz własnych mieszkańców, realizuje tylko 
funkcje wewnętrzne, co praktycznie obecnie raczej już rzad
ko się zdarza, ponieważ miejscowości zawsze w jakiś spo
sób są ze sobą połączone wzajemnymi więzami i uwarunko
waniami. Niekiedy bywa tak, że miasto nie może sobie za
pewnić egzystencji we własnym zakresie i musi skorzystać 
z zasobów przyległego obszaru. Na jego poziom życia wpły
wa wówczas funkcja regionalna. Zdarza się również, współ
cześnie coraz częściej, że któraś z cech miastotwórczych 
z różnych przyczyn nie jest w pełni wykorzystywana, pozo
stając jakoby w rezerwie i będąc niespełnioną szansą roz
kwitu miasta. Pole do popisu powierza się wtedy funkcji 
perspektywicznej. Jeśli zaś miasto spełnia kilka równo
rzędnych zadań i żadne z nich wyraźnie nie przeważa, na
stępuje kumulacja funkcji. Natomiast w przypadku zastą
pienia jednej głównej działalności innym zadaniem o do
minującym charakterze, co widoczne się staje raczej dopie
ro po pewnym czasie, następuje mutacja funkcji. 

Od początku swego istnienia najstarsze miasta Kocie-
wia próbowały precyzować swoje funkcje, które - jak już 
teraz wiadomo - nie były stałe, bowiem wraz z rozwojem 
stosunków historycznych i społecznych ulegały ciągłym 
przemianom, czyli mutacji. 

Owych sześć wspomnianych miast z wiekowymi me
trykami rozpoczynało swoją egzystencję od pierwotnej 
funkcji, jaką była obsługa centrum władzy. Był to wów
czas, obok handlu, jedyny czynnik miastotwórczy. Śle
dząc rozwój miast na przestrzeni dziejów, dojdziemy do 
wniosku, że 

ADMINISTRACYJNA FUNKCJA nie była tą naj
ważniejszą dla ich rozrostu. W historii była pierw

szą wartością, decydowała o narodzinach miast. Władca 
tego terytorium, najpierw wybierał siedzibę swojego urzę

du, potem często podnosił ją do rangi miasta. Funkcja ta 
działała zatem jeszcze w okresie „przedmiejskim", jako 
czynnik wyróżniający owe centrum administracyjne wśród 
innych miejscowości na zawiadywanej ziemi. 

Po wymarciu książąt dzielnicowych, od zjednocze
nia w 1272 roku Pomorza Gdańskiego, tj. w okresie jedy-
nowładztwa Mściwoja II, na obszarze obecnego Kocie-
wia wydzielono cztery kasztelanie z siedzibami w Tcze
wie, Świeciu, Starogardzie i Nowem, z których te dwie 
ostatnie powstały najpóźniej. Kasztelania nowska została 
utworzona z wyłączonych ziem jednostek sąsiednich -
kasztelanii tczewskiej i świeckiej. Natomiast kasztelania 
starogardzko-zaborska prawdopodobnie istniała zaledwie 
pięć lat (1292-1296), włączona potem do terytorium 
tczewskiego. Te dwie najmłodsze kasztelanie w źródłach 
pozostawiły najmniej śladów o swoich dostojnikach lo
kalnych. Wiadomo tylko, że kasztelanem starogardzkim 
był Czcibor (1293), trzy lata później zawiadujący w Tcze-
wie. Z roku 1290 pochodzi zapis świadczący, iż w No
wem zasiadał kasztelan Adam Wyszelic z Gądcza. Ten 
sam przedstawiciel znanego rodu występuje później na 
kasztelanii tczewskiej (1295) i świeckiej (1298). 

O zarządcach najstarszych i największych kasztelanii 
można znaleźć informacji. W Tczewie zasiadał Wojciech 
(1276), Przecław (1284), Hieronim (1287), a także Mi
chał i Hartwig. W Świeciu zaś urząd kasztelana sprawo
wał Niemir (1275-1280) i Paweł Wyszelic (1280-1284), 
również kolejny z rodu Wyszeliców, Stanisław. 

Funkcję administracyjno-polityczną Tczewa i Świe
cia w latach zjednoczonego Pomorza w okresie przed-
krzyżackim umacniały obecne w tych ośrodkach siedziby 
wojewodów. Tczewskim wojewodą był Mikołaj Jankowie 
z Zarembów, późniejszy wojewoda pomorski, i Wajsyl. 
Wojewodami w Świeciu byli: ten sam Wajsyl i Julian oraz 
trzej przedstawiciele wspomnianego już rodu Wyszeliców 
- Przybysław, jego brat Paweł i syn tego ostatniego, Sta
nisław, którzy jednocześnie pełnili urząd kasztelanów 
świeckich. 

Po zajęciu Pomorza przez Krzyżaków, zaborca prze
prowadził nowy podział administracyjny, oparty na pod
stawowej jednostce, jaką była komturia. Najwcześniej 
powstało komturstwo gniewskie, początkowo obejmujące 
również okręg nowski. 

W 1320 roku komtur urzędował także w Tczewie, ale 
komturstwo to w następnych latach przekształcone zo
stało w wójtostwo, któremu podporządkowano okręg now
ski, oddzielony od Tczewa ziemią gniewską. Wójtostwo 
tczewskie, podległe bezpośrednio władzy centralnej 
w Malborku, chociaż hierarchicznie było jednostką niż
szego stopnia, terytorialnie przewyższało komturstwo za
równo gniewskie jak i świeckie. Na zachód sięgało aż za 
Kościerzynę do jeziora Wdzydze. Komturstwo świeckie 
w przybliżeniu odpowiadało terytorium dawnej kasztela
nii w Świeciu. 

Starogard, należący do komturii gniewskiej, Skarsze
wy, leżące na obszarze wójtostwa tczewskiego, oraz Nowe, 
mimo iż później były już miastami, nie pełniły poważ
niejszych funkcji administracyjnych. 
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Po wojnie trzynastoletniej, zakończonej pokojem 
toruńskim w 1466 roku, Pomorze powróciło do Polski. 
Ustanowione w granicach Rzeczypospolitej województwo 
pomorskie obszarowo było największe. Składało się z ziem 
miasta Gdańska i ośmiu powiatów, z czego trzy leżały na 
obecnym terenie Kociewia. Powiat świecki liczył 1473 km2, 
powiat nowski tylko 720 km2. Te dwie jednostki swoim 
administracyjnym zasięgiem niemal wiernie odpowiadały 
granicom dawnego podziału krzyżackiego, a więc kom-
turstwu świeckiemu i okręgowi nowskiemu w wójtostwie 
tczewskim. Największy ze wszystkich na Pomorzu powiat 
tczewski obejmował aż 3038 km2-

Te trzy miasta, stolice ówczesnych starostw, odtąd 
umacniały swoje pozycje ośrodków administracyjnych. 
Tutaj odbywały się przedsejmikowe zjazdy szlachty. Świe
cie i Starogard poszerzały swoje zewnętrzne funkcje ad-
ministracyjno-polityczne jako siedziby powiatowych są
dów ziemskich. W Świeciu sądy odbywały się dla powia
tów świeckiego, człuchowskiego i tucholskiego. Natomiast 
dla powiatów nowskiego, tczewskiego i gdańskiego sądy 
sprawowano w Starogardzie. Poważny zakres zewnętrz
nej funkcji administracyjnej przypadł również Skarsze
wom, gdzie urzędował wojewoda pomorski. Do rozbiorów 
rezydowało tu siedemnastu wojewodów. Z tej racji mia
sto to było siedzibą sądu grodzkiego dla województwa 
pomorskiego. Okresową siedzibą wojewodów pomorskich 
był przez pewien czas również Tczew. 

W Starogardzie zaś zbierał się pomorski sejm party
kularny szlachty. Miasto, podobnie jak Skarszewy, było 
siedzibą starostów niegrodowych, dzierżawiących dobra 
królewskie. Dlatego tradycyjnie przylgnęło do nich mia
no „miast królewskich". Z tych samych względów rangę 
swoją wznosił Gniew, goszczący osiemnastu starostów. 
Najwięcej miasto to zawdzięcza okresowi, w którym re
zydował Jan Sobieski, późniejszy król polski. Gniew miał 
szansę rozwinąć swoją funkcję administracyjną, jako sie
dziba zjazdów szlacheckich. Miał się tu odbywać co trze
ci sejmik generalny Pomorza. Zamiaru jednak tego nie 
osiągnięto. 

W okresie zaborów władze pruskie wprowadziły 
nowy podział administracyjny, tworząc z zagarniętych 
terenów prowincję Prus Zachodnich (Westpreussen). Za
borca zniósł dawną strukturę terytorialną. Wiele miast 
Kociewia utraciło swoją rangę, bowiem zlikwidowano 
dotychczasowe powiaty. Skarszewy przestały być siedzi
bą województwa, miasto włączono do jedynego na ziemi 
kociewskiej powiatu starogardzkiego. W skład tej jedno
stki administracyjnej weszły wszystkie dawne powiaty 
i miasta Kociewia. 

Zewnętrzna funkcja administracyjna Świecia wzrosła 
w 1816 roku, gdy w ramach pruskiej reformy administra
cyjnej, przeprowadzonej po Kongresie Wiedeńskim, mia
sto to ponownie zostało siedzibą powiatu. Na obszar po
wiatu świeckiego złożyły się tereny dawnych, sprzed 
1772 roku, powiatów nowskiego i świeckiego, wyłączo
ne teraz z powiatu starogardzkiego i chojnickiego. Nowa 
jednostka administracyjna weszła w skład, powstałej w tym 
samym czasie regencji kwidzyńskiej. Druga regencja -
gdańska - skupiła północne powiaty prowincji Pras Za

chodnich, w tym także czasie zmniejszony już powiat sta
rogardzki z miastami Tczew i Skarszewy. Natomiast 
Gniew i ziemia gniewska zostały przyłączone do powiatu 
kwidzyńskiego. 

Druga reforma administracyjna zaborcy, która miała 
miejsce w 1887 roku, stworzyła szansę dla Nowego i Tcze
wa. Zgodnie z projektem ustawy o podziale powiatów 
w prowincji poznańskiej i zachodniopruskiej, minister 
spraw wewnętrznych przedstawił sejmowi pruskiemu pro
pozycję utworzenia powiatu nowskiego i tczewskiego. 
Sprawa wyodrębnienia z północnej części ziemi świec
kiej powiatu nowskiego nie zyskała uznania w sejmie. 
Natomiast od 1887 roku na pruskich mapach administra
cyjnych pojawił się powiat tczewski. 

Po odzyskaniu niepodległości funkcja administracyj
na miast kociewskich uległa dalszym przekształceniom. 
Czterem miastom przypadła rola siedzib powiatowych. 
Starostwa tradycyjnie umiejscowiona w Starogardzie, 
Świeciu i Tczewie. Do rangi tej podniesiono także Tczew, 
ponieważ decyzją nowych władz polskich z nadwiślań
skiego obszaru lewobrzeżnej części pruskiego powiatu 
kwidzyńskiego utworzono powiat gniewski. Admini-
stracyjno-polityczna funkcja Gniewa była wyjątkowo 
uciążliwa i kłopotliwa, a to dlatego że granice powiatu 
wychodziły poza Wisłę, gdzie na jej prawym brzegu, 
w wyniku w 1920 roku przeprowadzonego na Powiślu 
plebiscytu, objęły pięć polskich wsi na czele z Janowem. 
Gniew jednak niedługo pełnił tę funkcję. Na podstawie roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 roku 
zlikwidowano powiat gniewski, dzieląc go między powiaty 
świecki i tczewski. 

W 1920 roku przed Tczewem stanęła szansa objęcia 
funkcji siedziby województwa pomorskiego. Do ówczesne
go sejmu wpłynął wniosek o przeniesienie stolicy wojewódz
kiej z Torunia do Tczewa. W uzasadnieniu podano szereg 
zalet gospodarczo-politycznych dawnego grodu Sambora, 
przemawiających za zlokalizowaniem siedziby wojewódz
twa pomorskiego właśnie w tym mieście. Głównym argu
mentem było dogodne połączenie z krajem. Podkreślano 
fakt, że Tczew jest największym na Pomorzu węzłem ko
munikacyjnym. Politycznym motywem tej propozycji było 
bliskie położenie Gdańska. 

Tczew leży blisko zagrożonego pasa pomiędzy Niem
cami a Gdańskiem - głosił wniosek - a przez wzrost Tcze
wa utworzyłoby się silne środowisko polskie w miejscu 
najbardziej przez niemczyznę zagrożonym. 

W następnym punkcie uzasadnienia czytamy: Bli
skość stolicy Województwa Pomorskiego oddziaływałoby 
zbawiennie na żywioł polski w Gdańsku oraz na polską 
ludność pomorską. 

Aktualna wówczas była budowa portu morskiego 
w Tczewie, co miało spowodować iż stworzy się z niego 
w najbliższej przyszłości wielkie miasto na naszej grani
cy Wolnego Miasta Gdańska. Wniosek posła Jana Dąb-
skiego i jego klubowych współtowarzyszy z odłamu PSL 
„Piast" nie zyskał większości głosów. Tczew swojej woje
wódzkiej funkcji administracyjnej nie zrealizował. 

W latach międzywojennych Kociewie wzbogaciło 
się o dwa miasta. W roku 1931 prawa miejskie uzyskał 



Pelplin, a trzy lata później (1934) podobny przywilej nada
no Skórczowi. 

Po wyzwoleniu w 1945 roku Kociewie zachowało 
swój „miejski stan posiadania". Oblicze administracyj
nej funkcji sześciu najstarszych miast nie uległo znacz
nym zmianom. Na przestrzeni dziejów dominacja tej funk
cji gasła, to znowu wzrastała, zależnie od rangi obecnych 
w nich przedstawicielstw władzy terytorialnej. 

Administracyjnemu charakterowi, od narodzin 
miast, nieodłącznie towarzyszyła 

FUNKCJA HANDLOWA stopniowo wzbogacana 
o działalność rzemieślniczo-wytwórczą. Na funkcję 

tę i jej rozwój składało się wiele elementów: tradycja lo
kalnych rynków, ciągłość jarmarków, obecność faktorii, 
położenie geograficzne, dogodność dróg komunikacyj
nych, czy wreszcie bliskość zasobów naturalnych. O wzro
ście funkcji handlowej, poza wymianą towarów, rozwo
jem form produkcji rzemieślniczej, służącej zaspakaja
niu potrzeb mieszkańców osad i ich zaplecza, decydo
wały drogi, przy których powstały ośrodki handlowe, 
mniej więcej co 10 km, bowiem taka odległość gwaran
towała pieszy zasięg kupców w ciągu jednego dnia. 

Przez średniowiecze Kociewie przebiegały szlaki 
lądowe z głębi kraju do Gdańska. Najważniejszy z nich, 
biegnący wzdłuż Wisły, rozwidlał się w Świeciu. Jedno 
odgałęzienie zmierzało dalej wysoczyzną rzeki - przez 
Nowe, Gniew, Tczew. Drogi odchodziły ku zachodniej 
północy - przez Osiek, Starogard, Skarszewy - zwane 
„drogą księcia Grzymisława" (via domini Grimislavi) lub 
„drogą kupców" (via mercatorum). W okresie przedkrzy-
żackim był to najważniejszy szlak handlowy, najczęściej 
i najchętniej uczęszczany, bo to pierwsze odgałęzienie, 
zwane „drogą królewską" (via regia), w czasie wylewów 
dopływów Wisły - Wdy, Mątwy i Wierzycy - utrudniało 
komunikację. Znane były również drogi lokalne, łączące 
Tczew ze Starogardem i Skarszewami, tworzące połącze
nie ze szlakiem idącym ze Świecia do Gdańska. 

Przez stulecia trakty te uwspółcześniano: poszerzano, 
z czasem zabrukowano, na pewnych odcinkach zmienia
jąc ich bieg, ale kierunek nie uległ zmianie. 

Trudno w tym miejscu pominąć wpływ Wisły, rze
ki stanowiącej naturalną, wschodnią granicę regionu ko-
ciewskiego. Od narodzin miast nadwiślańskich czynne 
w nich były porty. W Tczewie lokalizacji portu sprzyjało 
naturalne, trzystumetrowe wcięcie wód Wisły w głąb lądu. 
W przypadku Świecia i Gniewa porty mieściły się u uj
ścia dopływów do Wisły, a w Nowem funkcjonowała tyl
ko przybrzeżna przystań przeładunkowa. 

Rozwojowi rynku wewnętrznego zawsze towarzyszyło 
rzemiosło. Najwcześniej w miastach rozwinęło się prze
twórstwo i produkcja spożywcza z udziałem piekarzy, rze-
źników. Potem do głosu doszły warsztaty obróbki surow
ców zwierzęcych, następnie rzemiosło drzewne. Z biegiem 
lat każde z kociewskich miast szczyciło się swoją rzemieśl
niczą specjalnością, ale im bliżej współczesności domina
cja wyróżniających się cechów zniknęła. Rzemiosło stabi
lizowało wzajemną proporcję, każde miasto zmierzało do 
zapewnienia sobie samowystarczalności usług. 

W miastach nadwiślańskich przez długi okres na 
wysokim poziomie utrzymywał się handel zbożem na 
rzecz Gdańska. Skorzystał z tego szczególnie Tczew, bę
dący ostatnim ogniwem na etapach wiślanego spływu. 

Na skutek wtargnięcia techniki do rzemiosła, w XIX 
stuleciu nastąpiło ograniczenie pozycji rękodzieła wypie
ranego przez formy przemysłowe. Drogą kumulacji za
dań rzemiosła i przemysłu nastąpiła mutacja na korzyść 
tej ostatniej działalności gospodarczej, aż do jej całkowi
tego wyodrębnienia. Tak wykształciła się 

PRZEMYSŁOWA FUNKCJA chociaż doskonalenie 
jej warunków w każdym z miast przebiegało różnie. 

Sławne dzisiaj z przemysłu meblarskiego Nowe jest przy
kładem naturalnej mutacji funkcji z rzemiosła do prze
mysłu w obrębie jednej branży. Po prostu miasto skorzy
stało z tradycji stolarskich warsztatów. Przemysł meblo
wy pełni obecnie w mieście funkcję podstawową, zdomi
nował i podporządkował sobie pozostałą działalność. 
Miasto żyje z meblarstwa i dla meblarstwa. 

W Tczewie początki rozwoju przemysłu miasto za
wdzięcza komunikacji, a ściślej budowie linii kolejowej. 
Potrzeba wzniesienia mostu przez Wisłę spowodowała 
uruchomienie specjalnych fabryk, które produkowały nie
zbędne części dla tego mostu. Po ukończeniu budowy 
pozostały zakłady, które po częściowej zmianie profilu 
produkcji funkcjonowały dalej. Odtąd miasto rozwijało 
się przy wzajemnym udziale dwóch czynników: węzła 
kolejowego i przemysłu. 

O przemysłowym charakterze Pelplina i Świecia 
zdecydowały cukrownie. W Pelplinie, który wprawdzie 
wówczas nie był jeszcze miastem, cukrownia powstała 
w 1878 roku, w Świeciu zaś w roku 1883. W tym ostat
nim mieście zlokalizowano po latach jeszcze inne zakła
dy produkcyjne, ale współcześnie Świeciu dominatę funk
cji przemysłowej narzuciły Zakłady Celulozy i Papieru, 
powstałe w latach 1962-1967 bez jakiejkolwiek tradycji 
i bez udziału ewolucji miejscowej. Zakłady celulozowe są 
przykładem „funkcji zaingerowanej", wtrąconej z ze
wnątrz. Jej argumentem lokalizacyjnym było położenie 
miasta nad Wisłą, co przy technologii przemysłów 
wodochłonnych jest warunkiem podstawowym. 

Odmiennie wykształciła się funkcja przemysłowa 
w Starogardzie, stanowiąca dzisiaj podstawę egzysten
cji miasta. Ten największy ośrodek przemysłowy na 
Kociewiu, skupiający wiele zakładów różnych dziedzin 
produkcyjnych, zapewnił sobie rozwój drogą ciągłej ewo
lucji i rozbudowy wcześniej umiejscowionych tutaj w ubie
głym wieku fabryk. 

Dwa miasta na rubieży regionu kociewskiego, Skar
szewy i Skórcz pozbawione przemysłu, egzystują dzięki 
regionalnej funkcji rolniczego zaplecza, wspieranej prze
twórstwem spożywczym produktów leśnych i ogrodni
czych. 

Co pewien czas okresowo do głosu dochodziła 

WOJSKOWA FUNKCJA niekiedy zwana mili
tarną, obecna w latach prowadzonych wojen 

i czasowo lokalizowanych garnizonów. Ten czynnik mia-
stotwórczy współcześnie nie odgrywał wielkiej roli, a w przy-
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padku miast Kociewia także nie wpływał na trwałą zmia
nę ich oblicza, bowiem żadne z tych miast nie było prze
cież zakładane ze względów wojskowych. O skuteczności 
tej funkcji nie mogły przecież decydować mury obronne 
czy wznoszone w początkach XIX stulecia szańce, bo
wiem były one elementem każdego miasta. „Wojskowość" 
miast kociewskich pełniła funkcję zaledwie dodatkową, 
chociaż z racji pewnych uzależnień historycznych może 
być dzisiaj, z perspektywy czasu, interpretowana jako 
czynnik reprezentacyjny. Inaczej mówiąc - czasowa funk
cja wojskowa, chociaż trwająca krótko, spopularyzowała 
wiele miast, uwypuklając ich historyczną doniosłość. Tak 
należy ten problem rozumieć w świetle definicji funkcji 
miast, lecz w konkretnej sytuacji historycznej, mimo iż 
wojsko nie było bezpośrednio czynnikiem miastotwór-
czym, silnie jednak wpływało na rozwój stosunków spo
łecznych w mieście. Wiadomo, w czasach wojny obowią
zują stany wyjątkowe i wojsko, obojętnie czy własne lub 
nieprzyjacielskie, podporządkowuje sobie zastany orga
nizm społeczny. Owe podporządkowanie powoduje cza
sową zmianę funkcji o nadzwyczajnym znaczeniu, wy
noszonej wówczas do rangi celu głównego, dominujące
go. Gdy wyjątkowość ta mijała, miasta wracały do nor
my, poprzednie funkcje zajmowały dawne miejsca. 

Oblicza miast, zmieniane przez funkcję wojskową, 
na szczęście trwające krótko, pozostawiły jednak ponure 
wrażenia. Bolesnych tego skutków doświadczył także 
Tczew. W czasie wojny trzynastoletniej z Krzyżakami 
miasto odczuło konsekwencje niestabilności - przecho
dziło w ręce to jednej, to znowu drugiej strony. Natomiast 
w 1577 roku z winy stacjonujących oddziałów Stefana 
Batorego, który prowadził wojnę ze zbuntowanym Gdań
skiem, przypadkowo powstały pożar strawił całe miasto. 
To tragiczne wydarzenie wpłynęło na zmianę zewnętrz
nej fizjonomii Tczewa. Kilkadziesiąt lat miasto odbudowy
wano ze zgliszcz, przekształcając jego wygląd. W okresie 
wojen szwedzkich przez dziesięć lat (1625-1635) w Tcze
wie przebywał garnizon Gustawa Adolfa. Piętno na obli
czu miejskim pozostawiły również wydarzenia wojny pół
nocnej (1700-1721) oraz walki o tron Polski (1733-1735), 
kiedy Tczew i pozostałe miasta Kociewia były często na
wiedzane przez wojska polskie, szwedzkie i rosyjskie. 
Ponownie owa jakby zastępcza funkcja wojskowa ożyła 
w czasach kampanii pomorskiej wojsk gen. J. H. Dąbrow
skiego. W latach 1806-1807 każde z miast po kolei było 
siedzibą kwatery dowództwa francusko-polskiego, 
a w Gniewie ulokowano szpital centralny. 

Podstawowe obowiązki, również na krótko, nałożono 
tej funkcji w XX wieku, po obu wojnach światowych, kiedy 
wojsko, do czasu przejęcia władzy przez organy cywilne, 
sprawowało wszechstronną kontrolę nad działalnością 
miast. W latach międzywojennych funkcja wojskowa peł
niła rolę dodatkową i to tylko w niektórych miastach. 
W Starogardzie, Gniewie i Tczewie stacjonowały wów
czas jednostki wojskowe 16 Pomorskiej Dywizji Piecho
ty. W Gniewie przebywał II batalion 65 pułku piechoty, 
w Starogardzie III batalion (do 1926 roku), przemiano
wany potem na 2 batalion strzelców, który w 1930 roku 
przeniósł się do Tczewa, a w stolicy Kociewia umiejsco
wiono 2 pułk szwoleżerów rokitniańskich. 

FUNKCJA KULTURALNA, o obecności której de
cyduje duchowe oddziaływanie miasta na zewnątrz, 

pełniona jest przez ośrodki religijne, naukowe, miasta-
uczelnie, miasta-muzea, ośrodki literackie. Wśród miast 
kociewskich rolę taką, od początku swojej „miejskiej me
tryki", spełnił Pelplin. Jest on typowym przykładem rea
lizacji zewnętrznej funkcji reprezentacyjnej, którą pełnił 
dużo wcześniej nim został miastem. Umacnianie funkcji 
kulturalnej Pelplina znalazło sprzyjające podłoże histo
ryczne. Jej początek sięga roku 1824, kiedy Pelplin stał 
się stolicą diecezji chełmińskiej. Pięć lat później prze
niesiono tu z Chełmna seminarium duchowne. Uczelnia 
ta, łącznie z funkcjonującym później Collegium Maria-
num, skupiła wokół siebie wielu wybitnych duchownych 
i świeckich naukowców. Dumą całego Pomorza było wy
dawane w Pelplinie w latach 1869-1939, wielce zasłużo
ne dla polskości, pismo „Pielgrzym". Ukształtowany w tej 
miejscowości silny ośrodek naukowo-kulturalny zyskał 
miano „Aten Północy". 

Obecnie Pelplin dysponuje już niedawno oddanym 
gmachem Muzeum Diecezjalnego z unikalnymi zbiora
mi sztuki sakralnej, gdzie znajdują się m.in. jedyny 
w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga i 6 tomowa „Ta
bulatura Pelplińska", zaliczana do najcenniejszych zbio
rów muzealnych XVII wiecznej Europy. Muzeum razem 
z katedrą, stanowiącą jeden z najwybitniejszych w Polsce 
- i nie tylko - obiektów architektonicznych oraz nowo
czesna baza wydawniczo-poligraficzna umacniają ponad 
stuletnią tradycję pelplińskiego ośrodka kulturalnego 
i naukowego. Funkcja ta wydaje się dotąd być jeszcze 
niewykorzystana, jej ponadregionalne znaczenie przez 
lokalne i centralne władze nie jest dostrzegane. Z tego 
powodu kulturalne wartości Pelplina tkwią ciągle 
w pojęciu funkcji perspektywicznej. Atrakcyjność tego 
ośrodka stwarza dogodne szanse kumulacji na korzyść 
kolejnego zadania, jakim jest 

TURYSTYCZNA FUNKCJA rozwijająca się dogod
nie szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach. 

W miastach Kociewia nie pełni ona jednak praktycznie 
znaczniejszej roli, mimo potencjalnie sprzyjających wa
runków. W działalności niektórych miast stanowi tylko 
rolę dodatkową, ale w rym wymiarze dotychczas nie jest 
właściwie realizowana. 

Od kilku lat Tczew jest siedzibą Muzeum Wisły, 
jednej z nielicznych na świecie placówek tego typu po
święconych rzekom. Obecność w mieście tego muzeum 
nie zdołała jeszcze w widoczny sposób zmienić jego obli
cza. Dużo większe korzyści z turystyki Tczew czerpał 
w okresie międzywojennym, a także w latach wcześniej
szych, kiedy liczni podróżni spieszyli tu, by obejrzeć most 
przez Wisłę, jeden z najgłośniej wówczas reklamowanych 
cudów techniki. Miasto miało w tamtych latach cztery 
hotele i trzykrotnie większą niż obecnie sieć placówek 
gastronomicznych. Dzisiaj most jest skansenem, turystycz
ną rewelacją lecz nieumiejętnie promowaną. 

Turystyczna funkcja miast wyrosła na współczes
ności, kiedy naturalne położenie urokliwych miasteczek 
stało się elementem rekreacji dla mieszkańców przepeł
nionych cywilizacją wielkomiejskich molochów. Wiek-



szość miast Kociewia posiada wszelkie ku temu warunki, 
by w naturalny sposób stać się atrakcją, ale nie są przygo
towane do uruchomienia tej funkcji. 

Gniew nazywany „Kazimierzem północy" szczyci się 
jedynym swego rodzaju chronionym miejskim zespołem 
architektonicznym. Łącznie z zanikiem i towarzyszącymi 
mu obiektami zabytkowymi byłby niecodzienną atrakcją 
turystyczną dla mieszkańców betonowych osiedli. Podob
nie Świecie, również z zamkiem malowniczo położonym 
w widłach rzek i pobernardyńskim zespołem klasztornym, 
czeka na swoją szansę. A czy kolejne nadwiślańskie 
miasteczko, Nowe, nie zwróciłoby uwagi turystów. 

Szczególną rolę nadać by można funkcji turystycznej 
Starogardu, stolicy kociewskiego regionu. Obecne 
w mieście Muzeum Kociewskie i ciąg starych obiektów 
obronnych, a także najstarszy na Kociewiu zabytkowy 
kościół farny, mogą być dobrym motywem przewodnim 
dla centralnego ośrodka turystycznego, głównie jako baza 
wypadowa dla pieszych wędrowców. 

Punktami etapowymi na wędrownych szlakach po
winny być Skarszewy i Skórcz. Dla tejże funkcji miasta 

te również nie są w pełni wykorzystane. Wielkie możli
wości turystyczne tkwią w szansie najmłodszego miasta 
kociewskiego, Czarnej Wody. Położone w głębi Borów 
Tucholskich może być ośrodkiem kontaktowym turysty
ki między regionami Kociewia i Kaszub. 

Kociewskie miasta, dobrze skomunikowane czekają 
jeszcze na realizację swojej regionalnej funkcji turystycz
nej, choćby tylko w tym dodatkowym zakresie. 

Wszystkie funkcje miastotwórcze wpływały na roz
wój ludnościowy. Bez mieszkańców nie ma miast 
i odwrotnie - miasta zapewniają podstawowy standard 
cywilizacyjny ludności. Od początków swego istnienia 
miasta same w sobie zawsze były jednostkami osadniczy
mi, wokół których koncentrowali się ludzie. 

Te dwie wartości rozwojowe wzajemnie się uzupeł
niały, tętniąc mniej lub bardziej zgodnym rytmem. 

W następnym numerze kontynuacja tematu: 

Przestrzenne oblicza miast 

JEST MAŁA OJCZYZNA? 
Jest to świat, w którym żyjemy no co dzień, to najbliższy krajobraz, wszystko to, co wokół 

obecne: przyroda, ludzie i stworzona przez nich kultura - cała, najbliższa nam cywilizacja. Można by 
powiedzieć: nasz "ojczyznobraz", nasze małe państwo, nasza mało patria. Jest ona częściej większej 
całości, graniczy z innymi małymi ojczyznami, wspólnie tworząc regiony i krainy, a potem jeszcze -
dużą Ojczyznę. Dużo Ojczyzna jest utożsamiano z państwem, którego już nie daje się poznać i objąć 
w całości i które zawsze jest trochę obce i niejase: Państwo powstają i upadają, przesuwają swoje 
granice, zmieniają ideologie i rządy. Małe ojczyzny trwają. Są zawsze na swoim, niezmiennym 
miejscu. Dotkliwie odczuwamy ich brak gdy je opuścimy, stale są obecne we wspomnieniach i marze
niach o powrocie. J 
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RYSZARD DĄBROWSKI 

Pomorska Fabryka Drożdży 
w Tczewie 

Pomorska Fabryka Drożdży w Tczewie zlokalizowana jest na północnym stoku wyso
czyzny Wiślanej między Kanałem Młyńskim, Starym Dworcem i mostami na rzece. W po
łowie XIX wieku był tu plac budowy mostów przez Wisłę. Następnie wybudowano dwie 
niezależne cukrownie: królewiecką i tczewska. Po pierwszej wojnie światowej, ze względu 
na pożar i zniszczenia, żadna z nich nie podjęła produkcji. W międzywojennym 20-leciu 
w części pozostawionych przez Niemców obiektów usiłowano podjąć różnorodną dzia
łalność: m.in. produkcję krochmalu, suszarnię ziół i destylarnię olejków, produkcję płyt 
korkowych, młyn zbożowy i tartak. 

W 1929 roku rozpoczęto produkcję drożdży piekarskich, które kierowano w całości 
do USA, a w 1932 roku - po uzyskaniu rynku krajowego od Kartelu Drożdżowego - nastą
piła rejestracja firmy. W pierwszym okresie produkowano rocznie około 300 ton drożdży 
prasowanych na eksport, później 800-1000 ton na rynek krajowy, głównie pomorski. 

W czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 w fabryce zintensyfikowano produkcję, która 
dochodziła do 2000 ton rocznie. Po drugiej wojnie światowej produkcja drożdży została 
natychimiast wznowiona i trwa do dzisiaj. 

Przez okres prawie 50 lat pracy, po wojnie fabryka przechodziła różne okresy, zarów
no rozwoju - rozbudowy, jak i stagnacji - zniszczenia. 

Obecnie w polskich warunkach jest zakładem średniej wielkości, stosunkowo nowo
cześnie wyposażonym, z dużymi szansami rozwoju i intensyfikację produkcji 

Pomorska Fabryka Drożdży produkuje drożdże piekarskie prasowane, drożdże piekar
skie suszone i ekstrakt drożdżowy. Jest również przygotowana do podjęcia produkcji in
nych produktów na bazie drożdży, np. witamin. 

WIADOMOŚCI O DROBNOUSTROJACH 

Wcałym otaczającym nas świecie spotykamy 
działanie drobnoustrojów, niewidocznych 
bezpośrednio gołym okiem, a stwarzających 

widoczne zjawiska. Każde z tych działań jest pożyteczne 
lub szkodliwe według naszych egoistycznych ocen. 

Fermentujący sok z winogron daje doskonałe gatun
ki win, fermentujące ścieki w oczyszczalni dają czystą wo
dę, fermentujący ser zapewnia różne odmiany żółtego przy
smaku, działanie pleśniaka aspergillus niger wytwarza 
kwas cytrynowy, a inne pleśnie dają całą gamę antybio
tyków od penicyliny zaczynając. Kontynuując taką wyli
czankę można ją przenieść od żywności i lekarstw poprzez 
utylizację odpadów do całej gamy produktów jak: guziki, 
włókna naturalne, kleje i inne wyroby. 

Stosowanie drożdży do spulchniania ciasta ma 
wielowiekową tradycję i sięga czasów starożytnych. Już 
Pliniusz (23 - 79) w Historiae Naturalis wspomina 
o używaniu w Galii piany z fermentacji piwa do wy
pieku pieczywa. Jednak dopiero szczegółowe badania 
L. Pasteura z połowy XIX wieku dały podstawy pozna

nia i dalszych prac nad drożdżami. Praca Duńczyka 
Hansena i Niemca Beuchner'a nad czystymi kultu
rami oraz fermentacją tlenową i beztlenową były wstę
pem do przemysłowej produkcji drożdży. Co prawda, 
w Holandii już pod koniec XVIII wieku pozyskiwano 
drożdże do spulchniania ciasta z piany na zacierach 
gorzelniczych podobnie jak w starożytności. Drożdże 
uzyskane z piany przemywano zimną wodą, a osad 
oddzielano w woreczkach płóciennych na prasie śru
bowej, a więc prasowano go. 

Pierwsza wytwórnia drożdży piekarskich pow
stała w 1846 roku w Wiedniu. Autorem procesu 
technologicznego był piekarz Mautner. Polegała ona 
na fermentacji alkoholowej zacierów zbożowych 
i zbieraniu piany, którą przemywano zimną wodą, 
a drożdże prasowano. Uzyskiwano w ten sposób oko
ło 10-12 kg drożdży prasowanych i około 28 1 alko
holu ze 100 kg jęczmienia. 

Metoda wiedeńska szybko rozpowszechniła się 
w całej Europie. Fabryki te ze względu na przewagę 
wytwarzanego alkoholu nazywano gorzelniami droż
dżowymi. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił 
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znaczny postęp w technologii i technice produkcji 
drożdży piekarskich. 

Uformowały się dwa ośrodki rozwoju tej branży: wie
deński i berliński. W tym czasie Duńczycy wprowadzili 
napowietrzanie fermentującej brzeczki i zastosowali 
wirówki do wstępnego odwadniania. Następnie wprowa
dzono prasy filtracyjne, tzw. błotniarki do intensywnego 
odwadniania masy drożdżowej. Szkoła berlińska opaten
towała hodowlę drożdży na rozcieńczonej melasie bura
czanej, w oparciu o doświadczenia gorzelni drożdżowej 
w Niechcicach kolo Piotrkowa Trybunalskiego. Inten
sywne prace nad wyodrębnieniem, a następnie hodowlą 
odpowiednich szczepów drożdży, przy gwałtownym po
stępie w technice hodowli i obróbce materiału dopro
wadziły do wyodrębnienia się nowej gałęzi przemysłu -
drożdżownictwa. 

Szczególne osiągnięcia notuje przemysł fermenta
cyjny w bieżącym stuleciu, gdzie inżynieria genetyczna, 
techniki komputerowe oraz rozwój postępu naukowo-tech
nicznego stwarzają nieskończone możliwości korzystania 
z ogromnego potencjału przyrody, jakim są drobnoustroje 
występujące wokół nas. 

PRODUKCJA DROŻDŻY 

Drożdże są jednokomórkowymi grzybami. Naj
chętniej rozmnażają się przez pączkowanie. 
Występują w niezliczonej ilości odmian w ota

czającej nas przyrodzie. Przedmiotem naszego zaintere
sowania będą drożdże ze szczepu Sacharomyces Cerevi-
siae. 

Przyjęcie melasy 

Do hodowli drożdży potrzebne są odpowiednie 
pożywki (materiał pokarmowy). Podstawowym surowcem 
do ich hodowli jest melasa buraczana, którą przywozi 
się autocysternami lub cysternami kolejowymi 

i rozładowuje się w przepompowni melasy. Stąd me
lasa wędruje rurociągami podziemnymi do melaśni-
ków, gdzie jest magazynowany odpowiedni zapas dla 
produkcji. 

Zbiorniki kwasów mineralnych 

Obok melasy do hodowli muszą być stosowane rów
nież inne pożywki, zawierające fosfor i azot oraz całą grupę 
mikroelementów. Jako pożywki fosforowej można uży
wać kwasu ortofosforowego jako pożywki azotowej wodę 
amoniakalną, a do utrzymania odpowiedniego środowis
ka w hodowli (tzw. pH) stosuje się kwas siarkowy. 

Poza tym stosuje się sole, jak siarczan amonu, siar
czany magnezu, potasu i inne. Do hodowli dodaje się rów
nież witaminy i to w szerokim zakresie. 

Cały ten materiał musi być rozpuszczony i rozcień
czony wodą, aby mógł być przyswojony przez drożdże. 

Przygotowanie pożywek 

Przygotowanie pożywek, a więc pokarmu dla 
drożdży, jest niezmiernie ważnym ogniwem w hodowli 
i dlatego wymaga wielkiej staranności i precyzji. Mu
szą być zachowane odpowiednie stężenia i rozcieńcze
nia oraz temperatury przebiegu procesów. Same po
żywki muszą być starannie oczyszczone z zanieczy
szczeń mineralnych i organicznych, aby materiał przy
gotowany nie utrudniał procesu fermentacyjnego, 
a równocześnie dawał produkt zupełnie czysty, który 
można bezpośrednio użyć do konsumpcji. 

Doskonałym przykładem jest przygotowanie mela
sy do hodowli. Naważona porcja melasy po rozcieńcze
niu jest sterylizowana (gotowana) z dodanym kwasem 
siarkowym i ewentualnymi innymi chemikaliami. 
Następnie wirowana dla usunięcia zanieczyszczeń 
mineralnych i organicznych. W trakcie tego procesu 
następuje usuwanie lotnych kwasów organicznych 

Obiekty Pomorskiej 
Fabryki Drożdży 
w Tczewie 

Fot. St. Zaczyński 
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i likwidacja mikroflory bakteryjnej. Dopiero tak przy
gotowana melasa po schłodzeniu trafia do zbiorników 
dozowniczych na produkcję. 

Przygotowanie materiału hodowlanego 

Aby należycie przeprowadzić fermentację należy 
przygotować odpowiedni materiał hodowlany. W labo
ratorium mikrobiologicznym wybiera się odpowiedni 
szczep drożdżowy. Dla wyselekcjonowania możliwie do
rodnej i mocnej komórki drożdży, nadającej się do ho
dowli w produkcji, wydziela się w specjalnie sterylnym 
boksie tę jedną komórkę, namnaża się na pożywkach labo
ratoryjnych i wysiewa na skos agarowy. 

Komórki ze skosów agarowych są materiałem matecz
nym do hodowli laboratoryjnej. W laboratorium należy 
uzyskać przyrost biomasy do hodowli w stacji czystych 
kultur. Uzyskuje się się to w wyniku kolejnych stadiów 
hodowlanych w szkle. Aby ilość materiału wysiewnego 
mogła być wykorzystana w produkcji, proces namnaża-
nia prowadzi się dalej w małym i dużym Lindnerze. Ma
teriał dany na fermentację jest jeszcze zbyt małą ilością, 
aby przeprowadzić przemysłową hodowlę. Dlatego następ
ne stadialne namnażanie odbywa się w dziale produkcji. 
Od komórki matecznej do otrzymania drożdży handlo
wych mija 8 do 12 dni. 

Fermentacja 

Proces fermentacji prowadzi się w stosunkowo du
żych zbiornikach o pojemności średnio 120 m3 nazy
wanych kadziami fermentacyjnymi w roztworze wodnym, 
gdyż drożdże przyjmują pokarm całą powierzchnią ko
mórki. W trakcie procesu należy zapewnić odpowiedni 
dopływ surowców - pokarmu, który jest bardzo dokła
dnie kontrolowany i rejestrowany. Fermentacja prowa
dzona jest w środowisku tlenowym, a więc wtłacza się do 
fermentorów znaczne masy powietrza, którego ilość musi 
być również precyzyjnie ustalona dla danego okresu fer
mentacji. 

O prawidłowym przebiegu fermentacji decyduje po
ziom wytwarzanego przez drożdże alkoholu w brzeczce. 
Proces należy prowadzić przy prawie zerowym stanie al
koholu. W trakcie fermentacji wydzielane są duże ilości 
ciepła, które musi być odprowadzone poza układ fermen
tom. Wszystkie te parametry, ilość dozowanego pokarmu 
- melasy, ilość powietrza, temperatura fermentu, stan 
alkoholu w brzeczce, pH środowiska i inne - muszą być 
pilnie śledzone, rejestrowane i regulowane do odpo
wiednich wielkości. 

Nad wielością czynników wpływających na proces 
fermentacji, który trwa 12-18 godzin, trudno było zapa
nować człowiekowi prowadzącemu ten proces. Dlatego 
przemysł fermentacyjny stosunkowo wcześnie wprowa
dził automatyzację. Pomorska Fabryka Drożdży w Tcze
wie, jako pierwsza w kraju, wprowadziła komputery ste
rujące technologią. W fermentorach jest zainstalowany 
szereg czujników, sond, przepływomierzy i innych urzą
dzeń przekazujących dane o procesie do tablicy wskaź
ników obok fermentora i dalej do komputera w maj-
strówce. Wszystkie wyniki są wyświetlane na bieżąco oraz 
rejestrowane w komputerze i poprzez sieć przekazywane 
do pokoju analiz. Tam procesy są sprawdzane, ana
lizowane i w oparciu o ten materiał następuje przygo
towanie kart szarżowych do prowadzenia następnych fer
mentacji. Komputer pracujący w układzie fermentacji 
posiada wejścia na sterowanie automatami dozującymi, 
które ze względu na szczupłość środków nie są jeszcze 
obecnie zainstalowane. Komputerowa kontrola procesu 
fermentacji wpłynęła na zdecydowaną poprawę jakości 
drożdży, ich jednolitość jakościową, oszczędności mate
riałowe, surowcowe i energetyczne. 

Wirowanie i magazyn mleczka drożdżowego 

Fermentacja jest prowadzona z udziałem znacznej 
ilości wody. Dla dalszej obróbki drożdży musi być usu
nięty balast wody. Pierwszy stopień odwadniania nastę
puje na wirówkach drożdżowych. Tu następuje zagęsz-

Automat komputerowej 
kontroli procesów 
technologicznych 
Fot. St. Zaczyński 
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W pakowni gotowych 
wyrobów 

Fot. St. Zaczyński 

czanie i płukanie drożdży. Z wirówek otrzymujemy tzw. 
mleczko drożdżowe o koncentracji 14-16% drożdży. 
Mleczko drożdżowe jest przechowywane w chłodzonych 
zbiornikach do czasu jego dalszego przerobu. 

Mleczko drożdżowe I-ej i II-ej generacji jest mlecz
kiem, które stanowi materiał wyjściowy do kontynuowania 
produkcji. Natomiast mleczko III-ej generacji jest prze
znaczone do obróbki handlowej. 

Filtracja i pakowanie 

Mleczko III-ej generacji, tzw. drożdże handlowe są 
kierowane na filtry próżniowe lub prasę filtracyjną, gdzie 
następuje dalsze usunięcie nadmiaru wody. W ten sposób 
otrzymujemy plastyczną masę drożdży, która już na tym 
etapie uzyskuje jedyny charakterystyczny dla drożdży prze
łom muszlowy. W tej postaci drożdże trafiają na maszy
ny pakujące lub idą do suszarni dla otrzymania drożdży 
suszonych. Drożdże te zawierają, w zależności od skiero
wania na suszenie lub do pakowni, od 26% do 35% su
chej masy. 

Drożdże prasowane (dzisiaj winno się mówić filtro
wane) są pakowane w kostki 0,5 kg, 100 g i batony 5 kg. 
Na życzenie klienta można stosować również inne grama
tury np. 1 kg i 50 g. Każda z tych gramatur jest pakowa
na w zbiorcze jednostki transportowe po 10 kg. Jako opa-

kowanie transportowe stosowane są kartony, składane 
skrzynki drewniane i kosze druciane. 

Opakowaniem bezpośrednim może być pergamin, 
półpergamin parafinowany, folia aluminiowa. Nie zaleca 
się opakowań nieprzepuszczalnych, gdyż drożdże są ży
wym organizmem, a więc oddychają, tracą część wody 
i dlatego drożdże wyschnięte nie są zepsute. Po zapako
waniu drożdże trafiają do chłodni, gdzie czekają na spe
dycję w temperaturze 0-6°C. Również przewóz drożdży 
odbywa się w warunkach chłodniczych. Do transportu 
służą samochody chłodnie. 

Schładzanie drożdży po ich wyprodukowaniu jest 
ważnym elementem utrzymania ich jakości, gdyż w wa
runkach chłodniczych są spowolnione procesy życiowe 
i drożdże mogą przez kilka tygodni zachować pełną zdol
ność fermentacyjną. 

SŁABOŚCI PRZEMYSŁU DROŻDŻOWEGO 

Produkcja drożdży, jak z poprzedzającego opisu 
wynika, jest wodo i energochłonna. Gdy dużo 
wody, to i dużo ścieków. Obydwa media są bar

dzo kosztowne. Również znaczne zużycie energii elek
trycznej i cieplnej decyduje o wysokim koszcie wytwa
rzania. Równocześnie duże ilości wody, cukrów, che-
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mikaliów i przy otaczającej dużej ilości drobnoustro
jów powodują wysokie zużycie (zniszczenie) obiektów, 
sprzętu, rurociągów itp. Stąd bardzo wysokie nakłady 
remontowe i inwestycje odtworzeniowe dla utrzyma
nia sprawności produkcji. Poza tym jest to przemysł 
nieliczny i nie najmocniejszy ekonomicznie, więc nig
dy nie miał odpowiedniego lobby społecznego ani eko
nomicznego. Jego znaczenie i ważność jest dostrzegana 
w okresach wojny, katastrof i nadzwyczajnych sytua
cji atmosferycznych. Ponieważ drożdże to wypiek chle
ba, a więc rola strategiczna tego przemysłu jest dopie
ro widoczna gdy nastąpi nieszczęście, katastrofa. Jed
nak zdarzeń nadzwyczajnych jest niewiele, więc oce
na tego przemysłu jest traktowana raczej w katego
riach mikro ważnych. Należy po prostu przyjąć taki 
stan rzeczy i normalnie z nim żyć i pracować. 

GŁÓWNI ODBIORCY 

D rożdże piekarskie są przeznaczone głównie dla 
piekarnictwa i cukiernictwa w 80-85%. Nie
wielki odsetek do 15% trafia na rynek detalicz

ny dla konsumentów indywidualnych. Zarówno jakość 
drożdży, odpowiednie rasy, jak i rozkład tzw. siły pęd
nej, jest przygotowywany pod zapotrzebowanie tej gru
py odbiorców. Wszelkie nowe tendencje w piekarnic-
twie są bacznie śledzone i są przygotowywane odpo
wiednie szczepy drożdży dla tych nowych potrzeb. Inne 
drożdże potrzebuje mała piekarnia, a zupełnie inne 
duża przemysłowa piekarnia. Inne drożdże są dla ciast 
ciężkich, inne dla lekkiego pieczywa. Do ciast wyso-
kocukrowych i niskocukrowych albo pieczywa pszen
nego lekkiego tzw. francuskiego, dla pieczywa wy-
mrażanego i tradycyjnego muszą być stosowane różne 
rodzaje drożdży. Stąd częste kontakty, wspólne szko
lenia i stała współpraca z Zakładem Badawczym Prze
mysłu Piekarskiego. 

Przemysł drożdżowy od pewnego czasu traci łącz
ność ideową ze swymi korzeniami rodowodowymi 
tj. przemysłem spirytusowym, a coraz więcej ma wspól
nego z przemysłem piekarskim, jako swoim głównym 
partnerem w produkcji, technice i technologii. 

Istniejące drożdżownie pokrywają pełne zapotrzebo
wanie kraju na drożdże. W niewielkim stopniu (1,5-2%) 
rynek jest wzbogacany drożdżami z zagranicy. Większość 
polskich drożdży jest na przyzwoitym europejskim pozio
mie jakościowym i posiada względnie atrakcyjne opako
wanie. Niewielki odsetek krajowych drożdży trafia na ryn
ki państw ościennych. Pomorska Fabryka Drożdży w Tcze
wie pokrywa ok. 18% rynku krajowego. Działa w pasie 
od Gdańska do Warszawy i następnie po Zieloną Górę. 
Mając na uwadze corocznie zwiększaną produkcję o ok. 
8% należy energicznie ale i rozważnie działać na rynku 
odbiorców, bo zdobycie i nie utrzymanie rynku źle świad
czy o producencie. Dewizą Pomorskiej Fabryki Drożdży 
w Tczewie jest pełne uszanowanie odbiorcy - ter
minowość, solidność i pełna gwarancja od zaraz. To atut 
zakładu i szansa jego rozwoju. 

• 

JÓZEF WELTROWSKI 

Dlaczego 
ks. płk Józef Wrycza 

zerwał współpracę 
z Tajną Organizacją 

Wojskową 

„Gryf Pomorski" 

Odpowiedź na to pytanie znalazłem 
we wspomnieniach ks. kapelana Fran
ciszka Wołoszyka pod tytułem „Ogień 
i łzy", wydanych, w Detroit w roku 
1982. 

W jednym z rozdziałów, zatytułowa
nym „Gryf morduje polskiego ofice
ra, czytamy: 

„Na horyzoncie życia partyzanckiego w tej kaszu
bskiej części Pomorza pozostanie na zawsze jako cie
mna plama zamordowanie kapitana Ryś-Gierszew-
skiego. Poznałem go osobiście, kilka tygodni przed 
tragedią, na zebraniu partyzanckim w nocy, na pust
kowiu koło wsi Dziemiany. 

Był to starszy pan, pełen energii, odważny oficer, 
rwący się do pracy z zamiarem jak najlepszego służe
nia Polsce, zatroskany o jedność akcji partyzanckiej 
i o większe jej natężenie. Spotkaliśmy się właśnie ce
lem omówienia koordynacji działalności partyzan
ckiej. Byłem bardzo zadowolony z tego spotkania. 
Wyczułem w nim wartościową jednostkę w walce 
z okupantem. Zaimponował mi swoją postawą praw
dziwego Polaka. 



Ks. płk Józef Wrycza 
Fot. ze zbiorów autora 

Toteż wiadomość o zamordowaniu go, która na
deszła do mnie z pierwszego źródła, tej samej tragi
cznej nocy, przygnębiła mnie ogromnie. 

Niespodziewanie zjawił się wczesnym rankiem 
w moim schronie ppor. „Soból" (Szalewski) i "Czar
ny", którego nazwiska nie pamiętam. 

- Księże kapelanie, smutna wiadomość - rzekł 
Soból nie ukrywając wielkiego wzruszenia. Był bla
dy i dolna warga drgała mu. Czarny cynicznie uś
miechnął się. 

- A co się stało? 
- Kapitan Ryś nie żyje... 
- Co? Jak to możliwe? Czyżby Niemcy napadli 

na jego schron? 
- Nie, swoi... Został skazany na śmierć przez or

ganizację „Gryf i właśnie tej nocy wykonano wy
rok. Kolega Czarny był świadkiem jego śmierci. 

- Na miłość Boską, nie rozumiem! Polacy zabili 
swego Rodaka! Polskiego oficera! W ukryciu! Ale za 
co? Czyżby coś zdradził Niemcom? 

- Nie, nie, broń Boże! On był dobrym Polakiem! 
- A więc za co, za co zamordowany? 
- Nie wiem, księże kapelanie, może kolega Czar

ny zna więcej szczegółów, bo mieszkał z nim do ostat
niej chwili. 

J 14 

Potem spuścił oczy, patrząc w ziemię. Podej
rzewałem, że wiedział wszystko, ale nie chciał 
mówić. (...) 

Kilka miesięcy później „Czarny" zginął w bun
krze zabity granatem przez policję niemiecką. Sę
dziwy pułkownik ksiądz Wrycza dowiedziawszy się 
o tej zbrodni zerwał całkowicie łączność z „Gry
fem" a mnie polecił spisać szczegóły morderstwa 
celem zachowania ich na okres powojenny. Oso
biście również odżegnałem się od wszelkiej współ
pracy z organizacją, która bezprawnie mordowała 
swoich rodaków". 

Ostry spór między czołowymi przywódcami 
„Gryfa Pomorskiego" - Józefem Dambkiem i Józe
fem Gierszewskim nie był tylko wyrazem konflik
tu ambicjonalnego, lecz miał swe źródło w różnej 
orientacji politycznej. „Gryf Pomorski" w swej de
klaracji programowej zapisał ścisłe podporządko
wanie się polskim władzom w Londynie. Mimo to 
delegatom Komendy Głównej Armii Krajowej nie 
udało się pozyskać do ściślejszej współpracy Józe
fa Dambka, który raczej skłaniał się do współpra
cy z emisariuszami Armii Ludowej. Snop światła 
na ten dramat „Gryfa" rzuca artykuł chorążego 
W.P. Alojzego Jędrzejewskiego poświęcony 
wspomnieniom o kapitanie Janie Kazimierzu 
Szalewskim ps. „Szpak", „Soból" a opublikowa
nym w „Gdańskim Przekazie (wyd. Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręgu 
Gdańsk). 

Oto dwa charakterystyczne cytaty: 
„Jesienią 1941 r. por. „Szpak" nawiązuje kon

takt ze Stanisławem Lesikowskim ps. „Las", 
komendantem powiat. PAP w Kościerzynie. Przy
czyną tej decyzji są rozdźwięki w kierownictwie 
TOW „Gryf Pomorski" pomiędzy ks. płk Wryczą 
a jego z-cami, Józefem Dambkiem ps. „Lech" i Jó
zefem Gierszewskim ps. „Ryś" wskutek czego ks. 
płk Wrycza zrzeka się funkcji prezesa i odchodzi 
w zacisze". (...) 

„W lecie 1943 r. Józef Dambek ps. „Lech" 
likwiduje swego rywala Józefa Gierszewskiego ps. 
„Ryś", zaś kpt „Sobolowi" przesyła list, gdzie grozi 
mu śmiercią za rzekomą dezercję z „Gryfa". Grozi 
również „Lasowi" wyznaczając mu termin zerwa
nia z Armią Krajową i połączenia się z TOW „Gryf 
Pomorski" (...) 

Taka jest gorzka prawda ujawniona po pół wie
ku, która bulwersuje wszystkich żyjących jeszcze 
bojowników o wolność i suwerenność ojczyzny. Jest 
ona przestrogą dla współczesnych liderów życia 
społecznego. 

KMR 



8 lipca 1920 

IZYDOR BREJSKI 

Po objęciu Pomorza przez władze 
polskie ludność tamtejsza polska 
była chętna i chciała tamtejszej 

władzy okazać wielką pobłażliwość, bo 
wiedziała, że to siły niewyszkolone. Chęt
nie byłaby tej nowej władzy przebaczyła 
błędy popełnione, ale miała prawo żądać, 
ażeby to byli urzędnicy sumienni i spra
wiedliwi. Niestety na rozmaite naczel
ne stanowiska dostali się ludzie nie
odpowiedni, którzy już przedtem sta
rali się o nepełnienie swojej kieszeni, 
a dzisiaj nie troszczą się o dobro Pań
stwa i obywateli, lecz tylko o dobro 
swoich przyjaciół. Niektórzy urzędni
cy po prostu nie poczuwają się do żad
nej odpowiedzialności, szafują pie
niędzmi bez rachunku, stwarzają nowe, 
niepotrzebne urzędy, napychają biura per
sonelem w wielkiej części niemieckim, 
którzy interesantów traktują gorzej niż 
dawni urzędnicy 

(p. Rajca: System p. Seydy). 
Podatki gminne i powiatowe rosną 

z błyskawiczną szybkością, społeczeń
stwo jest przestraszone, ludność patrzy 
z przerażeniem dokąd ta polityka nas 
zaprowadzi. Władze mało się troszczą 
o przepisy prawne, a przykład idzie z góry. 
Przy wyborach do Sejmu było rozporzą
dzenie Komisarza Sejmowego, że wieców 
przedwyborczych zgłaszać nie potrzeba, 
a starosta żądał zgłaszania wieców 
przedwyborczych i przysyłał nawet żan
darmów. W rozpisywaniu wyborów gmin
nych wójtowie i sołtysi poszli w ślad sta
rosty i zgłaszali samowolnie listy kandy
dackie. 

Postępowanie takie wywołało wiel
kie rozgoryczenie pomiędzy ludnością. 
Mimo pełnych biur, interesanci otrzymują 
na swe podania odpowiedzi późno, albo 
wcale nie otrzymują, a urzędowe ogłosze
nia dochodzą po terminie upłynnionym. 
Ludności odmawia się prawa zebrań, na
wet takiego niepolitycznego, jak w celu 
założenia kółka rolniczego. Interesantów 
traktuje się lekceważąco, posyłając ich 
z biura do biura, szczególnie robotników 
i drobnych rzemieślników, tak samo i rol
ników. Każe im się czekać godzinami, 
a panów i Niemców załatwia się grzecz
nie i zaraz 

(Glos: Tak jak w Warszawie). 

KMR 

Rady miejskie zostały rozwiązane 
i ludność miała prawo spodziewać się, że 
nastąpią wybory do rad miejskich, tym
czasem pan wojewoda zamianował rady 
miejskie 

(Głos: Tak jak w Małopolsce znowu). 
Ludność na Pomorzu ma tych wszy

stkich władz z nominacji już dość 
i domaga się, aby jak najprędzej zostały 
rozpisane wybory do rad miejskich, bo 
nie ma do ludzi z nominacji zaufania, 
gdyż dostali się tam częściowo znani li
chwiarze i paskarze. 

Nie mniejszą bolączką na Pomorzu 
jest sprawa przysłanych tam urzędni
ków z innych dzielnic. Wiemy dobrze, 
że na Pomorzu urzędnicy z innych 
dzielnic są koniecznie potrzebni, ale 
spodziewaliśmy się, że Rząd przyśle 
nam siły fachowe najlepiej wyszkolone 
i co najsilniejsze charaktery. Niestety 
często dzieje się inaczej. Urzędnicy ci 
traktują ludność miejscową z góry i z po
gardą, rozpowiadają, że przyszli na Pomo
rze kulturę zaprowadzić, postępowa
niem swym atoli często dowodzą, że 
prawdziwej kultury mogliby się dopie
ro nauczyć od ludności na Pomorzu. 
Wychowani w twardej szkole obowiąz
kowości, żądamy, aby oni spełniali 
przyjęte obowiązki, aby pracowali su
miennie, nie brali łapówek i nie demo
ralizowali nam ludności, dzięki Bogu 
moralnie zdrowej. 

Nie mniejsze rozgoryczenie wśród 
ludności wywołały zarządzenia gospodar
cze, szczególnie prawem kaduka zapro
wadzony dekret o zrównaniu marki nie
mieckiej z marką polską. Niczym nie 
usprawiedliwiony ten krok, zaprowadzo
ny przez Poznań, ogłoszony na sześć ty
godni przed zawładnięciem przez Poznań
skie swej kolonii pomorskiej, wywołał 
wprost fatalne skutki. Rozporządzenie to 
jest masowym wywłaszczeniem jednej 
części ludności na rzecz drugiej. Jeden 
dekret przewartościowywa miliardowe 
wartości. (...) 

Podobnież szkodliwie działa na ży
cie gospodarcze cło wywozowe na ko
nieczne produkty, których w kraju nie ma, 
a które są konieczne dla rozwoju i utrzy
mania życia gospodarczego. Brak w Pol
sce żelaza, brak maszyn rolniczych, brak 
papy i smoły, brak cegły. A cóż się dzieje? 
Oto urząd dla handlu z zagranicą przy Mi
nisterstwie byłej Dzielnicy Pruskiej w Byd-

goszczy pozwala hakatystom niemieckim 
wywozić maszyny rolnicze i inne towary 
do Niemiec (...). 

Zarząd sprawami aprowizacyjnymi 
również niedomaga. Mimo cen maksy
malnych na świnie, bydło i mleko, lud
ność bezrolna, choć to lato i pastwiska są 
dobre, nie widzi mięsa i mleka bo wszy
stko idzie na pasek do Gdańska i do Nie
miec (...). 

Ludność robotnicza na Pomorzu jest 
bez koszuli i bez obuwia, jest bosa. a ostat
nie ubranie z ciała jej spada (...). A tym
czasem w Łodzi fabryki nie mają pracy, 
bo nie mają zbytu (...). 

Jeszcze jedną sprawę poruszyć muszę. 
Przy okupacji Pomorza przez wojsko pol
skie cała ludność witała wojsko polskie 
z największym entuzjazmem, ale wkrótce 
nastąpiło przykre przebudzenie. Zaczęto 
usuwać nielicznych oficerów Pomorzan, 
którzy znali stosunki i duszę ludu, i przy
syłać oficerów z innych dzielnic. Ci postę
pują butnie, jak dawniej oficerowie nie
mieccy, lekceważą ludność miejscową 
i szydzą z niej, że nie umie mówić popraw
nie po polsku. Tak, przyznaję, że tak jest. 
Ludność tamtejsza mówi kiepskim języ
kiem, ale ona temu niewinna. Gdyby pa
nowie ci znali dokładnie historię Pomo
rza, to inaczej ceniliby ten lud pracowity, 
który w tak ciężkich warunkach utrzymał 
język polski. (...). Młodzi oficerowie po
stępowaniem swoim dawali zgorszenie 
i budzili rozgoryczenie (...). 

Nie chcemy dzielnicowości. chcemy 
należeć bezpośrednio do Warszawy, ale 
żądamy, by nasze Pomorze traktowano nie 
jak dawne Dzikie Pola, które dopiero za
ludnić trzeba, lecz aby liczono się z is
tnieniem ludności polskiej, kulturalnej 
i pracowitej. Demokratyczna ludność Po
morza nie ścierpi, by różni młodzi urzę
dnicy i oficerkowie na modłę junkrów 
niemieckich i rosyjskich czynowników ją 
traktowali. Reakcyjne rządy, drażniące 
ludność pomorską w najwyższym stopniu 
szkodliwe zarządzenia gospodarcze, bu
ta i arogancja urzędników sprawiają jak 
najgorsze wrażenie. 

Nie taką Polskę sobie ludność Pomo
rza wyobrażała, nie do takiej Polski przez 
setki lat tęskniła. Rozgorycznie jest wiel
kie i niechęć ku Polsce zatacza coraz szer
sze kręgi. Trzeba, żeby jak najszybciej 
nastąpiła rewizja tych stosunków, bo źle 
się tam dzieje. 
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ADAM POSZWIŃSKI 
wiceminister byłej dzielnicy pruskiej 

Muszę wyrazić ubolewanie, że 
pan poseł Brejski zaskoczył 
Rząd, względnie Ministerstwo 

nie poinformowawszy go poprzednio. 
(Wrzawa. Różne okrzyki na lewicy. 
Pietrzyk: Co to za zwyczaj? 
Głos: Pan nie powinien być tutaj! 
Marszałek dzwoni). 
Zdaje mi się, że byłoby wskazanym, 

ażeby pan poseł Brejski poprzednio po
informował Rząd, a następnie dopiero, 
gdyby w Ministerstwie nie uzyskał re
form, przyszedł do Sejmu 

(Różne okrzyki i wrzawa na lewicy) 
(...) Mmo wszelkich zastrzeżeń, które 

pan Brejski wypowiedział... 
(Potworna wrzawa na lewicy) 
... przemówienie jego było zbyt ogól

nikowe, zbyt ciężkie zarzuty były stawia
ne wielu wyższym urzędnikom, żeby moż
na je spokojnie przyjąć do wiadomości 

(Głos: Nie, tego nie można przyjąć 
spokojnie do wiadomości). 

Tak nie można tego spokojnie przy
jąć do wiadomości i dlatego tylko stwier
dzam, że byłoby lepiej, gdyby pan Brej
ski powiedział wyraźnie nazwiska, dla
tego że z tych ogólników... 

(Wielka wrzawa i różne okrzyki na 
lewicy). 

(...) Nie można w sposób tak ogólni
kowy rzucać kamieni na urzędników, bo 
trafić mogą one tych, którzy obowiązki 
swe spełniają uczciwie i rzetelnie. Ja tyl
ko chcę wziąć w obronę tych uczciwych 
urzędników . (Wrzawa trwa). 

STANISŁAW WACHOWIAK (NPR) 

Gdy Polska odebrała Pomorze, osa
dzono tam z góry wojewodów 
i starostów należących do jednej 

partii (Głos na prawicy: Jakiej partii?). 
A przede wszystkim wybrano rady 
miejskie komisaryczne. Konstatuję, że 
w tych radach miejskich nie było 
przedstawicieli ludności, ale byli znów 
przedstawiciele jednej partii politycz
nej (Głos na prawicy: Jakiej partii?) 
Wy, Panowie, doskonale wiecie, o ja
kiej partii mowa. Tak rządzić nie
podobna! (...) Niemczyzna wszechwła
dnie panuje jeszcze na Pomorzu i w Księ
stwie. Do dnia 1 kwietnia, nim Rząd 
wydalił kolejarzy niemieckich, mieliśmy 
administrację kolejową niemiecką i do 
dzisiejszego dnia Niemcy panoszą się je
szcze na pocztach, w szkołach i kole
jach. Otóż żądać musimy, ażeby te sto
sunki ustały, (...). 

Stwierdzam, że rządy starostów i wo
jewodów wywołują ogromne niezadowo
lenie i wrzenie wśród ludności, a nikt nie 
ma oczu otwartych, aby widzieć, jakie 

niebezpieczeństwa nam grożą. (...) 
Jak wyglądają stosunki kościelne? 

Z tego miejsca muszę stwierdzić, choć 
nie mieszam się do stosunków kościel
nych, bo one mnie nic nie obchodzą, 
że nie można w Polsce pozwalać, aby 
na Pomorzu panowali biskupi niemiec
cy i kanonicy niemieccy wbrew woli 
ludności. (...) Mamy w kapitule kano
ników niemieckich, mamy w Pelplinie 
biskupa Niemca, regensem (rektorem -
JB, PH) jest Niemiec. Wykłady w semi
narium duchownym w Pelplinie odby
wają się w języku niemieckim. Stwier
dzam, że jest to skandal publiczny (...) 

(...) A teraz gdybym zaczął mówić 
o władzy wykonawczej wojska, a więc 
o żandarmerii, o tych nadużyciach, które 
dzieją się na różnych stacjach przejścio
wych do Niemiec, o nadużyciach, które 
się dzieją na Pomorzu, to trzeba by tomy 
pisać, ażeby ten temat wyczerpać. Chęt
nie Rządowi materiałem służyć mogę (...). 

(...) A co mam mówić o błędach 
w dziedzinie administracji, skarbowo-
ści, administracji finansowej, bo Pa
nowie wiecie, że nasz zabór miał 
odrębną administrację skarbową? Je
stem cokolwiek fachowcem w tej dzie
dzinie, więc mogę to mówić. Stwier
dzam tylko, że nieudolne, dyletanckie 
zarządzenia rządu dzielnicowego w tej 
dziedzinie pozbawiły Polskę milionów 
marek, naraziły Skarb nasz na straty, 
których nikt nam nie zwróci. 

(...) P. Przedstawiciel Rządu miał 
smutną odwagę zabrać głos wobec nasze
go referatu wczorajszego, to była smutna 
odwaga, bo gdyby się zorientował, to wie
działby, że źle się dzieje na Pomorzu 
i w Poznańskiem (...) 

Jeszcze raz powiem, że niezmiernie 
jest mi przykro, iż w tej ciężkiej chwili 
musiałem zabrać głos i wystąpić z takimi 
rekryminacjami. Nie byłbym tego uczy
nił, gdyby mnie nie zmusił do tego przed
stawiciel Rządu, który zupełnie niepo
trzebnie dziś się tu odezwał po tym, co 
było wczoraj. 

Stawiam w imieniu mojej frakcji 
wniosek, że Sejm oświadczenia przedsta
wiciela Ministerstwa b. Dzielnicy Pru
skiej nie przyjmuje do wiadomości. 

Ks. FELIKS BOLT (ZLN) 

Na to, co wczorajszy interpe
lant, p. poseł Brejski uwy
datnił w swoim przemówieniu, 
że ludność pomorska nie jest zadowoloną 

ze stosunków tam istniejących, zupełnie 
się godzę. Ludność nie jest zadowoloną 
ani z administracyjnych władz, ani z woj
ska, ani z rozporządzeń ministerialnych, 
słowem z panujących stosunków. Z tym 
się zgadzam. 

Chodzi mi tylko o to, Szanowni Ko
ledzy, żebyśmy tę sprawę ubili i napra
wili w sposób spokojny, służąc dobru 
Ojczyzny naszej (Brawa P. Putek: W każ

dym razie trzeba naprawić). Możemy na
prawić, Panowie, i trzeba naprawić, i gło
śno upominałem się o to i w Warszawie, 
i w ministerstwie poznańskim, że żąda
my naprawy stosunków na Pomorzu pod 
każdym względem. Ale, Panowie, musi
my mieć cokolwiek wyrozumienia dla 
tych ciężkich warunków, w jakich obję
liśmy Pomorze. Nie pora, i czasu na to 
nie ma, rozstrząsać poszczególne sprawy 
i wykazywać, że w niektórych wypadkach 
naprawa albo lepsze rządy były często 
niemożliwe. 

Nie waham się tu oświadczyć - ale 
materiały i dowody podam Komisji - że 
ideał polski na Pomorzu najbardziej ob
niżył żołnierz, który do nas przyszedł. Nie
stety, muszę tu powiedzieć w tak cięż
kiej chwili, ale uważam, że to miejsce nie 
nadaje się, ażeby powiedzieć wszystko, 
co się tam stało i o czym wiemy. 

JÓZEF PUTEK (PSL-Lewica) 
• 

Ze administracja w b. zaborze pru
skim nie dopisuje, temu się nie 
dziwmy, albowiem to wiemy, że 

najgorsze elementy, jakie posiadała 
w swym gronie biurokracja polsko-au
striacka, dzisiaj objęły stanowiska urzę
dowe w b. dzielnicy pruskiej. Doszło do 
naszej wiadomości, a co i Panowie mogą 
stwierdzić u Generalnego Delegata Rzą
du p. Gałeckiego, że urzędnicy, którzy za 
przestępstwa służbowe wypędzeni zosta
li z urzędów w Małopolsce, bez zapyta
nia tegoż delegata rządowego o opinię 
przyjęci zostają do urzędów w b. dzielni
cy pruskiej. 

STANISŁAW GŁĄBIŃSKI 
(ZLN) 

Jestem tego zdania że dzisiejsza de
klaracja Rządu była zupełnie niepo
trzebna. Byłem także na Pomorzu 

i przekonałem się, że istotnie tam się źle 
dzieje; co prawda, nie bardzo dobrze się 
dzieje i na innych obszarach Rzeczypo
spolitej. Słyszałem na Pomorzu te same 
żale, jakie tu słyszeliśmy, i muszę ubole
wać, że lud pomorski, który ukochał Pol
skę i z takim entuzjazmem przyjmował 
wejście naszych wojsk i w ogóle wejście 
Polaków, dzisiaj objawia coraz to szer
sze niezadowolenie. Musimy zatem wszy
stko z naszej strony uczynić, ażeby temu 
niezadowoleniu kres położyć. Wczoraj 
uchwaliliśmy wybór Komisji sejmowej, 
która ma zająć się zbadaniem tych sto
sunków. Ta Komisja będzie miała przed
stawicieli wszystkich stronnictw, dlate
go uważam, że Rząd niepotrzebnie dzi
siaj składa deklarację, żeby wyprzedzić 
do pewnego stopnia wyniki badań tej 
Komisji. Dlatego, jeżeli jest wniosek, 
ażeby nie przyjmować do wiadomości 
tego oświadczenia, jesteśmy gotowi gło
sować za tym wnioskiem. 
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S z l a k i e m s t a r y c h w a r o w n i 

ANDRZEJ SOLECKI 

Zamek na skarpie 

C z ę ś ć 2 

Przybyły 28 stycznia gen. J. H. Dąbrowski wyzna
czył twierdzę gniewską na miejsce koncentracji 
wojsk polskich przed atakiem na Tczew. Pozosta

łości dawnych obwarowań dawały generałowi, sztabowi 
i żołnierzom możliwość obrony przed ewentualnym atakiem 
wojsk pruskich. Gwarancja bezpieczeństwa, jaką dawał 
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Gniew, zadecydowała że w magazynie zbożowym, mieszczą
cym się w Pałacu Marysieńki, zorganizowano szpital 
z 600 miejscami dla rannych, chorych żołnierzy polskich 
i francuskich, a magazyn w zamku zamieniono na areszt. 

W zwycięskiej bitwie o Tczew (23 luty 1807 r.) rany 
odniosło 16 oficerów, wśród nich Jan Henryk Dąbrowski, 
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jego syn Michał Jan oraz 200 żołnierzy. Wszystkich ran
nych przetransportowano do szpitala w Gniewie, gdzie 
generał przebywał od 24 lutego do 6 czerwca. Do niewoli 
dostało się 800 Prusaków, których osadzono w zamku 
gniewskim. W dniu 6 czerwca o godz. 11.00 w czasie 
przeglądu dywizji Dąbrowskiego pod Gniewem nadszedł 
ze sztabu VIII korpusu marszałka Adolfa Mortiera roz
kaz natychmiastowego wyruszenia do Kwidzyna, a stam
tąd dalej, aby walczyć za nie swoją sprawę, gdy tymcza
sem Pomorze Gdańskie i leżący w jego obrębie Gniew 
pozostały przy Prusach. 

Licznie przemarsze, postoje wojsk, rekwizycje żyw
ności, kontrybucje oraz zahamowanie handlu zbożem 
w pierwszej połowie XIX wieku rujnowały miasto i zubo
żyły ludność. Brak funduszu na remonty oraz brak zain
teresowania niepotrzebnym „magazynem" powodowały 
stopniowe niszczenie zamku. W tym czasie stołp był już 
rozebrany do wysokości korony murów skrzydła północ
nego i wschodniego, wieżyczka w narożniku północno-
zachodnim nie istniała zupełnie. Niszczały również miej
skie mury obronne. Przed 1828 rokiem rozebrano Bramę 
Gdańską i Bramę Malborską 

W1852 roku podjęto decyzję przebudowy zniszczonego 
zamku na ciężkie więzienie. Pruskie ministerstwo spraw 
wewnętrznych kupiło go za 60 tysięcy talarów. Przy okazji 
przebudowy, dokonanej przez stu niewolników w latach 
1857-59, obiekt częściowo zrekonstruowano. Przebudo
wa piwnic na kuchnie wymagała wykucia otworów okien
nych w fundamentach wystających ponad poziom terenu 
oraz wymiany sklepień. Po przebudowie sklepienia krzy
żowe z silnymi gurtami zachowały się tylko w piwnicach 
pod zachodnią częścią skrzydła północnego, pod połu
dniową częścią skrzydła wschodniego i pod częścią wscho
dnią skrzydła południowego. Szereg nowych okien wy
kuto także na parterze, w części przebudowanej na po
mieszczenia biurowe. 

Rekonstrukcja wnętrz objęła tylko kaplicę, w której 
wykonano czteroprzęslowe sklepienie gwiaździste, obni-

Rysunkowa rekonstrukcja skrzydła południowego zamku, 
wykonana przez dr Konrada Steinbrechta w latach 80. XIX w. 

Rep. fot. A. Połomski 
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zając przy tym pierwotną wysokość. Kaplicę wyposażono 
w ołtarz, ambonę i ławki. 

Głównym celem częściowej rekonstrukcji zamku było 
przywrócenie bryle jej średniowiecznego charakteru 
w kształcie zewnętrznym. Przede wszystkim z elewacji ze
wnętrznych usunięto tynk. Przywrócono pierwotny kształt 
łukowy otworom okiennym w kaplicy oraz murom ze
wnętrznym, które dawniej osłaniały pomieszczenia kapi
tularza, refektarza i pomieszczenie reprezentacyjne kom-
tura. W elewacji zewnętrznej skrzydła zachodniego, po
między trzema oknami byłego refektarza i dwoma okna
mi nie istniejącego pomieszczenia reprezentacyjnego 
komtura, wykuto analogiczny, całkowicie nowy otwór 
okienny. 

Zrekonstruowano brakującą wieżyczkę w narożniku 
północno-zachodnim. Nie zdecydowano się jednak na re
konstrukcję stołpu, nadbudowano tylko na jego narożni
ku wieżyczkę, taką jak trzy pozostałe. Wieżyczki nakryto 
dachami. Oczyszczono zasypaną na dziedzińcu środko
wym studnię o głębokości 32 m. Przebudowa zamku po
zwoliła na umieszczenie w nim 800 więźniów. 

Na potrzeby więzienia w Gniewie przebudowano tak
że Pałac Marysieńki i Zameczek Myśliwski. Pałac otrzy
mał neogotyckie szczyty, przemurowano ościeża okien, 
a płaszczyzny muru między oknami otynkowano. Jego 
wnętrza - całkowicie przebudowane - przeznaczono na 
szpital więzienny. Natomiast w przebudowanym Zamecz
ku Myśliwskim i dobudowanych do niego pomieszcze
niach na potrzeby armii pruskiej, uruchomiono warszta
ty dla więźniów. 

Podczas tej kompleksowej przebudowy rozebrano wie-
żę-szalet (gdanisko) w południowo-zachodnim narożni
ku parchamu i zasypano pozostałości fosy. W ciągu murów 
parchamu od strony zachodniej wzniesiono dom bramny 
z wjazdem na teren kompleksu więziennego z pomiesz
czeniami dla straży więziennej. Zrekonstruowano długie 
odcinki murów obronnych podzamcza. Koszt całej przebu
dowy i rekonstrukcji obiektów na terenie wzgórza zamko

wego wynosił 134 tysiące talarów. 
W latach 80-tych zeszłego stule

cia, w oparciu o XVII-wieczny plan 
Puffendorfa i przeprowadzone własne 
badania, dr Konrad Steinbrecht wy-
konał rysunkową i opisową rekon-

, strukcję planu zamku wraz z jego za
łożeniami obronnymi. Całą tę doku
mentację opublikował w książce 
Preussen zur Zeit der Landmeister, 
Berlin 1888. Ten wzrost zaintere
sowania starym zamczyskiem od
sunął na długie lata widmo jego 
zagłady. Natomiast pogłębiała się, 
zapoczątkowana w XVIII wieku, 
dewastacj a miejskich murów obron
nych. Jeszcze przed 1887 rokiem, ze 
względu na zły stan, rozebrano B ra
mę Wodną. 

Po wybuchu I wojny światowej 
zespół zamkowy przejęły władze woj
skowe. Na przełomie października 

KMR 



i listopada 1914 roku, w związku z wtargnięciem armii 
rosyjskiej do Prus Wschodnich, pozostałości twierdzy gniew
skiej włączono do działań wojennych. Wzdłuż Wisły, na 
linii od Gniewa do Ciepłego, stał pododdział artylerii 
składający się z sześciu dział. Żołnierze kwaterowali 
w zamku. Baterią dowodził Karl Lange, w cywilu popu
larny poeta niemiecki. Od 1915 roku w zamku więziono 
wziętych do niewoli oficerów rosyjskich. 

U schyłku I wojny światowej w całej Polsce ożyła 
nadzieja odzyskania niepodległości. Od listopada 1918 roku 
powstawały Powiatowe Rady Ludowe, których zadaniem 
było przygotowanie zrębów administracji i szkolnictwa 
polskiego oraz zabezpieczenie majątku państwowego ma
jącego przejść na własność Polski. 

Ustalona w Wersalu 28 czerwca 1919 roku wschod
nia granica odrodzonej Polski objęła tylko lewobrzeżną 
część pruskiego powiatu kwidzyńskiego, w którego obrę
bie leżał Gniew. O losach Powiśla po prawej stronie Wi
sły miał zdecydować plebiscyt. W związku z tym Gniew 
stał się ośrodkiem działania Powiatowej Rady Ludowej, 
na użytek której władze niemieckie przekazały opusto
szały zamek pokrzyżacki. Delegatem tej rady przy lan-
draturze w Kwidzynie był od czerwca 1919 roku Franci
szek Czarnowski, właściciel ziemski z Gniewskich Mły
nów. W lipcu 1919 roku, pod naciskiem petycji i żądań 
mieszkańców Gniewa i okolic, wycofano z lewego brzegu 
Wisły niemiecką straż graniczną. 

W krótkim okresie czasu uformowano Straż Ludową 
(składającą się z 200 członków) pod dowództwem por. 
Józefa Głowackiego. Ta ochotnicza polska organizacja 
wojskowa, uzbrojona i umundurowana na koszt miejsco
wego społeczeństwa i stacjonująca w starej warowni 
gniewskiej, czuwała nad bezpieczeństwem i porządkiem 
publicznym, a także przeciwdziałała próbom wywiezie

nia przez Niemców znacznych ilości zboża, bydła, drew
na budowlanego i opałowego oraz zapasów spirytusu. 

Już od grudnia 1919 roku w zamku urzędował mia
nowany przez rząd polski pierwszy komisaryczny staro
sta gniewski, Franciszek Czarnowski. Natomiast po wkro
czeniu we wtorek, 27 stycznia 1920 roku, wojsk armii 
gen. Józefa Hallera Gniew został stolicą powiatu, a za
mek siedzibą biura starostwa i wydziału powiatowego. 

Po przeprowadzeniu 11 lipca 1920 roku plebiscytu na 
Powiślu, Rada Ambasadorów w Paryżu w dniu 12 sierp
nia 1920 roku przyznała Polsce pięć wsi na prawym brze
gu Wisły: Janowo, Bursztych, Nowe Lignowy, Małe Pól
ko, Kramrowo oraz sześć łąk nadwiślańskich i port rzeczny 
Korzeniewo (Kurzybrak) z urządzeniami. Tereny te prze
kazano władzom polskim i włączono do powiatu gniew
skiego w dniu 16 sierpnia 1920 roku. 

Ustalone ostatecznie granice i most kolejowy na Wi
śle linii Opalenie-Kwidzyn wymagały należytej ochro
ny. Jeszcze w sierpniu 1920 roku ze stacjonującego 
w zamku gniewskim oddziału Straży Ludowej i depor
towanych z Syberii polskich zesłańców utworzono II ba
talion 65 pułku piechoty. Dla potrzeb tej jednostki prze
kazano zespół zamkowy. Mieszczące się tam biuro sta
rostwa przeniesiono najpierw do wydzierżawionego domu 
prywatnego przy ul. 27 Stycznia, a następnie do nowego 
budynku zbudowanego za 100.000.000 ówczesnych ma
rek polskich. 

Dnia 20 lipca 1921 roku o godz. 20.30 pod dachem 
zamku wybuchł w kilku miejscach pożar. Akcję ratunkową 
podjęły straże pożarne przybyłe z okolic oraz z Grudzią
dza i Tczewa. Kierował nią naczelnik straży z Grudziądza, 
Leon Kraszewski. Strażacy i żołnierze z narażeniem życia 
wynieśli z zagrożonych miejsc broń i amunicję. W czasie 
walki z żywiołem sufity górnych kondygnacji spadając 

Pożar zamku, 20 lipca 1921 r. 
Odbitka szklanej kliszy, A. Frost 
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Zamek po spaleniu. Fot. z 1921 r. 
Repr. fot. F. Maciejewski 

zawaliły dolne korytarze, grzebiąc pod sobą trzech gru
dziądzkich strażaków: Władysława Kamińskiego, Józe
fa Bendiga i Adama Findlinga. Zdołano ich jednak ura
tować. 

Akcja ratunkowa trwała 14 godzin. Ocalało tylko 
wnętrze skrzydła południowego. Wnętrza pozostałych 
skrzydeł wypaliły się do piwnic. Przyczyną pożaru było 
celowe podpalenie. Energiczne śledztwo wykazało, że na 
strychu zgromadzone stosy akt oblano benzyną i podpa

lono. Zbiorniki przeciwpożarowe na poddaszu nie były 
napełnione wodą, co uniemożliwiło ugaszenie pożaru 
w zarodku. Gaśnice w zamku okazały się niesprawne, 
a węże były poprzecinane. Uszkodzona była również stu
dnia na dziedzińcu zamkowym, a silnik pompy też za
wiódł. Wszystko wskazywało na sabotażową działalność 
lecz jej sprawców nigdy nie wykryto. 

Zamek po spaleniu zabezpieczono przykrywając de
skami i papą ocalałe skrzydło południowe oraz obron-

Zabezpieczone ruiny zamku. Zdjęcie z 1962 r. 
Rep. fot. A. Połomski 
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ne ganki w wewnętrznych murach obwodowych. W tak 
zabezpieczonej ruinie wykorzystywano jedynie parter 
skrzydła południowego, gdzie znajdował się magazyn 
mundurowy, którego szefem był sierż. Piotr Bielaw
ski. W 1935 roku na terenie przedzamcza po jego pół
nocnej stronie wzniesiono nowy budynek koszarowy. 

Dnia 2 września 1939 roku Gniew włączono - podob
nie jak całe Pomorze - do Trzeciej Rzeszy. Od listopada 
1939 do początku 1940 roku w piwnicach i pomieszcze
niach zadaszonego skrzydła południowego istniał obóz 
przesiedleńczy dla Polaków i Żydów z Gniewa, Tczewa 
i okolic. Z Tczewa przebywało tu około 1800 rodzin. Cięż
kie warunki obozowe i złe traktowanie powodowały, że 
wielu więźniów umierało na miejscu w obozie. Część prze
siedleńców rozstrzelano w Lesie Szpęgawskim, a tych 
którzy przeżyli - wywieziono do obozu w Potulicach lub 
na przymusowe roboty w głąb Rzeszy. Potem w zamku 
i innych budynkach znajdujących się na terenie wzgórza 
zamkowego oraz w specjalnie zbudowanych barakach na 
Dybowie (wieś ta od 29 X 1863 r. jest włączona do mia
sta) przetrzymywano francuskich, angielskich i rosyjskich 
jeńców wojennych. 

W 1943 roku w Gniewie powstała szkoła podoficerska 
wojsk niemieckich. Na potrzeby szkoły przejęto między 
innymi zespół zabudowań zamku. Południowe skrzydło 
zamku adaptowano wówczas na kasyno. Niemcy w tym 
okresie sporządzili plany rekonstrukcji zamku, które jed
nak ze względu na niepowodzenia na frontach nie zosta
ły zrealizowane. Rozwój wojennych wypadków zmusił 
okupantów do przekształcenia Gniewa i okolic w silny 
punkt oporu, mający powstrzymać natarcie wojsk radziec
kich w kierunku Gdańska. Do prac fortyfikacyjnych spro
wadzono wojskowe jednostki ukraińskie, a do pomocy 
przymuszono miejscową ludność. W końcu 1944 roku 

pomieszczenia szkoły podoficerskiej i inne nadające się 
do użytku w zespole zabudowań zamkowych zamieniono 
na szpital wojskowy, bowiem z frontu wschodniego przy
bywało coraz więcej rannych. 

Dnia 16 lutego 1945 roku oddziały 2 Armii Ude
rzeniowej II Frontu Białoruskiego rozpoczęły natar
cie na miasto. Warownia gniewska znów pełniła funk
cję tarczy dla ukrytych w jej murach żołnierzy. Kilka
krotne ponawiane próby wojsk radzieckich natrafiały 
na silne przeciwdziałania garnizonu niemieckiego. Do
piero 7 marca 1945 roku o godz. 6.00 po kolejnym 
zmasowanym natarciu 2 Armii Uderzeniowej pod do
wództwem gen. Fieduninskiego hitlerowcy skapitu
lowali i Gniew został wolny. 

Działania wojenne spowodowały nieznaczne znisz
czenia na terenie zespołu zamkowego. Przez rok korzy
stała z niego męska drużyna harcerska, potem ze wzglę
dów bezpieczeństwa na kilka lat bramy zamku zostały 
zamknięte. W latach 1950-57 stacjonował tu 57 batalion 
saperów. Po rozwiązaniu jednostki wojskowej obiekt 
wrócił we władanie harcerzy. 

Częściowa adaptacja pomieszczeń zamkowych pozwo
liła na ich użytkowanie do celów kulturalnych. W skrzy
dle południowym powstała sala ekspozycyjna. Zgroma
dzono w niej zbiory dotyczące historii, kultury ludowej, 
archeologii, militariów i publikacji związanych z Gnie
wem i najbliższą okolicą. Organizujący salę harcerze spo
wodowali znaczne rozbudzenie zainteresowania turystycz
nego warownym obiektem. 

Pierwszym wstępnym działaniem konserwatorskim 
było sporządzenie w 1961 roku inwentaryzacji, przepro
wadzonej przez Pracownię Konserwacji Zabytków 
w Gdańsku. Inwentaryzację uzupełniono ukończoną 
w czerwcu 1962 roku przez mgr Iwonę Strzelecką doku-

Elewacja zachodnia zamku. Tablica ku czci mieszkańców ziemi gniewskiej, 
pomordowanych w latach 1939-1945. Odsłonięta 1 września 1962 r. 

Fot. autora z 1985 r. 
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mentacją historyczną „Zamek Krzyżacki w Gniewie". 
W czerwcu tego samego roku w zachodnim skrzydle za
mku wmurowano marmurową tablicę upamiętniającą mie
szkańców ziemi gniewskiej, pomordowanych przez hitle
rowskich okupantów. Tablicę odsłonięto 1 września, 
w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. 

W lipcu 1964 roku w nie wyjaśnionych okolicz
nościach w reprezentacyjnej sali harcówki wybuchł 
pożar. Zapalił się parkiet i drewniany strop w po
mieszczeniu na parterze, dzięki natychmiastowej 
i sprawnej akcji Ochotniczej Straży Pożarnej nie do
puszczono do rozprzestrzenienia ognia na inne po
mieszczenia. Brak środków finansowych na usunięcie 
skutków pożaru oraz obawa przed możliwością pow
tórzenia podobnego wypadku wpłynęły na podjęcie 
decyzji o przeniesieniu siedziby ZHP na teren miasta, 
a zamek znowu zamknął swe podwoje. 

O zamku stało się głośno w prasie. Pod naciskiem wie
lu publikacji warownią zaopiekowała się gniewska Fa
bryka Maszyn i Odlewnia. Z deklarowanych obietnic 
niewiele wynikało, obiektu nawet nie zabezpieczono 
przed dalszą dewastacją. Jednak po roku nad zamkiem 
zajaśniała pomyślniejsza gwiazda. W 1967 roku za
bytkiem zainteresowała się dyrekcja Muzeum Zamko
wego w Malborku. 

Nowa propozycja przewidywała zlokalizowanie 
w gniewskim zamku muzeum sztuki i techniki foto
graficznej. Koncepcja ta zrodziła się z porozumienia woje
wódzkich władz konserwatorskich, środowisk artystów 
fotografików i Ministerstwa Kultury i Sztuki. Projekt zago
spodarowania zespołu zamkowego przewidywał także sze
reg rozwiązań korzystnych dla samego miasta i jego mie

szkańców. Poza muzeum zaistnieć miała stała ekspozycja 
historyczna ziemi gniewskiej, sala teatralno-koncertowa 
i kinowa, a także kawiarnia w piwnicach. Dziedziniec za
mkowy miał służyć spektaklom plenerowym. Tereny przy-
zamkowe planowano wykorzystać dla celów ogrodniczych. 

Położony na wiślanej skarpie Pałac Marysieńki miał 
spełniać zadania domu pracy twórczej z zapleczem labo
ratoryjnym dla artystów fotografików. Miało tu być zlo
kalizowane również kino studyjne i archiwum filmów 
amatorskich. W tej doskonale zaadaptowanej bazie odby
wać się miały Biennale Fotografiki Artystycznej Krajów 
Nadbałtyckich i coroczne festiwale firnów amatorskich 
o zasięgu międzynarodowym. 

Prace rozpoczęto w 1969 roku i trwały dwa lata. Wy
konano strop ostatniej kondygnacji, naprawiono koronę 
murów wszystkich skrzydeł. W zwieńczeniu elewacji -
w miejscu istniejących przekuć i przemurowań - odtwo
rzono pierwotny kształt otworów strzeleckich ganku 
obronnego - w skrzydle północnym tylko częściowo. Za
łożono stalową konstrukcję dachu, żelbetonowe ruszty 
dachowe oraz pokryto dachówką typu mnich i mniszka. 
Po trzech latach przerwy, wiosną 1974 roku wznowiono 
prace w skrzydle południowym i częściowo wschodnim. 
Kilkunastoosobowa ekipa malborskiej Pracowni Konser
wacji Zabytków dokonała w tych częściach wymiany stro
pów i zbudowała ścianki działowe projektowanych po
mieszczeń. Na zewnątrz założono reflektorowe oś
wietlenie zamkowych elewacji. Pogłębiający się kryzys go
spodarczy kraju dotarł także do gniewskiej Fabryki Maszyn 
i Odlewni, która zdołała zmienić nazwę na Zakłady Me
chanizmów Okrętowych „FAMA". Głównemu inwestoro
wi planu odbudowy i rekonstrukcji zamku zabrakło pie-

Pałac Marysieńki wzniesiony w 1678 roku, przebudowany w XVIII w. Fot. z 1962 r. 
Repr. fot. A. Połomski 
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niędzy, dlatego rozpoczęte prace w skrzydle południowym 
i zachodnim przerwano jesienią 1974 roku. 

W 1975 roku, po zmianie podziałów administra
cyjnych, władze miejskie Gniewa ponowiły starania 
o uratowanie nadwiślańskiego zabytku. Gniew należał do 
grupy siedemnastu miast o priorytecie rewaloryzacji 
w skali kraju. Efektem przeprowadzonych rozmów z woje-
wodą gdańskim była decyzja z 30 października 1975 roku 
o przeprowadzeniu kompleksowych prac budowlano-kon-
serwatorskich, zmierzających do odnowy zabytków i nada
nia im współczesnych funkcji użytkowych związanych 
z rozwojem turystyki. 

Realizacji dawnego projektu użytkowego zaniechano, 
bowiem pojawił się nowy, bardziej jakby funkcjonalny 
i przydatny miastu. Rozpoczęto od opracowania „Studium 
rewaloryzacji zespołu staromiejskiego miasta Gniewa" 
i „Studium odbudowy i adaptacji zespołu zamkowego". 
Projekt przewidywał pełną odbudowę zamku i jego adap
tację na cele kulturalne. W Zameczku Myśliwskim prze
widywano lokalizację gastronomii lub klubu sportowego, 
w Domu Bramnym biur PTTK i mieszkań dla pracow
ników, a w Pałacu Marysieńki hotelu. Projekt prze
widywał również pełną funkcjonalność terenów przy-
zamkowych - zieleńce, ogrody, tereny zabaw i sportów, 
wszystko w dwóch wersjach: oddzielnie dla dzieci 
i dorosłych. 

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy przeprowadzono 
także prace badawcze nad przeszłością Gniewa. Badania 
archeologiczne udokumentowały słowiański rodowód osa
dy i odsłoniły relikty zachowane pod ziemią: fragmenty 
drewnianych domów, starych ulic, fortyfikacji czy też 
portu rzecznego. Te cenne odkrycia przysporzyły Gnie
wowi rozgłosu. Miasto stało się obiektem zainteresowań 
miłośników turystyki indywidualnej, a także instytucji 

i organizacji zajmujących się turystyką zbiorową i wcza
sami pracowniczymi. 

W 1976 roku rozpoczęły się pertraktacje z dyrekcją 
naczelną Funduszu Wczasów Pracowniczych na temat za
gospodarowania zespołu zamkowego. Kolejny ambitny 
projekt przewidywał przekształcenie całego kompleksu 
w ośrodek wczasowo-rekreacyjny. W Pałacu Marysieńki 
miał powstać hotel na 90 miejsc z pokojami jedno i dwu
osobowymi, a w zamku i pozostałych obiektach - restau
racje, kawiarnie i kluby rozrywkowe. 

Nim przystąpiono do prac, w dniach 6-8 września 
1977 roku na dziedzińcu zamkowym odbył się 
VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „Bazu-
na 77". Uczestnicy imprezy pozostawili w warowni trwa
ły ślad swojej bytności w postaci wielu przeróżnych ini
cjałów i nieprzyzwoitych napisów na murach. 

30 grudnia 1977 roku wydano decyzję o przekazaniu 
terenu zespołu zamkowego we władanie FWP, po czym 
ruszyły roboty remontowe i adaptacyjne. Najpierw zabra
no się za Pałac Marysieńki. Wymieniono dach, wstawio
no okna i rozpoczęto prace we wnętrzach. 

W lutym 1980 roku niespodziewanie ożyły za
bezpieczone ruiny zamku. W dawnej kaplicy zamkowej urzą
dzono salę sądową a południowo-wschodni narożnik par
teru zamieniono na gabinet pałacowy hrabiego Kościelskie-
go. Rynek i fragmenty niektórych ulic też zmieniły swoje 
oblicze. Stało się tak za przyczyną ekipy filmowej zespołu 
„Tor", która realizowała w Gniewie film Filipa Bajona 
„Wizja lokalna 1901" mówiący o wydarzeniach strajku 
szkolnego we Wrześni. Zamek gościł z tej okazji Tadeusza 
Łomnickiego, Daniela Olbrychskiego, Mieczysława Voita, 
Jerzego Stuhra, Jerzego Trelę, HenrykaBistę... 

Po sierpniu 1980 roku wiele się w Polsce zmieniło. 
Przestała istnieć Centralna Rada Związków Zawodowych, 

Naprawa i pokrycie dachem korony murów wszystkich skrzydeł zamku w latach 1969-1967 r. 
Repr. fot. A. Połomski 
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a wraz z nią niechciany przez nowe związki Fundusz 
Wczasów Pracowniczych. Kolejny inwestor nie doczekał 
się ukończenia prac konserwatorskich w zamku. Zanie
pokojone władze Gniewa wystąpiły o dotacje do istnieją
cego jeszcze Funduszu Rozwoju Kultury. Jednak przy
dzielone środki były tak skromne, że ekipy budowlane 
bardzo rzadko odwiedzały plac odbudowy. 

W grudniu 1983 roku zespół zamkowy przejęło ów
czesne Ministerstwo Administracji i Gospodarki Prze
strzennej. Nowy inwestor miał nowe plany. Postanowiono 
stworzyć kompleks pogodnej starości dla zasłużonych 
pracowników administracji państwowej. W Pałacu Ma
rysieńki miały powstać pomieszczenia mieszkalne dla 
pensjonariuszy, natomiast w zamku - centrum rehabili
tacyjne z dobrze wyposażoną bazą medyczną. Tereny przy-
zamkowe miały się przekształcić w ogródki dla mieszkań
ców ośrodka pogodnej starości. 

Regularne prace zaczęły sie ponownie tylko w Pałacu 
Marysieńki. Położono parkiety, zainstalowano centralne 
ogrzewanie i urządzenia sanitarne. Pałac piękniał z dnia 
na dzień, ale kolejne zmiany w polskiej administracji spo
wodowały, że inwestujący resort przestał istnieć. Dokła
dnie po dwóch latach inwestycję przejęło nowe Minister
stwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komu

nalnej, które nie zmieniając już projektu ani koncepcji 
przystąpiło do kontynuacji prac. 

Kiedy w 1987 roku nastąpiła ponowna zmiana resortu 
nikt nie chciał już ani zabezpieczonych ruin zamku, ani 
nawet komfortowo odrestaurowanego Pałacu Marysieńki. 
Na skutek interwencji władz Gniewa zrodził się pomysł 
przekazania pałacu do dyspozycji służby zdrowia która 
miała go adaptować na szpital. Po kolejnych wizytach róż
nych komisji zdecydowano, że pałac na szpital się nie nadaje. 

W grudniu 1988 roku władze centralne pozbyły się kło
potu i przekazały zamek wraz w pałacem i przyległościami 
na własność miastu. Nowy właściciel podjął nowe działa
nia, może tym razem bardzo skuteczne. W marcu 1989 roku 
Urząd Miasta i Gminy w Gniewie zawarł umowę ze Spółką 
Akcyjną Zakłady Hotelowe w Warszawie, w myśl której 
zamek pokrzyżacki, Zameczek Myśliwski i Budynek Bram-
ny zostały stopniowo odrestaurowane z dochodów uzyska
nych z eksploatacji Pałacu Marysieńki, zaadaptowanego na 
hotel z 60 miejscami noclegowymi o wysokim standardzie. 
Wszystko wskazuje na to, że wreszcie upadnie mit o prze
kleństwie ciążącym nad zamkowym wzgórzem i tym razem 
udało się ożywić starą warownię. Uruchomiony w niej zo
stał ośrodek muzealny, centrum folkloru pomorskiego i wiele 
innych instytucji kulturalnych. 

Ważniejsza literatura 

Biskup M. Labuda G.: Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. 
Gdańsk 1986. 

Bolduan T.: Książę Świętopełk. Gdańsk 1966. 
Chełmecki T.: Krótki zarys historii miasta Gniewa. Gniew 1933. 
Choińska -Bochdan E.: Gniew znany i nieznany. „Z Otchłani Wie

ków", R. 49:1983, nr 1-2 
Godlewski J.R., Odyniec W.: Pomorze Gdańskie. Koncepcje 

obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 1939. 
Warszawa 1986. 

Guerąuin B.: Zamki w Polsce. Warszawa 1984. 

Milewski J.: Szlakiem Jana Sobieskiego po Ziemi Kociewskiej. 
Starogard Gdański 1983. 

Odyniec W., Ostrowski K.: Sobieski na Pomorzu. Gdańsk 1983. 
Odyniec W., Węsierski J.: Gniew dawny i współczesny. Gdańsk 1966. 
Pachoński J. : Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818 . War

szawa 1981. 
Podhorodecki L.: Wazowie w Polsce. Warszawa 1985. 
Schultz W.: 675 Jahre Stadt Mewę an der Weichsel 1297-1972, 

Dusseldorf 1972. 
Strzelecka I. : Gniew. Wrocław 1982. 
Strzelecka L: Zamek krzyżacki w Gniewie. Dokumentacja histo

ryczna P.K.Z. Oddział w Gdańsku. Gdańsk 1962. 
Studia Programowe: Zamek i Pałacyk Myśliwski Gniew. Gdańsk 1975. 

CO TO JEST MAŁA OJCZYZNA 

To jest przeszłość i tradycjo - wszystko to, co się złożyło na jej obecny 
kształt jaki zastaliśmy i w jakim obecnie żyjemy. Nie ma takiego miejsca, 
które by nie było świadkiem jej przeszłości i które by nie było przesiąknie te 
jej tradycjq. Przeszłość jest obecna w przyrodzie, we wszystkim, co stworzyli 
i zbudowali nasi poprzednicy. Obecna jest w pamięci ludzi, w dokumentach, 
w zachowanych odrębnościach lokalnych i obyczajach. Żyje też w czymś nieu
chwytnym a bliskim: w specyficznych pejzażach, zachodach słońca, dźwiękach 
i zapachach wieczoru, nocy i południa... 
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MAREK ŚLIWA 

Piotr z Nowego 
Piotr z Nowego to najstarszy syn komesa Święcy (Świętosława), wojewody gdańskiego 

po 1286 roku, brat Jaśka ze Sławna i Wawrzyńca z Darłowa. Rodzina Święców, należąca 
obok rodu Wyszeliców do najbardziej wpływowych na Pomorzu Gdańskim przełomu 
XIII i XIV wieku, wywodziła się z ziemi słupskiej. Święcą senior, przed otrzymaniem pala-
cji gdańskiej, był m.in. kasztelanem słupskim. Należał do osób z najściślejszego otoczenia 
księcia Pomorza Gdańskiego, Mściwoja II (znanego także pod imionami Mszczuj i Mestwin). 
Po jego śmierci i przejściu Pomorza, zgodnie z układem w Kępnie (1282), pod zwierzchnic
two księcia wielkopolskiego, Przemyśla II, zamordowanego wkrótce potem w Rogoźnie, 
opowiedział się po stronie Władysława Łokietka. Był zwolennikiem zacieśniania związków 
z odradzającą się z rozbicia dzielnicowego Polski. Miało to szczególne znaczenie wobec 
stale rosnącego zagrożenia niezależności Pomorza ze strony potężniejącej Marchii Bran
denburskiej . Poparcie ze strony Święców pomogło Łokietkowi w umocnieniu jego zwierzch
ności nad Pomorzem. Książe Władysław nie potrafił jednak należycie docenić wkładu Świę
ców w swą sukcesję, a także roli, jaką ten ród odgrywał na Pomorzu. Łokietek preferował 
bowiem możne rody polskie, Nałęczów, Pałuków, a szczególnie Zarembów. Przedstawiciel 
tego rodu - Mikołaj Jankowie - został wojewodą pomorskim. 

Możnowładztwo wielkopol
skie jednakże zaczęło opo
wiadać się coraz bardziej 

zdecydowanie przeciw Łokietkowi. 
Czując zbliżający się upadek oraz 
chcąc umocnić swą pozycję na Po
morzu, książę Władysław nadał sze
reg urzędów i godności przedstawi
cielom rodu Święców. Święcą senior 
otrzymał w 1299 roku namiestnictwo 
pomorskie; jego syn, Piotr, został na
tomiast mianowany kanclerzem po
morskim. Nastąpiło to dnia 30 kwie
tnia 1299 roku. Jest to druga wzmian
ka źródłowa o Piotrze Świecy. Po raz 
pierwszy wymieniony jest w doku
mencie, noszącym datę o jeden dzień 
wcześniejszą, czyli z 29 kwietnia, jako 
prepozyt kaliski. Musiał więc Piotr 
posiadać niższe święcenia. 

Wcześniejsze losy jego życia nie 
są nam znane. Można jedynie przy
puszczać, że w chwili otrzymania 
wysokiego urzędu kanclerskiego, 
musiał mieć co najmniej dwadzie
ścia kilka lat, jeśli nie więcej. Mógł 
się więc urodzić w latach 70-tych 
XIII wieku. 

Zmiana sojuszy na Pomorzu nie 
mogła już uratować Łokietka, który 
wyzuty ze swych godności udał się 
na wy gnanie. Władzę na znacznych 
terenach Polski i na Pomorzu objęła 
czeska dynastia Przemyślidów, 
w osobie króla Czech, Wacława II, 
który w 1300 roku koronował się 
również na króla Polski. Święcowie 
zostali bardzo szybko rozpoznani 
przez nowych władców co do roli, 
ważności na Pomorzu, zachowując 
swe urzędy i własności. Najwyższy
mi zwierzchnikami Pomorza byli jed
nak czescy starostowie. 

Piotr w tym czasie zaczynał wła
śnie swą dworską i urzędniczą ka
rierę, rezygnując ostatecznie z szat 
duchownych. Z polecenia ojca, jak 
i z własnej woli, kilkakrotnie odwie
dził dwór królewski w Pradze, gdzie 
był bardzo dobrze widziany, stając 
się z czasem jedną z najbliższych 
osób Wacława II. Kontakty te zawa
żyły nie tylko na jego politycznych 
losach, lecz i na życiu osobistym. 
Piotr poślubił bowiem córkę podko
morzego królewskiego, Teodoryka 

Szpaczka z Kostelca, Elżbietę. Mał
żeństwu temu patronował sam król, 
według przypuszczeń prof. Górskie
go będący właściwym ojcem owej 
Elżbiety. Piotr w posagu otrzymał od 
niego wsie Serock, Raciąż i Stobno, 
początkowo jako zastaw sumy po
sagowej 200 grzywien praskich sre
brem, a w sierpniu 1305 roku zaś 
jako własność prywatną. Nie były to 
jedyne majętności nadane Piotrowi 
przez króla. Wcześniej bowiem, 
przypuszczalnie jeszcze przed ślu
bem, otrzymał on wieś Starogard, 
odebraną Adamowi Wyszelicy, by
łemu kasztelanowi nowskiemu, za 
jego wierność wobec Łokietka. 
28 czerwca 1301 roku Wacław II 
nadał Piotrowi gród nowski z pod
grodziem, jako jego prywatne mia
sto. Otrzymał wówczas także pod-
nowską wieś Kończyce oraz obwód 
ziemi o powierzchni 8 mil kwadra
towych wokół Nowego wraz ze 
wszystkimi prawami własności, uży
teczności i dziedziczenia, a także 
zwolnieniem od wszelkich opłat i po
datków. Wcześniejszym właścicielem 

KMR 25 



Nowego, jako miasta prywatnego, 
był bliski stronnik Łokietka, Aleksy 
z Lekinsteinu. Od chwili nadania, 
Piotr z rodu Święców występuje 
w źródłach jako Piotr z Nowego. 

W tymże 1301 roku miała mieć 
miejsce próba najazdu i przejęcia 
Pomorza Gdańskiego przez książąt 
rugijskich. Atak ten odparty został 
również dzięki postawie Święców, 
pierwszego podówczas rodu Pomo
rza. Wcześniejsze, często XLX-wiecz-
ne, opinie historyków stwierdzają, że 
wywodzili się oni raczej z ubogiego 
rycerstwa, lecz obecnie mówi się już, 
że ojciec komesa Święcy i jego bra
ta, Wawrzyńca, był osobą majętną, 
posiadającą kilka wiosek. Korzysta
jąc z przychylności Mściwoja II 
i Wacława II, ród ten stale po
większał swe własności ziemskie, 
z czasem tworząc z nich coś na 
kształt oddzielnego terytorium. 

Wiosną 1302 roku, Piotr wraz 
z braćmi, Wawrzyńcem II i Jaśkiem, 
nadał klasztorowi oliwskiemu wsie 
Łęgowo i Graszyno (Grasino). Póź
niej nieco, 7 czerwca 1302 roku, wo
jewoda Święca senior wraz z synami 
nadał swemu służebnemu, Waltero
wi Grelle (Grzeli), dziedziczne wój-
towstwo nowskie. Wedle prawa pol
skiego otrzymał on też 1/3 wpływów 
z opłat sądowych, kar, czynszów, 
opłat z kramów itp. Rodzina Grze-
lów pozostawała przy Święcach do 
1329 roku, wówczas już poza No
wem, w okolicach Tucholi. 

Następne kilka lat życia Piotra jest 
źródłowo słabiej odnotowane. Był to 
okres jego dworskiej i osobistej ka
riery. Jej uwieńczeniem było otrzy
manie przez niego, jako pierwszego 
nie Czecha (niektórzy historycy 
stwierdzają jednak, że pierwszym był 
jego ojciec), Starostwa Pomorskiego. 
Po Oldrzichu z Bożkowie był staro
sta w latach 1305 do 10.IV. 1306 
i pieczętował się wówczas Iwami 
czeskimi. 

W 1305 roku nowy władca Czech 
i Polski, Wacław III, potwierdził fakt 
sprzedaży przez Piotra Zakonowi 
Krzyżackiemu odnotowanej wcześ
niej wsi Starogard. Jest to też pierw
sza wzmianka źródłowa o kontaktach 
Piotra z Krzyżakami. W tymże okre
sie prowadzone były, przypuszczal
nie za wiedzą Piotra, tajne rozmowy 
pomiędzy Przemyślidami a Askańczy-
karni, czyli margrabiami brandenbur
skimi. Dotyczyły one ewentualnej 
wymiany czeskiego Pomorza na bran

denburską Miśnię. Z powodu zamor
dowania w sierpniu 1306 roku w Oło
muńcu Wacława III, pertraktacje te nie 
zostały zakończone. Powołując się ja
koby na potrzebę ich finalizacji, 
margrabiowie podjęli jednakże próbę 
zajęcia Pomorza, korzystając z bra
ku jego oficjalnego władcy. Piotr, 
czując się nadal starostą i zwierzch
nikiem Pomorza, wraz z jego woje
wodą, Święcą seniorem, całą potęgą 
rodu i jego stronników rozpoczął 
obronę. Święcowie jednak, mimo 
całej swej potęgi, nie byli wystar
czająco silni, by objąć autokratyczne 
rządy w tej dzielnicy. Z własnej więc 
woli i z woli większości rycerstwa, 
wzywają Władysława Łokietka. 
Przybywa on na Pomorze w listo
padzie 1306 roku. Nauczony przy
krym doświadczeniem, książę chce 
tym razem sprawować rządy osobi
ste na Pomorzu. Mają mu w tym 
pomóc dwaj jego bratankowie, sy
nowie Ziemiomysla, Przemysł i Kazi
mierz. Piotr z Nowego zostaje więc 
pozbawiony swej godności starościń
skiej, urząd ten przestał bowiem być 
już potrzebnym. Jednak pozostali 
członkowie rodu pozostają na swych 
stanowiskach. Nie zmieniła się rów
nież sytuacja majątkowa rodziny, 
mimo iż niektóre jej własności wcze
śniej należały do stronników Łokiet
ka. Podczas pobytu księcia Włady
sława w Gdańsku, wpłynęła do nie
go skarga biskupa kujawskiego, 
Gerwarda z rodu Leszczyców. Oskar
żył Piotra o dokonanie, w czasie 
sprawowania przez niego starostwa, 
licznych gwałtów i grabieży na do
brach biskupich. 

17 grudnia 1306 roku Łokietek 
doprowadził do rozstrzygnięcia tej
że sprawy. Piotr w procesie ze swej 
strony przedstawił czterech asesorów: 
byłego wojewodę kujawskiego Bro
nisza, sędziego pomorskiego Bogu-
szę, kasztelana puckiego Wojciecha 
i rycerza Jana z Pnia. Przyznał się do 
naruszenia dóbr biskupich, motywu
jąc ten fakt koniecznością militarną, 
gdyż wydarzyło się to w czasie walk 
obronnych podczas najazdu bran
denburskiego. Celem dokonanych 
wówczas konfiskat było finansowa
nie owej obrony, czynionej także 
w interesie Łokietka. 

Łokietek znalazł się więc w bar
dzo trudnym położeniu. Z jednej 
strony byli Święcowie, ród niegdyś 
już przez księcia zaniedbany a teraz 
tak zdecydowanie za nim się opo

wiadający, z drugiej zaś biskup, oso
ba sama w sobie już ważna i jego 
herbów krewni. I znów, podobnie 
jak przed laty, zlekceważył książę 
Święców. Zostali zobowiązani do 
„dobrowolnego" wypłacenia biskupo
wi, tytułem odszkodowania, ogrom
nej sumy 2.000 grzywien - z tego 
1.500 grzywien w monecie toruńskiej. 
Na pozostałe 500 grzywien, w za
staw dali wieś Serock. Wyznaczone 
zostały też trzy terminy spłaty owych 
odszkodowań, z których ostatni przy
paść miał na Wigilię 1307 roku. 

Żeby choć częściowo zatrzeć złe 
wrażenie, wywołane tymże orzecze
niem, książę sam stał się jednym 
z poręczycieli Piotra. Zastawił za 
sumę 60,5 grzywny wieś Przepust 
koło Nieszawy, przeznaczając tę 
sumę na spłacenie Gerwarda. Wszel
kie tego rodzaju posunięcia nie mo
gły już jednak naprawić sytuacji, 
szczególnie, że wysokość sumy spłat 
i ich zaledwie jednoroczny termin do
prowadzał ród do ruiny. Poza tym 
kolejny wzrost roli niepomorskich 
urzędników bardzo ich uraził. 

Pozostając nadal wiernymi Ło
kietkowi, niejako uznając słuszność 
pretensji Gerwarda, jego wzorem za
żądali od księcia zwrotu kosztów, 
poniesionych w obronie Pomorza. 
Wyliczona przez nich suma obejmo
wała też obronę Pomorza przed Ru-
gijczykami w 1301 roku, a ta po
zwoliłaby na szybkie i całkowite 
spłacenie biskupa. Jeszcze bowiem 
w 1306 roku, jakoby na sfinanso
wanie obrony, sprzedali oni Krzy
żakom wieś Rywałd za sumę 90 grzy
wien. Pretensje te zostały przez 
Łokietka całkowicie odrzucone, 
a zbliżał się termin spłaty pierw
szej raty, wyznaczony na 14 maja. 

Przypuszczalnie z inicjatywy 
Piotra z Nowego, uznawanego za 
przywódcę rodu, wówczas doszło na 
ziemi sławieńskiej do nawiązania 
kontaktu między Święcami a margra
biami magdeburskimi. Finałem tego 
stał się układ w Lędowie, zawarty 
17 sierpnia 1307 roku. Wszedł w ży
cie z chwilą jego podpisania i był 
układem jawnym. 

Ksiądz Kujot, wybitny znawca 
historii Pomorza Gdańskiego, przy
puszczał niegdyś, że miejscem zawar
cia owego układu była miejscowość 
Lindow na terenie Marchii, bądź -
według innych badaczy - Lędowo 
koło Sulęczyna. Piotr, wymieniony 
jako jeden z sygnatariuszy paktu, 
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nie mógł przecież z racji odległości, 
uczestniczyć w jego podpisaniu 
w Marchii, ponieważ 21 sierpnia do
kumentem swym w Nowem nadał 
Henrykowi z Lemienicy wieś Fron-
cę. Obecnie twierdzi się, że pakt ów 
podpisano w Lędowie koło Słupska 
i Piotr w tym fakcie uczestniczył oso
biście. 

Istotą układu był kontrakt len
ny. Piotr, czując się nadal starostą 
Pomorza Gdańskiego, wypowie
dział posłuszeństwo, na zasadzie 
prawa oporu, swemu dotychcza
sowemu seniorowi-suzerenowi len
nemu, księciu Władysławowi Łokiet
kowi. Podstawą tego miał być fakt 
niewywiązywania się Łokietka z jego 
obowiązku opieki nad swymi wa
salami, czyli Święcami, czego do
bitnym przykładem było orzecze
nie gdańskie. Jednocześnie Świę-
cowie poddali się wraz z całym 
swym dziedzictwem, a za takie 
uważali w istocie dawniej kontro
lowane przez siebie Pomorze, opie
ce nowych seniorów. Byli nimi mar
grabiowie magdeburscy, Otton I, 
Waldemar Johann V. Wszelkie daw
ne spory i wzajemne pretensje uzna
wano za niebyłe. W zamian margra
biowie przyrzekli im swą opiekę i 
obronę oraz nadali liczne godności i 
dobra ziemskie. Święcowie otrzymali 
w dziedziczne lenno pięć grodów: 
Nowe, Tucholę, Darłowo, Polanowo 
i Sławno (dwóch ostatnich zrzekł się 
wówczas Ludwik Wedel). Seniorzy 
rodu otrzymali dożywotnio gród 
Słupsk, Święca tytuł wojewody, 
a Wawrzyniec tytuł kasztelana słup
skiego. 

Ten, w gruncie rzeczy prywat
ny, a państwowo ważny układ, 
oparty o zachodnie wzorce, stał się 
jedną z przyczyn utraty Pomorza na 
półtora wieku. Należy sądzić, że 
w 1307 roku na mocy tego układu 
nastąpiło wejście wojsk branden
burskich na Pomorze, wspieranych 
ponoć czynnie przez Święców i bi
skupa kamienieckiego. Spotkało się 
to z oczywistą kontrakcją ze stro
ny Łokietka, który nie mogąc zwal
czyć najazdu własnymi siłami, we
zwał na pomoc wojska Zakonu NMP. 
Krzyżacy, bądź to wyparli Branden-
burczyków bądź też zawarli z nimi 
układ, po swym wejściu na Pomorze 
sami je zajęli, krwawo zwyciężając 
broniące się grody, w tym także 
Nowe. Święcowie tymczasem opu
ścili ziemię nowską, przenosząc się 
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w kontrolowane przez ich sprzy
mierzeńców okolice Sławna. Fakty 
te miały już miejsce pod nieobecność 
Piotra, który jeszcze przed zajęciem 
Pomorza został pochwycony przez 
Polaków i osadzony początkowo na 
Pomorzu, później zaś w Brześciu Ku
jawskim. Przyczynili się do tego: wo
jewoda kujawski Stanisław, były wo
jewoda Bonin, wojewoda Przesław, 
syn Bronisza, kasztelan tczewski Ja
kub, podkomorzy tczewski Jan, sę
dzia gdański Bogusza, wojewoda 
świecki Julian, podkomorzy świecki 
Adam (prawdopodobnie Wyszelice). 
Nie znamy dokładnego terminu 
uwięzienia Piotra, ani też jego zwol
nienia. Miało to miejsce pomiędzy 
21 lutego 1308 roku - wtedy to bo
wiem Święca senior sprzedał wieś 
koło Koślina, przeznaczając uzyska
ne pieniądze na uwolnienie syna -
a 9 października 1310 roku, bo wte
dy wolny Piotr jest świadkiem w do
kumencie margrabiów Waldemara 
i Johanna. 

Po uwolnieniu Piotr z rodziną 
pozostał w otoczeniu swych suzere-
nów lennych, którzy nadali mu i jego 
bliskim tytuły grafów: Petrus de 
Neunburch, Jasco de Sclave, Lauren-
tius de Rugenwaldt. Wówczas rozpo
częto też drugi etap tworzenia udziel
nego państwa Swięców. Wyrazem 
tego były lokacje miast, przez nich 
dokonane, min. Darłowa w 1312 
i Nowego Sławna w 1317 roku. Po
morze natomiast zostało 13 września 
1309 roku układem w Słocinie ofi
cjalnie sprzedane przez Marchię fak
tycznie posiadającym ten obszar Krzy
żakom za 10.000 grzywien. Zakon 
NMP proponował wcześniej podo
bną transakcję stronie polskiej. 
Mimo jednak zajęcia i oficjalnego 
kupna Pomorza przez Krzyżaków, 
majętności Święców, jako własności 
prywatne a nie książęce, pozostały 
nienaruszone. Dlatego w początkach 
1312 roku wieś Kozielec sprzedana 
została Michałowi Elber. 

W tymże czasie umarł Święca se
nior, wojewoda słupski. Świadczy 
o tym dokument z 21 maja 1312 roku, 
wystawiony po zgonie. 

W 1313 roku Piotr z braćmi do
konał kilku transakcji z Zakonem, 
reprezentowanym przez wielkiego 
mistrza Carla Dusemera von Trier. 
7 czerwca sprzedał Nowe wraz 
z obwodem za sumę 1.700 grzywien 
sławieńskich i pięć wsi pod Tucholą 
oraz Nowy Młyn. Niebawem zosta

wił za sumę 1.500 grzywien swe 
otrzymane od Zakonu lenna, prze
znaczając uzyskane pieniądze na 
ostatnią ratę spłat należności wobec 
Gerwarda. Zobowiązania te, mające 
charakter prywatny, traktowane przez 
ówczesną opinię za „święte", mimo 
zmian sytuacji politycznej, były ciągle 
aktualne. Sprzedaż ziemi nowskiej 
została jeszcze raz poświadczona 
w Gniewie, dnia 29 lipca, kiedy to 
Piotr kwitował Krzyżakom odbiór raty 
w wysokości 1.000 grzywien. Z tą 
chwilą skończyła się formalna obe
cność Święców na ziemi nowskiej. 

W następnych kilku latach Piotr 
sprzedał, odziedziczone po ojcu wsie 
Strzepcze i Taszewo za 250 grzywien, 
a Ottonowi z Elnitz nadał wieś Bą-
dzieszyn. W tymże czasie umiera brat 
Piotra, Wawrzyniec. Mówi o tym 
dokument z 13 sierpnia 1317 roku, 
w którym to Piotr i Jaśko, za zgodą 
wdowy Elżbiety i jej dzieci Jaśka II 
i Natalii, nadają klasztorowi w Bu
kowie wieś „Messelwitz" koło Sław
na. Piotr cały czas pozostawał w oto
czeniu margrabiego Waldemara, bę
dąc świadkiem jego czynności pra
wnych. Uczestniczył w 1320 roku 
w zjeździe w Barcinie, w którym brali 
też udział książę Warcisław IV, Kon
rad IV biskup kamieński i Zakon. 

Z dokumentu datowanego 3 lip
ca 1320 roku wynika, że Piotr ożenił 
się powtórnie. Dokument świadczył 
o tym, że Anzelm von Blankenburg 
zastawił jemu, jako swemu zięciowi 
wieś „Zwillip" koło Kołobrzegu za 
sumę 900 grzywien monety sławień-
skiej. Dla samego zaś Kołobrzegu 
Piotr i Jaśko wystawiają w końcu 
1320 roku przywilej handlowy. 
Wkrótce potem jeden z dokumen
tów Ottona wymienia Piotra jako 
jego kanclerza. 

30 kwietnia 1321 roku Piotr za 
zgodą rodziny nadał klasztorowi cy
stersów w Pelplinie 200 łanów ziemi 
i jezioro wraz z wyspami. W 1322 ro
ku kupił natomiast od Konrada IV 
dwie wsie i poświadczył wraz z Jaś
kiem zakup przez miasto Darłowo wsi 
"Sella" koło Sławna. Jest również świa
dkiem kilku dokumentów, wystawio
nych przez księcia Wołogoszczy, 
Warcisława IV. Dnia 1 listopada 
1325 roku Piotr nadał Wawrzyń
cowi Wal karczmę i 2 łany ziemi 
koło Tucholi, zaś 9 marca 1326 roku 
wraz z Jaśkiem przekazał pewne 
dobra mieszczaninowi sławieńskiemu, 
Hermanowi Scoussera. 
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D o k ł a d n a data śmierci Piotra 
z Nowego nie jest znana. Pozosta
wił żonę Elżbietę II i osierocił syna 
Piotra II z Polanowa i Sianowa. Zmarł 
pomiędzy 12 marca, kiedy to wysta
wił ostatni swój dokument, a 7 maja 
1326 roku, gdy jego brat, Jaśko, 
oświadczył w swoim dokumencie 
o kilku czynnościach prawnych, do
konanych niegdyś ze swym zmar
łym bratem, Piotrem. 

Z b u d o w a n e z jego u d z i a ł e m 
„państwo Święców" przetrwać mia

ło jeszcze tylko 21 lat. W 1347 roku 
bowiem doszło do zatargu pomię
dzy Święcami a księciem Bogusła
w e m V, który je zlikwidował za po
średnictwem biskupa kamieńskiego, 
Jana Lauenburskiego. Około roku 
1348 umarł bezpotomnie syn Piotr 
z Nowego - Piotr II z Polanowa. Jaś
ko II z Darłowa, syn Wawrzyńca 
umarł w 1357 roku. Wtedy też ule
gły likwidacji wszelkie wcześniej za
warte przez ród kontrakty lenne 
z Marchią i Zakonem. Przetrwała 

jedynie druga linia Święców, której 
początek dał brat wojewody słup
skiego, Wawrzyniec, nosząca na
zwisko Put tkamer od urzędu pod
komorzego. 

Piotr z N o w e g o , jako o s o b a 
prywatna, pieczętował się h e r b e m 
Pobędzie, czyli półgryfem czarnym 
z o g o n e m jesiotra. Godło to wi
dnieje lub też widniało niegdyś 
w herbach wszystkich miast loko
wanych przez Święców. 

• 
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W śród ludu kociewskiego, podobnie jak i pozostałych regionów, od stuleci 
utrwalił się pokutujący do dzisiaj pogląd, że masoneria była synonimem 
zła, jakąś zakulisową, „wielooką" i „wieloręką" organizacją mafijną, pragną-
cą zburzyć istniejący porządek społeczno-polityczny, by na jego gruzach zbudować 

nowy. Członków tej organizacji, masonów, pogardliwie nazywano farmazonami i kojarzono 
ich z wolnomyślicielami, niedowiarkami łub wręcz bezbożnikami. 

Wolnomularstwo, jak wiadomo, jest jednym z najstarszych związków antyfeudalnych, po
wstałym w początkach XVIII wieku w Anglii. Z czasem rzeczywiście stał się laicki i był później 
zwalczany przez Kościół. 

JÓZEF MILEWSKI 

Loże farmazonów 

Z
powstającymi w zachodniej Europie bractwami 
wolnomularskimi, początkowo głównie zawo-

j dowymi, łączono wielkie nadzieje, gdyż po
jawiały się one w tych czasach, kiedy jeszcze nie istnia
ły inne związki polityczne. Specyficznej atrakcyjności 
stowarzyszeniom tym dodawał nimb tajemniczości, ota
czający ich wewnętrzną strukturę, opartą o zasadę hie
rarchii członków i kolejnych stopni wtajemniczenia, 
przejętych od średniowiecznych bractw cechowych 
murarzy - ucznia, czeladnika i majstra - nazywanych 
braćmi. Były też stopnie wyż- sze: kawalerów loży, 
sięgające do siódmego stopnia. Z biegiem czasu na
stąpiło odejście wolnomularstwa od obrony zadań 
zawodowych na rzecz zainteresowań ideologicznych, 
głównie hasłami wolności, równości i braterstwa. 
Budowanie nowego porządku społecznego sugero
wała symbolika używanych rekwizytów murarskich, 
słów, znaków i gestów. Do symboli tych należały 
m.in. fartuch (tajemniczość, ochrona), poziomica (rów
ność), cyrkiel (dokładność), młotek (obróbka), kiel-
nia (doskonalenie i ukończenie pracy), trójkąt (umie
jętność kierowania ludźmi). 

Jednym z najstarszych odgałęzień zachodnio
europejskiej masonerii było wolnomularstwo polskie. 
W latach 1763-1773 na ziemiach polskich powstało 
około dziesięciu podstawowych organizacji tereno
wych, tzw. lóż (od franc. loge - miejsce posiedzenia, 
zebrania), w tym w Gdańsku, Malborku i Starogar
dzie. W epoce oświecenia jedynym ośrodkiem orga
nizacyjnej działalności lóż wolnomularskich na Ko
ciewiu był właśnie Starogard. Dopiero w okresach 
następnych powstawały loże w innych miejscowoś
ciach tego regionu. 

Począwszy od 1770 roku w Starogardzie działa
ła co najmniej jedna loża, chociaż są przesłanki wska

zujące na to, że mogło ich być wiele. Nazwy tych 
placówek wskazują, iż były one organizowane raczej 
przez Niemców i pozostały pod ich wpływami. Na
leży przypuszczać, że członkami tych lóż byli sami 
mężczyźni. Powstanie placówek wolnomularskich na 
Kociewiu niekiedy było powiązane z ważniejszymi 
losami tych stowarzyszeń w siedzibach macierzystych. 

Staroszkocka, tajna loża Augusta zur goldnen 
Krone - Loża Augusta pod Złotą Koroną - została 
założona 3 listopada 1770 roku przez Zinnendorfa 
lub Minerwę z Poczdamu. W jej skład wchodzili głów
nie oficerowie. Starogard liczył wówczas niewiele po
nad tysiąc mieszkańców i w mieście tym była to wów
czas pierwsza organizacja społeczna, zasilająca grupę 
kilku dawnych cechów miejskich o charakterze rze
mieślniczym. W 1774 roku loża ze swego grona wy
kluczyła mistrza katedry, majora von Mansteina i jego 
zwolenników za niemoralne występki. W końcu Zin-
nendorf rozwiązał tę placówkę z powodu złego pro
wadzenia się braci i ich nieposłuszeństwa. 

Część członków starogardzkiej organizacji ma
sońskiej, która poczuła się dotknięta tą decyzją, zwró
ciła się z prośbą do Wielkiej Loży Berlińskiej Zu den 
Drei Weltkugeln - Pod Trzema Globami - o ponowne 
otwarcie loży. Dnia 13 stycznia 1774 roku wolnomu-
larze w Starogardzie otrzymali dyplom na otwarcie 
takiej placówki, ale pod nieco zmienioną, skróconą 
nazwą - Pod Złotą Koroną. W 1775 roku na protek
torów tej loży wybrani zostali książę Franciszek Ka
rol Ludwik von Holstein-Beck i książę Eugeniusz Wir-
temberski. Honorowymi członkami starogardzkiej 
organizacji byli książę Ludwik i książę Fryderyk 
(późniejszy król pruski Fryderyk II, 1740-1786) z Wir
tembergii, a mistrzem katedry w latach 1779-1781 był 
książę von Holstein - Beck. 
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Dnia 5 października 1777 roku powstała w Sta
rogardzie następna loża o nazwie Zum Schild - Pod 
Tarczą, założona przez wspomnianą już wielką orga
nizację w Berlinie, Pod Trzema Globami. Nowa loża 
działała chyba dość prężnie przez wiele lat, bo do
piero 29 maja 1805 roku połączyła się z tą pierwszą 
(tzn. Pod Tarczą + Pod Złotą Koroną), tworząc nową 
placówkę wolnomularską w Starogardzie, pod nazwą 
Julius zur Eintracht - Juliusz w jedności, podporząd
kowana organizacyjnie berlińskiej Loży Trzech Glo
bów. W zależności służbowej wobec nowej placów
ki pozostawało kolejne stowarzyszenie wolnomular-
skie Starogardu o szkockiej tradycji pod nazwą Lu
dwig Zum roten Lowen - Ludwik pod Czerwonym 
Lwem, a założona 2 grudnia 1780 roku. 

Kolejny związek wolnomularski został założo
ny w Starogardzie w dniu 30 czerwca 1796 roku. No
sił nazwę Carreux aux Trois - Kwadrat pod Trójką
tem - i jak sama nazwa wskazuje, wywodzi się 
z francuskiego pnia organizacyjnego, chociaż orga
nem założycielskim były berlińskie Trzy Globy. 

Ostatnią założoną w epoce oświecenia lożą Sta
rogardu była Urania zur Aufgehenden Sonne - Ura
nia pod Wschodzącym Słońcem, która powstała 
20 grudnia 1812 roku, prawdopodobnie z inicjatywy 
hrabiego Ignacego Lubicz Piwnickiego (1785-1867) 
z Małżewka. Podlegała ona również loży Trzech Glo
bów w Berlinie. Narzekał na nią ks. Piotr Knoblauch 
(1778-1823), proboszcz parafii św. Mateusza w Sta
rogardzie w latach 1811-1823, który w aktach para
fialnych m.in. tak napisał: mały Starogard przewyż-
sza największe miasta co do zgorszenia, bo tu kon
kubiny, pijaństwo i stosunki cielesne z Żydami, do
dając, że znaczna część mieszczan należy do związ
ku wolnomularzy, którzy tutaj mają dom zborny, zwa~ 
ny lożą. Nie wiadomo, ile prawdy było w tym twie
rdzeniu i jaki wpływ miało ono na dalsze losy loży, 
która wprawdzie została zamknięta, ale dopiero 1 maja 
1826 roku. 

Ciekawostką tej epoki może być fakt, że człon
kiem jednej z lóż francuskich (choć tradycja ta nie 
została potwierdzona) był Stanisław Leszczyń
ski (1677-1766), król polski (1704-1709 i 1735-1736), 
który w pierwszych dniach października 1733 roku 
przebywał w Lubiszewie kolo Tczewa - przejazdem 
z Warszawy do Gdańska, a w czerwcu 1734 roku 
przed przeciwnikami uciekał w rybackim przebraniu, 
w łodzi zmierzając Wisłą z Gdańska przez Tczew do 
Kwidzyna. 

Masonem był także Hutten-Czapski, właściciel 
dóbr w Opaleniu, który w miejscowości tej wybu
dował dworski pałac i był fundatorem kościoła 
(1773 r.). O przynależność do francuskiej loży ma
sońskiej podejrzewano Józefa Wybickiego (1747-
-1822), działalnością i życiem związanego ze Skar
szewami, Pelplinem, Starogardem. Adam Lewak 
w "Przeglądzie Humanistycznym" (1959, nr 4, s.118) 
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wprawdzie twierdzi, że twórcy słów hymnu narodo
wego przynależność do wolnomularstwa jest niewąt
pliwa. A może to dotyczyć lat 1770-1771, a więc okresu 
studiów w Holandii. W napisanej po 1780 roku roz
prawie pt. Ciemnota, przesąd, uprzedzenia, Wybicki 
wykorzystał wiele idei, motywów i poglądów, 
rozpowszechnianych w ówczesnych środowiskach 
wolnomularskich. 

Wolnomularzami byli niemal wszyscy czołowi 
dowódcy kampanii pomorskiej 1807 roku, którzy ba
wili, zimą i wiosną tego roku, w wyzwolonych mia
stach kociewskich. Członkiem loży był sam gen. Jan 
Henryk Dąbrowski i jego syn, płk Michał. Masonami 
byli także inni legioniści, wysocy oficerowie - Jan 
Nepomucen Umiński, Wincenty Aksamitowski, Do
minik Dziewanowski, Antoni Amilkar Kosiński, Ta
deusz Piotrowski czy Jan Weyssenhoff. Wszystkich 
łączyły cele, powtórzone potem w statucie wolno
mularstwa narodowego w Królestwie Polskim z lat 
1819-1820 O Polsce trójpodzielnej, troiście ugodzonej, 
a nieśmiertelnej, szukającej odwetu i odroczenia. 
Gen J. H. Dąbrowski należał do grona najwyższych 
dygnitarzy masońskich, był bowiem Kawalerem Róża
nego Krzyża w loży siódmego stopnia Braci Francu
zów i Polaków Zjednoczonych. 

Po okresie zaniku lóż, odrodzenie ich działal
ności na Kociewiu nastąpiło w drugiej połowie 
XIX stulecia. O wznowieniu tych organizacji zdecy
dował m. in. przywilej cesarza Wilhelma I z 1872 roku, 
uwalniający loże od uciążliwego nadzoru policyjnego. 
Odtąd każda loża musiała być tylko zarejestrowana 
w sądzie, gdzie należało złożyć statut do zatwier
dzenia. Członkowstwo uwarunkowane było ukoń
czeniem 21 roku życia oraz rekomendacją dwóch braci 
wprowadzających. 

Na przełomie XIX i XX wieku teren Kociewia, 
podobnie jak i poprzednio, objęty był protektoratem 
trzech wielkich lóż staropruskich w Berlinie, wpisa
nych przez księcia i następcę tronu, hr Fryderyka Le
opolda. Były to niegdyś loże o charakterze huma-
nitarno-chrześcijańskim, trudniące się filantropią, 
umożliwiając współdziałanie zarówno katolików, 
ewangelików i Żydów. 

Jednak już na początku naszego stulecia utraci
ły one swój dawny postępowy i kosmopolityczny cha
rakter, przechodząc do postaw nacjonalistycznych, 
zaborczo-odwetowych, z celem umacniania ducha 
niemieckiego. 

Lożę starogardzką wznowiono w 1861 roku, ale 
o jej działalności pierwszych dwudziestu lat nie za
chowały się żadne informacje. W połowie lat 80-tych 
do loży tej należało ośmiu braci z trzecim stopniem 
wtajemniczenia - mistrza. W latach 1885-1888 organi
zacja zbudowała własny, dwupiętrowy dom o po
wierzchni 613 m2 przy ul. Pańskiej 12 (obecnie 
ul. Sobieskiego). Po oddaniu obiektu do użytku (wpis 
notarialny z 18.02.1889 r.) loża Augusta zur Unster-
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blichkeit - Augusta pod Nieśmiertelnością - do 
1905 roku powiększyła się o 22 osoby. Jak wynika 
z zachowanej do dziś księgi immatrykulacyjnej, na 
przełomie lat 1906-1907 starogardzka loża liczyła 
63 członków, wyłącznie mężczyzn, dzielących się na 
braci honorowych (10), urzędników (14), członków 
zwyczajnych (17), członków nadzwyczajnych (13 spo
za Starogardu), brata muzykanta, braci stale wizy
tujących (3) oraz braci służących (5). Wśród nich było 
kilku Żydów. Cztery osoby miały nazwiska o brzmie
niu częściowo lub całkowicie polskim, resztę stano
wili rdzenni Niemcy. Członkowie loży wywodzili się 
z różnych środowisk zawodowych i społecznych -
należeli do niej nauczyciele, prawnicy, lekarze, fa
brykanci, właściciele ziemscy, urzędnicy, kupcy, rze
mieślnicy, wojskowi. Najstarszy miał 80 lat, najmłod
szy nie przekroczył 32 lat. Dniem świątecznym staro
gardzkiej loży był 24 czerwca (Jana Chrzciciela). 

Lożą kierowali: mistrz-przełoźony, podmistrz-
-przełożony oraz sekretarz pochodzący z wyboru, do 
którego uprawnieni byli jedynie bracia posiadający 
trzeci stopień wtajemniczenia, tzn. mistrza. 

Zasadniczą częścią loży przy ul. Pańskiej 12 była 
tzw. świątynia-sala, przeznaczona na obrządki ry
tualne, usytuowana w kierunku zachód-wschód, z su
fitem malowanym na niebiesko. W głębi wschodniej 
części znajdował się tron z katedrą mistrza-prze-
łoźonego (Brata Czcigodnego). Na katedrze-ołtarzu 
leżały węgielnica, cyrkiel, młotek, szpada, biblia, sta
tuty główne, konstytucja. Ważnym miejscem sali był 
tzw. Ołtarz Przysiąg. Uczniowie w świątyni zajmo
wali miejsce w pierwszym rzędzie Północy, czeladni
cy w pierwszym rzędzie Południa, a mistrzowie 
w drugim rzędzie Południa. 

Wejście do sali-świątyni prowadziło przez dwa 
rytualne pokoje. Sala Zawiłych Dróg, zwana też ina
czej Salą Zagubionych Kroków, spełniała rolę przed
sionka z szafami na ubrania, ozdoby i do przecho
wywania dokumentów. Drugi pokój - Izba Rozmyślań 
- urządzony i wymalowany na czarno, wyposażony 
był w różne symbole śmierci. Były w nim również 
ostrzegawcze napisy, np. "Jeśli odczuwasz trwogę, 
nie idź dalej", "Jeśliś fałszywy, drżyj, bo będziesz roz
poznany". Sala-świątynia służyła tylko celom rytual
nym, nie wolno było jej przeznaczyć na bankiety czy 
inne formy towarzyskie. 

Do wybitniejszych postaci masońskiego środo
wiska Starogardu w tym okresie należał niewątpliwie 
Arie Izaak Goldfarb (1855-1925), Żyd, radca handlowy, 
przyjęty do loży w listopadzie 1882 roku. W odstępach 
co dwa lata otrzymał kolejne stopnie wtajemnicze
nia. Na przełomie lat 1906-1907 pełnił w loży funkcję 
jałmuźnika. Fabrykant branży tytoniowej w Starogar
dzie znany był ze swojej charytatywnej działalności, 
m. in. ufundował miastu przytulisko dla bezdomnych 
i ubogich. Do końca 1921 roku pełnił obowiązki rad
cy miejskiego i zastępcy burmistrza. 
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Paul Horstmann (1855-1930?), oficer pruski, po
tem fabrykant, został przyjęty do loży w 1884 roku. 
Znani byli również bracia, Fritz i Paul Munchau, Niem
cy, członkowie loży od 1881 roku. Obaj byli fabry
kantami, pełniąc w loży wysokie funkcje, Edgar 
Schultz (1862-1937), księgarz i malarz akwarelista, 
pierwszy nauczyciel Mariana Mokwy, do loży należał 
od 1899 roku. 

Inni bracia fabrykanci, Max (1852-1931 ) i Otto 
(1854-1921) Winkelhausen, narodowości niemieckiej, 
byli współwłaścicielami zakładów przemysłu spiry
tusowego, uchodzących wówczas za największe i naj
nowocześniejsze w kraju. 

Odzyskanie przez Polskę w 1918 roku nie
podległości nie zostało życzliwie przyjęte przez lożę 
w Starogardzie, jak i pozostałe loże regionu. Ich kie
rownictwo pocieszało się tym, iż mimo "narodowego 
oderwania Pomorza od Niemiec" pozostały jego 
związki z Rzeszą Niemiecką, wynikające z "ducha 
Zakonu". Loże często manifestowały swoje niemieckie 
przywiązanie, narażając się polskim władzom admi
nistracyjnym. 

W regionie kociewskim działały także loże w in
nych miejscowościach. Mało informacji pozostało po 
placówce masońskiej w Świeciu, istniejącej tam sto
sunkowo krótko, bo w latach 1870-1885. 

W latach 90-tych ubiegłego wieku zawiązała się 
również organizacja wolnomularska w Tczewie pod 
nazwą Friedrich zum unauflóschlichen Gedachtnis -
Fryderyk pod Nieprzemijającą Pamięcią. Przed 
I wojną światową działała także w Tczewie loża Tem
plariuszy Dobrych. 

Loża starogardzka, jak i w pozostałych miastach, 
początkowo kontynuowała swoją działalność w la
tach międzywojennych w ramach wyrażonej przez 
Wielką Lożę Rzeszy zgody na tworzenie w Polsce 
loży-dystryktu. Ich aktywność jednak malała, a to 
głównie wskutek wyjazdu wielu członków do Nie
miec lub wymierania starych braci. 

Ostatecznie organizacje masońskie uległy lik
widacji na mocy wydanego dekretu Prezydenta RP 
z 22 listopada 1938 roku o rozwiązaniu zrzeszeń wol-
nomularskich w Polsce. 



Księga immatrykulacyjna. z 1907 roku 
l o ż y Augusta z u r U n s t e r b l i c h k e i t w S t a r o g a r d z i e 

(imię i nazwisko, zawód-stanowisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, data lub rok przyjęcia do loży i nadania I stopnia) 

A. Członkowie honorowi: 

1. Ludwig Eichart, burmistrz, 16.11.1850, 
Tczew, 4.1.1879 

2. Ernst Ewe, lekarz wojskowy, 6.8.1943, 
Detmold, 29.12.1868 

3. Hans Wilhelm v. Flotow, generał-ma-
jor, 25.5.1838, Berlin, 27.8.1867 

4. Paul Giese, dr filozofii, profesor, 
2.2.1847, Gdańsk, 13.9.1879 

5. Herman Holder- Egger, nauczyciel, 
18.1.1827, Królewiec, 13.12.1854 

6. Herman Huke, radca finansowy, 
8.12.1843, Desawa, 4.2.1870. 

7. Gustaw Mitzlaff, oficer ppłk,1842, Ber
lin, 1899 

8. Georg Schuman, dr filozofii, prof. gim
nazjum, 14.5.1846, Gdańsk, 12.6.1874 

9. Max Vogel, dr praw, adwokat, nota
riusz, 22.9.1856, Chojnice, 6.12.1885 

10. Bruno Alwin Wagner, dr filozofii, prof. 
gimnazjum, 1835, Berlin, 1871 

B. Przedstawiciel przy Wielkiej Loży Pru
skiej "Royal-York zur Freudschaft": 

Gustaw Mitzlaff, oficer ppłk, 1842, Ber
lin, 1899 

C. Urzędnicy funkcyjni loży (wszyscy 
zamieszkujący w Starogardzie): 

1. Gusataw Heiligendurfer, radca sądo
wy, 1839, mistrz przełożony, 1889 

2. Theodor Lohrke, dyrektor wyższej szko
ły dziewcząt, 1848, 3- Fritz Munchau I, 
fabrykant, 1853, I Ekspert, 1881 

3. Fritz Munchau I, fabrykant, 1853,I eks
pert, 1881 

4. Otto Winkelhausen, fabrykant, 1854, 
II Ekspert, 1882 

5. Fritz Winioker, prof. gimnazjum, 1854, 
sekretarz, 1892 

6. Carl Kliesch, nauczyciel gimnazjum, 
1832, I mówca, 1887 

7. Franz Magnus, bankowiec, 1867, II 
mówca, 1896 

8. Max Winkelhausen II, fabrykant, 1852, 
I strażnik, 1881 

9. Paul Munchau II, fabrykant, 1855, 
II strażnik, 1881 

10. Wilhelm Rassmann, budowniczy powia
towy, 1854, skarbnik, 1887 

11. Arie Goldfarb, radca handlowy, fabry
kant, 1855, Jałmużnik, 1882 

12. Julius Eggert, prac. kasy sądowej, 1853, 
I gospodarz, 1888 

13- Paul Arndt, radca (rajca), 1858, II go
spodarz, 1897 

14. Leopold Schnaase, prof. gimnazjum, 
1858, brat organizacyjny, 1892 

D. Członkowie zwyczajni: 

15. Louis Aronsohn, radca handlowy i miej
ski, 8.10.1850, Bydgoszcz, 1886 

16. Albert Buhlke, właściciel ziemski, 
4.7.1854, Szl. Gręblin, 13.3-1880 

17. Heinrich Hartingh, dzierżawca dome
ny, 14.3.1840, Bielawki, 11.4.1891 

18. Otto Hallmich, inspektor podatkowy, 
3.9.1848, Starogard, 2.11.1890 

19. Paul Heyder, lekarz dentysta, 26.1.1869, 
Starogadr, 5.12.1897 

20. Paul Horstmann, fabrykant, 9-12.1855, 
Starogard, 7.12.1884 

21. Oscar Klein, rencista, 26.10.1845, Sta
rogard, 2.11.1890 

22. Georg Fried Lange, lekarz wojskowy, 
8.5.1850, Starogard, 1894 

23. Otto Mennicke, inspektor podatkowy, 
9.2.1854, Starogard, 27.6.1897 

24. Adolf Molier, kupiec, 18.2.1862, Staro
gard, 27.2.1904 

25. Ferd inand Neumann II, kupiec , 
13.4.1840, Berlin, 3-11.1888 

26. Fried. Franz Neumann III, zarządca ma
joratu, 17.3.1865, Zduny, 19.3.1898 

27. Albert Pohl, rencista, 2.12.1832, Staro
gard, 11.3.1871 

28. Rudolf Rohrbek, właściciel ziemski, 
7.8.1845, Szl. Gręblin, 12.6.1880 

29. Edgar Schultz, księgarz, 28.2.1852, Sta
rogard, 27.5.1899 

30. Bernard Schultze, lekarz weterynarz, 
4.5.1870, Starogard, 29.3.1903 

31. Hermann Ziehm, rencista, 13-7.1837, 
Sopot, 1.12.1866 

E. Brat muzykant: 

32. Paul Koheffke, nauczyciel szkoły miej
skiej, 10.5.1863, Starogard, 31-5-1890 

F. Członkowie nadzwyczajni (spoza Sta
rogardu): 

33- Alfred v. Biber-Palubicki, malarz, 
21.9.1836, Diseldorf, 14.12.1862 

34. Simon Busse, rencista, 12.1.1828, 
Gdańsk 11.4.1875 

35. Friedrich Wilhelm Frost, kupiec, 
9.2.1826, Gdańsk, 17.10.1863 

36. Joh. Gottfried Justrow, pocztowiec, 
13.1.1841, Sopot, 27.6.1868 

37. Ernst Kruska, radca sądowy, 2.3.1851, 
Wrocław, 7.12.1884 

38. Moritz Levit, kupiec, 30.4.1843, Neh-
lau, 16.2.1878 

39- Otto Liess, lekarz weterynarii, 11.7.1871, 
Berlin, 2.12.1900 

40. Ferdinand Mampe, administrator dóbr, 
13.11.1831, Prussau, 7.4.1883 

41. Jul. Theodor Neumann, inspektor pod., 
20.6.1842, Nowy Port, 8.2.1879 

42. v. Oppeln-Bronikowski, rotmistrz, 
22.5.1831, Górlitz, 3-11.1860 

43. Otto Poerschke, adwokat, nota
riusz,15 10.1861, Lignica, 30.5.1891 

44. Amos Raykowski, właściciel młyna, 
30.3.1843, koło Osia, 29.3-1890 

45. Rudolf Winkelhausen I, kupiec, 
18.8.1849, Gdańsk, 5.2.1876 

G. Rada Honorowa (Sąd Koleżeński?) 
1906-1907: 
Klein, Munchau I, Rassmann, Winke
lhausen III, Winicker, zastępcy: Pohl, 
Hellmich, Schnaase. 

H. Stale wizytujący bracia: 

1. Wilhelm Otto v. Drebber, ppłk komen
dant garnizonu (7), 29.10.1850, Staro
gard, 2.2.1880 

2. Hugo Kauffmann, dr filozofii, prof. gim
nazjum, 5.1.1860, Starogard 5.6.1886 

3. Johannes Rose, st. kontroler podat
kowy, 1.7.1863, Starogard, 7.9.1893 

I. Bracia Służący (Ewentualnie wynagra
dzani): 

1. Wilhelm Bronnert, tapicer, 25.10.1860, 
Starogard, 27.11.1897 

2. Adolf Cosciessa, e k o n o m loży, 
15.12.1874, Starogard, 1.12.1905 

3. Rudolf Feistner, mistrz stolarski, 
10.9.1861, Starogard, 1.6.1901 

4. Aleksander Krzimiński, mistrz 
kąpieliska miejskiego, 24.12.1864, 
Starogard, 16.5.1899 

5. Bruno Marohl, posłaniec magistracki, 
16.10.1859, Starogard, 1.6.1901 

W LUDOWEJ LEGENDZIE mason, zwany farmazonem, kojarzony był ze sprzymierzeńcem diabła, któremu w zamian 
za korzyści materialne, głównie pieniądze, zaprzedał duszę, podpisując własną krwią odpowiednio przygotowany 
cyrograf Dlatego sądzono, ze wolnomularz był człowiekiem bogatym Konszachty z diabłem ponoć powodowały, ze 
farmazon nawet pod nieobecność w domu zawsze wszystko wiedział i widział, co się w nim działo, co praktycznie 
pozwalało mu być obecnym jednocześnie w dwóch miejscach. Stąd niemożliwym było okradanie jego posiadłości, 
gdyż mógł nagle pojawić się przed złodziejem i swoją „milczącą" obecnością przestraszyć go Ale dlatego miał też 
farmazon stałe kłopoty z niedosypianiem, bowiem w każdą noc objeżdżał swoje dobra. Podróżował bryczką, powożo
ną w dwie pary czarnych, wyjątkowo szybkich koni, które odstraszały otoczenie ziejącym z pysków ogniem Farmazon 
pojawiał się we właściwym miejscu szybko i tak samo szybko z niego znikał Jego cechą zewnętrzną wyglądu była 
krótka kozia bródka i długie cygaro w ustach 

Wśród najstarszych mieszkańców Kociewia do dziś przetrwały wspomnienia o farmazonach ostatnich lat zaboru 
pruskiego w Bączku, Turzy, Małzewku, Swarożynie, Kopytkowie, Borkowie, Majewie i Laskowicach. Wolnomularską 
legendą owiany Jest polodowcowy głaz narzutowy, zwany Kamieniem Skarbów (Skarbowiec), leżący w pobliżu nie
wielkiego jeziora Rokitki, będącego niegdyś wraz z lasem własnością wsi Nygut, nazywającej się potem Modrowo, 
obecnie Bolesławowo 

Na Kociewiu znane są jeszcze niesamowite historie dotyczące farmazonów w Zelgoszczy i Komorsku koło Świecia. 
O tym ostatnim dowiadujemy się m i n dzięki powieści Bolesława Eckerta "Saga Kociewska" (Gdańsk 1983). 
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Pomorzanie na emigracji 
Pomorzanie żyjący w diasporze, rozsiani po całym świecie, to mały jeszcze temat, który 

czeka na szersze opracowanie. Brak bowiem dotychczas wyczerpujących publikacji nau
kowych na ten temat, brak dokładnych danych statystycznych z historii pomorskiej emi
gracji, jak i pełnego obrazu współczesnego życia Polonii rodem z Pomorza. A emigracja 
polska z Pomorza Gdańskiego - wiemy to na pewno - uczestniczy w życiu krajów osiedle
nia. Posiada swój wkład na miarę możliwości w rozwój społeczny, gospodarczy, kultural
ny i naukowy państw, których ci emigranci są obywatelami. Emigracja pomorska podlega 
też negatywnym - z naszego polskiego punktu widzenia - procesom pod względem naro
dowym, podobnie jak cała Polonia w poszczególnych krajach. 

Największe skupiska emigracji polskiej z Pomorza Gdańskiego znajdują się dziś w Ka
nadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, RFN i na wyspie Bor-
nholm w Danii. 

W kolejnych artykułach omówimy przyczyny emigracji z Pomorza Gdańskiego, głów
nie z Kaszub i Kociewia, przedstawimy warunki podróży emigrantów oraz przybliżymy 
czytelnikom skupiska emigracji pomorskiej w poszczególnych krajach i dokonamy jej cha
rakterystyki. Publikacje niniejsze nie wyczerpują oczywiście problemu wychodźstwa i osa
dnictwa pomorskiego. Jest to tylko próba pewnego podsumowania dokonana w oparciu 
o dotychczasowy stan badań nad emigracją pomorską. Chodzi bowiem o to, aby na podsta
wie dotychczasowych opracowań, w większości przyczynkarskich oraz zebranego już ma
teriału źródłowego przez autora, wypełnić zasadnicze luki w znajomości zagadnienia. 

PRZYCZYNY I CHARAKTER EMIGRACJI 

ruga połowa XIX i początek XX wieku przyniosły 
ogromną falę emigracji zarobkowej. Objęła ona 
kraje, początkowo głównie zachodnie i północne: 

Anglię, Irlandię, Francję, Niemcy oraz kraje skandynawskie. 
Później również Włochy i Europę Środkową w tym ziemie 
polskie. 

Duży przyrost naturalny, przeludnienie wsi, ucisk 
gospodarczy, polityczny i narodowy, któremu podlegał 
lud polski - oto względy skłaniające do emigracji zarob
kowej polskich „ludzi bezdomnych", jak napisał Stefan 
Kieniewicz. Emigracja była poszukiwaniem chleba i zie
mi, ale dawała też nadzieję na większą niezależność 
i ucieczkę spod ucisku społecznego i narodowego. 

Najwcześniej rozpoczęła się emigracja polska z za
boru pruskiego do Stanów Zjednoczonych i Kanady. 
Znane są pojedyncze przypadki wyjazdu do Brazylii, 
Australii i Nowej Zelandii. Pierwsi emigranci udali 
się tam już w pierwszej połowie XIX wieku. Szcze
gólnie liczna była jednak emigracja w latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych XIX stulecia, stanowiąc 

znaczną część wychodźstwa zamorskiego z państwa 
pruskiego. Objęła ona zarówno Śląsk, Wielkopolskę, 
jak i Pomorze Gdańskie. Wśród emigrantów, którzy 
opuścili wschodnie prowincje państwa pruskiego, tj. wy
mienione wyżej regiony, znajdowało się około 1,2 min lud
ności polskiej. Z tego blisko 500 tysięcy wywędrowało 
za ocean, reszta do zachodniej części Niemiec, głów
nie „na Saksy". 

Wędrówki za ocean odbywały się w warunkach opła
kanych, a jeszcze żałośniejsze głosy dochodziły z Ameryki 
o losie, który tam spotkał wielu emigrantów, szczególnie 
tych nie znających języka i nie posiadających często żad
nych kwalifikacji zawodowych, bądź pieniędzy. Opinia 
publiczna niepokoiła się tą poniewierką ludzką rodaków 
i biła na alarm z powodu wynarodowienia grożącego wielu 
tysiącom emigrantów polskich. 

Publicystyka, zwłaszcza ta przeznaczona dla ludu, 
potępiła emigrację i starała się do niej zniechęcić - zre
sztą bez powodzenia. Wkrótce okazało się jednak, że 
emigracja przynosi także korzyści krajowi. Robotnicy se
zonowi przywozili bowiem do kraju zarobione pieniądze, 
a zza morza ci co wyjechali, dosyłali je swoim rodzinom. 
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Wychodźstwo z Kociewia stanowiącego część integral
ną Pomorza Gdańskiego i ziem polskich, było jednym 
z pierwszych w polskiej emigracji zarobkowej. Rozpoczęło 
się już po powstaniu listopadowym, kiedy to pierwsi emi
granci zaczęli opuszczać Kociewie. Szerszy zakres miała 
w tym czasie emigracja z sąsiednich Kaszub. Jej rozmia
ry sięgały około stu osób rocznie, ale od połowy XIX wie
ku widoczny był systematyczny wzrost. Dotyczy to rów
nież Kociewia. 

W publikacjach poświęconych emigracji zarobkowej 
podaje się, że emigranci opuszczali ojczyznę z powodu 
prześladowania polskości i Kościoła Katolickiego przez 
Prusaków. Nie jest to jednak pełna prawda, gdyż okrutne 
prześladowania Polaków rozpoczęły się dopiero od lat sie
demdziesiątych XIX wieku. 

Początkowo ważnym czynnikiem wychodźstwa była 
propaganda emigracyjna. Już w 1848 roku przybyli na 
obszar Kaszub i Kociewia pierwsi agenci Towarzystwa 
Żeglugi Morskiej w Hamburgu, werbując ochotników na 
wyjazd za ocean. Udawało się to tym łatwiej, że do roku 
1860 przejazd statkiem dla wyjeżdżających na stałe, 
w celach osadniczych, był bezpłatny. Agenci działali 
z ramienia i w interesie cudzoziemskiego przemysłu, rol
nictwa, kolonizacji, albo na rzecz kompanii okrętowych. 
Należy mieć na uwadze również to, że przewóz pasaże
rów tworzył dla kompanii okrętowych przynoszący ko
rzyści interes. Agenci starali się ożywić emigrację wszel
kimi sposobami, gdyż sami osiągali z tego duże dochody. 
W ich interesie leżało zatem, aby jak najwięcej ludzi wy
jeżdżało z kraju. Agitację prowadzili często sami emigran
ci. Wielu wyjeżdżało za pieniądze nadesłane im przez 
krewnych lub znajomych, którzy wyemigrowali wcześniej 
i zdążyli poczynić pewne oszczędności. Niektórzy korzy
stali z tzw. „prepaidów", czyli przedpłat kart okrętowych 
nabytych dla nich przez krewnych za oceanem i przesła
nych stamtąd na podróż z Europy. Władze pruskie przypi

sywały agentom emigracyjnym dużą rolę w rozwoju wy
chodźstwa zamorskiego. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
ocena ta nie była zgodna z rzeczywistością, gdyż agenci 
odgrywali decydującą rolę tylko w początkowym stadium 
emigracji, kiedy jej szlaki nie były jeszcze przetarte. 
Z czasem coraz większego znaczenia nabierało oddziały
wanie krewnych i znajomych, najczęściej w Ameryce Pół
nocnej. Bismarck zaś dostrzegł, że najbardziej skuteczną 
propagandę emigracyjną stanowiły listy i przesyłki pie
niężne do rodzin w kraju. 

Pierwsi emigranci z Pomorza Gdańskiego pochodzili 
z najuboższych terenów Kaszub i Kociewia. Za ocean 
wygnała ich bieda, a wyjeżdżali przeważnie nielegalnie, 
bez zgody władz pruskich. Natomiast o pozwolenie na 
wyjazd zabiegały osoby pragnące wywieźć majątek w for
mie przede wszystkim gotówki. 

Ludność pomorska była niezadowolona ze swojego 
położenia pod zaborem pruskim, a poprawę warunków 
bytowych widziała w Ameryce, tj. w Stanach Zjednoczo
nych i Kanadzie, gdzie łatwo można było otrzymać zie
mię. Korespondent „Gazety Toruńskiej" szacował mini
mum dochodu niezbędnego dla rodziny robotnika rolne
go na 500-700 marek rocznie, co było często nieosiągal
ne. Jak bardzo poczucie tej trudnej sytuacji robotników 
rolnych wpływało na opuszczanie wsi, świadczy stwier
dzenie landrata chojnickiego z kwietnia 1872 roku 
w związku z emigracją zamorską: Nie ma przeciwdziała
nia temu prądowi, ponieważ tak często podejmowane 
próby pouczania są po prostu zbijane stwierdzeniem, że 
ich krewni w Ameryce jedzą mięso, gdy natomiast oni 
tutaj nawet nie mają ziemniaków, a wymowa faktów jest 
zbyt wyraźna, aby było możliwe zbicie tego stwierdzenia. 

Dalszą istotną przyczyną, skłaniającą ludność ka
szubską i kociewską do emigracji, była uciążliwość 
i długotrwałość pracy w majątkach obszarniczych. Nędzne 
były również warunki mieszkaniowe robotników rolnych. 

Jedną z przyczyn emigracji była polityka 
germanizacyjna pruskiego zaborcy 
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Parobcy w latach sześćdziesiątych XIX wieku nie po
siadali łóżek i pościeli, a spali niekiedy w stajni. Ko
mornicy dworscy w tym okresie mieszkali stłoczeni 
po dwie lub trzy rodziny w jednej izbie. Czynnikiem 
emigracji ludności rolniczej i wiejskiej z Pomorza 
Gdańskiego była więc niekorzystna sytuacja społecz
na robotników rolnych, która znajdowała odbicie 
w sposobie ich traktowania przez obszarników i boga
tych chłopów zwanych gburami. Trudne było również 
położenie ekonomiczne chłopów małorolnych, którzy 
nie mogli wyżyć ze swoich gospodarstw. 

Kolejnym powodem wyjazdów za ocean był 
nadmiar rąk do pracy na rodzinnej ziemi. Powstał on 
wskutek tego, że stałemu i silnemu przyrostowi lud
ności Pomorza Gdańskiego - a tym samym i Kociewia 
- towarzyszył wynikający z postępu technicznego spa
dek zapotrzebowania na siłę roboczą w rolnictwie. Teza 
powyższa znajduje swoje pełne uzasa-dnienie w kon
kretnej sytuacji Pomorza Gdańskiego drugiej połowy 
XIX i początku XX wieku. 

Emigranci kierowali się w głąb Niemiec, głównie do 
Nadrenii i Westfalii oraz za ocean, do Nowej Zelandii. 

Przyjmuje się, że bodźcem do emigracji zamorskiej 
ludności wiejskiej była możliwość uzyskania ziemi za 
oceanem, głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
Pogląd taki przedstawił rn.in. Karol Kautski stwierdza
jąc, że perspektywa gospodarki rolnej wolnej od (...) ren
ty gruntowej, militaryzmu, podatków, na urodzajnej zie
mi była zbyt nęcąca, by nie miała skłonić licznych rolni
ków do porzucenia ojczystych zagonów. Bodziec ten dzia
łał również na Pomorzu Gdańskim, a więc i na Kociewiu. 

Czynnikiem, który stymulował nasilenie emigracji 
zamorskiej na tym terenie było kształtowanie się sieci 
kolejowej. Ruch emigracyjny objął początkowo zachodnią 
część Pomorza Gdańskiego, dlatego, że obszary te uzy
skały najwcześniej połączenia kolejowe z portami wy

chodźczymi w Bremie i Hamburgu. Z czasem, wraz 
z zagęszczeniem się sieci kolejowej, następowała emigra
cja z Kociewia. Jednak o większej emigracji z tego re
gionu można mówić dopiero od lat siedemdziesiątych 
XIX wieku, kiedy to represje po powstaniu stycznio
wym, a przede wszystkim wznowiona polakożercza 
polityka zaborcy i liczne wywłaszczenia chłopów stwa
rzały bardzo trudne warunki życia. W 1871 roku zo
stała wydana pierwsza z szeregu ustaw „Kulturkamp-
fu", słynne „rugi pruskie" stosowano praktycznie od 
1885 roku, a pruska Komisja Kolonizacyjna powstała 
i rozpoczęła działalność w roku 1886. 

Emigracja za ocean z Pomorza Gdańskiego miała 
przeważnie charakter stały. Emigranci opuszczali kraj 
rodzinny bezpowrotnie, w celach osadniczych. Ree
migracja była zjawiskiem marginesowym, a pewien jej 
wzrost dokonał się dopiero pod koniec XIX wieku, co 
wiązało się ze spadkiem znaczenia emigracji zamor
skiej na rzecz migracji do środkowych i zachodnich 
rejonów Niemiec. 

Za ocean wyjeżdżały zarówno całe rodziny, jak 
i pojedyncze osoby. Jeśli zaś chodzi o te ostatnie, byli 
to przede wszystkim żonaci mężczyźni, którzy po pew
nym czasie ściągali rodzinę. Ich przewaga nad emi
gracją kobiet z biegiem czasu malała. Większa liczba 
wyjeżdżających mężczyzn niż kobiet zależała od wie
lu czynników: wieku i stanu rodzinnego emigrantów, 
struktury ekonomicznej regionu wysyłającego i przyj
mującego emigrantów oraz od perspektywy uzyskania 
pracy w kraju, do którego wyjeżdżano. Pojedynczo 
wyjeżdżała także młodzież i to obojga płci. Młode ko
biety - robotnice wiejskie oraz córki chłopów - uda
wały się do Ameryki w nadziei szybkiego zamążpójścia. 
Emigrację rodzinną cechowała bardziej wyrównawcza 
struktura według płci, w przeciwieństwie do wyjazdów 
indywidualnych, w których przeważali mężczyźni. 

Bieda wygnała wielu za ocean 
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Ustalenie struktury społeczno-zawodowej emigrantów 
z Kociewia, jak i z całego Pomorza Gdańskiego, nie jest 
łatwe. Możemy przypuszczać, że emigracja zamorska do 
poszczególnych krajów, w swej strukturze zawodowej nie 
odbiegała od struktury ogółu polskiej emigracji zarobko
wej, gdzie aż 70 procent stanowili chłopi przede wszyst
kim małorolni oraz robotnicy rolni, 7 procent robotnicy 
przemysłowi i 7 procent osoby o zawodzie różnym. 
W pozostałych 16 procentach - ze względu na brak da
nych - nie można ustalić zawodu. 

Emigracja z Pomorza Gdańskiego za ocean, była emi
gracją chłopską. Za morze wyjeżdżał głównie proletariusz 
wiejski, nie mający nic oprócz swojej siły roboczej, na 
którą nie było nabywców w kraju. Emigrował też mało
rolny chłop nie mogący wyżyć na swoim niewielkim go
spodarstwie. Pchała ich za ocean bieda. W Stanach Zjed
noczonych większość emigrantów kierowała się do miast. 
W Kanadzie, Brazylii, Australii czy Nowej Zelandii emi
granci osiedlali się na leżącej odłogiem ziemi, czekającej 
na pionierów. 

Na Pomorzu Gdańskim do pierwszej polowy lat dzie
więćdziesiątych XIX wieku emigracja zamorska stano
wiła podstawową formę odpływu ludności, przede wszy
stkim wiejskiej. W okresie swego największego nasile
nia, przypadającego na pierwszą połowę lat osiemdzie
siątych, wynosiła ona 80 procent ubytku migracyjnego. 
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku na
stąpił pewien spadek. Wiązało się to ze wzrostem migra
cji do Niemiec, która od połowy lat dziewięćdziesiątych 
stała się -jak podaje Kazimierz Wajda - dominującą for
mą odpływu ludności wiejskiej z Pomorza Gdańskiego, 
w tym również z Kociewia. 

ZASIĘG I STAN LICZEBNY EMIGRACJI 

Emigracja z Pomorza Gdańskiego najwcześniej 
rozwinęła się w jego zachodnich i północno-za-

zachodnich powiatach tj. złotowskim, wałeckim, 
człu-chowski, chojnickim, wejherowskim, kartuskim, 
i kościerskim oraz w powiatach graniczących z Pomorzem 
Gdańskim - bytowskim i lęborskim. Z czasem objęła 
Kociewie - powiaty starogardzki, tczewski i świecki. 

Ruch emigracyjny Polaków z Pomorza Gdańskiego 
za ocean rozwinął się pod wpływem emigracji niemiec
kiej. Na zwiększenie rozmiarów wychodźstwa polskiego 
miała także wpływ polityka zaborcy. Chodziło bowiem 
o osłabienie żywiołu polskiego i zmniejszenie jego stanu 
posiadania. 

Jak wskazują dane statystyczne, dla południowej czę
ści Pomorza Gdańskiego, Niemcy brali udział w emigracji 
zamorskiej w stopniu nieco wyższym niż Polacy. Z tego 
względu zmieniał się tam od 1870 roku stosunek liczeb
ny narodowości polskiej i niemieckiej na korzyść Pola
ków. Zmniejszenie się liczby ludności niemieckiej było 
nie tylko wynikiem emigracji na Zachód, ale także polo-
nizacji przez wstępowanie w związki małżeńskie z lud
nością polską. 

Ustalenie dokładnej liczby emigracji polskiej z Ko
ciewia, jak i z całego Pomorza Gdańskiego, do poszcze
gólnych krajów zamorskich, jest dość trudne. Emigranci 
polscy byli obywatelami Niemiec. I chociaż mówili po 
polsku, nie zawsze potrafili odróżnić swą przynależność 
narodową od państwowej. 

Część z nich wymieniała nazwę państwa zaborczego 
zamiast podawać, że jest narodowości polskiej bądź po-

W porcie przed 
podróżą za ocean 
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chodzi z Pomorza Gdańskiego. Źródła niemieckie poda
ją wprawdzie region lub niemiecki Land, ale traktują 
wszystkich emigrantów jako Niemców. Podkreśla się 
w nich, że przez cały XIX wiek Niemcy byty krajem naj
wyższej emigracji w Europie oraz, że w okresie od 1891 
do 1910 roku emigrowało około 5 milionów Niemców. 
Stwierdza się wprawdzie, że pochodzili oni przeważnie 
ze wschodnich terenów Rzeszy, ale nie wspomina ani 
słowem, że byli to w dużej części Polacy - Kociewiacy 
i Kaszubi. Niedokładności powyższe wynikały z tenden
cyjności źródeł i oszustwa tych urzędników niemieckich, 
którzy je sporządzali, a także z niskiego niekiedy po
ziomu świadomości narodowej emigrantów polskich. 

Jak wynika z danych szacunkowych, od 1871 roku 
w każdym kolejnym dziesięcioleciu Pomorze Gdańskie 
traciło w wyniku emigracji około 100 tysięcy ludno
ści. Wiadomo, że w okresie od 1840 do 1910 roku 
z Pomorza Gdańskiego wyjechało „za chlebem" około 
663 tysiące osób. Początkowo ruch emigracyjny Pola
ków - Kaszubów i Kociewiaków rozwijał się powoli 
i stanowił skromny odsetek emigracji niemieckiej. Do
piero po wojnie niemiecko-francuskiej w 1870/1871 
emigracja polska z Pomorza Gdańskiego przybrała 
większe rozmiary. Sprzyjało temu kolportowanie przez 
towarzystwa okrętowe w dużych portach niemieckich 
wiadomości o warunkach podróży. Wpływ miała rów
nież liberalizacja niemieckich przepisów paszporto
wych. Duże znaczenie miało uzyskanie połączenia ko
lejowego z portami emigracyjnymi, co wpływało na 
obniżenie kosztów podróży. W wyniku tego znacznie 
wzrósł wśród emigrantów z Pomorza Gdańskiego 
odsetek Kaszubów i Kociewiaków, stanowiąc około 
40 procent całej emigracji. 

SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 
EMIGRACJI 

W okolicach, gdzie emigracja zarobkowa wystą
piła wcześniej, wytworzyły się silne związki 
z docelowymi rejonami emigracji poprzez oso

by, które już tam przebywały. Związki te sprzyjały wy
tworzeniu się nawyku do emigrowania za ocean z poszcze
gólnych wsi, miasteczek czy rejonów Pomorza Gdańskiego 
oraz utrzymywaniu się przez dłuższy czas tej emigracji. 

Do lat siedemdziesiątych XIX stulecia na Pomorzu 
Gdańskim występował nadmiar siły roboczej na wsi, szcze
gólnie od jesieni do wiosny. Nadmiar ten uwidaczniał się 
przede wszystkim wówczas, gdy miały miejsce słabsze żni
wa, a tym samym było mniej zboża do wymłócenia. Sytua
cję łagodziła emigracja zarobkowa. W późniejszym okresie 
nie ujawniał się jednak poważniejszy niedostatek siły ro
boczej i to nawet w okresach nasilonego zapotrzebowania, 
jak np. w czasie żniw. Wyjątek stanowiły lata 1872-1873, 
co było spowodowane silną falą emigracji zamorskiej, imi
gracji do Niemiec, a co uwidoczniło się zwłaszcza w żniwa 
na Kaszubach, w mniejszym zakresie na Kociewiu. 

Emigracja wpływała przede wszystkim na rynek pra
cy. Spowodowała najpierw zrównoważenie podaży i po
pytu siły roboczej, a od lat osiemdziesiątych w coraz więk
szym stopniu niedobór podaży rąk do pracy. Następstwem 
tego było wspomniane już wyżej zastępowanie ludności 
miejscowej siłą roboczą napływającą z Królestwa i Gali
cji. Odpływ ludności wiejskiej z Pomorza Gdańskiego 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku 
i związany z tym wzrost względnego niedoboru siły robo
czej pociągnęły za sobą podwyżkę płac robotników rol
nych. Poprawie uległy też ich warunki bytowe. Przykła-
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dowo płaca robotnika dniówkowego wzrosła pod koniec 
XIX stulecia w granicach 20-50 procent. Na początku 
XX wieku sygnalizowano dalszy wzrost płac roboczych 
w rolnictwie na całym Pomorzu Gdańskim. Równocze
śnie następował postęp techniczny i można obserwować 
postępującą mechanizację rolnictwa. 

W wyniku emigracji zmieniała się struktura wiekowa 
ludności. Z Pomorza Gdańskiego wyjeżdżały za ocean lub 
do Niemiec osoby w wieku produkcyjnym: 82 procent 
stanowiły osoby w wieku od 14 do 44 lat, 13 procent 
dzieci do lat 14 i tylko 5 procent ludzie, którzy prze
kroczyli 45 rok życia. 

Ludność wyjeżdżała z Kociewia i Pomorza w poszu
kiwaniu lepszych warunków egzystencji, a główną przy
czyną wyjazdu za ocean była bieda, brak pieniędzy i sła
by rozwój gospodarczy tych ziem, przy stale wzrastają
cym przyroście naturalnym. Duży odpływ ludności z Po
morza nie osłabił jednak jej szybkiego przyrostu. 

TRASA I WARUNKI PODRÓŻY 
EMIGRANTÓW 

D roga emigrantów wiodła najczęściej do Ameryki 
Północnej, rzadziej do innych krajów. Znane są 
nam potworne warunki ich podróży, niedole, 

choroby, głód, niebezpieczeństwo, oszustwa agentów oraz 
ciężki pionierski los na nowej ziemi. Znane choćby z lite
ratury Henryka Sienkiewicza i Marii Konopnickiej. 

Podróż za ocean emigranci z Pomorza rozpoczynali 
najczęściej z portów w Bremie lub Hamburgu. Na ten 
ostatni port wskazują wspomniani agenci Towarzystwa 
Żeglugi Morskiej, którzy pojawili się na Kaszubach 
i Kociewiu w roku 1848. Do tego portu emigranci z Po
morza Gdańskiego docierali przeważnie koleją. Niektórzy 
wyjeżdżali z Gdańska, który już w 1852 roku uzyskał 
połączenie ze Szczecinem i Hamburgiem. 

Jak już zaznaczono, poważną rolę w przewozie emi
grantów z Pomorza Gdańskiego odegrały dwa najwięk

sze porty niemieckie: Brema i Hamburg. W obu portach 
znajdowały się gospody i specjalne hale, w których wy
jeżdżający mogli się zatrzymać do czasu wypłynięcia stat
ku z portu. Warunki mieszkalne, szczególnie w halach, 
były złe. Emigranci uskarżali się, że nie ma czystej po
ścieli i spać muszą pod używaną, że na dwóch łóżkach 
sypia 5-6 osób. Port w Hamburgu posiadał swoje agen
cje na przejściach granicznych. Zatrudniał pracowników 
kolejowych, żandarmów i urzędników celnych, dzięki 
czemu mógł wymuszać kupno biletów na własne statki. 
Pracownicy portu często dopuszczali się nadużyć przy 
wymianie walut. 

Podróż przez ocean należała do długich i przykrych. 
Pobyt na morzu w przypadku płynięcia do Ameryki trwał 
początkowo w dobie żaglowców dwa lub trzy miesiące. 
Do Australii czy Nowej Zelandii podróż trwała znacznie 
dłużej. W kajutach pierwszej i drugiej klasy dużych stat
ków pasażerskich panował komfort i przepych. Nie były 
one jednak dostępne dla emigrantów z Kociewia i Pomo
rza Gdańskiego. 

Pierwsi emigranci jechali w ładowniach przeznaczo
nych do przewozu bydła, gdzie były wprost straszne wa
runki. Na statkach przepełnionych do ostateczności wy
buchały choroby. Emigranci uskarżali się na pożywienie, 
które było złe i w niewystarczających ilościach. Posiłki 
podawano do pomieszczeń, które jednocześnie były sy
pialniami. Podczas podróży emigranci, szczególnie dzie
ci, umierali, zaś ich ciała wrzucano do morza. Duża śmier
telność była dość powszechna. Gdy wychodzili na ląd 
w Nowym Jorku, Quebec czy Wellington, z wycieńcze
nia ledwo mogli chodzić. Lepsze warunki panowały 
w niewiele tańszej niż pierwsza i druga klasie trzeciej, 
którą obok miejsc podpokładowych zaprowadziły w swo
ich statkach cztery wielkie przewozowe towarzystwo nie
mieckie. Kajuty tej klasy zarezerwowane były jednak tyl
ko dla emigrantów niemieckich. 

Warunki podróży emigrantów poprawiły się na po
czątku XX wieku. Specjalna ustawa z 13 lipca 1906 roku 
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określała maksymalną liczbę pasażerów podpokładowych. 
Stanowiła ona, że na dorosłego pasażera i jego bagaż przy
padać powinno 15 stóp sześciennych wolnej przestrzeni. 
Oprócz tego na każdego pasażera statku, wyłączając ka
pitana, załogę i pasażerów jadących w kajutach, powin
no przypadać minimum 2 tony okrętowe przestrzeni. 
Każdą osobę w wieku powyżej 14 lat uważano za do
rosłą, a dwie osoby poniżej tego wieku traktowano jako 
jedną osobę. Za przekroczenie tych przepisów groziła 
kara od 8 do 20 dolarów za każdego nadliczbowego 
pasażera. 

Dzienniki okrętowe musiały zawierać nazwiska wszy
stkich pasażerów, w tym również tych, którzy przed po
rtem końcowym opuścili statek. Za każdą nie zapisaną 
w dzienniku osobę kapitan płacił karę pieniężną. W przy
padku śmierci pasażera dziennik zawierał szczegóły od
noszące się do spadkobierców, a w przypadku braku tych
że, rzeczy spadkowe były wydawane urzędowi imigracyj-
nemu kraju do którego przybywano. Instytucji tej wyda
wano także świadectwa zdrowia wszystkich pasażerów. 
Po przybyciu do portu docelowego następowała kontrola 
lekarstwa. Chorych pozostawiano na statku lub umieszcza
no w szpitalach, a następnie odsyłano z powrotem. De
portacja zarządzona wobec głowy rodziny obejmowała 
także wszystkich jej członków. 

Pasażerowie mogli przez 24 godziny po przybyciu stat
ku do portu docelowego pozostać na pokładzie. Kapitan 
statku nie mógł pobierać od pasażerów opłaty za wylądo
wanie, czyli zakończenie podróży. W portach powinny 
znajdować się schroniska i poczekalnie dla tych emigran
tów, którzy udawali się w dalszą podróż. Nad dziećmi, 
które podczas podróży jednego lub obojgu rodziców, urząd 
imigracyjny roztaczał opiekę. Przybywający do większo
ści krajów zamorskich musieli się wykazać odpowiednią 
gotówką pieniędzy. Z obowiązku posiadania określonych 
przez władze danego kraju kwot pieniędzy były zwolnio
ne osoby, które potrafiły dowieść, że jadą do najbliższej 
rodziny lub moją zapewnioną pracę w rolnictwie. 

Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Bra
zylii, Australii czy Nowej Zelandii emigrantów z ziem 
polskich, w tym z Kociewia i Pomorza, czekała na ogół 
nowa gehenna. Przybysze wszędzie byli „greenhonami" 
tzn. niedoświadczonymi imigrantami, których ograbia
nie i oszukiwanie było na porządku dziennym. 

Emigranci z Pomorza Gdańskiego, gdy znaleźli się 
w innym kraju, tworzyli własne większe skupiska osadni
cze, gdyż chcieli w nowych nie bardzo znanych warun
kach, znaleźć oparcie we wzajemnej pomocy. Z tego po
wodu dzisiaj jeszcze mamy w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie osady kaszubskie. A zwarte grupy Kaszubów 
i Kociewiaków docierały też do Brazylii, Australii i No
wej Zelandii i do dzisiaj znajdują się tam duże skupiska 
emigracji polskiej z Pomorza Gdańskiego. 

Ludzie tęsknią do ojczyzny, o zamiast niej 
przyznaje się im tylko państwo. Ojczyzna jest 
organiczno, wrośnięta w przeszłość, zawsze nie
dużo, grzejqca serce, bliska jak własne ciało. 
Państwo jest mechaniczne... 

Czesław Miłosz 

CZŁOWIEK DOBRY 

Dobrego i mądrego człowieka 
można poznać po tym, 
że innych uważa za lepszych 
i mądrzejszych od siebie. 

Lew Tołstoj 

Chcąc być dobry, 
uznaj wpierw, że jesteś zły. 

Heraklit z Efezu 

Grzesznym jest ten, 
kto mogąc wyświadczyć dobro, 
nie czyni tego. 

Johann Pestalozzi 

Warunkiem dobroci jest wczuwanie się 
w cudze radości i cierpienia. 

Andre Gide 

Dobro rodzi się wówczas, 
gdy ludzie zapominają o sobie. 

Lew Tołstoj 

Tylko życie poświęcone innym 
warte jest przeżycia. 

Albert Einstein 

Każdy człowiek zobowiązany jest 
przyczyniać się dla dobra drugich 
i zaiste nic nie jest wart ten, 
kto nikomu nie jest użyteczny. 

Rene Descartes 
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Karta Re 

Dzieje narodu i państwa 
polskiego kształtowały 
się pod wpływem 
różnorodnych czynni

ków. Tym, co sprawia, że czuje
my się członkami narodu, jest po
czucie wspólnoty terytorialnej, na 
które składają się: dziedzictwo hi
storyczne, religijne, społeczno-kul-
turalne, a zwłaszcza język. Świa
domość ta budzi się i kształtuju już 
od dzieciństwa w środowisku ro
dzinnym i sąsiedzkim. Ten niewiel
ki obszar zajmowany przez spo
łeczność lokalną to "mała ojczy
zna". Dla każdego człowieka sta
nowi ona punkt wyjścia dla formo
wania się jego postaw. 

Dziedzictwo przeszłości i ramy 
przyrodniczo-geograficzne wpły
nęły na ukształtowanie większych 
wspólnot terytorialnych, istnieją
cych w świadomości ludzkiej jako 
regiony lub ziemie. Cechuje je 
daleko posunięte ujednolicenie 
tradycji i podobieństwo doświad
czeń historycznych. Związki 
rodzinne, sąsiedzkie, kręgi kole
żeńskie i zawodowe, więzi ekono
miczne i wiedza wyniesiona ze 
szkoły sprawiają, że człowiek 
dorosły czuje łączność ze swoim 
regionem. Więź ta, często nie 
doceniana, może być ważnym 
czynnikiem przeobrażeń demo
kratycznych i społeczno-ekono-
micznego rozwoju kraju. 

Granice "małych ojczyzn" i re
gionów z natury nie są wyraźne, 
bowiem obok cech kulturowych, 
ekonomicznych i geograficznych, 
wyróżniających te obszary, istnieje 
znacznie więcej wspólnych więzi, 
łączących je w jedną całość - naród 
i państwo polskie. To sprawia, że 
ojczyzna nie jest zwykłą sumą 
regionów, a regionalizacja nie 

ionalizmu 

tylko nie zagraża integralności 
państwa, lecz sprzyja jej umac
nianiu. 

Rozwój narodu zależy także od 
więzi z bliższymi i dalszymi 
sąsiadami Polski. Istniały one 
zawsze, przyczyniając się do 
naszego rozwoju kulturalnego 
i gospodarczego. Ich podtrzymy
wanie oraz intensyfikacja ma 
wpływ na ożywienie ekonomiczne 
i układanie dobrosąsiedzkich kon
taktów międzyludzkich. Każdy 
człowiek w różnym stopniu i na 
różne sposoby uczestniczy w życiu 
społeczności lokalnej, regionu, 
kraju, a niekiedy Europy czy 
świata. Ruch regionalistyczny 
i samorządowy uaktywnia wszyst
kie środowiska i wyzwala społecz
nikowską inicjatywę. Twórcze siły 
intelektualne, kompetencje i za
angażowanie skupionych w nim 
ludzi przyczynią się do budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, 
upodmiotowionego, zdolnego 
kształtować nowe oblicze regionów 
i kraju. Tworzymy w ten sposób 
wśród Polaków i mniejszości na
rodowych postawy obywatelskie 
i poczucie solidarności z ideą 
społeczeństwa, w którym wszyscy 
obywatele, bez względu na pocho
dzenie etniczne, społeczne oraz 

j wyznawany światopogląd, mają 
I równe prawa i obowiązki, równy 

start życiowy. 

Sukces dokonujących się w kra-
ju przeobrażeń społecznych i poli-
tycznych będzie możliwy, jeśli 
uwzględnione zostaną następujące 
zasady: 

Postęp kraju zależy od roz-
woju i pomyślności każdego z re-
gionów, zatem polityka preferen-
cyjna wobec któregokolwiek z nich 
nie jest do przyjęcia, w szcze-

Polskiego 

gólności nie może być akcep
towany centralizm wymuszający 
koncentrację środków material
nych, kulturalnych itp. Zasada 
równości nie wyklucza pomocy 
regionom o trudniejszych warun
kach rozwoju ekonomicznego i cy
wilizacyjnego. 

- Poszczególne regiony po
winny móc decydować o swoich 
wewnętrznych sprawach, dlatego 
należy zapewnić im najszerszą 
samorządność na wszystkich 
szczeblach zarządzania, łącznie 
z możliwością zapewnienia wpły
wu na decyzje ogólnokrajowe. 

- Ustalając podziały adminis
tracyjne należy brać pod uwagę 
odrębności regionalne oraz potrze
by i wolę mieszkańców. 

- Do podstawowych zadań dla 
samorządowych regionów należy 
racjonalne wykorzystanie poten
cjału intelektualnego, zasobów 
naturalnych, możliwości ekono
micznych, a także ochrona środo
wiska przyrodniczego oraz zacho
wanie i wzbogacanie dziedzictwa 
kulturowego. 

- Istotny czynnik pełnego życia 
regionalnego stanowią organizacje 
samorządowe i społeczne, towa
rzystwa regionalne i twórcze, zwią-
zki wyznaniowe, fundacje itp., 

| które są partnerami dla władz i in
stytucji, wspomagającymi je swoją 
wiedzą o regionie, doświadczeniem 

| i aktywnością w projektowaniu 
przyszłości. 

- Szczególna rola w podtrzy
mywaniu i kształtowaniu świa
domości lokalnej i regionalnej 
przypada systemowi edukacji. 
Programy nauczania szkół wszyst-

I kich szczebli powinny szeroko 
1 uwzględniać tematykę regio-
| nalną. 



- Powinnością środowisk na
ukowych jest uwzględnianie 
w szerokim zakresie problema
tyki regionalnej. 

- Treści regionalne powinny 
stanowić istotną część programów 
działalności instytucji i organizacji 
życia kulturalnego, w szczegól
ności muzeów, bibliotek i domów 
kultury. 

- Tradycyjna kultura regional
na wnosi do kultury narodowej, 
a poprzez nią do światowej, dzie
dzictwo polskich wsi i miast. Dba
łość o kulturę rodzinną i język 
ojczysty jest nieodzowna zarówno 
dla podtrzymania tożsamości 
regionalnej, jak i narodowej. 
Zadanie to należy do twórców 
i animatorów kultury, wspierany 
przez władze państwowe i samo
rządowe. 

- Środki masowego przekazu 
powinny oprócz popularyzacji 
światowej i ogólnopolskiego do
robku kulturalnego przybliżać 
także wartości i dorobek kultury 
regionów. 

Ważną rolę w harmonijnym 
współistnieniu narodu polskiego 
z sąsiadami spełniają pograniczne 
obszary współpracy regionalnej. 
W ich ramach sąsiadujące narody 
mogą rozwiązywać wspólne pro
blemy, nawiązywać i utrwalać 
przyjacielskie więzi oddziaływać 
swoją kulturą, wspomagać swoje 
mniejszości narodowe za granicą na 
zasadzie wzajemności i równych 
praw. 

Losy historyczne sprawiły, że od 
wieków najwyższą wartością 
Polaków jest ojczyzna. Wszelkie 
nasze działania winny jej służyć. 
Określając zasady regionalizmu 
polskiego jesteśmy pomni tego, że 
dobrem nadrzędnym dla nas 
wszystkich jest Polska. 

Wrocław, 25 września 1994 roku 

ł KONGRES KOCIEWSKI 

Przedruk: 
Pomerania nr 11(259) z 1994 r. 

I KONGRES KOCIEWSKI 

K ociewie, drugi obok Kaszub region Pomorza Nad
wiślańskiego, szczyci się długą, burzliwą i ciekawą historią 
własną gwarą i dorobkiem twórczym, interesującą i boga
tą kulturą duchową i materialną, piękną tradycją, która 

powinna stanowić mocny fundament tożsamości dla każdego pokole
nia i zachętę do dalszego bogacenia dorobku przodków. Kociewiacy 
przy stulecia wnosili swój znaczący wkład w dzieje Polski, ich wielkiej 
Ojczyzny, z tym samym oddaniem pracując na rzecz ojczyzny lokalnej, 
własnej ziemi. Nie szczędzili krwi i ofiar w obronie polskości w czasie 
zagrożeń, zaborów, wojny i okupacji. Oddawali swój trud, talenty i gorące 
serca dla jej gospodarczego, kulturowego, oświatowego i społecznego 
rozwoju. Dochowali wierności Kociewiu w czasach najtrudniejszych prób 
i doświadczeń. 

Pod koniec XX wieku warto uświadomić sobie i innym bogactwo 
trwałych i znaczących osiągnięć wszystkich pokoleń żyjących tu w gra
nicach Kociewia, także tych Kociewiaków, którym los wyznaczył rolę 
obrońców i szermierzy kociewszczyzny poza granicami regionu, kraju, 
Europy. Przecież i tam - w szerokim świecie - nie brak Kociewiaków we 
wszystkich liczących się dziedzinach współczesnego życia. Są amba
sadorami polskości, nierzadko też regionalizmu kociewskiego. 

I Kongres Kociewski jest spotkaniem wszystkich Kociewiaków 
i miłośników naszego regionu, aby ogarnąć najszerszym spojrzeniem 
przebytą drogę budowania swej tożsamości etnicznej, odrębności kultu
rowej, wszechstronnego dorobku. Pragnieniem naszym jest przypom
nienie zasług ludzi dla tej ziemi bezgranicznie oddanych w pracy, walce, 
twórczości - w trwaniu przy niezbywalnych ideałach i wartościach wiary, 
honoru, godności. Mamy też obowiązek ukazywać młodym dziedzictwo 
ich ojców, aby zobowiązać nadchodzące pokolenie do kontynuowania 
dzieła, które w jednoczącej się Europie wyznacza konkretne nasze miejsce 
w tym najpiękniejszym skrawku wspólnej planety - nad Wisłą, Wierzycą 
i Wdą- na Kociewiu. 

I Kongres Kociewski może stać się okazją do ukazania wszystkich 
najwartościowszych osiągnięć nawet najmniejszych środowisk z mias
teczek, wsi i osad, gdzie biją kociewskie serca, tli się jeszcze gwara, żyją 
obyczaje, a zwłaszcza tworzą Kociewiacy. Pokażmy nasz dorobek, 
rozmawiajmy o problemach, trudnościach i radościach pracy dla regionu, 
z odwagą wyznaczmy regionalistyce kociewskiej możliwie jak najdalszą 
perspektywę rozwoju. Pokażmy,że istniejemy na wielkiej mapie regionów. 

Z deklaracj i ideowej I Kongresu Kociewskiego 
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RYSZARD SZWOCH 

Z tradycją w przyszłość 

Społeczny ruch regionalny na Ko-
ciewiu w półtorawiekowej historii 
przechodził trudną drogę, zanim do 
dopracował się swego oblicza i doj

rzał do momentu, w którym dokonuje bilansu 
swej działalności, usiłując też kreślić program 
przyszłości. 

Korzeniami umocowany jest w romantycz
nym kulcie ludowości, pasji działania na rzecz 
lokalnej ojczyzny. Duch narodowy dominował 
w nim, bo takie były nastroje i potrzeby spo
łeczne. Polem działania dla wielu Kociewiaków 
były struktury organizacyjne kół Ligi Polskiej 
(1848 r.), ale największe możliwości pracy na 
rzecz społeczeństwa regionu zapewniały Towa
rzystwa Rolnicze, tworzone gęsto począwszy od 
1862 roku za wzorem Piaseczna, na modłę tej 
organizacji włościańskiej (Szkółka Rolnicza, To
warzystwo Gospodyń). Główna działalność tych 
związków samopomocowych skupiała się na 
wcielaniu w życie pozytywistycznych haseł pra
cy organicznej i "działalności u podstaw", ale 
była też szerzej rozumianą szkołą aktywizmu 
i kuźnią inicjatyw na niwie oświatowo-kultural-
nej. Towarzystwa Ludowe i gęsta sieć bibliotek 
Towarzystwa Czytelni Ludowych (od 1880 r.) 
przez wiele lat były ośrodkami życia polskiego 
i tym samym centralą regionalnych poczynań 
(dla pomniejszych kół, bractw, zespołów). Lista 
kulturalnych inicjatyw - głównie w zakresie lu
dowego teatru amatorskiego - jest dowodem 
żarliwego patriotyzmu, manifestującego wbrew 
zaborczym ograniczeniom, aktywną obecność 
Polaków w mieszanej społeczności różnych śro
dowisk. Także w ramach Związku Kół Śpiewa
czych propagowano wówczas amatorskie śpie-
wactwo, jeden z najżywotniejszych objawów gar
nięcia się Kociewiaków do czynnego uprawia
nia kultury. 

Społeczności miejskie ukierunkowały swo
ją aktywność w prężny ruch estetyzacji i dbało
ści o własne środowisko, tworząc organizacje 
pod nazwą Towarzystw Upiększania Miasta. 
Niejednokrotnie efekty tej działalności wykra
czały poza doraźną akcję porządkowania miast, 
ale zostawiały na dalsze lata trwałe elementy 

w pejzażu miast, czego przykładem może być 
szereg takich "dóbr" w Tczewie i Starogardzie 
z okresu 1889-1920. Co ważne, w ich szere
gach czynni byli nie tylko Polacy. 

W warunkach niepodległego państwa ko-
ciewski ruch regionalny usiłował wzmocnić siłę 
swego oddziaływania poprzez ujęcie jej w ramy 
korporacyjne. Taki charakter miały Akademic
kie Koła Pomorzan (m.in. z silną sekcją kociew-
ską), powołane przez Kociewiaków - studen
tów uniwersytetów w Poznaniu i Warszawie. 
Piękną kartę działania tych związków przekre
ślił rok 1950. Nie ostało się też Towarzystwo 
Miłośników Miasta Tczewa (1931 r.), a poza sferę 
marzeń nie wyszły pomysły utworzenia muzeum 
regionalnego, chociaż w ostatnim jeszcze okre
sie na krótko zaistniał regionalny periodyk 
pt. "Kociewie", stanowiący dodatek do lokal
nych gazet Starogardu i Tczewa, Wojna i jemu 
położyła kres. 

Idea r e g i o n a l i z m u z a ś w i t a ł a ponownie 
w atmosferze popaździernikowej "odwilży" 
w 1956 roku, na co Kociewiacy odpowiedzieli 
ambitnym, ba, nawet wykraczającym poza siły 
i możliwości działaczy tamtego okresu, progra
mem Zrzeszenia Kociewskiego". Miał to być 
ruch podejmujący wszechstronną działalność 
(łącznie z ustanowieniem posła Kociewia w par
lamencie PRL) na obszarze całego regionu. Nie 
wytrzymał kryzysu, rozproszył siły na drobniej
sze i czasem odległe od idei kociewskiej organi
zacje i związki. Ta niewątpliwa strata na długo 
zaciążyła nad regionalizmem kociewskim. Jej 
ogromu nie da się ująć w stwierdzeniu o bez-
powrotności zaprzepaszczonych wtedy szans 
i spraw, a być może zostanie wyrażony kiedyś 
w obszerniejszym ujęciu. 

Nie dziwi zatem, że w warunkach względnej 
swobody i w r a m a c h odgórnie narzuconych 
schematów odradzały się w rozproszonych śro
dowiskach Kociewiaków miejscowe organizacje, 
jak choćby Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Świeckiej (1966 r., kilkakrotnie ożywiana od 
1970 r.), Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczew
skiej (1970 r.) z kołem w Pelplinie, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie 
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(1973 r.), Towarzys two Miłośników Ziemi 
Gniewskiej (1979 r.) czy Towarzystwo Miłośni
ków Miasta Nowego i Towarzystwo Miłośników 
Wisły w Tczewie. Proponowały one aktywne 
"miłośnictwo" lokalnej historii, działania patro
nackie nad środowiskiem regionalnych twór
ców ludowych, niekiedy ambitne i szlachetne 
akcje upamiętniania zdarzeń i postaci, często 
dyskryminowanych przez oficjalną politykę 
państwa i władzę terenową. Tak manifestowały 
swoją niezależność, siłę moralną, wiarygodność 
i apolityczne oblicze. 

Wymiernym dorobkiem szczyciło się w tym 
czasie Starogardzkie Towarzystwo Fotograficz
ne, które zgromadziło cenną kolekcję dokumen
tacji zdjęciowej miasta, nie licząc oczywiście fo
togramów z organizowanych wtedy wystaw te
matycznych, w tym i o charakterze regionalnym 
(etnografia, życie społeczne, kultura). 

Charakter społecznych placówek, pielęgnu
jących historię i tradycję Kociewia, nosiły licz
ne izby pamięci. Idea ich tworzenia przybladła 
w ostatnim dziesięcioleciu. Za wyjątkowo cen
ne od początku uchodziły Izby Pamięci Izydora 
Gulgowskiego (1978) w Piecach-Iwicznie i J a 
na III Sobieskiego (1984) w Gniewie. J e d n a k 
główny ciężar troski o dziedzictwo kulturowe 
regionu spoczywa ze zrozumiałych względów na 
profesjonalnych placówkach muzealnych, jak: 
Muzeum Diecezjalne w Pelplinie (sztuka sakral
na Kociewia), Muzeum Ruchu Ludowego w Pia
secznie (tradycje włościańskie w regionie), 
Muzeum Wisły w Tczewie (związki regionu z wi
ślanym szlakiem) i Muzeum Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie (historia i kultura regionu). Je
dyne na Kociewiu muzeum regionalne w Sta
rogardzie stoi wobec dylematu, czy umocni się 
ono na tyle, jako strażnik i spadkobierca do

robku przeszłości Kociewiaków, czy zejdzie do 
roli przeciętnej placówki ekspozycyjnej bez wy
raźnego profilu. 

W panoramie społecznego r u c h u kociew-
skiego pojawiło się ostatnio Bractwo Kurkowe 
w Starogardzie i Bractwo Rycerskie w Gniewie, 
jako specyficzne organizacje o profilu towarzy
skim, których swoisty koloryt i atrakcyjność nie 
są jedyną cechą godną uwagi, gdyż w swym 
programie sięgają po szansę promocji szlachet
nej rozrywki (kusznictwo, strzelectwo, biała 
broń itd.) i urokliwej tradycji. 

Kilka minionych lat przyniosło ożywienie za
interesowania Kociewiem ze strony Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, czego wynikiem są po
wołane oddziały kociewskie, jakie do dziś poja
wiły się w Bukowcu, Czarnej Wodzie, Lubicho
wie, Pelplinie, Piasecznie, Skórczu, Świeciu 
i Zblewie. 

Cennym wsparciem dla regionalistów Kocie
wia jest działalność wydawnicza Kociewskiego 
Kantoru Edytorskiego w Tczewie, własne cza
sopiśmiennictwo {Kociewski Magazyn Regional
ny, Zapiski Kociewskie) oraz częstsza niż w prze
szłości obecność tematyki regionu w lokalnej 
prasie wielu miast i gmin na Kociewiu. Zupeł
ny brak zainteresowania regionem przez media 
(zwłaszcza telewizję Gdańskiego Ośrodka TV) 
nie służy dobrze obu stronom. Jes t to więc ob
szar do mądrego wykorzystania również pod 
kątem nowoczesnej promocji Kociewia. 

Refleksja nad potencjałem i kondycją współ
czesnego r u c h u regionalnego, podjęta przez 
I Kongres Kociewski w 1995 roku, niewątpli
wie ułatwi obiektywną ocenę s tanu dzisiejsze
go, by na tej bazie skonstruować wizję jego 
miejsca w nadchodzącej przyszłości - XXI stu
leciu. 

Jak uruchomić nowe myślenie 
o działaniu na rzecz najbliższego regionu? 

- Pochylając siq nad własną małą ojczyzną, w trosce o zachowanie wartości jej 
przeszłości i tradycji, dopełniając wartości dzisiejsze i tworząc jej równie wartościową 
przyszłość. 

- Budząc postawy szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, jako jednego z wielu 
owoców i pełnoprawnych elementów wielkiego uniwersum kultury człowieka. 

- Traktując przeszłość i tradycję jako źródła wskazań dla rozwoju przyszłości, 
kształtowania i wzmacniania własnej tożsamości i niezależności kulturowej. 

- Decydując się na rozpoczęcie przemyślanej i trwałej pracy organizacyjnej u siebie, 
u podstaw, na rzecz własnej małej ojczyzny i dla siebie - jej pełnoprawnego obywatela. 

Na podstawie założeń „Tradycja dla Przyszłości" 
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N a s z e p r o m o c j e 

Ilona Brzozowska 

* * * * * * Jak babie lato 

Śmierć to jest nieobecność 
w wielu miejscach naraz 

A ja zostanę -
w każdym kącie 
będę drzeć 
powietrze na kawałki 
żeby zostało 
na dłużej 

Będę trzymać się 
ziemi kurczowo 
Głazem -
powyrywam duszę 
żeby trwać... 

maj 1993 

Ta ziemia - jak atłas 
ma złote mieniące się oczy 
Moja ziemia - przytulona 
głaszcze głowę zmęczoną 
okrutnie 

Ponad wszystko - ziemia 
jesienną stroną przykryta 
Taka samotna 
najszczersza 
zawsze jest 
w czyimś życiu 
obecna 

październik 1993 

ona Brzozowska 
tczewianka urodzona w 1971 roku, jest studentką peda
gogiki i logopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Poza tym 
pracuje w Centrum Aktywności Dziennej przy Stowa
rzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
w Tczewie. 
Jako poetka debiutowała w 1991 roku na łamach tczew
skiego pisma społecznego „Uwaga". 
Jest laureatką I nagrody konkursu literackiego młodych 
na zestaw wierszy, zorganizowanego w 1995 roku przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie. 
Promowane przez nas utwory są zapowiedzią przygoto-
wywanego przez młodą autorkę tomiku jej wierszy. 

Skradasz się 
jak babie lato 
- czujnie na palcach 
przebiegasz 
tak blisko 
że czuję 
ciepło 
Twego ciała 

...Do bólu jesteś 
zawsze 
kiedy cię nie ma 
wtedy najbardziej 
należysz do mnie 

Jak babie lato 
ulotny 
wkradasz się 
w moje ja 
udając 
że po prostu 
przechodziłeś obok 

marzec 1994 
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MARIA PAJĄKOWSKA 

Słownictwo kociewskie 
w piśmiennictwie 

Dialekt kociewski, choć zaliczany jest do młodych 
pomorskich dialektów, od końca ubiegłego wieku stał się1 

przedmiotem językoznawczego opisu, wprawdzie tylko 
w niektórych przejawach. Znacznie później znalazł swo
je odbicie w różnych formach literackich, publicystycz
nych czy popularnonaukowych 2 

Dokumentem poszczególnych odmian gwar kociew-
skich są teksty zarejestrowane podczas badań prowadzo
nych m.in. przez pracowników naukowych i studentów 3 

Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Bydgoszczy. Niektóre teksty zostały opublikowane 
w Języku Polskim4. 

Charakterystyczne dla Kociewia formy językowe, 
w tym głównie słownictwo, znajdują się również w popu
larnonaukowych opracowaniach historii i obyczajów nie
których wsi w tym regionie. 

Pierwszą monografią wsi kociewskiej jest książka 
Edyty Wiśniowskiej Pińczyn5. W tekście znajdujemy ob
szerne fragmenty wierszowanego pamiętnika ludowej 
poetki Franciszki Powalskiej, która ujawnia istotne ce
chy miejscowej gwary (w pisowni półliterackiej) np: Łani 
zboża, bujne łónki /je dość mniansa, chleba, mónki / 
nasza ziamnia, choć psiaszczista / nóm najmilsza, bo oj-
czista. 

Leon Libiszewski6 jest autorem monografii wsi ko
ciewskiej - Dzierżążno koło Gniewa. Przedstawia histo
rię wsi, genezę nazwy oraz codzienne życie mieszkań
ców. Opisując różne obiekty kultury materialnej, używa 
lokalnych określeń, np.: klekotka, klómp, sznara. Ponad
to zamieścił też w tekście osiem anegdot, dowcipów 
w gwarze kociewskiej, np.: Tańcuj jano z powagó. 

Nakładem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego uka
zała się książka pochodzącej z Kociewia, a nieżyjącej już 
nauczycielki, Małgorzaty Garnysz pt. Pączewo z dziejów 
i obyczaje wsi kociewskiej7. 

W rozdziale Od kołyski po grób, poświęconym trady
cyjnym obrzędom ludowym, znalazło się słownictwo, jak: 
rajek, swat, maszek - weselny, przebieraniec itp. 

Wspomniane wyżej pozycje świadczą o świadomości 
językowej autorów oraz o przekonaniu, że język charak
terystyczny dla danej miejscowości jest ważnym elemen
tem jej kultury, nadaje jej kolorytu i uzupełnia obraz. 

Gwara kociewską stała się też tworzywem literackim 
w twórczości ludowej, niekiedy środkiem stylizacji w in
nych formych piśmienniczych. Badaniem tej dziedziny 
kultury zajmował się Zakład Historii Literatury i Kultury 

Pomorza w Uniwersytecie Gdańskim. Podsumowaniem 
badyń do pewnego okresu jest pozycja Folklor Literacki 
Kociewia8, w której prof. Andrzej Bukowski, podsumo
wując badania nad folklorem kociewskim w epoce zabo
ru pruskiego, stwierdza: 

- Kociewski folklor literacki nie był przedmiotem ba
dań prowadzonych na większą skalę i systematycznie. To, 
co w tym zakresie zrobiono, a zrrobiono stosunkowo nie
wiele w porównaniu np. z Kaszubami, miało charakter 
dość przypadkowy. 

- Badaniami zajmowali się nie sami Kociewiacy, lecz 
ludzie spozy Kociewia - z Kaszub, z Borów Tucholskich, 
z Powiśla. 

- To, czego dokonano, miało charakter nie tylko przy
padkowy, ale także jednostronny. Najwięcej zebrano pie
śni (Ceynowa) i podań (Frydrychowicz, Łęgowski). Nie 
zajmowano się zbieraniem bajek, opisem wierzeń (poza 
Łęgowskim), obyczajów, obrzędów. Również nie zajmo
wano się osobno zbieraniem przysłów. 

Kociewskim folklorem literackim w okresie między
wojennym i po wojnie (do końca lat 70) zajmowała się 
Nelli Fijak9. W pierwszym okresie uwzględniła dokona
nia Władysława Łęgi, Romualda Frydrychowicza, Fran
ciszka Szornaka, Bożeny Stelmachowskiej i Edmunda 
Raduńskiego. Zwróciła też uwagę, że materiały folklory
styczne pojawiały się w wychodzących na kociewiu cza
sopismach: Pielgrzym, Dziennik Starogardzki, Gazeta 
Starogardzka ( która zmieniła tytuł na Ilustrowany Ku
rier Pomorski, potem Dzień Kociewski, wreszcie połą
czyła się z Gazetą Gdańską), Ilustrowany Kurier Tczew
ski (potem Dzień Tczewski również połączony z Gazetą 
Gdańską), Dziennik Gniewski, Gazeta Nowska, Glos 
Świecki oraz dodatki regionalne np.: Kociewie10 

Powojenne publikacje folklorystyczne zaczęły pojawiać 
| się dopiero po 1956 roku, w okresie kolejnego ożywienia 
| idei regionalnych. Najczęściej wykraczają one poza fol-

klor literacki, czyli słowną twórczość anonimową prze-
kazywaną z pokolenia na pokolenie. 

Bardzo znaczącą pozycją jest utwór sceniczny Ber-
narda Sychty pt. Wesele kociewskie11, w którym została 
zawarta znaczna część wiedzy folklorystycznej o Kocie-
wiu. Kreacja literacka łączy się tu z przytoczoną w peł
nym gwarownym brzmieniu twórczością ludową (pieśni 
zalotne, miłosne, weselne itp.). Wiernie przedstawione 
są realia z dziedziny kultury materialnej i duchowej Ko-
ciewia. W języku stylizowanym na gwarę kociewską 
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dobrze został odtworzony jej system gramatyczny, 
leksykalny i stylistyczny. Po siedmiu obrazach 
scenicznych autor zamieścił 15 stron objaśnień 
językowych, których duża część odnosi się do gwarowego 
słownictwa np.: o szarku - o zmroku, skróntwa - spokój, 
chenchy - krzaki itp. Większość tego słownictwa znalazła 
się później w słowniku Bernarda Sychty. 

W 1960 roku ukazała się w Roczniku Gdańskim 
następna praca B. Sychty - Drobna twórczość ludowa na 
Kociewiu. Są w niej zagadki zebrane osobiście przez 
autora, pogrupowane tematycznie z komentarzem autora. 
Jest to pierwsza praca naukowa będąca próbą zebrania 
i opracowania zagadek kociewskich12. 

W tym samym roku ukazała się też opublikowana po 
śmierci autora - Władysława Łęgi13 praca etnograficzno-
folklorystyczna pt. Okolice Świecia. Dominują w niej 
teksty kociewskie (są też borowieckie i kujawskie). 
Ogólnie praca zawiera ciekawy materiał folklorystyczny 
z Ziemi Świeckiej pogranicza Kociewia. 

W 1965 roku ze spuścizny Oskara Kolberga wydano 
tom pt. Pomorze, w którym znalazło się 26 pieśni 
z Kociewia. 

Owocem wieloletnich badań terenowych jest książka 
Władysława Kirsteina pt. Pieśni z Kociewia14, która 
ukazała się w 1970 roku. Jest to pierwszy zbiór pieśni 
ludowych wyłącznie kociewskich, zawierających 174 
pieśni (w tym 157 anonimowych). Teksty podano 
w gwarze kociewskiej, nieraz w różnych wersjach, 
zaopatrzono w przypisy. 

Władysław Kirstein jest też autorem zbioru: Kociewie. 
Gawędy i wiersze wyd. w 1976 roku15. Stanisław Pestka 
we wstępie do tej pozycji napisał: Dla Kitsteina jednym 
z kluczowych momentów jest emocjonalne zaanga
żowanie twórców w regionalny temat. Wychodzi on 
z założenia , że przetwarzanie zastanych wątków 
folklorystycznych przez dość oryginalnych twórców 
takich jak Nierzwicki, Powalska czy Wespa jest 
tworzeniem nowych wartości... Godzi się napomknąć, iż 
Kirstein nie mógł wyrzec się dialektu. Stanowi on bowiem 
jedno z najsprawniejszych, a przy tym niezastąpionych 
narzędzi ułatwiających dokumentację16. 

Zbiór zawiera głównie gawędy i wiersze, ale też: podania, 
listy, przemówienia następujących autorów: F. Nierzwicki, 
W. Łęga, F. Powalska, W. Kirstein, A. Górski, A. Stawowy, 
F. Rutkowski, J. Wespa, W. Felchnerowska. W przy
gotowaniu publikacji poproszono o konsultację języ
koznawcę prof. B. Kreję 

W 1975 roku Konstanty Bączkowski opublikował17 

napisanych gwarą gawęd pt. Gawańdi kociewskie Kubi z 
Pińcziwa. Ostatnie z nich kończy: Aloś, na druga 
niedziela po tych termedijach prziniós mi taka stara 
babka, eszcze po pradziadku. 

Mówi: - Cieszą sia, żeś sia nie wściek, a na drugi raz 
nie łaś sia na tłuszcz ji pandzie łodjaźwca. 

Wyróżnione wyrazy (termedije - awantury, kłopoty, 
babka - m.in. kowadełko do klepania kosy, jaźwiec - borsuk) 
są tylko przykładami słownictwa kociewskiego, które 
występuje w gawędach. Autor w przedmowie wskazuje 
m.in. na dydaktyczną funkcję swojego zbioru: Granica 
między językiem literackim a gwarą miejscową musi być 

ciągle utrzymywana, ale nie kosztem niszczenia gwary... 
Dziecko ma ze szkoły wynosić szacunek, a nie pogardę 
dla mowy swoich rodziców. 

Kultura bazuje przede wszystkim na języku, a pełnię 
języka ojczystego daje dopiero gwary odpowiednio wy
korzystywane dla wzbogacenia języka literackiego wzglę
dnie ogólnonarodowego. 

W 1977 roku18 ukazały się drukiem (wcześniej nie
które w czasopismach) Bajki kociewskie Bernarda Jano-
wicza. Są to kociewskie wersje niektórych znanych po
wszechnie bajek, jak np. Kurónek i kokoszka, inne są czę
sto opowiastkami z morałem. Autor chciał pokazać pięk
no i bogactwo gwary kociewskiej. Jej półliterackąpisow
nię zweryfikował prof. Bogusław Kreja. Na końcu zbioru 
znajduje się kilkastronicowy słowniczek wyrazów kociew
skich świadczący o świadomości językowej autora. Np.: 
pod literą "g" znajdujemy: gardyna - firanka, głómza -
twaróg, gnabrować - dłubać, godziały - odpowiedzialny, 
poważny, grapka - garnek, grochowjinki - chruściki, grul-
ka - nos, gyry - nogi. 

Bernard Janowicz gromadził słownictwo kociewskie 
i swój zbiorek mi przekazał. Wskazuje ten zbiór na to, 
które formy językowe w świadomości Kociewiaków (nie-
językoznawców) funkcjonują jako słownictwo kociewskie. 

Dla dopełnienia obrazu gwary kociewskiej w wersji 
zapisanej, wykraczającej poza twórczość ludową trueba 
wspomnieć wydany w 1982 roku zbiór19 wierszowanych 
legend - ballad Jana Wespy pt. Rodzinna moja ziamnia, 
czy też tomik starogardzkiego nauczyciela, Antoniego 
Górskiego pt. Modraki20. 

Natomiast Wanda Dembek w zbiorku wierszy pt. Gdzie 
łąki i pola21, napisanych w polszczyźnie ogólnej, używa 
niektórych form gwarowych jako swojskiego ozdobnika. 
Na końcu wyjaśnia, że krużyk - to garnek gliniany, rajby 
- swaty, kropówki - buty skórzane z wysoką cholewą itd. 

Oprócz utworów wierszowanych nawiązanie do gwa
ry kociewskiej, jej najbardziej charakterystycznych prze
jawów (w tym słownictwa) znajdujemy w obszernej i cie
kawej, ze wzgłędu na realizm tła historyczno-obycząjo-
wego, Sadze Kociewskiej22 Bolesława Eckerta. Autor snu
je narrację w języku ogólnopolskim, zaś w dialogach naj
częściej posługuje się gwarą co ożywia postacie i wpisuje 
w obraz Kociewia, choćby we fragmencie: 

- Lepsi jechać, nież jiść piechty, prawda? Choć do 
wsi jano kawałek - zagaił Florek. 

- A tak, tak. Miałóm jedan sprawunek w Warlubiu 
i teraz wracóm do dóm. A pan pewnie na ślub Antosi 
i Dełała. 

- Zgodła Pani. 
- Letko zgodność, kej się widzi kogoś tak wysztafsie-

rowanego. Taki paradny cylander! 
- Ślub bandzie pojutrze, a jutro jadó na sztandesamt 

do Nowego. Ja banda za świadka. 
Niestety, autor nie wyjaśnia w książce znaczenia wy

razów, choćby sztandesamt - urząd stanu cywilnego. 
Licząca przeszło 300 stron książka, bliska w swej tre

ści i formie wszystkim uświadamiającym sobie kociew
skie korzenie, jest mimo literackiej konwecji formą upa
miętniania mowy, która jak się okazuje była bliska przed
stawicielom różnych grup społecznych zamieszkujących 
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ziemie wzdłuż lewego brzegu Wisły. Jak wynika z obra
zu przedstawionego wyżej piśmiennictwa, zapisem 
form gwarowych, ich ożywieniem zajmowali się twór
cy ludowi, animatorzy lokalnej kultury, nauczyciele -
zbieracze folkloru po profesjonalistów - etnografów, 
językoznawców. Również współcześnie w lokalnych 
gazetach23, które pojawiły się w nowej fali czasopi
śmiennictwa pomorskiego, zwykle dla urozmaicenia 
regionalnych więzów umieszcza się felietony lub opo
wiastki w gwarze kociewskiej. 

Dużą rolę w umocnieniu tej tendencji spełnia zapew
ne wychodząca od 1963 roku Pomerania24 i seryjna pu
blikacja ukazująca się w Tczewie p t : Kociewski Maga
zyn Regionalny25. 

I jeszcze wniosek, który wynika z całości: poświad
czenia gwary kociewskiej, jej obecność w piśmiennictwie 
wcale nie są takie skromne26. 

W porównaniu z bagatą literaturą kaszubską wygląda 
to ubogo, ale znacznie lepiej niż np. w gwarze chełmiń
skiej czy kujawskiej. 

Przypisy 

1/ por. np. Słownik Kaszubski z do
datkiem idyotyzmów (zgodnie z pisow
nią - MP) chełmińskich i kociewskich. 
Ułożył X G. Pobłocki, Chełmno 1887. 

2/ Świadczy o tym rok wydania więk
szości wspominanych dalej publikacji. 

3/ Np. gwara południowokociewska 
była przedmiotem opisu w pracach ma
gisterskich pisanych pod kierunkiem 
prof. E. Brezy i moim. Uwzględniono 
miejscowości: Bukowiec Pom., Drzycim, 
Gruczno, Jeżewo, Laskowice. 

4/ Por. "Język Polski" L nr 4, 1970, 
teksty środkowokociewskie zanotowali 
studenci WSP w Gdańsku, a opracował 
H. Górnowicz, L VI nr 2, 1976 r. - tekst 
z południowego Kociewia zapisany prze
ze mnie w Przysiersku i Sulnówku. 

5/ Edyta Wiśniowska: Pińczyn. Mo
nografia wsi kociewskiej, Gdańsk 1981. 
Pozycja wydana przez Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie (dalej w tekście ZK-P). 

6/ Leon Libiszewski: Dzierżążno. 
Monografia wsi kociewskiej, Gdańsk 
1985, wyd. ZK-P. 

7/ Małgorzata Pestka-Garnyszowa: 
Pączewo. Z dziejów i obyczajów wsi ko
ciewskiej. Tczew - Starogard Gdański 
1989, wyd. Kociewski Kantor Edytorski. 

8/ Andrzej Bukowski-Nelli Fijak: 
Folklor literacki Kociewia, Gdańsk 1982. 
Publikacja zawiera teksty referatów wy
głoszonych na sesji "Folklor literacki Ko
ciewia", którą zorganizował w 1978 r. 
Uniwersytet Gdyński oraz Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Kociewskiej. 
9/ Tamże, s.21 
10/ "Kociewie" - dodatek regionalny 

"Dziennika Starogardzkiego" i "Gońca 
Pomorskiego" redagowany w Tczewie, 
ukazał się raz w miesiącu od lipca 
1938 r. do wybuchu II wojny światowej. 

11 / Bernard Sychta: Wesele kociew
skie. Wydawnictwo Morskie, Gdynia 
1959. Południowego Kociewia dotyczy
ło widowiska pt. "Duchy w klasztorze" 
przedstawiane w wielu miejscach, nie
stety, nie zachował się tekst. 

12/Andrzej Bukowski ....op.cit.,s. 33. 
13/ Władysław Łęga: Okolice Świe

cia. Gdańsk 1960. 
14/ Władysław Kirstein: Pieśni z Ko

ciewia. Gdańsk 1970. 
15/Tenże: Kociewie. Gawędy i wier

sze. Gdańsk 1976, wyd. Towarzystwo Mi
łośników Ziemi Kociewskiej i ZK-P. 

16/ Tamże, s.ll. 
17/ Konstanty Bączkowski: Gawan-

dy kociewskie Kubi z Pińczina. Gdańsk 
1975, ZK-P. Wcześniej drukował je na 
łamach "Pomeranii" w latach 1965-1969. 

18/ Bernard Janowicz: Bajki kociew
skie, Gdańsk 1977. W 1985 r. ukazało 
się trzecie wydanie bajek. Są one bardzo 
popularne i wykorzystywane m.in. 
w praktyce szkolnej. Wyd. ZK-P. 

19/ Jan Wespa: Rodzinna moja zia-
mnia. Gdańsk 1981, wyd. ZK-P. Autor 
był człowiekiem niewykształconym /duże 
kłopoty sprawiała mu ortografia/ praco

wał jako kolejarz. 
20/Antoni Górski: Modraki. Wybór 

wierszy, Starogard Gdański 1985. 
21/ Wanda Dembek:Gdzie łąki i pola. 

Wiersze. Rzym 1986. 
We wstępie Irena Kadulska napisa

ła: "Wiersze pisane są językiem ogólno-
literackim, z lekka tylko inkrustowanym 
wyrażeniami gwarowymi". 

22/ Bolesław Eckert: Saga Kociew-
ska. Gdańsk 1983, wyd. ZK-P. 

Na temat występujących w powieści 
gwaryzmów redaguje obecnie pracę ma
gisterską Ewa Zielińska. (WSP w Byd
goszczy). 

23/ Por. choćby "Gazetę Kociewską" 
(Starogard Gdański), "Gazetę Zblewską" 
(Zblewo), "Tygodnik Parafialny" 
(Skórcz) "Gazeta Świecka" z dodatkiem 
"Mestwin" (Świecie n.W.), wszystkie za-
cczęły się ukazywać po 1989 r. 

24/ "Pomerania" - miesięcznik spo-
łeczno-kulturalny ukazuje się w Gdańsku 
od 1963 r. Przeważa w niej tematyka ka
szubska, ale są też teksty o Kociewiu 
i z elementami gwary kociewskiej. 

25/ "Kociewski Magazyn Regional
ny" ma formę publikacji seryjnej, ukazu
je się w Tczewie, wydawany jest przez 
Kociewski Kantor Edytorski od 1986 r., 
dotychczas ukazało się 10 numerów. 

26/ Świadczy też o tym publikacja: 
Józef Milewski: Kociewie w piśmiennic
twie i druku. Kociewie Zeszyt 4-6, 
Gdańsk 1980 r. 

lud, będąc najautentyczniejszą 
i najbardziej nietknięte) częścią narodu, 

winien być prawdziwym wyrazicielem duszy narodowej. 

Johann G . Herder 
(1767) 
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Andrzej Grzyb 

Wiersze nowe 

Świerczek wiosną podwójnie zielony 
pień obok 
spróchniały ząb stolema 

w niedzielne popołudnie 
bez ząjąknienia mawiają 
wszystko wkoło się zmienia 

porządek w tym jest 
i zasada 

Soczyste liście jarzębiny 
Przeszyte promieniami czerwieni 
Słońce zachodzi tam gdzie ścieżka 
Zsunęła się w wądół z pagórka 

Patrzę zachłannie 
Jakbym zbierał 
A pozostaje więcej 

Przebudzenie 

przebudzony 
cóż za przyjemność 
słońce świeci 
wróbel stepuje po blasze parapetu 
kocica łasi się bo pora na mleko 
trzeba wstać 
przeżegnać ten dzień 
otworzyć strony świata 

Nieznanemu żołnierzowi 

Przy drodze omszały kopczyk 
Z krzyżem przełamanym 
Przy nim przydrożny kwitnie powój 
Rumianek i piołun 

Kto leży przy drodze otulony piachem 
Syn brat ojciec 
Polak Niemiec Rosjanin 
Wróg przyjaciel 

Córko siostro matko 
Ty powiedz co znaczą jedyne prawdy 
Od urodzenia szalone 
Niewarte kamienia pod głowę 
Tak daleko od domu 

Do wierzby 

Na łące nad stawem omszała wierzba 
do której chodzę po milczącą zgodę 
na niekamienny i niepewny uśmiech 

twój cień wierzbo jest maścią tylko ty rozumiesz 
mowę laski stukającej w groblę 
tylko ty chłodem ocalasz od żaru 
dni rozognione w codziennej trwodze 

Dzięki ci wierzbo wodo łąko dzięki 
za ocalone wciąż na nowo życie 
za to że ślepy widzę 
witki kurczowo splecione 
kretowisko z wysoko wiszącym błękitem 
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