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Z redakcyjnego biurka 

I znowu coś zawiodło? 

Tak najkrócej można określić to, co się stało w minionym czasie. W przedostatnim numerze 
pisaliśmy w tym miejscu, że jeśli nastąpi ponowna przerwa w wydawaniu naszego pisma, to - mimo 
wszystkich dotąd obiecujących perspektyw - należy się domyśleć, że znowu coć zawiodło. No, 
i rzeczywiście, zawiodło! 

Kolejny już raz musimy przeprosić Czytelników za wprowadzenie Ich w błąd. Od dłuższego 
okresu bezskutecznie obiecujemy, że „Magazyn" będzie w końcu regularnym kwartalnikiem. Na 
przeszkodzie stawał zawsze brak pieniędzy, który to kłopot rozpoczął się od momentu, gdy Starogard 
Gdański wycofał się z finansowego współudziału. Wtedy to, w 1992 roku, po raz pierwszy postąpiono 
z nami nierzetelnie. 

Po zakończeniu 1 Kongresu Kociewskiego powróciła nadzieja, gdyż samorząd miasta Tczewa, 
nie oglądając się na niczyje obietnice, zapewnił odpowiednią kwotę na regularne kontynuowanie 
kwartalnika. O tym wiemy dzisiaj, bo poprzednio karmiono nas kłamstwem o braku pieniędzy. 
Pieniądze były, ale skonsumowano je - delikatnie mówiąc - na inne cele. W końcu nie tylko te 
pieniądze. Cała ta, dla nas przykra i bulwersująca, sprawa wyszła na jaw podczas rutynowej kontroli 
finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, przeprowadzonej przez właściwe służby Urzędu 
Miejskiego w Tczewie. Warto przypomnieć, że Kociewski Kantor Edytorski, wydawca pisma, działa 
w strukturze organizacyjnej tejże biblioteki, jako jej sekcja wydawnicza, a działalność ta zapowiadała 
się niegdyś nader dobrze. 

Z wrażeń już się otrząsnęliśmy. Winni musieli odejść, a nowa dyrekcja MBP spowodowała 
wprowadzenie właściwej ewidencji rozliczeń finansowych KKE. Odtąd będzie już normalnie 
i nareszcie spełnią się dawne obietnice: będziemy w końcu kwartalnikiem! Spełnią się pod warunkiem 
zrealizowania przez rady gmin kociewskich swoich zobowiązań. Drugą część dotacji oczekiwano 
właśnie z samorządów. Dotychczas wsparcie to jawi się nader mizernie. O potrzebie utrzymania 
popularnonaukowego czasopisma regionalnego świadome były samorządy Lubichowa, Osiecznej, 
Subków oraz miast: Czarnej Wody, Gniewa, Pelplina i Świecia nad Wisłą. Ponownie składamy tym 
gminom serdeczne podziękowania. Wspierały nas także niektóre zakłady pracy, o czym również 
informowaliśmy na stronie redakcyjnej pisma. 

O potrzebie istnienia „Magazynu" pisaliśmy wiele razy. Konieczność tę potwierdzają poszczególne 
środowiska i sami Czytelnicy. „Kociewski Magazyn Regionalny" jest niezbędny zwłaszcza teraz, 
gdy szkoły zostały pobudzone do tzw. regionalizacji w nauczaniu. Łamy pisma zostaną udostępnione 
wymianie doświadczeń między nauczycielami. Działania te wspierać będzie wkraczająca w regionalne 
życie społeczne nowa organizacja - Kociewskie Towarzystwo Oświatowe. W tym gronie nasz 
kwartalnik poczuje się jeszcze lepiej, dostarczając jak dotychczas wszechstronnej wiedzy o regionie. 

Nie ma odwrotu - pismo musi istnieć. Należy więc przypuszczać, że w tej sytuacji nikt nie powtórzą 
się dawne zaniedbania, by nie narażać na szwank i nie ośmieszać całej idei edukacji regionalnej na 
Kociewiu. 

Redaktor 
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ANDRZEJ K. WAŚKIEWICZ 

Kociewski Kantor Edytorski 
jako wydawca regionalny 

1983 roku władze Tczewa i Starogardu Gd. 
zwróciły się do Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk o zezwolenie na wy

dawanie pisma „Kociewie". Odpowiedź przyszła po paru mie
siącach: odmowna. W roku 1985 znów podjęto uchwałę o wy
dawaniu pisma, ustalono regulamin Kociewskiego Kantoru Wy
dawniczego, w rok później Departament Książki Ministerstwa 
Kultury i Sztuki wydał zezwolenie na prowadzenie działal
ności wydawniczej, w tym także publikacji seryjnej pn. Ko
ciewski Magazyn Regionalny. Pierwszy numer Magazynu uka
zał się w grudniu 1986, natomiast pierwsze książki - parę mie
sięcy wcześniej, na 40-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Sekwencje tego ciągu zdarzeń można wpisywać w różne 
konteksty i różnie interpretować. Ze stanowiska fundamentali-
stycznego - można w obu instytucjach widzieć twór rzeczywi
stości „postanowojennej", stworzony zgodnie z normami i we
wnętrznymi zależnościami PRL. To, co w roku 1983 wydawało 
się nie do załatwienia, w roku 1986, gdy słabła decyzyjna funk
cja centrum, mogło już być zrealizowane. Ten sposób myślenia 
wydaje się być mało płodny, można je wpisać w inny porządek. 
Powiemy wówczas, iż po roku 1956 część swych uprawnień 
decyzyjne centrum przeniosło do ośrodków wojewódzkich, two
rząc tam lokalne centra kultury, wraz z całą infrastrukturą. 
W latach osiemdziesiątych wyodrębniać się jęły ośrodki subre-
gionalne. Wiąże się to z procesami demograficznymi, społecz
nymi, m.in. stopniem nasycenia inteligencją, przejawiającą za
interesowania twórcze. 

Decyzja z roku 1986 mieściła się w tej koncepcji - wydając 
oba zezwolenia, pośrednio wyrażono zgodę na funkcjonowanie 
- tak nazwijmy - ośrodka trzeciego stopnia, subregionalnego, 
o stopień niższego niż województwo. To iż obie składowe sy
stemu - pismo i wydawnictwo - stały się częścią już istnieją
cych instytucji (pismo - towarzystwa regionalnego, wydawnic
two - domu kultury) też było zgodne z tamtą normą. 

Ważniejsza wszakże jest inna prawidłowość. Oto i pismo 
i profil wydawnictwa z najwcześniejszego okresu przypomina 
to, co działo się w ośrodkach wojewódzkich po roku 1956, gdy 
wydawano almanachy i tomiki poetyckie miejscowych autorów, 
pisma o profilu regionalistycznym, małe monografie miejsco
wości. Tego typu książki wydawało Lubelskie Towarzystwo 
Kultury, nie inny niż Magazynu był profil Zapisków Koszaliń
skich czy Nad- odrza, w pierwszym okresie istnienia tego pisma. 
A i wczesne Litery też można tu wymienić. I tak jak Magazyn 
wspiera się pracami naukowców gdańskich, tak Zielona Góra 
i Koszalin sięgały po teksty uczonych z Poznania i Wrocławia, 
zainteresowanych regionem. I tak jak tu - pisarze swe pierwsze 
książki wydawali poza lokalnym wydawnictwem. 

Ośrodek miejski, typu Tczewa, co najwyżej może dążyć 
do zbudowania niektórych składowych: pisma typu informa
cyjnego, subregionalnego periodyku o charakterze popularno
naukowym, wydawnictwa książkowego... Wieloma nićmi zwią
zanego zarówno z subregionem, miastem, jak i ośrodkiem 
wojewódzkim, ku któremu ciąży. 

Ale i to nie tłumaczy wszystkiego. Krótkie dzieje Kociew
skiego Kantoru Edytorskiego rozpadają się na dwie nierówne 
części - do 1989 roku i po tej dacie. Kolejna dziesiąta publika
cja, wydany w roku 1990 zbiór wierszy Andrzeja Szmilichow-
skiego Deszcz i słońce, został wydrukowany nakładem autora. 
Moglibyśmy powiedzieć tak: oficyna powołana jako jedno 
z ogniw kulturalnego mecenatu państwa, w warunkach wolne

go rynku przestawia się na, tak powiedzmy, rodzaj wyspecjali
zowanych usług dla ludności. Nie ma w tym ironii. 

Mówiąc, iż Kociewski Kantor Edytorski, w momencie 
gdy powstał, był ogniwem państwowej infrastruktury kultural
nej, stwierdzamy jednocześnie, iż realizował dwie funkcje: me
cenatu i upowszechniania - w lokalnej skali. Na lata osiem
dziesiąte przypada bowiem ostateczne zadławienie się mocy 
przerobowych państwowych wydawnictw, funkcjonujących - to 
trzeba jasno powiedzieć - w warunkach zawieszenia praw ryn
ku. Jeszcze w latach siedemdziesiątych wystarczyły oficyny wo
jewódzkie, w latach osiemdziesiątych, by obsłużyć środowiska 
lokalne państwo swe uprawnienia scedowywało na organiza
cje społeczne czy lokalne placówki kultury. Ten - jak go nazy
wam - nieprofesjonalny ruch wydawniczy, był tyleż efektem 
kulturalnego awansu poszczególnych środowisk, co efektem 
ciśnienia demograficznego, wzrostu liczby wytwórców dóbr kul
turalnych. Na początku swego istnienia np. Almanach Młodych 
wydawnictwa „Iskry" mógł dawać w miarę reprezentatywny 
przegląd twórczości młodych z całego kraju. W latach sześć
dziesiątych podobne funkcje pełniły almanachy wydawane przez 
oficyny wojewódzkie, w osiemdziesiątych takie publikacje mo
gły już wydawać ośrodki subregionalne, większe miasta. Dwie 
pierwsze publikacje KKE to właśnie almanachy wierszy nagro
dzonych na lokalnych konkursach: Widok ogólny i Najbliższa 
okolica (oba w 1986 r.); kolejne: zbiór fraszek Andrzeja Grzy
ba i Romana Landowskiego Garść śmiechu i pieprzu szczypta 
i zbiorowy tomik wierszy A. Grzyba, R. Landowskiego i Roma
na Senskiego Szkice regionalne - to zbiory autorów z subre-
gion,wcześniej publikujących książki w Wydawnictwie Mor
skim, a więc regionalnym. 

Jaką rolę mogłyby odegrać subregionalne wydawnictwa 
w tamtym systemie, trudno orzec. Powstało ich sporo. Prawie 
wszystkie upadły po roku 1989, albo radykalnie zmieniły cha
rakter, z przyczyn najczęściej obiektywnych. 

To, co wyżej nazywam zawieszeniem praw rynku, odnosi 
się bowiem nie tylko do sytuacji książki, ale także autora. 
Mówiąc najzwięźlej - jego zarobki zależały nie od sprzedaży 
książki i jej rynkowej ceny, ale od autorskich stawek, ustalo
nych przez państwo, przy założeniu, iż każde dzieło nominalnie 
literackie, posiada wartość i że każda praca winna być opłacona. 
Jest to reguła mecenatu, a nie produktu rynkowego. 

Kolejne książki - zbiory Landowskiego Wychodzenie z mro
ku i Janiny Soszyńskiej Gorzki smak życia ukazały się w roku 
1990 nakładem autorów. Serię sześciu zbiorów poetyckich 
(Krzysztofa Rześniewskiego, Krystyny E. Malczewskiej, Sta
nisława Mocarskiego, Leny Tomaszewskiej, Barbary Szurkow
skiej, Krystyny Sylwestrzak, Bogumiła Rynkowskiego) sfinan
sowało Kuratorium w Gdańsku (autorzy są członkami Klubu 
Literackiego Nauczycieli). W następnych publikacjach mamy 
do czynienia z mieszanym systemem finansowania. Zbiór opo
wiadań Ryszarda Filbrandta Impulsy istnienia sfinansował i au
tor, i UW w Elblągu, UM w Malborku, firma, osoby prywatne; 
koszty druku opowiadań Stanisława Filipowicza Infekcja w raju 
prócz autora pokryły UW w Gdańsku, UMiG w Dzierzgoniu, 
Elbląski Ośrodek Kultury. Ale przeważają publikacje w pełni 
finansowowane przez autorów, zarówno czynnych i doświad
czonych, by nie powiedzieć - zawodowych, jak i debiutantów. 
Nakładem własnym ukazały się więc Impresje katyńskie So
szyńskiej, Pod piątym żebrem Andrzeja W. Guzka, Muzyka na 
wierzby i płowiejące niwy Landowskiego, Po amputacji, Fili-
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powicza, a także Misteria powrotów Elżbiety M. Laskowskiej, 
Oblicza miłości Joanny Laskowskiej, Gdyńskie impresje Kry
styny E. Malczewskiej. Autorzy pierwszej grupy to pisarze, 
których poprzednie książki ukazywały się w wydawnictwach 
państwowych, autorzy drugiej grupy - to bądź debiutanci, bądź 
uczestnicy klubów literackich o charakterze „amatorskim". Na 
rynek, nawet ten wąski regionalny, albo rynek odbiorców za
wodowych (jednak te książki trafiają do redakcji pism literac
kich, ludzi zawodowo zajmujących sią literaturą) wchodzą jako 
zjawiska tego samego planu. 

Nowa sytuacja ma tyleż plusów, co minusów. Minus naj
bardziej oczywisty: by wydać książkę, autor angażuje własne 
pieniądze. Nawet jeśli uzyska pomoc sponsorów, honorarium 
stanowią książki. Nadzieja, iż coś odzyska ze sprzedaży, jest 
raczej iluzoryczna. Minus drugi: autor nie zawsze bywa najlep
szym sędzią własnej twórczości. Stary system był powolny, ale 
staranny. Jeśli autor składał propozycję zbioru opowiadań to 
redaktor (przy pomocy recenzentów) selekcjonował je, zmuszał 
autora do uzupełnień, przeredagowali, wbrew pozorom - przy
najmniej na poziomie tzw. średniej wydawniczej. Książka nie
kiedy ukazywała się po kilku latach, ale - mówiąc żargonem -
„trzymała średnią". Gdy autor jest zleceniodawcą, można co 
najwyżej starać się go przekonać, ewentualnie odstąpić od wy
dania. Dla krytyki literackiej i przyszłych historyków literatury 
jest to sytuacja znakomita - nareszcie można badać rzeczywisty 
poziom literatury polskiej, stan świadomości autorów. 

W starym systemie wydanie książki było rodzajem paso
wania na pisarza, a przynajmniej świadectwem, iż teksty speł
niają elementarne kryteria literackości. W nowym znaczy tyle 
tylko, że pojawiła się oto jeszcze jedna książka. Dopiero wśród 
gotowych produktów należy dokonywać selekcji. Jednak trud
no tu znaleźć kryteria. Funkcjonują one na dwu biegunach po
ziomach.: gdy przychodzi nam, po pierwsze, znaleźć autorów 
naprawdę znaczących we wspólnej polskiej literaturze, po dru
gie - gdy zastanawiamy się nad drukowalnością tekstów. 
W sferze poziomów średnich następuje zjawisko upodobnienia. 
Tak doświadczona autorka jak Janina Soszyńska, podejmując 
niełatwy temat Katynia, reprodukuje potoczne wyobrażenia, nie 
inaczej jak na zupełnie innym obszarze czynią to panie Laskow
skie. Ale przecież, gdy czyta się recenzje tych zbiorków widać, 
że to, co w lekturze zbiorczej się uśrednia, w indywidualnej -
indywidualizuje. Recenzenci potrafią odnaleźć zalety, określić 
odmienność autorów, itp. itd. 

Już tylko z przywoływanych nazwisk autorów łatwo sią 
zorientować, iż wydawnictwo subregionalne obsługuje region 
większy niż Tczew i Kociewie, są tu bowiem autorzy z Tczewa 
i Czarnej Wody ale też Dzierzgonia, Gdańska, Gdyni, a także 
ze Szwecji. Mieszkający tam Andrzej Szmilichowski oprócz 
zbioru wierszy w KKE wydal także zbiór szkiców paranauko-
wych Bliskie a nieznane. Ostatnio jego wiersze publikuje Anto
logia, Wiersze polskich autorów mieszkających w Szwecji, wy
dana ze środków Szwedzkiej Rady Kultury. 

Jeśli sądzić na podstawie kolumn poetyckich Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego (m.in. „Nasze promocje") można się 
spodziewać kolejnych tomików autorów związanych z regionem: 
zarówno mieszkających tu stale, jak i związanych z miejscem 
urodzenia, wychowania, dziecięcych doświadczeń. Na przykład 
Wacław Krakowski, pisarz łódzki, ale urodzony w Tczewie, 
wydal w 1995 roku zbiór miniatur Chłopak z Królowej Jadwi
gi, nawiązujących do realiów tczewskich. 

W ciągu dziesięciu lat istnienia Kociewski Kantor Edytor
ski wydał 41 książek, o łącznej objętości ponad 154 arkuszy 
wydawniczych czyli ponad 3000 stron maszynopisu. Są wśród 
nich 23 zbiory wierszy, dwa zbiory opowiadań, 9 większych 
i mniejszych monografii, 1 słownik dla krzyżówkowiczów (dwa 
wydania), książka-reportaż (z RPA, Adama Galewskiego), wspo
mniana już paranaukowa książka Szmilichowskiego oraz dwie 
publikacje okolicznościowe - Powrót do Polski, wydana z oka
zji 75-lecia przyłączenia Tczewa do Macierzy i Alma Mater 
Mariniensis, z okazji 75 rocznicy utworzenia Szkoły Morskiej 
w Tczewie. Wśród monografii są dwie poświęcone bibliote
kom (Landowskiego Książnica tczewska 1946-1986 i Ryszarda 
Szwocha Starogardzka książnica 1946-1986), monografia Pą-
czewa (Małgorzaty Pestka-Garnyszowej), Szpęgawska (Józefa 
Milewskiego), kolejowej orkiestry dętej (Mieczysława Olejni

czaka), Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu Kazi
mierza Ickiewicza, bardzo cenna - na poły wspomnieniowa, na 
poły dokumentalna - książeczka Józefa Weltrowskiego Drukar
nia w Borach Tucholskich z lat 1941-1943 ale przede wszyst
kim dwie bardzo poważne książki. Pierwsza z nich to zbiorowa 
Kultura ludowa Kociewia. zapisująca zarówno odeszłe w przy
szłość elementy kultury materialnej jak i współczesną sztukę 
i wytwórczość ludową regionu. Druga, wydana w koedycji, to 
Wspólny fragment biografii... Zbiór wspomnień absolwentów 
i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, zawie
rająca także obszerny materiał fakto- i ikonograficzny. Obie 
nieporównywalne: pierwsza jest bowiem pracą naukową, dru
ga - ma charakter raczej pamiątkowy i okolicznościowy. Książ
ki te dobrze świadczą o możliwościach edytorskich tczewskie
go wydawnictwa. 

Ale przecież poważne książki ukazują się w Tczewie także 
nakładem innych niż KKE wydawców. Landowskiego Tczew -
spacery w czasie i przestrzeni. Część I - Od osady do miasta 
ukazała się nakładem „Gazety Reklamowej" Józefa Golickiego. 

41 książek w ciągu dziesięciu lat to niby niewiele. Ale prze
cież dzięki KKE Tczew na trwale wpisał się w listę pomor
skich edytorów. Zasług Kociewskiego Magazynu Regionalne
go dla utrwalenia tradycji i współczesnych dokonań regionu 
nie sposób przecenić. Aby już było zupełnie osobliwie -jest to 
jedno z bardzo niewielu wydawnictw na Wybrzeżu, publikują
cych wyłącznie książki autorów związanych z regionem. W za
kresie wydawnictw poetyckich konkurować z nim może jedy
nie „Marpres". 

Z natury rzeczy są to teksty różnej jakości. Ale tak już jest, 
gdy wydawca zależny jest od funduszy z zewnątrz, nic własnych. 
Fakt, iż ta sama osoba kieruje zarówno KKE jak i Magazynem 
sprawia, iż autorzy publikujący w tym ostatnim z czasem stają 
się autorami książek, książki zaś są w Magazynie recenzowa
ne. Zawsze zostaje jakiś ślad. Jest chyba rzeczą ważną, że pierw
sza po długich latach milczenia książka Guzka ukazała się wła
śnie w KKE, że systematycznie ukazują się tu książki Landow
skiego, że tu publikuje nestorka poetów gdańskich, Janina So
szyńska, że... I tak to chyba trzeba widzieć - jako realizację 
zobowiązań zarówno wobec tego, co najbliższe - regionu, ludzi 
tu mieszkających, spraw tu się rozgrywających, jak i twórców 
związanych z Wybrzeżem.Warto też wspomnieć, że KKE współ
pracował z innymi wydawnictwami, m.in. wspólnie z gdańskim 
wydwanictwem „Mestwin" wydal Kalendarz Pomorski. 

I już, na koniec, powiedzmy i to - wydawnictwa realizowa
ne w KKE, zwłaszcza gdy finansują je poeci, kalkuluje się moż
liwie tanio, a wykonuje starannie, zgodnie z wszelkimi reguła
mi - tak często dziś zapomnianymi - sztuki edytorskiej. 

W latach 1985-1994 Kociewski Kantor Edytorski działał 
w strukturach organizacyjnych Tczewskiego Domu Kultury, od 
1 lutego 1994 roku jest Sekcją Wydawniczą Miejskiej Biblio
teki Publicznej im. Aleksandra Skulteta. Od roku 1994 jest skom
puteryzowany, przygotowuje składy, łamanie i makietowanie 
tekstów. Nie dysponuje tylko funduszami. Jest - przywołajmy to 
stare rozróżnienie - wydawcą, nie nakładcą. W aktualnych rea
liach raczej trudno myśleć tu o książkach samofinansujących 
się, tym bardzie przynoszących dochód. Własne plany wydaw
nicze mógłby realizować tylko wówczas, gdyby posiadał fun
dusz wydawniczy. Mógłby planować, zamawiać, finansować 
wydawnictwa. Jednym słowem - być o f i c y n ą wydawniczą, 
nie t y l k o k a n t o r e m . 

Jeśli sądzić po cyklach publikowanych w Kociewskim Ma
gazynie Regionalnym, materiałów na książki dotyczące prze
szłości i teraźniejszości Kociewia jest dużo - w części już goto
wych - zarówno tekstów specjalistycznych, jak i mogących 
liczyć na zainteresowanie większych grup czytelniczych. Sfina
lizowanie prac, zmaterializowanie w postaci publikacji książko
wych wymaga jednak środków. I to raczej sporych. Z podobnymi 
trudnościami boryka się większość wydawców, działających 
poza rynkiem książki komercyjnej. 

Wyżej zamieszczony tekst stanowi obszerne fragmenty referatu 
wygłoszonego przez autora, redaktora naczelnego Gdańskiego Rocznika 
Kulturalnego i miesięcznika Autograf, na sesji z okazji 10-lecia 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, która odbyła się 17 maja 1996 roku 
,w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. 
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WIKTOR PEPLINSKI 

Wpływ czasopiśmiennictwa pomorsko-kociewskiego 
na kształtowanie świadomości regionalnej 

(dokończenie) 

Najbardziej znaczącym dokonaniem po 1980 r. 
- jak i w dotychczasowej historii regionalnego 
czasopiśmiennictwa kociewskiego - było powsta

nie w 1986 r. „Kociewskiego Magazynu Regio
nalnego" . Jego wydawcą był Kociewski Kantor 
Edytorski - Sekcja Wydawnicza Tczewskiego Domu Kul
tury, który powstał dzięki inicjatywie Towarzystwa Mi
łośników Ziemi Tczewskiej i Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kociewskiej, a o jego bazie materialnej zadecy
dowały uchwały Miejskich Rad Narodowych w Tczewie 
i Starogardzie Gd., przyznające na ten cel środki mate
rialne. Według organizatora i redaktora naczelnego pi
sma, pisarza Romana Landowskiego, aby uprościć 
rejestrację wydawnictwa, skierowano wniosek do De
partamentu Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
(Wcześniej Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Wi
dowisk nie wyraził zgody na wydawanie pisma), co 
przyniosło pozytywny rezultat, ale z formalnego punk
tu widzenia pismo nie miało statusu wydawnictwa 
periodycznego. W pracach związanych z inicjowaniem 
pisma uczestniczyli Józef Ziółkowski, Romuald We
nt owski i Józef Golicki. 

Redakcja „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" 
symbolicznie nawiązała do przeszłości, dokonując 
w pierwszym numerze przedruk artykułu Romana Le
śnego (prawdopodobnie był to pseudonim Edmunda Ra-
duńskiego) pt. Regionalizm w służbie narodu i pań
stwa, zamieszczonego w lipcu 1938 r. w pierwszym 
numerze „Kociewia" - wspomnianego już miesięczne
go dodatku do „Gońca Pomorskiego" i „Dziennika Sta
rogardzkiego" - koncentrującego się na problemach 
regionalizmu . 

Profil pisma był od początku determinowany przez 
fakt, że będąc jedynym wydawnictwem o tym charakte
rze na Kociewiu, musiało być ono uniwersalne, infor
mując praktycznie o wszystkich przejawach działalności 
regionalnej. 

Znaczące, może nawet dominujące miejsce na ła
mach pisma zajmowała problematyka historyczna. Było 
to zrozumiałe, biorąc pod uwagę stan zaawansowania 
szczegółowych badań monograficznych nad przeszło
ścią poszczególnych regionów Pomorza. Dotyczyło to 
zarówno historii ośrodków miejskich na Kociewiu -Tcze
wa, Starogardu, Pelplina i in., (np. cykl artykułów Ire
neusza Modzelewskiego, „Dzieje Tczewa" - od nr 4, 
1987 do nr 8, 1990), sytuacji ludności polskiej w okre

sie zaborów, epizodów związanych z odzyskaniem nie
podległości, jak i sytuacji regionu w okresie dwudzie
stolecia międzywojennego. 

Od początku na łamach „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego" bardzo znaczące miejsce znajdowała pro
blematyka związana z dziejami Kociewia w okresie dru
giej wojny światowej. Miało to bez wątpienia związek 
z faktem, że członkiem i okresowo przewodniczącym 
kolegium redakcyjnego pisma był dr Józef Milewski, 
autor Kociewia w latach okupacji hitlerowskiej 1939-
1945 (Warszawa 1977) i wielu innych opracowań 
dotyczących tego problemu. Już w pierwszym numerze 
pisma pojawił się artykuł Gdy przyszli podpalić dom, 
gdzie Milewski dokonał analizy wojskowych przygoto
wań obronnych na terenie Kociewia, przebiegu działań 
wojennych i przede wszystkim udziału miejscowej lud
ności w walkach obronnych, a także bilansu strat ludz
kich i materialnych oraz skali represji pierwszego okre
su okupacji hitlerowskiej na tym terenie. Podobnie było 
w kolejnych numerach, gdzie obok Milewskiego publi
kowali na ten temat Kazimierz Ickiewicz: Zbrodnia 
w Lesie Mestwinowo (nr 4, 1987) i wielu innych. Pro
blematyka ta zdominowała w poważnym stopniu nr 7 
pisma, co było zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że ukazał 
on się w 1989 r., a więc w 50 rocznicę wybuchu dru
giej wojny światowej. W numerze tym ukazały się arty
kuły nawiązujące do samego momentu wybuchu wojny 
- a w związku z tym pokazujące szczególną rolę i sytua
cję Tczewa w tym czasie - np. Wojna zaczęta się 
w Tczewie Ireneusza Modzelewskiego czy Gehenna 
Walentego Krzemińskiego i Kazimierza Omernika, 
jak również związane z tym wspomnienia lub relacje, 
np. Walentego Ponickiego Wojenny pamiętnik czy wy
wiad Andrzeja Grzyba z Bolesławem Chwalaną, które
mu udało się przeżyć egzekucję grupy mieszkańców 
Kociewia w Lesie Szpęgawskim (Uciekł znad grobu). 
Sporo miejsca poświęcono tu również ruchowi oporu, 
który funkcjonował na Kociewiu w okresie okupacji hi
tlerowskiej, np. artykuł Konrada Ciechanowskiego Straż
nica, nieznana karta tczewskiego ruchu oporu czy 
Józefa Milewskiego Świerki w akcji i in. 

Stosunkowo bogato reprezentowany w piśmie był 
nurt wspomnieniowy. Najczęściej dotyczył on okresu 
przełomu wieków, dwudziestolecia międzywojennego 
czy okresu okupacji hitlerowskiej np. fragmenty Sagi 
rodzinnej Henryka Lemki (od nr 8, 1990). Drukowano 
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fragmenty wspomnień, które powstały jako wynik 
konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Tczewie i Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, np. Jan Mrozek Moja młodość (nr 2, 1987) 
czy Jadwiga Świtalska, Ze wspomnień tczewianki (nr 4, 
1987) oraz teksty Ireny Dreliszak, Stanisława Komo
rowskiego, Alfonsa Sobeckiego, Kazimierza Wieczorka 
i Marii Władyczanki. W stałym dziale „Konterfekty" pre
zentowano sylwetki wybitnych postaci ziemi kociewskiej: 
Władysława Kirsteina, Walentego Stefańskiego, Anto
niego Garnuszewskiego, ks. dr Bernarda Sychty, Józe
fa i Wojciecha Jacobsonów, Pawła Tollika, ks. Jakuba 
Fankidejskiego, ks. ppłk Józefa Wryczy, Franciszka 
Schomaka, Jana Pillara, Kazimierza Chmieleckiego, 
dr Józefa Bednarza i innych. 

Obszerna była zawartość literacka pisma. „Kociew-
ski Magazyn Regionalny" z jednej strony stwarzał moż
liwość debiutu czy też kolejnych publikacji utworów 
poetyckich początkującym lokalnym twórcom, np. Mag
dzie Matrackiej (nr 1, 1986), Krzysztofowi Madalińskie-
mu (nr 2, 1987), Annie Boderek i Jolancie Śliwie (nr 3, 
1987), Andrzejowi Norkowi (nr 4, 1987), Pawłowi Kan
celiście, (nr 5, 1988), Robertowi Halbie (nr 6, 1989), 
Grażynie Giełdon (nr 8, 1990), Anecie Kozłowskiej, 
Monice Orzeszek (nr 9, 1991) czy Monice Pollak 
(nr 10, 1992), a także Ryszardowi Borzęckiemu, Mar
lenie Klinowskiej, Mariuszowi Łąckiemu, Ryszardowi 
Prabuckiemu, Mieczysławowi Rachwałowi, Magdalenie 
Urbanowskiej, Ilonie Brzozowskiej i Arturowi Wirkuso-
wi - w stałym dziale redakcyjnym pt. „Nasze promo
cje". Z drugiej strony sprzyjał rozwojowi twórczości 
miejscowych literatów, czego przykładem mogą być 
publikacje Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba, 
ks. Franciszka Kameckiego, Romana Senskiego, Stani
sława Sierki czy Zygmunta Bukowskiego. 

Sporo miejsca na łamach „KMR" zajmowały publi
kacje rejestrujące i informujące o aktualnych wydarze
niach regionu. Zamieszczano wywiady z przedstawiciela
mi władz poszczególnych miast regionu (np. Nowego, 
Skarszew, Starogardu, Tczewa), które upowszechniały 
węzłowe problemy związane z funkcjonowaniem lokal
nych ośrodków miejskich. 

Stałymi pozycjami były publikacje dotyczące etno
grafii Kociewia, gdzie szczególną wagę przywiązywano 
do prezentacji lokalnej twórczości ludowej. 

„Kociewski Magazyn Regionalny" był wreszcie uni
wersalnym informatorem o całokształcie działalności 
wydawniczej na Kociewiu. Dotyczyło to zarówno wy
dawnictw nieperiodycznych jak i periodycznych. Kon
centrowano się na inicjatywach podejmowanych przez 
Kociewski Kantor Edytorski, ale znaleźć tu można in
formacje (również recenzje i omówienia) o pozycjach 
dotyczących Kociewia, opublikowanych w Gdańsku czy 
na terenie innych ośrodków wydawniczych Polski. Sy
stematycznie zamieszczano przegląd publikacji o Ko
ciewiu, które ukazały się na łamach „Pomeranii", „Po
morza", „Jantarowych Szlaków", „Wybrzeża" i innych. 

Powstanie „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" 
było swoistym przełomem w stymulowaniu zaintereso
wania regionem szerszych gremiów mieszkańców Kocie
wia. Równocześnie fakt, że jego powstanie stało się moż
liwe, było świadectwem skali wzrostu zainteresowania swoją 

„małą ojczyzną" miejscowych elit inteligenckich, a także -
w pewnym sensie - wzrostem dojrzałości ówczesnych 
miejscowych decydentów, którzy uznali, że finanso
wanie tego przedsięwzięcia jest konieczne. Powstanie 
pisma i wywołane nim ożywienie intelektualne, koncen
trujące się na zainteresowaniu regionem, nazwano wów
czas trafnie „kociewskim renesansem", żeby chociażby 
użyć określenia Anny Jęsiak z „Dziennika Bałtyckiego"'. 

Pierwszym efektem tego lokalnego „odrodzenia" 
była konsolidacja wokół pisma środowiska intelektual
nego, szczególnie Tczewa i Starogardu. Zarówno sam 
proces powstawania, jak i później redagowania i wyda
wania pisma doprowadził do ścisłej współpracy dwóch 
lokalnych stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników Zie
mi Tczewskiej i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociew
skiej w Starogardzie Gd. 

W redagowaniu „KMR" przez cały czas uczestni
czył, pełniący funkcję redaktora naczelnego, Roman 
Landowski, pisarz i publicysta, działacz kulturalny, 
współzałożyciel Towarzstwa Miłośników Ziemi Tczew
skiej, autor wielu książek, redaktor czasopism. Funk
cję sekretarza redakcji przez przeważający okres uka
zywania się pisma (do września 1989) pełnił jeden 
z najbardziej znanych pisarzy regionalnych Kociewia, 
Andrzej Grzyb. Kolegium redakcyjne, które miało 
znaczący wpływ na generalny profil pisma, grupowa
ło zarówno pisarzy i publicystów jak i twórców oraz 
działaczy regionalnych, np. dr Józef Milewski (pierw
szy przewodniczący kolegium - do marca 1989), Ro
man Landowski i Andrzej Grzyb, Ireneusz Modzelew
ski, Romuald Wentowski, Józef Ziółkowski, Ryszard 
Szwoch, Edmund Falkowski (długoletni przewodni
czący kolegium - 1989-1994), dr Maria Pająkowska, 
Józef Golicki i Tadeusz Kubiszewski. 

Z „Kociewskim Magazynem Regionalnym" współ
pracowało również grono pracowników naukowych 
pomorskich wyższych uczelni. Biorąc pod uwagę Uni
wersytet Gdański pojawiały się tu publikacje historyka 
literatury i badacza regionalizmu - Andrzeja Bukowskie
go, historyka koncentrującego swoją uwagę na regio
nalizmie pomorskim - Józefa Borzyszkowskiego, języko
znawców - Edwarda Brezy i Jerzego Tredera. W wypadku 
Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu na uwagę 
zasługuje współpraca z etnografem Ryszardem Kukie-
rem, a Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy 
z dr Marią Pająkowska. 

Zmiany jakie zaszły po 1989 r. stały się z jednej 
strony nadzieją na rozwój i stabilizację pisma, czego urze
czywistnieniem miały być plany przekształcenia go -
ukazującego się dotąd nieregularnie - w kwartalnik, ale 
też i realnym zagrożeniem, biorąc pod uwagę narasta
jący pragmatyzm w dysponowaniu funduszami przez 
samorządy finansujące „Kociewski Magazyn Regionalny". 

W numerze 9 zapowiedziano (w swoistych dwóch 
następujących po sobie tekstach odredakcyjnych) prze
kształcenie pisma w kwartalnik, ale równocześnie infor
mowano o zasadniczych problemach finansowych, pro
wadzących do konieczności drastycznej redukcji obsady 
redakcyjnej. Zamieszczono też apel o pomoc w jego 
wydawaniu. W kolejnym numerze (10, 1992) „Kociew
skiego Magazynu Regionalnego" redakcja ponowiła 
{Próbujemy jeszcze raz) obietnicę przekształcenia 
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pisma w regularny kwartalnik, ale pismo na dłuższy czas 
przestało się ukazywać. 

W efekcie kolejny (11-12) numer pisma ukazał się 
dopiero w październiku 1995 r., dzięki pomocy finan
sowej przedsiębiorstw (Pomorska Fabryka Drożdży 
w Tczewie, „Romar" w Opaleniu, Zakłady Płyt Pilśnio
wych w Czarnej Wodzie) i urzędów miast i gmin: 
w Czarnej Wodzie, Gniewie, Lubichowie, Osiecznej, Pel
plinie i Subkowach, uświetniając obrady kończące 
I Kongres Kociewski. Dysponując znacznie zmniejszo
ną objętość (48 str.), redakcja skoncentrowała się głów
nie na problematyce historycznej, dotyczącej regionu 
(np. Solecki Zamek na skarpie, M. Śliwa Piotr 
z Nowego, J. Milewski Loże farmazonów, K. Ickiewicz 
Pomorzanie na emigracji), a także rozważaniach o sa
mej istocie regionalizmu. Zaprezentowano też jedno 
z lokalnych przedsiębiorstw przemysłowych (R. Dąbrow
ski Pomorska Fabryka Drożdży w Tczewie), co bez 
wątpienia ma ścisły związek z zadośćuczynieniem 
sponsorowi. 

Luka, jaka powstała w wyniku konieczności zanie
chania edycji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego", 
została częściowo wypełniona przez różnego typu pu
blikacje, pojawiające się na łamach żywiołowo rozwija
jącej się po 1989 r. - zarówno w ośrodkach miejskich 
jak i wiejskich na Kociewiu - lokalnej prasy, np. odro
dzonego „Pielgrzyma", „Ziemi Pelplińskiej", „Ga
zety Kociewskiej", „Tygodnika Starogardzkiego" 
wspomnianej już „Gazety Tczewskiej", „Uwagi", 
„Panoramy Tczewa" i wielu innych oraz mutacji 
„Kociewie" w „Dzienniku Bałtyckim". 

Jednak przerwaniem swoistej stagnacji w afirmacji 
problematyki regionalnej, wywołanej zaniechaniem wy
dawania „Kociewskiego Magazynu Kulturalnego", było 
wydawanie w Starogardzie Gd., począwszy od czerwca 
1994 r. „Magazynu Kulturalnego". Jego inicjato
rem i wydawcą było Starogardzkie Centrum Kultury, 
a redaktorami Irena Zagórska i Olgierd Lichy, z którymi 
współpracowali Alina Łobocka-Narloch, Ryszard Szwoch 
i Maciej Gronowski. Pierwszy numer (wydanie specjal
ne) pełnił z zasady funkcję informatora dotyczącego 
organizowanych w dniach 11-12 czerwca 1994 r. „Dni 
Kociewia". Kolejne numery były promocją twórców 
i twórczości oraz działalności kulturalnej Starogardu 
i regionu, jak zresztą zapowiadała sama redakcja. Był 
wszechstronnym informatorem o wszystkich formach 
funkcjonowania autonomicznego życia kulturalnego, 
przede wszystkim w Starogardzie, a także w innych 
ośrodkach Kociewia. Niekiedy odwoływał się również 
do niedalekiej przeszłości (artykuły z okazji 20 roczni
cy powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociew
skiej: „Jubileusz XX lecia", nr 2, 1994), czyli też przy
pominał sylwetki i dorobek najbardziej zasłużonych 
twórców-propagatorów ruchu regionalnego na Kocie
wiu (np. „80 rocznica urodzin dr Józefa Milewskiego", 
nr 4-5, 1994). 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak kolejny tytuł 
powstały w ostatnim czasie: „Zapiski Kociewskie", 
magazyn regionalny, których pierwszy numer ukazał się 
w kwietniu 1995 r., jako wydanie specjalne z okazji 
I Kongresu Kociewskiego. Powstał z inicjatywy Towa
rzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, wydany przez 

Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gd. przy 
wsparciu finansowym Zenona Sobieckiego, redago
wany przez Ryszarda Szwocha, Jerzego Cherka, Alinę 
Łobocka-Narloch. W skład kolegium redakcyjnego weszli 
m.in. Józef Milewski, Edmund Falkowski i Maria Falkow-
ska-Thoms. Ustalając tytuł, redakcja nawiązała do wspo
mnianych już „Zapisków Kociewskich", których pierwszy 
i ostatni numer ukazał się w 1956 r. w Starogardzie Gd. 
jako wydawnictwo powstałego wówczas Zrzeszenia Ko
ciewskiego, efekt ówczesnych przemian popaździer-
nikowych. Symbolicznym łącznikiem pomiędzy przeszło
ścią a teraźniejszością jest osoba Józefa Milewskiego, 
jednego z twórców „Zapisków Kociewskich" z 1956 r. 

„Zapiski Kociewskie" są redagowane dosyć konse
kwentnie w konwencji periodyku regionalnego. Kon
centrują się na analizie większości wątków, które skła
dają się na całokształt tradycji ruchu regionalnego 
(np. J. Borzyszkowski, „Kociewie w dziejach wspólnoty 
pomorskiej"; M. Pająkowska, „Kociewie w piśmiennic
twie"; R. Szwoch, „Kociewiacy regionowi i ojczyźnie"; 
A. Haras, „W świecie pomorskich wierzeń", - wszystko 
w nr 1, 1995; R. Szwoch, „Obchody godne ośmiu wie
ków"; R. Szwoch, „Sylwetki z Ziemi Świeckiej"- nr 2, 
1995; R. Szwoch, „Pomorskie Ateny", nr 3,1995 itd.), 
jak i rozważaniach o współczesnych problemach funk
cjonowania lokalnego życia kulturalnego (np. „Ocalić od 
zapomnienia i tworzyć nowe wzorce" - rozmowa J. Za
górskiego i A. Łobockiej-Narloch z dyr. Starogardzkie
go Centrum Kultury J. Cherkiem; A. Łobucka-Narloch, 
„Radość wspólnego śpiewania"- nr 1, 1995; J. Che-
rek, „Pomorskie Porozumienie Kultury"- nr 2, 1995), 
czy też kultury w ogóle (np. M. Falkowska-Thoms, 
„Co oznacza i co zawiera słowo kultura"). W „Zapis
kach" zaczęły się też pojawiać rozważania o samej isto
cie ruchu regionalnego (np. M. Pająkowska, „Uwagi 
o regionalizmie", nr 3, 1995). 

Treść „Zapisków" została również zdeterminowana 
przez sam Kongres Kociewski, który stał się bez wąt
pienia siłą sprawczą wielu opublikowanych wypowie
dzi, jak i powstania samego pisma, a także częstotliwo
ści jego ukazywania się. Na uwagę zasługuje również 
fakt, że poparcie dla tego typu stymulacji zainteresowa
nia regionem znajduje zrozumienie wśród przedstawi
cieli miejscowych sponsorów, wspierających ukazanie 
się poszczególnych numerów „Zapisków Kociewskiech" 
(Zenon Sobiecki - nr 1; Mariusz Stylo - nr 3). 

Problematyka regionalna dotycząca Kociewia była 
też obecna na łamach innych czasopism ukazujących 
się na Pomorzu. 

W okresie, gdy region kociewski nie dysponował 
własnym czasopiśmiennictwem, niezwykle istotną rolę 
odegrały ogólnopomorskie pisma regionalne, przede 
wszystkim „Pomerania", jak również w pewnym zakre
sie „Pomorze", czy „Jantarowe Szlaki". 

Szczególną uwagę warto zwrócić na „Pomeranię" 
organ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, która przez 
cały czas braku własnych pism regionalnych na Kocie
wiu, a także praktycznie i w chwili obecnej dawała i daje 
możliwość stałego publikowania na tematy związane 
z Kociewiem, umożliwiając ukształtowanie się wielu 
interesujących osobowości twórczych z tego zakresu. 
Już w prekursorze „Pomeranii" - Biuletynie Zrzeszenia 



Kaszubsko-Pomorskiego - pojawiały się materiały pod
noszące problem ruchu regionalnego na Kociewiu, 
np. W. Kirstein, „Wrażenia z wyprawy na Kociewie, 
czyli że czas uaktywnić ruch regionalny", nr 5, 1965, 
czy L. Bądkowskiego, „Co się stało z Kociewiem?", 
nr 6, 1966. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych 
i na początku siedemdziesiątych niezwykle często 
na łamach „Biuletynu", później „Pomeranii", poja
wiał się felieton kociewski „Kuby z Pińczyna" (Kon
stanty Bączkowski). 

W miarę rozwoju wydawniczego samej „Pomeranii" 
w coraz szerszym zakresie stwarzała ona możliwość 
rozwoju samego środowiska autorskiego Kociewia, jak 
i upowszechniania różnych aspektów wiedzy o przeszło
ści i teraźniejszości tego regionu. Dotyczyło to zarówno 
publikacji utworów literackich miejscowych pisarzy, 
np. Andrzeja Grzyba czy Romana Landowskiego, jak 
i materiałów publicystycznych, popularnonaukowych, 
dotyczących problematyki historycznej, językoznawczej 
miejscowych autorów, np. Józefa Milewskiego, Kazi
mierza Ickiewicza, Ryszarda Szwocha, Marii Pająkow-
skiej i wielu innych. Na tematy kociewskie publikowali 
też gdańscy językoznawcy: Jerzy Treder i Edmund 
Breza, historycy Konrad Ciechanowski i Józef Borzy-
szkowski i inni. Zamieszczono też bardziej istotne 
wypowiedzi badaczy spoza regionu, zajmujących się pro
blematyką pomorską. Do takich publikacji należał refe
rat H. Popowskiej-Taborskiej pt. „Kociewie", opubli
kowany w nr 9 „Pomeranii" w 1981 r. (s. 40-43). Został 
on wygłoszony podczas VIII Spotkań Publicystycznych 
w Pelplinie 7 maja 1991 r., zorganizowanych przez Zrze
szenie Kaszubsko-Pomorskie i Wojewódzki Ośrodek 
Kultury i zawierał przegląd badań nad etymologią 
nazwy, dialektu kociewskiego, kształtu granicy i litera
tury regionu itp. 

Redakcja „Pomeranii" inicjowała też spotkania szer
szych gremiów działaczy regionalnych, których celem 
miała być wymiana poglądów dotyczących aktualnej 
sytuacji ruchu regionalnego. Przykładem tego może być 
dyskusja redakcyjna, zorganizowana w 1993 r. w Miej
skiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, w której wzięli 
udział: Jerzy Cherek, Jan Ejankowski, Kazimierz Ickie-
wicz, Roman Landowski, Andrzej Solecki i Ryszard 
Szwoch, a dotycząca trwającego procesu ożywienia świa
domości regionalnej na Kociewiu i metod jego intensy
fikacji („Na naszym Kociewiu", nr 1, 1993). 

Ilustracją skali zaangażowania redakcji „Pomera
nia" i kręgów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w proces ożywienia świadomości regionalnej na Ko
ciewiu może być współuczestnictwo w zorganizowa
niu samego Kongresu Kociewskiego, jak również 
poświęceniu tej problematyce części zawartości 
numeru 4 z kwietnia 1995 r. 

W latach osiemdziesiątych publikacje na temat róż
nych aspektów problematyki regionalnej, dotyczącej 
Kociewia, pojawiały się na łamach i innych tytułów 
pomorskich. Przykładem może być tu treść „Pomo
rza", organu Związku Przyjaciół Pomorza, i „Janta-
rowych Szlaków". Na przykład w 1986 r. na łamach 
„Pomorza" (nr 1-2) ukazały się „Wspomnienia o Tcze
wie" Stanisława Komorowskiego, artykuł Zdzisława 
Mrozka „Ksiądz Romuald Frydrychowicz i jego 

dzieło" czy artykuł Romana Landowskiego „Wędrówki 
pomorskiego gryfa". Publikowali też Ryszard Szwoch, 
Stanisław Sarnowski. Podobnie w 1988 r. znajduje
my tu publikacje Krzysztofa Kuczkowskiego, Ryszar
da Szwocha czy Romana Landowskiego „O Mater
nach zbójowaniu" (nr 2 i 3), Jana Głowackiego lub 
też fragmenty dziennika Andrzeja Grzyba (nr 1 i 3) 
i inne. 

Również na łamach „Jantarowych Szlaków" 
pojawiły się publikacje o tym charakterze, czego przy
kładem mogą być np. artykuły Józefa Milewskiego 
pt. „Szlakiem prawdy i legendy w Godziszewie i okolicy 
(nr 1, 1986) i „Obiekty i walory krajoznawcze Kociewia 
(nr 2, 1988), czy publikacje Edwarda Klamanna, Jana 
A. Kamińskiego. 

Przedstawione - z konieczności wybiórczo, zważyw
szy na ramy objętości tego materiału - wątki dotyczące 
historii czasopiśmiennictwa kociewskiego, jak i jego waż
niejsze nurty zawartości treści dotyczące problematyki 
regionalnej, mogą stanowić ilustrację charakterstyczne-
go sprzężenia zwrotnego, jaki istnieje pomiędzy pełnie
niem przez nie funkcji specyficznego zwierciadła, 
w których odbijają się i kumulują działania twórcze 
lokalnych elit w tym zakresie, a samą skalą jego oddzia
ływania na kształtowanie się ruchu umysłowego pośród 
szerszych środowisk lokalnych regionu. 

Czasopiśmiennictwo kociewskie wpływając na zain
teresowania szerszych kręgów społecznych ruchem 
regionalym i całokształtem jego przejawów, stwarzało 
możliwość wyboru pomiędzy standaryzowanymi i zuni-
formizowanymi wytworami kultury masowej, a autono
micznymi i spontanicznymi przejawami działalności 
kulturalnej, dającymi w lokalnych warunkach szansę na 
autentyczny rozwój intelektualny, zarówno w procesie 
tworzenia wartości kultury regionalnej, jak i ich odbio
ru. Działania z tego zakresu, szczególnie do 1989 r., 
były też zapewne swoistą reakcją obronną na niekiedy 
nachalną i mniej lub bardziej wszechogarniającą ideolo
gizację życia kulturalnego, jako jedną z form oddziały
wania na świadomość społeczną w tym okresie. 

Czasopiśmiennictwo pomorsko-kociewskie, szcze
gólnie zwrócę tu uwagę na rołę „Kociewskiego Maga
zynu Regionalnego" i „Pomeranii", stworzyło wreszcie 
możliwość ukształtowania się środowiska i swoistej elity 
działaczy i twórców regionalnych, a to przez możliwość 
prezentacji i wymiany własnych postaw i poglądów. 
Ważnym było również prezentowanie własnej twórczo
ści. Bez ujawnionych w ten sposób środowisk zapewne 
trudno byłoby zorganizować I Kongres Kociewski. 

1 Anna Jęsiak. Kociewski „renesans". Regionalne inicjatywy procentują. 
Dziennik Bałtycki, nr 31 z dnia 8.02.1988. 

Prof. dr hab. Wiktor Pepliński jest kierownikiem 
Zakładu Nauki o Książce w Instytucie Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W d w ó c h 
kolejnych numerach zamieszczony tekst jest 
referatem wygłoszonym przez autora w dniu za
kończenia I Kongresu Kociewskiego w Tczewie 
dnia 21 października 1995 r. 
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JÓZEF GOLICKI 

Jak powstał Kociewski Kantor Edytorski 

Nim przedstawię chronologię ważniejszych zdarzeń, 
związanych z powstaniem Kociewskiego Kantom 

Edytorskiego, chciałbym krótko przypomnieć kulisy tam
tych zmagań. 

Zmagania, to dobre określenie, bowiem przyszło nam 
szukać rozwiązań na granicy ówcześnie obowiązującego 
prawa, kruszyć różne absurdalne nakazy i zakazy oraz 
przekonywać do słusznych racji osoby na różnych szcze
blach władzy politycznej i administracyjnej. 

Działania, dotyczące powstania kociewskiej komórki 
wydawniczej i pisma regionalnego, prowadzone były 
w różnym okresie i przez odrębne ośrodki. Próby takie 
podejmował Tczew, starania czynił również Starogard 
Gdański. Animatorami tych zabiegów byli członkowie to
warzystw miłośników regionu obu tych miast. 

Inicjatywa, o której tutaj mówimy, narodziła się 
w Tczewie. Jej pomysłodawcą i kreatorem był Roman Lan
dowski - pisarz, publicysta, znany i ceniony działacz kul
turalny i regionalny, który przekonał do tej idei grupę 
zapaleńców. Najpierw było to kilka osób. potem w miarę 
rozwoju koncepcji było ich coraz więcej. O potrzebie po
pularyzacji, upowszechniania wiedzy o regionie, wypeł
nienie istniejącej luki informacyjnej w zakresie historii 
i dnia dzisiejszego Kociewia, mówili coraz częściej i co
raz głośniej również przedstawiciele władz politycznych 
i administracyjnych Tczewa, później również Starogar
du Gd. Niektórzy, jak na przykład ówczesny prezydent 
Tczewa, Czesław Glinkowski i wiceprezydent Tczewa Zyta 
Myszka, wspierali bardzo aktywnie czynione starania. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że pierwotnie 
zamiary dotyczyły wydawnictwa i pisma całkowicie zwią
zanego z Tczewem, ale poruszającego problematykę re
gionalną. 

Polityka tamtych lat nie sprzyjała inicjatywom oddol
nym, regionalnym, miejscowym. Wychodzono bowiem 
z założenia, że w drodze zezwoleń i przydziałów można 
łatwiej wpłynąć na kształtowanie pożądanych wzorców 
zachowań i kontrolować sferę społecznego komunikowa
nia. Każda inicjatywa społeczna wymagała akceptacji 
i zgody różnych władz, ponieważ pociągała za sobą okre
ślone zobowiązania finansowe i rzeczowe. 

Sprzyjający klimat w Tczewie i Starogardzie Gdań
skim doprowadził bardzo szybko do przeobrażenia zamie
rzeń wydawniczych obu towarzystw regionalnych - To
warzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej i Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej - w inicjatywę ponadlo-
kalną sygnowaną przez Miejskie Rady Narodowe obu tych 
miast. 

Znacznie trudniej było w Gdańsku, a jeszcze trudniej 
w Warszawie. Na przykład uzyskanie w stolicy pozytyw
nej decyzji, co do wydawania pisma, graniczyło nieomal 
z cudem. Wniosek w tej sprawie kierowany do głównego 
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz róż
nych departamentów w Ministerstwie Kultury i Sztuki, 
wymagał kilkakrotnego przeredagowania. Końcowa jego 
wersja dotyczyła publikacji seryjnej o nieokreślonej czę
stotliwości, co wymagało uzyskania corocznego zezwole
nia na stałą kontynuację pisma. 

Działania zmierzające do utworzenia Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego i Kociewskiego Kantoru Edy
torskiego biegły dwutorowo, choć były ze sobą nierozer
walnie związane. Głównym bowiem celem wydawniczym 
Kantom miał być Kociewski Magazyn Regionalny. Osta
tecznie powstanie Kociewskiego Kantom Edytorskiego 
wyprzedziło uzyskanie zezwolenia na wydawanie Maga
zynu. Stało się tak dlatego, że większość przedsięwzięć 
organizacyjnych wokół Kantoru, wymagała decyzji tylko 
władz lokalnych i wojewódzkich. 

Kociewski Kantor Edytorski powstał w strukturze 
organizacyjnej Tczewskiego Domu Kultury, na co zezwa
lały przepisy resortowe, konkretnie - wzorcowy statut 
domów kultury. Celem umożliwienia rozpoczęcia dzia
łalności. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkie
go w Gdańsku przyznał z Wojewódzkiego Funduszu Roz
woju Kultury wydzielone środki finansowe i limit dwóch 
etatów. Następne dwa etaty wygospodarowano w ramach 
rezerw Tczewskiego Domu Kultury. Natomiast na bieżą
ce redagowanie publikacji seryjnej, tj. Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego, przekazały dotacje obie Miejskie 
Rady Narodowe w Tczewie i w Starogardzie Gdańskim 
z nadwyżek budżetowych. Na wydawanie Magazynu Wy
dział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdań
sku przydzielał corocznie limity papieru. Wszystkie po
zostałe publikacje Kociewskiego Kantom Edytorskiego 
nie były umieszczane w rozdzielniku, co pociągało za sobą 
konieczność zagospodarowywania tzw. braków z Zakła
dów Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie i odpadów 
z Gdańskich Zakładów Graficznych. 

Historia związana z powstaniem Kociewskiego Kan
tom Edytorskiego rozpoczyna się w 1983 roku, kiedy to 
dokładnie: 

22 kwietnia 1983 - władze Tczewa i Starogardu Gdań
skiego wystąpiły do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk w Warszawie o zezwolenie na wy
dawanie pisma Kociewie, natomiast 16 grudnia 1983 
otrzymano decyzję odmowną. 
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14 stycznia 1985 - Rady (Zarządy) Towarzystwa Mi
łośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie i Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskie
go podjęły uchwałę o kontynuacji działań w sprawie po
wołania czasopisma regionalnego. Towarzystwa upoważ
niły czteroosobowy zespół roboczy do sfinalizowania 
tych działań. 

Zespół składał się z następujących osób: Józef Golic-
ki (inspektor d/s kultury w Urzędzie Miejskim w Tcze
wie), Roman Landowski (dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie), Romuald Wentowski (prezes 
TMZT) i Józef Ziółkowski (radny Miejskiej Rady Naro
dowej w Tczewie). 

31 stycznia 1985 - Miejska Rada Narodowa w Tcze
wie przyjęła uchwalę Nr V/33 /85 w sprawie działań zmie
rzających do powołania pisma regionalnego. 

5 lutego 1985 - MRN w Starogardzie Gd. przyjęła 
pod Nr V/31/85 analogiczną uchwałę. 

19 czerwca 1985 - Prezydent Miasta Tczewa zatwier
dził regulamin Kociewskiego Kanoru Edytorskiego, 
a 1 września 1985 w strukturze organizacyjnej Tczew
skiego Domu Kultury utworzył Kociewski Kantor Edy
torski i powołał na jego kierownika i redaktora naczelne
go Romana Landowskiego. 

13 września 1985 - odbyło się pierwsze posiedzenie 
Rady Programowej KKE, jednocześnie przyszłego Kole
gium Redakcyjnego Kociewskiego Magazynu Regional
nego. Na przewodniczącego wybrano dr Józefa Milew
skiego ze Starogardu Gd. 

30 września 1985 - Wiceprezydent Tczewa, Zyta 
Myszka, wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Sztuki 
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności wy
dawniczej przez Kociewski Kantor Edytorski, natomiast 
18 stycznia 1986 Departament Książki tegoż minister
stwa wydal zezwolenie na wydanie pierwszych publikacji 
książkowych. Nieco wcześniej tj. 30 grudnia 1985 Kra
jowe Biuro Międzynarodowego Znaku Książki nadało 
Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu identyfikator 
ISBN 83-85026, a 15 stycznia 1986 Biblioteka Narodo
wa nadała Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu 
międzynarodowy identyfikator publikacji seryjnej 
PL ISSN 0860-1917. 

10 marca 1986 - wydano pierwsze książki z udziałem 
finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie 
na jej 40-lecie. Były to dwa tczewskie almanachy poetyc
kie: „Widok ogólny" i „Najbliższa okolica" oraz „Książ
nica tczewska 1946-1986". 

Wreszcie 10 grudnia 1986 Departament Książki 
MKiS wydał zezwolenie na edycję publikacji seryjnej 
o nieokreślonej częstotliwości pt. Kociewski Magazyn 
Regionalny - na cztery numery rocznie o nakładzie do 
4.000 egzemplarzy każdy. 

30 grudnia 1986 - ukazał się pierwszy numer Ko
ciewskiego Magazynu Regionalnego. 

Wchodząc w następny rok działalności, Kociewski 
Kantor Edytorski zapisał się już jako samodzielna jedno
stka wydawnicza z własnymi planami, trudnymi jednak 
do zrealizowania ze względu na kłopoty finansowe. 

W okresie swego dziesięciolecia 
Kociewski Kantor Edytorski 

wydał łącznie 41 pozycji książkowych, w tym: 

22 zbiory i tomiki poezji 
2 zbiory fraszek 
9 publikacji o charakterze monografii 
1 książkę o tematyce spirytystycznej 
1 książkę - reportaż. 
2 zbiory opowiadań 
2 wydania słownika - poradnika 
2 publikacje okolicznościowe 

Spośród 22 książek poetyckich najwięcej wydano 
w latach 1991 i 1992 - po 6 tytułów, z tego łącznie 7 ty
tułów ukazało się w ramach serii „z gęsim piórem" dla 
Literackiego Klubu Nauczycieli w Gdańsku, zrealizowa
nej przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Zakładu 
Usług Socjalnych Kuratorium Oświaty i Wychowania 
oraz z udziałem środków własnych autorów. 

* 

w okresie dziesięciolecia Kociewski Kantor Edy
torski korzystał z usług pięciu drukarni. Zlecenia KKE 
realizowały: 
Gdańskie Zakłady Graficzne. Zakład 2. ul. Świętojańska, 
Zakład Poligraficzny „Print", Gdańsk, 
Drukarnia Diecezjalna „Stella Maris", Gdańsk Oliwa, 
Drukarnia Wydawnictwa Diecezjalnego, Pelplin 
Drukarnia WSD Wydawnictwa „Bernardinum", Pelplin. 

Na 41 wydanych książek złożyła się objętość 
tekstu 154,7 arkuszy wydawniczych, co odpowiada 
3.094 stronom maszynopisu. 

Objętość zadruku jednego egzemplarza wszystkich 
tytułów wynosiła 212,8 arkuszy drukarskich, co odpowia
da powierzchni około 0,52 nr x 212,8 = 110,6 m2 = 1,1 ara. 
Gdyby uwzględnić powierzchnię zadruku ogólnej licz
by nakładów wszystkich 41 tytułów, byłby to obszar 
równy 239.668 m2 co odpowada prawie 24 ha. 

Do tej powierzchni należy dodać objętość arkuszy 
drukarskich wydanych dotąd numerów Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego. Jest to powierzchnia ponad 
18.000 m2. Pismo to w ogólnej liczbie nakładów obej
muje więc powierzchnię prawie 2 ha. 
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Życzenia na 10-lecie Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
i „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" 

Z okazji 10-lecia działalności Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i podziękowali za piękną re
gionalną działalność wydawniczą. 

Na szczególne uznanie zasługuje Państwa zaangażowanie na rzecz 
edycji i promocji niskonakładowych i niekomercyjnych wydawnictw, 
które wzbogacają kulturę naszego regionu. 

Życzę Państwu - dyrekcji, pracownikom i przyjaciołom Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie - wielu suk
cesów w pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a nam wszy
stkim - czytelnikom wydawnictw Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
- jak najczęstszych spotkań z owocami Państwa pracy. 

Z wyrazami szacunku 

Józef Borzyszkowski 

Wicewojewoda Gdański 

W t y m r o k u mija 10 l a t od r o z p o c z ę c i a d z i a ł a n i a Ko
ciewskiego K a n t o r u Edytorsk iego, placówki wydawniczej, 
k t ó r a wydając w i e l e publ ikacj i poświęconych m i a s t u , pro
muje walory i d o r o b e k Tczewa. 

Wydawany p r z e z K a n t o r Kociewski Magazyn Regio
nalny z p o w o d z e n i e m real izuje e d u k a c j ę o h i s t o r i i mia
s t a i reg ionu, informuje o z a s ł u g a c h m i e s z k a ń c ó w , a tak
że p r z y p o m i n a g w a r ę k o c i e w s k ą i b o g a t a k u l t u r ę m a t e 
r ia lną i d u c h o w ą Kociewia. 

Za tę twórczą i p o t r z e b n ą d z i a ł a l n o ś ć w i m i e n i u sa
m o r z ą d u m i a s t a T c z e w a s k ł a d a m y s e r d e c z n e podz ięko
w a n i a i s łowa u z n a n i a . 

R ó w n o c z e ś n i e życzymy d a l s z y c h s u k c e s ó w wydaw
niczych, satysfakcji z p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o ś c i i w ie lu 
wiernych czytelników. 

Prezydent Miasta Tczewa 
Zenon Odya 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
mgr Mirosław Ostrowski 

Serdecznie dziękując za zaproszenie na uroczystość 10-lecia 
działalności Kociewskiego Kantoru Edytorskiego z przykrością in
formuję, że z uwagi na ważny wyjazd służbowy do Poznania na 
Ogólnopolską Konferencję organizowaną przez Związek Miast Pol
skich, nie będę mogła wziąć udziału w Waszym jubileuszu. 

Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę dalszych sukce
sów wydawniczych, radości z tworzenia rzeczy pożytecznych, 
a także niesłabnącego zainteresowania czytelników, sympatyków 
i sponsorów. 

Z poważaniem 

Zyta Myszka 
Sekretarz Miasta 

W imieniu Stowarzyszenia Autorów Polskich - Rady Głównej 
i Rady Oddziału SAP w Gdańsku - oraz własnym przesyłam najser
deczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 10-lecia owocnej działalności 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, życząc dalszych lat pracy wy
dawniczej dla dobra regionu i Polski. 

Prezes 
Tymczasowej Rady Głównej SAP 

Edwin F. Kozłowski 

Dziękuję bardzo za zaproszenie na uroczystość 10-lecia 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, dziękuję za pamięć, 
a zarazem za ponowne „nici" łączące mnie z Kociewskim Ma
gazynem Regionalnym. Chciałbym ponownie, w sensie twór
czym, współpracować. Co prawda, ostatnie lata oddaliły mnie 
jakoś od KKE, od Tczewa, od szerszych kontaktów... 

Wraz z podziękowaniem załączam kilka swoich nowych wier
szy. Być może uda się je jakoś opublikować. Liczę na przychyl
ność. Chciałbym ponownie pozostać w kontakcie. 

Roman Senski 

Z okazji jubileuszu 10-lecia Kociewskiego Kantoru Edytor
skiego słowa uznania i gratulacje za dotychczasową pracę na 
rzecz upowszechniania kultury naszego regionu redakcji oraz wszy
stkim współpracownikom składa 

Dyrektor Tczewskiego Centrum Kultury 
Wiesława Quella 

Z uwagi na niemożność osobistego uczestniczenia na uroczy
stości 10-lecia działalności Kociewskiego Kantoru Edytorskiego... 
listowne życzenia dalszej owocnej pracy wydawniczej, a pracowni
kom Sekcji pomyślności w życiu osobistym 

składa 
Wacław Krakowski 

Najserdeczniej dziękuję za zaproszenie na uroczystość 10-lecia Kociew
skiego Kantoru Edytorskiego, wyrażając radość na tak owocne działanie 
Kantoru w jednym z podstawowych regionów etnograficznych Pomorza 
Nadwiślańskiego. I moja tam cząstka, jako tamtejszego absolwenta I Li
ceum Ogólnokształcącego z 1948 roku. 

Z żalem stwierdzam, iż nawal pracy w końcowym etapie tego roku 
akademickiego nie pozwala mi wziąć udziału w tak doniosłej uroczystości, 
za które to zaproszenie najserdeczniej dziękuję, deklarując dalszą z Wami 
współpracę. Wyrażam radość z fałdu ukazania się Kociewskiej kultury ludo
wej i byłbym szczęśliwy móc posiadać zapewne cenny dla mnie egzem
plarz. 

Z wyrazami szczerego uznania i pozdrowieniami całemu Zespołowi 
Redakcyjnemu 

prof. dr hab. Ryszard Kukier 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Dziękuję bardzo za zaproszenie na uroczystość z okazji 10-lecia 
Kociewskiego Kantom Edytorskiego. 

Z przykrością zawiadamiam, że nie będę mógł być obecnym z po
wodu pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym w Osieku. 

Życzę przyjemnej i twórczej atmosfery tego jubileuszowego spo
tkania. 

Z pozdrowieniami 
Mieczysław Rachwał 

Za wszystkie otrzymane życzenia - wyżej zamieszczone i te, które nie zostały z braku miejsca opublikowane - serdecznie 
dziękujemy. Mimo nie opuszczających nas kłopotów, ta przychylność władz, autorów i współpracowników mobilizuje 
nas do dalszej pracy, by do końca spełnić wszystkie oczekiwania naszych Czytelników. 

Redakcja i R a d a Programowa KKE 
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GERTRUDA SKOTNICKA 

O kociewskich bajkach, baśniach, 
legendach i podaniach 

Bajki, baśnie, legendy i podania są niebagatelną cząstką folkloru1. Kto chce 
poznać ducha regionu, od nich powinien zacząć. One bowiem przechowują 
pamięć o dawnej egzystencji ludzkiej, rejestrują obyczaj ludowy, wyrażają 

proste prawdy o życiu, formułują podstawowe zasady moralności, są wiernym 
zwierciadłem kultury materialnej i duchowej określonego kręgu społecznego. 

Kiedy powstały kociewskie bajki, 
baśnie, legendy i podania? 

N a pewno najpierw istniały w postaci ustnej jako 
twórczść anonimowa. Przekazywane z pokole

nia na pokolenie, przybierały różne wersje, co było 
na ogół efektem zawodowej pamięci bajarzy, a nie
kiedy także świadomego dążenia do przekształcania 
tekstów. 

Pierwsze zapisy powstały w okresie romantyzmu 
i są wyrazem zainteresowania ludzi tej epoki ludową 
twórczością fantastyczną2. W drugiej połowie XIX wie
ku i później teksty kociewskich baśni i legend pojawiały 
się na łamach różnych czasopism, między innymi 
w pelplińskim „Pielgrzymie". Choć wielką popularno
ścią się nie cieszyły, są dowodem, że odrębność ludo
wej twórczości regionu była dostrzegana. 

Do spopularyzowania kociewskiej twórczości fan
tastycznej w dużej mierze przyczyniły się trzy zbiory 
baśni, legend, bajek i podań: Legendy Pomorza 
(1958) Władysława Jana Łęgi, Jasna i Dersław 
(1981), Romana Landowskiego, Bajki kociewskie 
(1977) Bernarda Janowicza. Kilka podań zawiera 
także niewielka książeczka Kociewie. Gawędy i wier
sze (1976) Władysława Kirsteina. 

Jak wygląda obyczajowość, kultura 
materialna i duchowa w kociewskich 

bajkach ludowych, baśniach, 
legendach i podaniach? 

O proweniencji ludowej tekstów, o ich zakotwi
czeniu w kulturze regionalnej, decydują różne 

czynniki, ale najważniejsze wydają się dwa: język, 
a więc gwara, oraz obrazy obyczajowości odzwiercie
dlające całokształt zjawisk folklorystycznych, to wszy
stko, na co składa się tożsamość regionu, różniąca 
go od innych regionów i kultury oficjalnej. 

Przypatrzmy się pod tym kątem tekstom różnych 
autorów. Legendy Pomorza W. Łęgi zawierają utwory 
związane z obszarem rozległym, od Szczecina po El
bląg, od Bałtyku po Noteć i Drwęcę, niektóre wywo
dzą się z Ziemi Chełmińskiej i Malborskiej. Niestety, 
tylko nieliczne pochodzą z Kociewia. Te ostatnie 

zawierają jednak najbardziej charakterystyczne dla Ko
ciewia wątki: waśnie młynarzy {Młynarze siq kłócą), 
zapadnięcie się grodu {Gród pod Kornem), przechy
trzenie diabła {Diabelska kazalnica), zatopienie ko
ścioła, zapadnięcie się zamku {Knezina Góra w Skar
szewach). O przynależności regionalnej tych tekstów 
mówi jednak głównie ich topografia i toponomasty
ka. Poza tym Kociewia jest w nich niewiele. Auten
tyzm zdominowany został całkowicie przez literackość. 
Całymi stronicami ciągną się w nich piękne opisy przy
rody, w których autor różnymi środkami podkreśla 
bogactwo kociewskiego krajobrazu, piękno rzek, 
wzgórz i wąwązów, rozmaitości drzewostanu borów 
tucholskich. Gdyby jednak usunąć z tych opisów na
zwy własne, można by je prawdopodobnie związać 
z jakimś innym regionem Polski. 

Bardziej realistyczne są w nich postacie. Kocie-
wiacy Łęgi patrzą na świat bez złudzeń, nie bujają 
w obłokach, mają trzeźwe podejście do różnych spraw. 

Słownictwa ludowego używa autor Legend Po
morza bardzo oszczędnie, nawet w dialogach. Tylko 
nieliczne wyrazy gwarowe sprzyjają zabarwieniu lo
kalnemu. 

Znacznie szerszy i bogatszy w różne szczegóły jest 
obraz regionu kociewskiego w tekstach zebranych 
w tomie Jasna i Dersław Romana Landowskiego. 
Tytułowe postacie zbioru, Jasna i Dersław, są boha
terami legendy etiologicznej o powstaniu Tczewa - naj
większego na Kociewiu miasta. Baśniowo-legendamych 
utworów wyjaśniających pochodzenie i nazwy miejsco
wości jest w zbiorze więcej. Dotyczą one między in
nymi Skórcza, Świecia, Lubichowa, Miłobądza, Za-
jączkowa, Stanisławia. 

Książka, podzielona na części, ma chronolo
giczny układ tekstów. Każdy tekst został opatrzony 
bardzo cennym komentarzem, powiększającym zna
komicie wiedzę o dziejach regionu, o źródłach wąt
ków ludowych i sposobych ich wykorzystania. 
Uzasadniając kociewskie pochodzenie przekazu, 
R. Landowski konfrontuje fantastykę z realizmem, 
z konkretną rzeczywistością historyczną czy folklory
styczną. We wstępie do zbioru wyjaśnia, że swoje 
utwory oparł na strzępkach przekazów ustnych, 
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na fragmentach opowieści o wydarzeniach, które zo
stały zakodowane w zbiorowej świadomości, a także 
na tym, co zanotowali najstarsi kronikarze. 

Mimo licznych odwołań do konkretu historyczne
go i tu autentyzm ginie pod warstwą literackości. Jest 
to jednak literackość nieco innego rodzaju. Nie ma 
ozdobnych opisów krajobrazu, epatujących czytelni
ka poetycką metaforyką, są natomiast długie infor
macje czasoprzestrzenne i wywody na temat relacji 
między fantastyką a „prawdą". 

Nie ma także gwary, która tak skutecznie ewokuje 
klimat regionu. Nie ma jej nawet w dialogach, 
w których występują bohaterowie chłopscy. Pastuszek 
posługujący się polszczyzną literacką, zdaniami „okrą
głymi", językiem, w którym nie ma żadnych nalecia
łości gwarowych, mimo że mieszka w pobliżu Skar
szew, niewiele wspólnego ma z Kociewiem. 

Najwięcej autentyzmu kociewskiego zawierają 
utwory Bernarda Janowicza, zebrane w tomie Bajki 
kociewskie. Wszystkie teksty są tu pisane gwarą. Jest 
to gwara dzisiaj już pewnie trochę archaiczna, ale 
najstarsi Kociewiacy prawdopodobnie ją jeszcze pa
miętają, a nawet sprawnie się nią posługują. Bogac
twu leksykalnemu towarzyszą różne odcienie znacze
niowe wyrazów. Uwagę zwraca prostota czy nawet 
pewna surowość języka. Teksty Janowicza są utrzy
mane w formie swobodnych gawęd, spontanicznych, 
improwizowanych przez narratora-bajarza. Nie brak 
w nich wyrazów obscenicznych, których tradycyjnie 
w języku literackim się unika. 

W Bajkach kociewskich kryje się niemal cała daw
na kultura materialna i duchowa regionu. Są gospo
darskie, niebogate zagrody, chaty, stajnie, chlewy, są 
charakterystyczne sprzęty, jak np. szlabanek (komo
da, w której - niby duża szuflada - mieściło się łóżko), 
jest zegar stojący lub wiszący, a w nim portykel (wa
hadło), kierzunka do ubijania masła, w pańskiej izbie 
lub dużej izbie stoi zesel (fotel), zaś kuchnie są wypo
sażone w szymle (taborety), trygle (żeliwne garnki), 
taski (filiżanki) i topki (kubki, garnki). W sieni zdejmu
je się kropówki (wysokie buty) i korki (drewniaki). 

Z dawnych obyczajów pojawiła się między innymi 
pustanoc, spędzana w przeddzień pogrzebu u trumy 
zmarłego na obrzędowych śpiewach i modlitwach, 
ceremonia wywodu obowiązująca kobiety po urodze
niu dziecka, „marcinki" - zwyczaj dorocznego rozli
czania się gburów z parobkami, jesienne chodzenie 
biedaków na korce, które za pracę przy wykopkach 
przynosiło zapłatę w postaci ziemniaków. Ludzie 
w adwencie o szóstej rano spieszą na roraty do ko
ścioła, gdzie palą się świece robione z wosku wła
snym przemysłem. 

W bajkach Janowicza jest wiele ludowych dowci
pów, przekazywanych zapewne ustnie w długie je
sienne i zimowe wieczory podczas sąsiedzkich spo
tkań, są często mężowie poniewierani przez sprytne 
żony i antropomorfizowane zwierzęta z chłopskich 
zagród. 

W tekstach występuje cała galeria światnie uchwy
conych postaci Kociewiaków: gospodarzy, parobków, 
zapobiegliwych gospodyń. W rozmaitych sytuacjach 
ujawniają one nie tylko cechy jednostkowe, ale także 
typowe dla ludzi tego regionu. 

Janowicz w swoich bajkach, których wątek zapa
miętał z dzieciństwa, utrwalił atmosferę dawnego życia 
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na Kociewiu, trudnego, w ciągłej walce o byt, ale tak
że atmosferę egzystencji, w której było miejsce na 
wesołość, dowcip, czasem uszczypliwy. 

Jakie wątki i motywy w bajkach, 
baśniach, legendach i podaniach 

kociewskich należą do najczęstszych? 

W tekstach kociewskich jest mało wątków i moty
wów naprawdę oryginalnych. Nie jest to zja

wisko charakterystyczne tylko dla tego regionu. 
Wiadomo powszechnie, że wątki i motywy to „wę
drowniczki", łatwo przenikające z jednego kręgu 
kulturowego na inny. Do najczęstrzych wątków 
i motywów należą następujące: 

Motyw młynów i waśni młynarzy 
Częstotliwość tego motywu implikują liczne rzeki 

Kociewia, szczególnie Wierzyca i jej dopływy, których 
wody poruszały niegdyś wiele młynów. Ich właścicie
le, jako że często dopuszczali się drobnych oszust 
kosztem miejscowych gospodarzy, którzy mieli u nich 
zboże, bywali przedmiotem kpin i uszczypliwych żar
tów. Uwiecznieni zostali także w bajkach, podaniach 
i baśniach, między innymi w Młynarzach znad Wie
rzycy (Jasna i Dersław) oraz w Młynarze się kłócą 
(Legendy Pomorza). Bohaterami są z reguły młyna
rze konkurujący z sobą i skłóceni. Ich postacie są sil
nie skontrastowane: jeden sprawiedliwy i uczciwy, 
drugi oszust i kłótnik, korzystający z pomocy diabła. 
Zgodnie z ludową moralnością młynarz zły zostaje 
srogo ukarany. 

Motyw zapadłych w ziemię zaklętych 
zamków, kościołów, dzwonów 
Jest to motyw związany z ruinami dawnych bu

dowli, resztkami murów, tajemniczymi lochami, 
wzgórzami. Zapadnięcie się obiektu jest w tych te
kstach karą lub wynikiem przekleństwa, „złego uro
ku". Wybawienie zależy od postawy jednostki wtaje
mniczonej w wydarzenie, jak np. w Księżniczce 
i pasterzu (Jasna i Dersław) czy w Knezina Góra 
w Skarszewach (Legendy Pomorza) lub też określo
nej społeczności. W O upartym wole (Jasna i Der
sław) mieszkańcy Dzierżążna w pocie czoła trzy dni 
pracują, by odkopać kościół z ziemi, którą rozgrzebał 
krętorogi wół. 

Motyw zatopienia przez wodę zamków, wsi, 
gospodarstw, młynów 

Obecność tego motywu, znanego z wielu tekstów 
innych regionów oraz utworów ogólnopolskich i świa
towych, jest implikowana przede wszystkim wielością 
zbiorników wodnych, rzek, jezior, morza. 

Woda występuje tu w kilku znaczeniach: pojawia 
się jako wynik interwencji sił nadprzyrodzonych, kara 
za grzechy, może być efektem działania złych mocy 
i jest wtedy żywiołem wrogim. Czasem występuje jako 
żywioł przyjazny, opiekuńczy, np. w Pięknej Wicie 
(Legendy Pomorza) pomaga nieszczęśliwym kochan
kom, którzy w wodzie znajdują schronienie przed 
gniewem srogiego ojca. 

Wątek zatopienia dzwonów występuje w kilku wa
riantach, i to przede wszystkim w podaniach. Woda 
chroni dzwony najczęściej przed wrogiem - najeźdź
cą. Jako przedmioty animizowane zwracają się do wy
branych osób z prośbą o wydobycie na powierzch
nię. Na ogół wystarczy wydobycie najmniejszego; re
szta za nim wędruje na wieżę kościoła. Wątek jest 
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silnie zakorzeniony w rzeczywistości lat wojennych, 
gdy dzwony starano się ukryć przed okupantem po
szukującym materiału na armaty. 

Motyw czarownicy i zbójców 
Czarownica, wiedźma, jędza, ropucha, czarocha 

ma moc czarowania i rzucania uroków. Przybiera róż
ne postacie, ale najczęściej starej, chudej, bezzębnej 
kobiety. Czarownica ma na ogół konotacje ujemne, 
jedynie w zapiskach Bernarda Sychty3 występuje cza
rownica, która lituje się nad losem pięknej, młodej 
dziewczyny i pomaga jej w ucieczce przed zbójcami. 

Zbójcy nie są jednoznaczni; np. w Rozbójnikach 
z Lisiej Góry (Jasna i Dersław) przypominają Janosi
ka zabierającego bogatym, a rozdającego biednym. 
W innych tekstach uprawiają swój proceder zawodo
wo, dla własnych korzyści i dla żądzy ludzkiej krwi. 

Motyw diabelskich kamieni 
Obecny jest głównie w legendach, wiąże się z wiel

kimi głazami narzutowymi, będącymi pozostałością 
po epoce lodowcowej. Sprawcą umiejscowienia ka
mienia bywa z reguły diabeł, który dążąc do zniszcze
nia obiektu, najczęściej sakralnego, spóźnia się i za
skoczony pianiem koguta czy świtem, porzuca go ze 
złością w nieprzewidzianym miejscu. Kamienie przy
pominające postać ludzką są w legendach, baśniach 
i podaniach efektem przekleństwa, własnego lub cu
dzego. Januta z Bukowca zamienia się w kamień, po
nieważ nie chce zostaś żoną okrutnego bogacza, do 
którego czuje wstręt. (Januta w kamień zamienio
na, Jasna i Dersław). 

Motywy zwierzęce 
Zwierzęta w omawianych utworach występują za

zwyczaj w roli pomocników człowieka. Sygnalizują 
obecność czegoś niezwykłego {Księżniczka i pasterz, 
O upartym wole, Jasna i Dersław). Gady i płazy tyl
ko wyjątkowo stanowią przeszkodę, którą w drodze 
do celu musi pokonać bohater utworu {Knezina Góra 
w Skarszewach, Legendy Pomorza). 

Wyjątkowe miejsce przypada w legendach i poda
niach, tak kociewskich jak i kaszubskich, Gryfowi, 
będącemu godłem wielu pomorskich miast (m.in. Dar
łowa, Kartuz, Białogardu, Słupska, Stargardu Szcze
cińskiego, Szczecina, Tczewa4. W Gryfie i Zwinisła-
wie (Jasna i Dersław) autor łączy pochodzenie tego 
fantastycznego ptaka o cechach orła i lwa z historią 
Pomorza. Wyjaśnia, że książę Pomorza Gdańskiego, 
Sambor II, który pierwszy posłużył się wizerunkiem 
gryfa w herbowych pieczęciach, z nakazu tego ptaka-
lwa wzniósł w XIII wieku zamek i założył podwaliny 
pod przyszłe miasto Tczew. W podaniu R. Landow
skiego znaleźć też można odbicie interesującej tezy, 
że gryf przywędrował na Pomorze z Meklemburgii, 
skąd pochodziła żona Sambora. 

Najwięcej motywów zwierzęcych występuje w baj
kach B. Janowicza, sięgających do tradycji bajki Ezo-
powej z VI w. p.n.e. i późniejszych bajek Fedrusa, 
Babriosa, Biernata z Lublina, La Fontaine'a. W Baj
kach kociewskich jednak zwierzę nie jest alegorycz
ne, nie jest też nośnikiem treści krytycznych i saty
rycznych. Zwierzęta, głęboko antropomorfizowane, 
pojawiają się tu w nieoczekiwanych sytuacjach. 
W pojedynku kota z myszami {Bruny kot i myszor) 
zwycięża mysz, kalecząc kotu łapkę, koza pod nożem 
odarta ze skóry kpi sobie z gospodarzy usiłujących ją 
zabić (O kozie rogaty), kogucik w bajce łańcuszkowej 

Kuronek i kokoszka podważa logikę zabiegów swo
jej towarzyszki i jednocześnie wykazuje zupełny brak 
wdzięczności za jej starania. Są to więc zwierzęta, które 
przede wszystkim bawią. 

Motyw walki z wrogiem o wolność 
Jest to motyw dominujący wśród podań. Nato

miast wrogiem najczęściej są Krzyżacy lub Szwedzi. 
Nie zawsze Kociewiacy są w tej walce zwycięzcami, 
częściej bywają ofiarami podstępu i przemocy, mimo 
że odwagą i dzielnością nie ustępują przeciwnikom. 
Nierówna walka z Krzyżakami kociewskich chłopów 
i starogardzkich mieszczan zakończyła się tragicznie. 
Kociewscy buntownicy, cofając się przed Krzyżakami 
utonęli w jeziorze, skąd dochodzą jęki i płacz, a jezio
ro nazywać zaczęto Płaczewskim lub Jamertalskim. 
(Czarci kamień, Jasna i Dersław). 

W walkach z wrogiem Kociewiakom sprzyja przy
roda. W podaniu Dwa rycerze (Bajki kociewskie) Szwe
dzi w czasie walki wpadają do rzeki. A w rzece ryby 
już na nich czekali i jich gryźli, szczypeli za nogi, 
w rance, baki, łoczy. W łuszy jim sia wkraśkeli (te 
wangorze), w nos, w gamba i niewiada chdzie je-
szczy, tak że óni z tami rybami sobie rady nie deli 
i sia topsili5. 

Pewnym ewenementem w charakterystyce relacji 
między ludem Pomorza a najeźdźcą jest utwór Lęgi 
Miłość Pomorzanki i Szweda (Legendy Pomorza), 
ilustrujący tezę, że uczucia ludzkie zakwitają w każ
dych warunkach. Tragiczne zakończenie tego utworu 
mówi o nieprzejednanym stosunku ludności do wroga. 

Postacie ludzkie 
Są one w bajkach, baśniach, legendach i poda

niach kociewskich zróżnicowane. Najwięcej. prawdy 
o ludziach tego regionu uzewnętrzniają postacie z Ba
jek kociewskich B. Janowicza. Są tu gburzy i zapo
biegliwe gburki, jest wszędobylski kościelny, Franek, 
sypiący facecjami jak z rękawa, są wyrobnicy pracują
cy u gburów na jaką taką egzystencję własnych ro
dzin. Wątek trzech braci, z których dwaj są mądrzy 
i faworyzowani, a trzeci uchodzi za nierozgarniętego 
i odsuwany bywa od stołu, dobrze znany z różnych 
baśni, tu otrzymuje oryginalne kociewskie zakończe
nie w postaci zdrowych cięgów, jakie spadają na „mą
drych" braci łącznie z niepowodzeniem w zalotach 
do bogatej Królewiónki. 

W utworach kociewskich, w przeciwieństwie do 
tekstów ogólnopolskich czy światowych, rzadko wy
stępuje motyw sieroty. Znacznie częstrza jest po
stać Marinki, kociewskiej dziewczyny, mądrej, gospo
darnej, pracowitej, a przy tym urodziwej. Zgodnie 
z konwencją gatunkową żadna z postaci nie jest roz
budowana psychologicznie; wszystkie pozostają ty
pami, schematami osadzonymi w czasoprzestrzennych 
realiach Kociewia. 

J a k i e formaty mają k o c i e w s k i e utwory? 

Bajki i baśnie zgodnie z konwencją gatunkową ce
chują się nieskonkretyzowanym czasem wydarzeń. 

Nieokreśloność czasu sygnalizuje narrator w formu
łach inicjalnych: Była raz... W dawnych czasach... Pew
nego razu.... Dzianie się jest tu wprawdzie usytuowa
ne na linii czasu przeszłego, ale bez określenia punktu 
tego czasu. Odwołania przestrzenne wskazują na Ko
ciewie. Chodzi tu jednak bardziej o Kociewie jako ca
łość etniczną, obyczajową, kulturową. 
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W bajkach narrator jest gawędziarzem ludowym, 
z dużym poczuciem humoru i spojrzeniem zabarwio
nym dobrotliwą ironią. Jest to gawędziarz zdyscypli
nowany, trzymający się tematu i tylko czasem pozwa
lający sobie na dygresje. Unika opisów krajobrazu; 
traktuje to jako coś oczywistego, o czym mówić nie 
trzeba, bo jest dobrze znane. Z kociewskiego krajo
brazu wydobywa tylko te szczegóły, które są niezbęd
ne do charakterystyki sytuacji. Z dużą dokładnością 
natomiast rejestruje wyposażenie izb, sieni, kuchni. 
Jest to narrator znakomicie znający gwarę i obycza
jowość Kociewia. 

Narrator baśni jest mniej powściągliwy w słowie. 
Przekazuje więcej informacji o krajobrazach i wyda
rzeniach. Posługuje się językiem ogólnopolskim, lite
rackim, nacechowanym obecnością wielu metafor 
poetyckich. Fantastyki jest w baśniach kociewskich 
niewiele. Ogranicza się ona w większości tekstów do 
tworów ludowej wyobraźni i regionalnej demonologii. 

Bajki i baśnie mają charakterystyczne zakończe
nia. W bajkach narrator kończy zazwyczaj swoją opo
wieść zwięzłą pointą lub rymowanką utrzymaną 
w tonie żartobliwym, np. Franek zawdy wyży i wyży, 
a wóm główki niży i niży. Buc! (Wandrówki Franka), 
lub morałem, np. Chto wiele rajcuje, ten dubelt tra
ci (Fajkarz). Przytoczone przykłady pochodzą z Bajek 
kociewskich B. Janowicza. 

W baśniach zakończenia są z regóły utrzymane 
w tonie poważnym, czasem lirycznym. Narrator kon
kretyzuje się w nich, ukazując swoje autorskie „ja". 
Niekiedy odwołuje się do powszechnej świadomości, 
zwraca się bezpośrednio do odbiorców i konfrontuje 
baśniową dawność z teraźniejszością. 

Podania kociewskie są bardzo głęboko osadzo
ne w czasie historycznym i skonkretyzowanej prze
strzeni regionalnej. Większość ma charakter etio
logiczny, wyjaśnia pochodzenie nazw wsi, miast, 
znaków herbowych, jezior, lasów. Kryją w sobie 
ziarnko „prawdy historychnej". Występują w nich 
postacie znane z historii i wydarzenia zarejestro
wane przez kronikarzy. Do postaci historycznych 
najlepiej spopulatyzowanych przez podania należy 
Jan III Sobieski, który przebywał na Pomorzu już 
w czasie „potopu" szwedzkiego, a potem przez pół 
roku po nadaniu mu za zasługi wojenne starostw: 
gniewskiego, osieckiego, międzyłęskiego. Sobieski, 
jako dobry gospodarz, opiekował się starostwami 
i ludźmi żyjącymi w jego dobrach. Podania wyeks
ponowały jego sympatię dla ludu, obecność na wiej
skich weselach, pielgrzymowanie do sanktuarium 
Matki Boskiej Królowej Pomorza w Piasecznie, 
sadzenie przydrożnych lip. 

Wiele podań osnuto także wokół postaci Napo
leona w związku z przemarszem jego wojsk do Rosji 
w 1812 roku. Wiążą się one z drzewami, pod który
mi miał rzekomo odpoczywać. Niektóre mówią 
o kasach wojennych ukrytych przez żołnierzy fran
cuskich w czasie odwrotu z Rosji. 

Kociewskie legendy są związane z obiektami sa
kralnymi. W każdej występuje pierwiastek cudowno
ści, interwencja sil nadprzyrodzonych. Czas i miej
sce, podobnie jak w podaniach, są w nich określone. 
Najbardziej dla legend reprezentatywny utwór 
Obraz, który Wisłą przypłynął (Jasna i Deresław) 
mówi o historii cudownego obrazu Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem, który znajduje się w ołtarzu kla
sztornego kościoła ojców benedyktynów w Świeciu 
nad Wisłą. 

Jakie walory mają bajki, baśnie, legendy 
i podania kociewskie? 

Utwory te są bogatym źródłem wiedzy o dawnym 
Kociewiu, o ludziach, obyczajach, o specyfice 

kultury regionu. Legendy i podania przechowują pa
mięć wydarzeń niezwykłych, radosnych i tragicznych, 
mówią o dziwnych losach dawnych budowli i dzieł 
sztuki, o genezie zaskakujących tworów natury. Baj
ki, baśnie, legendy i podania kociewskie mają wyrazi
ście zarysowany koloryt lokalny. Są zapisem geogra
fii małej ojczyzny, geografii serdecznej. 

Przykazują sporą sumę wiedzy o życiu, o jego au
tentycznych wartościach. Jest to wiedza szczególnie 
ważna obecnie, w okresie destabilizacji tradycyjnego 
systemu moralnego. Są to utwory, które umożliwiają 
powrót do prostych prawd i zasad przekazywanych 
przez lud. Nie zawierają na ogół morałów sformuło
wanych, ale w fabuły, w sytuacje, w sposoby ludzkich 
zachowań wpisane zostały podstawowe zasady mo
ralne, że krzywda nie przynosi krzywdzącemu żad
nych korzyści, podobnie jak oszustwo i zawiść. Mówią, 
że chciwy dwa razy traci, zgoda buduje, niezgoda ruj
nuje, a pracowitość i skromność zasługują na nagrodę. 

Kociewskie utwory fantastyczne posiadają walory 
autoteliczne (telling - z ang. kreowanie dwóch prze
ciwstawnych sobie technik narracji - przyp. red.). Mogą 
znakomicie pełnić funkcję ludyczną, bawiąc, zaspo
kajając zapotrzebowanie na śmiech, żart, dowcip; 
mogą także kształcić wrażliwość na wszystko, co swoj
skie, co typowe dla krajobrazu, dla mowy i obyczaju. 

Bajki, baśnie, legendy i podania kociewskie sta
nowią doskonały materiał do kształtowania wśród 
młodego pokolenia stosunku do małej ojczyzny. Mogą 
najwcześniej, u najmłodszych słuchaczy i czytelników, 
tworzyć więź emocjonalną z regionem. A dzieci, które 
nawiążą bliski kontakt ze swoją małą ojczyzną, łatwiej 
przyjmą postawy patriotyczne wobec ojczyzny dużej. 

PRZYPISY 
1.Folklor nie ma jednoznacznej definicji. Pojęcie bywa zawężane 

do literatury ludowej, a nawet tylko do twórczości nastawionej na przekaz 
ustny. Częściej jednak spotkać można w różnych pracach szerokie 
rozumienie terminu ogarniające wszystkie składniki odrębności 
regionalnej, całą specyficzną kulturę ludową. Zob. Słownik folkloru 
polskiego, pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1965; R. Sulima, 
Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze wspólczesnej, 
Warszawa 1976; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, pod 
red. J. Krzyżanowskiego i Cz. Hernasa, Warszawa 1984. 

2. Zainteresowanie fantastyką ludową dostrzec można u większości 
pisarzy romantycznych, co zbiega się w czasie z pracami badawczymi 
folklorystów, przede wszystkim Oskara Kolberga. Wyrazem typowego 
dla romantyzmu zainteresowania przekazem ludowym były między 
innymi niemieckie baśnie J. i W. Grimmów. 

3. Zob. Aneks, W: Kociewie II, pod red. J. Borzeszkowskiego 
i innych,Wrocław 1987, s. 209-210. 

4. Pochodzenie Gryfa wyjaśnia R. Landowski w zbiorze Jasna 
i Dersław. Baśnie, podania i opowieści z Kociewia, Gdańsk 1981, 
s. 88-89. 

5. B. Janowicz, Dwa rycerze, W: tenże, Bajki kociewskie, Starogard 
Gdański 1994, s. 93. 

Prof. dr hab. GERTRUDA SKOTNICKA jest pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Zamieszczony 
wyżej tekst stanowi referat, wygłoszony przez autorkę 
na sesji Bajka, baśń, legenda i podanie na Kociewiu, 
która odbyła się 25 maja 1996 roku w Czarnej Wodzie. 
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ZDZISŁAW MROZEK 

• 

Zycie codzienne 
pelplińskich 
Cystersów 

Surowa była reguła zakonna dawnych cyster-
sów. Prowadzili życie w izolacji od świata, nic 

opuszczali pomieszczeń klasztornych. Ich 
dzień wypełniony był modlitwą, śpiewem 

w chórze kościelnym, medytacją, nauką i pracą fizycz
ną. Spróbujmy zobrazować dzień powszedni członków 
cysterskiego konwentu. 

W dniu 27 października 1276 roku konwent cysterski 
pod przewodnictwem opata Wernera przybył z Pogódek 
do Pelplina. Odtąd zaczęły tu wyrastać mury budynków 
klasztornych i przyszłej świątyni, dzisiejszej katedry. 

Jak wyglądał ustrój konwentu cystersów? 

Na jego czele stal opat, wyznaczający wszystkie funkcje 
urzędy klasztorne, sprawowane przez ojców i braci 

zakonnych. Do połowy XVI wieku opatami w Pelplinie byli 
Niemcy, pochodzący z. rycerskich i szlacheckich rodów. 
W roku 1538 na sejmie w Piotrkowie postanowiono, że na 
opatów wolno wybierać tylko Polaków z rodów szlachec
kich. Od 1555 roku opatami w Pelplinie byli wyłącznie za
konnicy polskiego pochodzenia. 

Po opacie najważniejszą postacią w klasztorze był 
przeor, któremu pomagał podprzcor. Do nich należały 
sprawy duchowe i dyscyplinarne. Wraz z opatem i szafarzem 
sprawowali władzę w konwencie. 

Poszczególne funkcje pełnili: szafarz (cellerarius) zaj
mujący się sprawami materialnymi, skarbnik (bursarius) 
zarządzający kasą klasztorną. Refektarzem opiekował się 
magister refectorii, ubraniami mnichów zajmował się 
vestiarius. Bramy klasztornej strzegł portarius, gości przyj
mował magister hospitum, nad chorymi czuwał magister 
infirmorum. Śpiewu uczył kantor, który jednocześnie spra
wował pieczę nad liturgiką. Mistrz nowicjatu kierował 
życiem klasztornym kandydatów na ojców i braci zakon
nych, mistrz konwersów przygotowywał służbę klasztor
ną do wykonywania posług. 

Do klasztoru przyjmowano młodzieńców pochodzenia 
szlacheckiego w wieku lat 18. Po rocznym nowicjacie 
składali oni śluby zakonne i przygotowywali się do kapłań
stwa. Studiowali sztuki wyzwolone, filozofię, teologię, naj
zdolniejszych wysyłano na dalsze studia, m.in. do Paryża, 
Lipska, Krakowa. 

Habity cystersów początkowo były koloru czarnego, 
później zmieniono go na biały. Strój mnicha tej reguły sta
nowił: biały habit z czarnym kapturem, czarny pas spinający 
habit, na szyi bądź piersi zawieszony był pokaźnych rozmia
rów szkaplerz. Noszono też czarne okrągłe kapelusze, na 
nogach czerwone buty. Stroje nowicjuszy były wyłącznie 

Pieczęć opactwa cysterskiego w Pelplinie 

białego koloru, braciszkowie zakonni nosili strój koloru czar
nego. Podczas podróży nakładano czarne płaszcze. 

Do społeczności klasztornej należeli ojcowie i bracia, czy
li właściwi mnisi, których w pelplińskim konwencie bywało 
od kilku do czterdziestu kilku. Poza tym klasztor zamieszkiwa
ły osoby świeckie. Byli to tak zwani donaci, którzy przekazy
wali cystersom swoje majątki, w zamian otrzymywali opiekę 
i zapewnienie dożywotnego pobytu w klasztorze. Nosili oni ro
dzaj habitu (tuniki) i wykonywali różne posługi. Niektórzy z nich 
zyskali przywilej pochówku w kościele klasztornym. Ponadto 
istniała klasztorna grupa ludzi zwanych rezydentami (convic-
tores), którzy nie włączali się czynnie do prac w konwencie 
i prowadzili życie bardziej niezależne. 

Pierwotna reguła cystersów była obostrzona. Zakon
nicy prowadzili życie wspólne, składali ślub ubóstwa. Ich 
pożywieniem był chleb i ser; nie używali przypraw ani tłu
szczów z wyjątkiem oliwy. Sypiali na twardych, słomą 
wypchanych siennikach. 

Jak przedstawiał się „rozkład dnia"? 

Życie klasztorne regulował statut zakonny. Pelplińscy 
cystersi - jak podaje klasztorna Kromka (I, II) - wsta

wali o godzinie 2 nad ranem, a podczas dni świątecznych -
nawet o godz. 1. O tej porze życie monastyczne nabierało 
codziennego rytmu, rozpoczynało się oficjum. W prezbite
rium kościoła przez pól godziny śpiewano jutrznię, kolejno 
w ciągu dwóch godzin odmawiano brewiarz. Około godzi
ny 5 rozpoczynały się w kaplicy klasztornej jednogodzin
ne medytacje, po czym zgromadzeni zakonnicy przechodzili 
znowu do kościoła, by w prezbiterium odśpiewać primę*. 
Stamtąd droga prowadziła ponownie do klasztornej kaplicy 
(dzisiejszej kaplicy Collegium Marianum). Tu słuchali lek
tora, czytającego wybrane teksty Nowego Testamentu, opi
sujące mękę Pańską. Inny lektor czytał stosowny na ten dzień 
rozdział statutu klasztornego (reguły cystersów). Wspólnie 
odmawiano także modlitwy za zmarłych współbraci i do
broczyńców klasztoru. Od godziny 8 do 9 mnisi przebywali 
w swoich celach, gdzie przygotowywali homilie, przezna
czone dla parafian, bądź dla społeczności klasztornej. 

O godzinie 9 zakonnicy gromadzili się w kościele, by 
odmówić tercję, następnie celebrowano wspólną mszę. Oko
ło godziny 10 mnisi zasiadali w refektarzu do wspólnego 
śniadania, podczas którego odśpiewano sekstę i nonę. Następ
nie zakonnicy korzystali z półgodzinnego czasu wolnego. 
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Widok Pelplina za czasów cystersów według weduty z XVII wieku 

Około godziny 11 dzwon klasztorny zwoływał mnichów do 
refektarza na obiad. Podczas spożywania posiłku panowało 
milczenie, jedynie lektor czytał stosowne przypowieści mo
ralne. Mięsa nie jadano w ogóle, dopiero dyspensa papie
ża Sykstusa IV zwolniła cystersów od przestrzegania tej 
reguły. Spożywanie potraw mięsnych ograniczono do trzech 
dni w tygodniu. Kto złamał tę zasadę, musiał odpokutować 
przez kilka dni o chlebie i wodzie, ponadto sam sobie wy
mierzał karę biczowania. 

O godzinie 12 zakonnicy udawali się do kościoła, by 
odmówić modlitwę dziękczynną, następnie godzinę spędza
li na „ćwiczeniach duchowych". Wreszcie o godzinie 13 
rozpoczynała się pora rekreacji. Czas wolny mnisi spędzali 
wspólnie lub indywidualnie. Niektórzy zabawiali się w krę
gle lub grali w bilarda, inni udawali się na krótki spoczynek 
do swoich cel. Byli i tacy, którzy zajmowali się pracą 
w przyklasztornych ogrodach i sadach. 

O godzinie 14 mnisi zbierali się na głównym krużgan
ku, gdzie lektor odczytywał im „teksty nabożne". Były to 
fragmenty Pisma Św., żywoty świętych, przypowieści i sen
tencje moralne. O godzinie 16 wszyscy spotykali się w ko
ściele, gdzie odprawiano nieszpory. 

O pól do piątej dzwon klasztorny ponownie zwoły
wał zakonników do refektarza na posiłek wieczorny, pod
czas którego czytano wersety Pisma Św., resztę czasu 
przeznaczano na naukę własną, bądź rekreację. Od godziny 
17 do 18 przebywano w klasztornych krużgankach na 
„czytaniu duchownym", po czym o godzinie 18 rozpoczy
nała się ostatnia „godzina kanoniczna", w czasie której każ
dy mnich przeprowadzał rachunek sumienia i kończył dzień 
modlitwą wieczorną. O godzinie 20 wszyscy zakonnicy uda
wali się na spoczynek, który - jak wyżej wspomnieliśmy -
trwał do godziny 2 po północy następnego dnia. 

Regulaminu dnia nie przestrzegali mnisi wykonujący 
stałe prace w klasztorze. Przepisywano tu dokumenty ko
ścielne, nuty, księgi liturgiczne, oprawiano książki, niektórzy 
braciszkowie rzeźbili, np. jeden z nich wyrzeźbił kościelne 
stalle dla konwersów, inni pielęgnowali przyklasztorny sad 
i ogrody. 

Cystersi, nie przestrzegający surowej reguły i łamiący 
ją, karani byli według odrębnych przepisów. Kary stopnio
wano. Za błahe przekroczenie nakazanych przepisów nale

żało publicznie wyznać swój grzech, oskarżyć samego 
siebie i prosić współbraci o wybaczenie winy. Za cięższe 
przewinienie wykluczano zakonnika z funkcji lektora i ska
zywano na wielogodzinne klęczenie na stopniach ołtarza 
podczas nabożeństw. Wyższym stopniem kary był kilku
dniowy pobyt w celi o chlebie i wodzie, a także obowiązek 
milczenia i nie komunikowania się ze współbraćmi. Do cięż
szych kar należało pozbawienie prawa spełniania obowiąz
ków, wynikających z otrzymanych święceń (suspensa), 
a także ze sprawowania urzędu w klasztorze, wreszcie przenie
sienie do innego konwentu. Najdolegliwszą karą była eksko
munika. Mogły ją orzec jedynie najwyższe władze zakonne 
(opat, prowincjał zakonu). Ekskomunikowany mnich nie mógł 
być pochowany w obrządku kościelnym. Doraźnie wymierza
nymi karami było: leżenie krzyżem przed drzwiami kościoła, 
biczowanie wykonywane przez współbraci. 

W 1744 roku nastąpiło złagodzenie przepisów kano
nicznych, wprowadzonych przez prowincjała polskich cy
stersów. Zmieniły one życie klasztorne, większą uwagę 
zwracano odtąd na obowiązek pracy fizycznej. Zmniejszono 
ilość godzin przeznaczonych na modlitwy, a częściej praco
wano w sadach i ogrodach; uprawiano pola, stanowiące wła
sność klasztoru. Prace zawsze odbywały się w milczeniu, 
o odpoczynku decydował najstarszy z braci. Pelplińscy cy
stersi m.m. wykopali sześć stawów, w których hodowali 
ryby, wybudowali młyn, pracowali w warsztatach kla
sztornych. 

Pelpliński konwent przetrwał do roku 1823, kiedy to 
król pruski Fryderyk Wilhelm III zadeklarował jego zniesie
nie. Po 549 latach miejscowe opactwo przestało istnieć, 
a w 1824 roku Pelplin stal się stolicą diecezji chełmińskiej. 

* prima, tercja, seksta, nona - stanowią części oficjum kościel
nego: są to modlitwy, odprawiane w poszczególnych godzinach według 
rachuby rzymskiej. 
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GRZEGORZ R O G O W S K I 

Wiedźmy na stos 
Przed opisaniem konkretnych zdarzeń związanych z procesami o czary, jakie miały miejsce 

na Kociewiu, a szczególnie w Nowem, należy Czytelnikom przybliżyć podstawowe 
wiadomości na ten temat. Panujące przed wiekami stosunki społeczne i zakorzeniona wiara 

w zło - niewytłumaczalne w sposób realny - stały się powodem wielu podejrzeń rzucanych na 
zupełnie niewinne kobiety. Obok świata realnego otaczającego łudzi, istniał od zawsze drugi 
tajemniczy świat, pełen duchów i rozmaitych tajemniczych zjawisk. Odgrywał on ważną rolę 
w życiu wszystkich warstw społecznych, nie wyłączając ludzi wykształconych jak również 
duchowieństwa. Należy zauważyć, że Kościół swym niewątpliwie potężnym autorytetem wierzenia 
te podtrzymywał a nawet szerzył. 

Zjawiskiem typowym dla świata chrześcijańskiego, 
zarówno w okresie średniowiecza jak również 
w wiekach późniejszych, była ciągła obawa przed 

uosobieniem wszelkiego zła, czyli diabłem (warto pamię
tać, że diabeł jest to nazwa ogólna, którą określa się wszel
kiego rodzaju demony; wyraz zaś oznacza potępionego 
i strąconego do piekła anioła). Sam diabeł nie mógł swo
bodnie poruszać się w świecie ludzi ze względu na budzą
ce zgrozę oraz odrazę oblicze, jak również towarzyszący 
mu zapach siarki. Dlatego dla realizacji swych niecnych 
planów potrzebował wspólników, którzy mogliby nie 
rzucając się w oczy wprowadzić w życie jego zamiary. 
Musiały to być osoby inteligentne, wzbudzające podziw 
i pożądanie. Wszystkie te warunki spełniały kobiety, które 
miały jeszcze jedną niezaprzeczalną korzystną cechę, mia
nowicie były mało odporne na pokusy szatana. 

Z pierwszymi procesami czarownic spotykamy się 
w Europie Zachodniej już u zarania wieków średnich. 
Stworzenie pojęcia wspólniczki szatana - czarownicy -
zawdzięczamy przyjmującym chrystianizm ludom ger
mańskim. W VI-VIII wieku za Merowingów ustalił się 
typ procesów czarownic. Praktyki te rozszerzyły się znacz
nie w XII i XIII wieku, co związane było z walkami to
czącymi się na tle religijnym. Najłatwiejszą a zarazem 
najskuteczniejszą bronią do zdyskredytowania przeciw
nika w oczach całej społeczności chrześcijańskiej było 
oskarżenie go o kontakty z mocami piekielnymi. Najwię
cej ludzi ginęło tam, gdzie budziły się ruchy społeczne, 
będące wyrazem walki z wyzyskiem oraz ustanowionym 
przez ludzi porządkiem świata. 

Zabobon przybrał na sile w drugiej polowie XV wie
ku. Niewątpliwy wpływ na rozpowszechnienie tego 
zjawiska miały najwyższe władze kościelne. 5 grudnia 
1484 roku papież Innocenty VIII ogłosił bullę Summis 
desiderantes affectibus, kto w swej treści skierowana była 
przeciwko czarownicom. Wspomniana bulla ugruntowa

ła w społeczeństwie wiarę w siły nadprzyrodzone oraz stalą 
się przyczyną wielu krwawych procesów w krajach chrze
ścijańskiej Europy. Pewne osłabienie prześladowań osób 
podejrzanych o kontakty z diabłem nastąpiło w okresie 
reformacji. Czas ten jednak był bardzo krótki i niebawem 
prześladowania wezbrały na sile. 

Wszelkie niepowodzenia, tak osobistej jak i ogólnej 
natury, tłumaczono działalnością czarownic. Całą nieo
mal Europę Środkową i Zachodnią ogarnęła obsesja po
szukiwań wspólniczek szatana. Pojawiła się nareszcie 
realna szansa wyładowania złości za swoje nieszczęścia 
na konkretnej, a co najważniejsze, realnej osobie - cza
rownicy. Trudno się dziwić, że ówczesne społeczeństwo 
w otępiałym szaleństwie doszukiwało się we wszystkich 
aspektach życia ingerencji złych mocy, skoro oficjalne 
władze kościelne, jak też niektóre autorytety naukowe 
potwierdzały powszechną obecność diabla i na każdym 
kroku starały się udowodnić słuszność swoich poglądów. 

Należy jednocześnie wspomnieć o tych, którzy prze
ciwstawiali się wierze w czary, a tym samym występowa
li przeciwko zabobonom. Wobec powyższych osób, 
wywodzących się zarówno z bardziej światłych sfer du
chowych jak też świeckich, stosowano jednak odpowie
dnie środki, które skutecznie zamykały im usta. I tak na 
przykład: w 1632 roku we Francji spalono na stosie pro
boszcza, który zaprzeczył istnieniu czarów. 

Trudno ustalić dokładnie liczbę osób, które w okresie 
XV-XVII weku straciły życie na skutek prześladowań. 
Przypuszczalnie ofiarą zabobonu padło w tym czasie około 
dwóch milionów osób. 

Pięć lat po ukazaniu się bulli Innocentego VIII, będą
cej niczym innym jak urzędowym zatwierdzeniem pano
szącego się zabobonu, czyli w 1489 roku, światło dzienne 
ujrzała księga, która wywarła niezaprzeczalnie fatalny 
wpływ na dzieje Europy. Był to Malleus Maleficarum czyli 
Młot no czarownice. Książka była dziełem dwóch 

18 KMR 



niemieckich dominikanów, będących równocześnie inkwi
zytorami. Byli to profesorowie teologii: Henryk Kraemer 
oraz Jakub Sprenger. Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że inkwizycja była potoczną nazwą Świętego Officium. 
czyli instytucji Kościoła katolickiego, powołana około 
1215 roku przez papieża do wykrywania i karania ruchów 
heretyckich i antykościelnych. Dzieło dominikanów, 
zawierające straszliwe brednie przedstawione bez logicz
nego związku, poparte natomiast traktatami scholastycz-
nymi, luźno wybranymi fragmentami z Pisma Świętego, 
czy też. pismami papieży, cieszyły się nadzwyczajną 
poczytnością. W latach 1496-1520 praca Kraemera 
i Sprengera doczekała się aż czternastu wydań. Świadczy 
to o niesamowitym zapotrzebowaniu na tego rodzaju dzie
ło, uświadamiające powszechność wyimaginowanego 
zagrożenia oraz sposoby ustrzeżenia się od złego, oraz 
możliwości jego rozpoznawania. 

Mając w ręku Młot, który dzięki swym wielce wątpli
wym walorom stał się najsłynniejszym podręcznikiem 
inkwizycji, można było każde budzące pozory tajemni
czości wydarzenie podporządkować zawartemu w tej 
książce schematowi i ze spokojnym sumieniem wykony
wać wyroki. Malleus Maleficarum" rozpowszechniony 
dzięki wynalazkowi Gutenberga, rozpoczął swój tryum
falny pochód po Europie, stając się na długi czas kode
ksem postępowania prawnego wobec osób oskarżonych 
o uprawianie czarów. 

Walka z czarownicami, niczym obsesja, ogarnęła spo
łeczeństwo Europy. Zdarzało się nawet, że niektóre wsie 
lub nawet miasteczka ulegały wyludnieniu, gdyż mie
szkańcy spłonęli na stosach lub też w obawie o swoje ży
cie wybrali jedyną możliwą obronę - ucieczkę. 

Każdy, kto stanął przed sądem pod zarzutem upra
wiania czarów, rzadko kiedy pozostawał przy życiu. Ów
czesne metody sądownicze, oparte w głównej mierze 
o tortury, sprawiały że najbardziej wytrzymali na ból 
ludzie załamywali się i przyznawali do najfantastyczniej
szych nie popełnionych win, aby uniknąć dalszych mąk. 

Procesy o czary stały się polem do wszelkiego rodzaju 
nadużyć i bezprawia, uwidaczniały najniższe ludzkie 
instynkty. Bez najmniejszego problemu można było rzu
cić oskarżenie na sąsiada, któremu się lepiej powodziło. 
czy też na osobę, która nie cieszyła się z różnych powo
dów sympatią. Efekt był natychmiastowy. 

Wiara w piekło i diabły pojawiła się na ziemiach 
polskich dopiero w okresie przyjęcia chrześci
jaństwa. Wywodziła się ona w pewnym stop

niu z przedchrześcijańskich wierzeń religijnych. Bóstwa 
słowiańskie czy też duchy opiekujące się domostwem, 
traktowane były przez duchownych katolickich jako złe 
moce piekielne. W społeczeństwie doby średniowiecza 
wiara w czary była bardzo rozpowszechniona, lecz nie 
więcej niż w innych państwach ówczesnej Europy. Nale
ży w tym miejscu zauważyć, że sam diabeł traktowany 
był raczej jako rekwizyt kościelny. 

W Polsce w drugiej połowie XV wieku, jak też w po
czątkach wieku XVI, procesy sądowe o czary miały cał
kowicie odmienny charakter od tych, które nagminnie 
wytaczano w tym czasie na Zachodzie. Dotyczyły one 
w większości praktyk związanych z czarną lub białą ma
gią i w żadnym razie nie wiązano ich z kultem szatana. 
Procesy o czaty kończyły się zazwyczaj tym, że oskarżo
ny zaprzeczał stawianym zarzutom, a następnie dla pod
kreślenia swej niewinności składał uroczystą przysięgę: 

Ja NN przysięgam i na mą duszę biorę, iż nigdy żad
nymi czarami w mieście X ani gdzie indziej się nie bawi
łem i nikogo praktyk czarodziejskich nie uczyłem. Wy
znaję wiarę katolicką taką, jaką uczy święty Kościół rzym
ski, przysięgam, że także w przyszłości czarami zajmo
wać się ani nikogo takowych uczyć nie będę. Tak mi do
pomóż Bóg i Chrystusa ukrzyżowanego obraz. 

Świadkowie procesu wygłaszali zaś podobną w treści 
formułę: 

Ja NN przysięgam i na duszę moją biorę, iż wierzę, że 
YY nigdy czarami się nie bawił i że nikogo takowych nie 
uczył, wierzę również, że on prawdziwie przysięgał. Tak 
mi dopomóż Bóg i obraz Chrystusa ukrzyżowanego. 

Po złożonej przysiędze oskarżonego wypuszczano na 
wolność. Niekiedy obwiniony o czarnoksięstwo musiał 
publicznie odwołać swe przewinienia w tym względzie 
oraz złożyć przysięgę o odstąpieniu od czarów. Kara śmier
ci stosowana była bardzo rzadko. 

Wiek XVI przyniósł nowy rodzaj procesów o czary, 
w których pierwszoplanową postacią stał się diabeł. Zabo
bon przywędrował do Polski z Niemiec i początkowo 
szerzył się przede wszystkim tam, gdzie występowały więk
sze skupiska ludności niemieckiej lub w tych miastach, które 
utrzymywały z Niemcami ożywione stosunki handlowe. 
W XVI stuleciu procesy przeciwko domniemanym wspól
niczkom diabła odbywały się jednak stosunkowo rzadko. 

W Polsce pierwszy proces o czary, który zakończył 
się śmiercią osoby oskarżonej, odbył się według zacho
wanych dokumentów w 1511 roku w Chwaliszewie 
(Waliszewie) kolo Poznania. Nie wymieniona z nazwi
ska kobieta została za kontakty z diabłem oraz szkodze
nie ludziom spalona na stosie. 

Kolejne stulecie przyniosło zwycięstwo kontrrefor
macji na ziemiach polskich. Wojny toczone w drugiej 

Jedna z form torturowania z czasów średniowiecza 
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połowie XVII wieku doprowadziły kraj do ruiny gospodar
czej i zarazem stworzyły dogodne warunki do rozpowszech
niania się zabobonów. Łatwiej było winą za wszelkie nie
szczęścia obarczać siły nadprzyrodzone oraz szukać zado
śćuczynienia swoich krzywd w procesach czarownic. 

Rozpowszechnienie zabobonu było na terytorium 
Polski niejednakowe. Nasilenie zjawiska występowało na 
ziemiach północnych i zachodnich. W walce z mocami 
piekielnymi przodowało Pomorze, Śląsk i Wielkopolska. 

Zwyczaj palenia czarownic osiąga swój szczytowy 
okres dopiero w pierwszym ćwierćwieczu XVIII wieku. 
Symptomy zachodzących zmian w natężyniu tego zjawi
ska dadzą się zauważyć w drugim ćwierćwieczu tegoż 
stulecia, natomiast wygasanie zabobonu zaobserwować 
można dopiero w trzecim ćwierćwieczu XVIII stulecia. 
Zmiany w mentalności społeczeństwa, jak też w sposobie 
spojrzenia na z pozoru niewytłumaczalne zjawiska, spo
wodowane były wielkimi zmianami gospodarczymi i kul
turalnymi, zachodzącymi w osiemnastowiecznej Polsce. 
Obóz postępu coraz częściej i skuteczniej atakował nie 
zdobyte do tej pory twierdze ciemnoty i obskurantyzmu. 
Bardziej oświecona część społeczeństwa ze zgrozą patrzyła 
na płonące jeszcze tu i ówdzie stosy. 

W roku 1775 we wsi Doruchów, leżącej w ziemi wie
luńskiej, zachorowała żona współwłaściciela tejże wsi, 
pani Stokowska. Sprowadzone do chorej znachorki, które 
nie mogły znaleźć skutecznego sposobu na ozdrowienie 
wielmożnej pani, zgodnie orzekły, że choroba jest skut
kiem rzuconych czarów. Jeżeli sprawa dotyczyła czarów, 
to należało znaleźć osoby zajmujące się tak niesamowi
cie szkodliwą profesją. Ze względu na status społeczny 
poszkodowanej, przeprowadzono energiczne śledztwo, 
którego efektem było uwięzienie kilkunastu kobiet z Do
ruchowa i okolicznych wsi. Głównym oskarżeniem skie
rowanym przeciwko wystraszonym niewiastom była 
współpraca z diabłem. Sprowadzeni z pobliskiego mia
steczka sędziowie oddali nieszczęsne kobiety w ręce kata. 
a następnie skazali na śmierć. Część z oskarżonych zmarła 
w trakcie śledztwa, pozostałym dane było zginąć w pło
mieniach stosu. 

Wiadomość o wadarzeniach mających miejsce w Do
ruchowie rozeszła się szerokim echem po całym kraju. 
Na najbliższym posiedzeniu sejmu Rzeczypospolitej 
w 1776 roku wydano uchwałę zabraniającą sądom rozpa
trywania spraw o czary. Wydano także uchwałę zakazu
jącą stosowania tortur. Z tej okazji wybito na rozkaz króla 
specjalny medal, na którym umieszczono napis: Mąkami 
wyciągać zawsze wątpliwe wyznania zbrodni, pociągać do 
sądu obwinionych o rzekome związki z mocą szatańską -
zakazał sejm 1776 r. na wniosek króla Stanisława Augusta. 

Proces doruchowski był ostatnim wypadkiem na zie
miach polskich skazania domniemanych czarownic na 
spalenie z mocy wyroku sądowego. Nie oznacza to jed
nak, że tym samym wykorzeniono w społeczeństwie wia
rę w moce piekielne. Nadal posądzano, szczególnie 
kobiety, o kontakty z diabłem, a po terytorium Rzeczypo
spolitej zaczęło krążyć kolejne widmo - samosądy. 

Trudno dzisiaj ustalić ile czarownic spalono na tere
nie obecnej Polski. Część protokołów z procesów o czary 
zaginęła, część spoczywa w kurzu archiwów i czeka na 
swojego odkrywcę. Znawcy przedmiotu sugerują, że 
w okresie XVI-XVIII wieku ofiarą stosów oraz samosą
dów padło około 40 tysięcy kobiet. Liczba ta wydaje się 
jednak być zawyżona. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Potomkowie 
pionierów kaszubskich 

w Kanadzie 

Okres względnego dobrobytu, którego 
szczytowe lata przypadały na przełom wie
ków, zakończył się dla Kaszubów w latach 
dwudziestych, między innymi z powodu usta
nia masowego wyrębu i wywozu pni drzew 
z obszarów wyżyny Madawaski. Nastał trud
ny okres kryzysowy. Ziemia opuszczonych 
farm zarastała, budynki zamieniały się w rui
ny. Okolica, nie połączona drogami przeloto
wymi z ośrodkami większych miast, była od
izolowana, jakby zapomniana. Kaszubi prze
trwali jednak ten kryzys. 

Potomkowie pionierów dokupywali działki leśne i żyli 
głównie z wyrębu wtórnie wyrastającego lasu młodych 
osik i topoli, przerabianych na masę papierową. Las poza 
drewnem dostarczał również zwierzyny. 

Do rzadko rozproszonych farm nie dochodziła jeszcze 
elektryczność. Dla tych okolic czas jakby się zatrzymał. 
W połowie XX wieku osadnicy żyli jak przed półwieczem. 

W okres współczesny, rozpoczęty drugą wojną świa
tową, wchodzili Kaszubi kanadyjscy jako zwarta grupa 
na nieuszczuplonych obszarach ziemi, objętej w ciągu stu
lecia. W przeszłości, jak wiadomo z dokumentów, osa
dnicy posiadali od 5 do 15 ha oczyszczonej i uprawnej 
ziemi. Warunkiem otrzymania tytułu własności, było po
siadanie około 5 ha, co stanowiło minimum ziemi upraw
nej w każdej farmie. Dziś z wyjątkiem okolic Wilna, 
w farmach kaszubskich nie uprawia się takiej ilości 
ziemi. Służy ona przede wszystkim jako pastwiska lub 
pozostawiona jako nieużytek ponownie zarasta lasem. 
Taka sytuacja jest typowa dla farm całej wyżyny. Rolnic
two zostało tu prawie całkowicie zarzucone. Dochód czer
pią farmerzy głównie z lasu, przy czym gospodarka leśna 
nie jest jeszcze intensywna. Nie można też porównywać 
jej z systematycznym sadzeniem lasów w Polsce, gdyż 
zalesienie na wyżynie Madawaski jest samoczynne - bez 
udziału człowieka. 

W STRONĘ TURYSTYKI 

o drugiej wojnie światowej nastąpił rozwój eko
nomiczny całej Kanady. W prowincji Ontario 
zmiany przyśpieszyła fala nowej imigracji. Przy

bysze, głównie z miast, zainteresowali się pięknem i hi
storyczną przeszłością tej ziemi. Na nieużytecznych dla 
rolnictwa działkach pobudowali setki domków letnich, 
lasy przecięto drogami, a odizolowane przedtem obszary 
połączone zostały z miastami siecią asfaltowych szos. 
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Okolica zaroiła się od turystów, ożywił się handel, rozbu
dował przemysł turystyczny. Opłacane od domków tury
stycznych podatki przynoszą korzyści władzy administra
cyjnej okolicznych gmin, dla farmerów zaś wzrosły do
chody ze sprzedaży działek. 

Nad jeziorem Wadsworth ks. Rafał Grzondziel - były 
kapelan wojsk polskich walczących pod Ankoną i Monte 
Cassino - zbudował w 1953 roku kaplicę, a w zakupionej 
obok farmie założył wspaniały ośrodek wczasów turysty
cznych i obozów harcerskich. Wokół ośrodka harcerskie
go zaczęło się coraz więcej skupiać Kanadyjczyków pol
skiego pochodzenia z Ottawy, Montrealu, Toronto i Ha
miltonu. 

Obejmowali oni początkowo działki odmierzone przez 
gminy wzdłuż brzegów jezior, a gdy tych zabrakło, kupo
wali ziemię nad jeziorami od farmerów. Tereny nad 
jeziorem Wadsworth nazwano Kaszubami. Miejscowa 
poczta opatruje wysyłane stąd listy datownikiem z nazwą 
urządu „Kaszuby" i okolicznościowym stemplem z na
pisem: „Nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby". Nazwę 
„Kaszuby" nosi także restauracja Aldona Kasińskiego 
w Barry 's Bay. 

JAKI WPŁYW MIAŁY TE ZMIANY 
NA LUDNOŚĆ MIEJSCOWĄ? 

Kaszubi nie zaniechali rolnictwa, znacznie zresztą 
unowocześnionego. Las w dalszym ciągu odgry
wa poważną rolę w gospodarce osadników. Pod

stawą ekonomiczną regionu stała się jednak turystyka 
i rekreacja. 

Przyzwyczajeni do swych farm współcześni Kaszubi 
kanadyjscy nie przenoszą się chętnie do miasta. Niemniej 
wielu młodych ludzi opuściło rodzinne okolice powiatu 
Renfrew i znalazło zatrudnienie w miastach kanadyjskich 
i amerykańskich. 

Miejscowa inteligencja kaszubska żywo interesuje się 
swoim rodowodem i kulturą przodków. W Barrys Bay 
tego przykładem może być dyrektor szkoły Gloufcheske 
(Glówczeski), czy lekarz Chapeske (Czapiewski), którzy 
szukają na na Kaszubach w Polsce miejscowości swoich 
przodków i krewnych. Organizatorami licznych imprez 
kaszubskich są tacy popularni działacze, jak Martin Shu-
list, Kazimierz Makurat, czy z najnowszej emigracji Pa
weł Brzeski. Ich działania wspierają potomkowie osa
dników kaszubskich - wójt gminy Hagarty Alex Shulist, 
asystent sekretarza generalnego Konferencji Katolików 
Kanadyjskich ks. Bernard Prince i poseł do Izby Usta
wodawczej Paul Yakabuski (Jakubowski). 

Lata sześćdziesiąte obecnego stulecia przynoszą wie
le inicjatyw, cennych dla sprawy narodowej. W 1965 roku 
potomkowie osadników kaszubskich założyli w Wilnie 
Polsko-Kanadyjskie Centrum Pionierów (Polish-Cana-
dian Pioneer Centrę). Na prezesa wybrano Martina Shu-
łista. Z inicjatywy Centrum Pionierów doszło w 1972 roku 
do wystawienia na Shrine Hill pamiątkowej tablicy upa
miętniającej wkład osadników polskich w rozwój Kana
dy. W 1968 roku Polski Związek Więźniów Politycznych 
Niemieckich Obozów Koncentracyjnych złożył w wileń
skim kościele prochy ofiar z Oświęcimia. Duża w tym 
zasługa obecnego proboszcza z Wilna, ks. Kądziołki, 
byłego więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych. 

Od kilku lat obserwuje się w Kanadzie renesans odręb
nych kultur reprezentowanych przez wszystkie grupy 

etniczne. Kanada stwierdziła, że jest państwem wielo
kulturowym, co oznacza, że jego obywatele -jak wiado
mo różnego pochodzenia - nie tylko mogą, ale wręcz 
powinni pielęgnować tradycje, które ich przodkowie do 
tego kraju przywieźli - po to, aby złożyć się one mogły 
na wspólne dziedzictwo kulturowe narodu kanadyjskie
go. Powołano specjalny resort, którego zadaniem jest 
opieka nad kulturą poszczególnych grup etnicznych, 
a kierował nim do 1973 roku Polak, dr Stanisław Hai-
dasz. Dużą aktywność w tym zakresie wykazało Kana
dyjskie Centrum Studiów nad Kulturą Tradycyjną (Ca-
nadian Centrę for Folk Culture Studies), kierowane przez 
dr Carmen Roy, które postawiło sobie, między innymi, 
zadanie przeprowadzenia wielu badań szczegółowych 
i studiów porównawczych oraz opracowanie wielkiego 
atlasu kultur etnicznych Kanady. 

PAMIĘTAJĄC O TRADYCJI PRZODKÓW 

1975 roku obchodzono w Wilnie stulecie 
pierwszej polskiej parafii w Kanadzie i zara
zem stulecie osadnictwa polskiego. Odsłonię

to wówczas pomnik pionierów i otwarto Muzeum 
Polskich Pionierów, zwane powszechnie muzeum kaszub
skim, gdyż większość zbiorów dotyczy osadnictwa 
kaszubskiego. W kanadyjskich gazetach polskich, szcze
gólnie w „Związkowcu" i „Kurierze Polsko-Kanadyj-
skim", opublikowano z tej okazji wiele artykułów 
poświęconych osadnictwu, zwyczajom i zasługom Kaszu
bów dla rozwoju Ontario. 

Polska emigracja stanowi w prowincji Ontario około 
dwóch procent, w powiecie Renfrew dochodzi do sied
miu procent, zaś na wyżynie Madawaski, aż do dziewięć
dziesięciu procent ogółu ludności. Rdzeń osadnictwa 
tworzą cztery gminy: Sherwood, Burns and Jones, Ha
garty and Richards i Radcliffe. 

Dzisiejsze Barrys Bay nie ma już w sobie nic z cza
sów farmerskich. Jest to nowoczesne miasteczko o schlud
nej i czystej zabudowie. Pod względem handlu i gastro
nomii osada jest samowystarczalna. Zaopatrzenie stoi na 
wysokim poziomie, a wszystko w celu pozyskania klien
ta. Barrys Bay posiada zakłady usługowe związane 
z motoryzacją, rolnictwem i przetwórstwem drzewnym, 
publiczną szkolą średnią i lokalną gazetą „This Week". 
Osada ma dogodne połączenie autobusowe z Renfrew, 
Pembroke i Toronto. 

Również Wilno w ostatnich latach znacznie się zmie
niło. Przy szosie pokrytej asfaltem wzniesiono domy 
o charakterze miejskim z większymi wygodami. Na 
obrzeżu tej wsi widać w oddali kilka farm. Nad drogami 
znajdujemy luźno stojące domy, wokół których panuje 
spokój i przyroda. 

Mieszkańcy Wilna i Barrys Bay ulegli już - nic w tym 
dziwnego - daleko posuniętej kanadyjskiej asymilacji. 
Uważają się za Kanadyjczyków, ale nie odcinają się od 
kultury kraju, z którego pochodzą ich przodkowie. Wraz 
ze zmianą profilu ekonomicznego wzrosła zamożność 
ludności kaszubskiej. Miejscowi farmerzy pobudowali 
kabiny kąpielowe i dobrze urządzone schroniska, które 
są zawsze pełne turystów. Część ziemi wydzierżawili na 
letniska, ale nikomu ziemi nie sprzedali. Bo ziemia jest 
dla Kaszubów własnością najcenniejszą, której sprzedać 
nie wolno. Żyją więc Kaszubi w „Nowym Świecie", przy
wiązani mocno do starych tradycji, które utrwalili w ka
nadyjskiej prowincji Ontario. 
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BOGDAN BIELIŃSKI 

0 Janie Długonskim 

Kupiec i działacz gospodarczy 
Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, gdy zaborca pruski już dogorywał na Pomo

rzu, stan kupiecki na Kociewiu - podobnie jak i na pozostałym obszarze Pomorza - zaczął się 
instytucjonalizować. 2 wol i zainteresowanych, a przy pomocy centrali z Grudziądza, 19 wrze
śnia 1919 roku zawiązało się w Starogardzie Towarzystwo Kupców Samodzielnych (TKS) 
z inicjatywy Jana Długońskiego. Starogard, jeden z najstarszych grodów pomorskich, ze wzglę
du na swoje tradycje i położenie stał się stolicą ziemi kociewskiej. W tamtym czasie miasto 
liczyło 11 tysięcy mieszkańców. Charakteryzowało się rozwiniętym przemysłem, a także dość 
ożywionym handlem. 

W szystkie s k l e p y były 
wówczas nieuspołecz
nione, a z branż najwięk

szy rozwikt wykazywał handel 
bławatami czyli wyrobami su-
kienniczymi. Tej branży firmę 
prowadził Stanisław Odya, który 
swój sklep miał przy Rynku pod 
nr 10, już od 1920 roku wyku
piony od Niemca. Bardzo okazały 
był dom towarowy Braci Gumiń-
skich. Ten sklep, raczej magazyn 
handlowy przy ul. Chojnickiej 1, 
wejście miał z Rynku. Powstał 
dopiero w 1928 roku, a odkupio
ny został od A. Arensa. Był jed
nym z większych: dwupiętrowy, 
pięknie urządzony i doskonale 
wyposażony budził zachwyt na 
całym Pomorzu. 

W końcu lat dwudzies tych 
w Starogardzie było dwadzieścia 
trzy sklepów spożywczych, zwa
nych wówczas kolonialkami (jeżeli 
prowadziły handel artykułami z kra
jów zamorskich, czyli kolonialnych), 
a hurtownię w tej branży prowadzili 
Cz. Krzymański i Hęćka. Były tu też 
przedsiębiorstwa budowlane, z któ
rych do najpoważniejszych należa
ła firma Jana Pillara z siedzibą przy 
ul. Gimnazjalnej 14. W rękach tej 
rodziny firma znajdowała się od 
1880 roku. Przy Rynku nr 8 mieścił 
się skład maszyn, rowerów, samo
chodów - firma założona przez 
M. Schulza w 1921 roku. 

W 1925 roku założono również 
w Starogardzie Spółdzielnię Rol-
niczo-Handlową „Rolnik Kaszub
ski". Kierownikiem jej, a rwónież 
członkiem był J. Sykutera. 

Jedną z okazalszych firm była 
fabryka wódek i likierów w Sta
rogardzie Jana Długońsk iego. 
Wykupiona została od Niemca 
w 1894 roku. Siedzibę swą miała 
przy ul. Chojnickiej. Początkowo 
właściciel prowadził sprzedaż ar
tykułów spożywczych, potem roz
szerzył działalność o hurtownię 
tymi artykułami. Na handlu tym 
dorobił się na tyle, że z udziałem 
spadku żony stać go było na wy
stawienie okazałego domu z za
pleczem, w którym urządził wspo
mnianą fabrykę wódek. 

Zdarzyło się też, jak donosił 
Dziennik Tczewski w kronice kry
minalnej, że w nocy z 11 na 12 
stycznia 1926 roku włamano się 
do składu Długońskiego i skra
dziono kilkanaście butelek wód
ki i 15 zł. Podając tą wiadomość 
w nr 20 z 26.01.1926 roku gazeta 
doniosła równocześnie, że policji 
udało się wyśledzić sprawców 
i odzyskać część łupów. 

Zakład ten początkowo rozwi
jał się dobrze, potem w wyniku 
wprowadzone j przez państwo 
monopolizacji zaczął upadać. Dla
tego też właściciel prowadził dzia
łalność handlową jedynie do roku 

1930, a następnie utrzymywał się 
wyłącznie z czynszów, które po
bierał za wynajem mieszkań, 
lokalu sklepowego i restauracji. Po
zwoliło to mu poświęcić czas na 
działalność społeczną. 

Osoba Jana Długońskiego, jde-
nego z wielu kupców starogardz
kich, jest nierozerwalnie związana 
z organizacją i rozwojem Towarzy
stwa Kupców Samodzielnych, a tak
że z innymi instytucjami. 

Jan Długoński urodził się w Pą-
czewie koło Skórcza dnia 3 kwiet
nia 1870 roku. Był synem Jana, 
matka pochodziła z Chmieleckich. 
Rodzice jego mieli majątek ziem
ski i cegielnię w Pączewie. Gospo
darstwo miało około 1000 mórg. 
To między innymi Długońscy wy
słali nieodpłatnie własnym trans
portem cegłę na budowę Semina
rium Duchownego w Pelplinie. 

Po ukończeniu szkoły elemen
tarnej w Pączewie, Długoński pod
jął naukę w Gimnazjum Klasycz
nym w Starogardzie. Pewien in
cydent z Niemcem położył jed
nak kres jego edukacji. Przyczy
nił się do tego kolega szkolny, 
Siewert, syn miejscowego apte
karza. Otóż przezywał on Jana, 
urągając jego polskiemu pocho
dzeniu. Sprowokował tym Dłu
gońskiego do bijatyki, a ta stała 
się pretekstem do natychmiasto
wego usunięcia go ze szkoły admi-
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nistorwanej przez władze pruskie, 
bez prawa podejmowania nauki 
w jakiejkolwiek innej uczelni. Takie 
praktyki w czasach pruskiego zabo
ru były dość częste. 

Tak więc przyszło Długońskie-
mu wcześniej podjąć decyzję 
o wyborze zawodu. Obrał kupiec-
two. Praktykę w tej profesji na
bywał w Nakle, Gdańsku, Koro
nowie i Iławie. W wieku 24 lat 
usamodzielnił się i osiadł na sta
łe w Starogardzie. 

Ślub, jeszcze w ubiegłym stu
leciu, zawarł z Aleksandrą Śwital-
ską, rodem z Rywałdu, wnuczką 
po mieczu Antoniego Świtałły -
uczestnika powstania starogardz
kiego z 1846 roku, bl iskiego 
współpracownika Floriana Ceyno-
wy. Aleksandra dziedziczyła go
spodarstwo w Rywałdzie. Otrzy
mane pieniądze, jak już wspo
m n i a n o , pozwol i ły w e s p r z e ć 
posiadany wkład do wybudowa
nia fabryki z domem mieszkalnym. 
Długońscy mieli sześcioro dzieci, 
z których większość otrzymała wy
ższe wykształcenie. 

W osobie żony znalazł Długoń-
ski oparcie dla swej działalności 
społecznej, a pracy tej podjął się 
rzeczywiście na szeroką skalę. 

Jak w s p o m n i a n o , sylwetka 
Długońskiego stale przewija się 
w strukturze Towarzystwa Kup
ców Samodzielnych. Był pierw
szym tymczasowym, a później ho
norowym prezesem towarzystwa. 
Kiedy towarzystwo rozwinęło się 
na stałe, Długoński został ławni
kiem oraz przewodniczącym sek
cji branży kolonialnej na miasto 
Starogard. Po śmierci J. Jaszew-
skiego, Długoński znów obejął 
prezesurę i sprawował ją również 
w następnej kadencji. Wówczas 
sekretarzem został Adolf Behrendt 
(1881-1963), kupiec z b o ż o w y 
(spółka z Radomskim), którego 
żona, Małgorzata, była siostrą 
Jana Pillara, przemysłowca bu
dowlanego. Skarbnikiem TKS był 
w tejże kadencji wspomniany 
wyżej kupiec bławatny, Stanisław 
Odya. 

W uznaniu zasług, w 1921 roku 
Długoński wybrany został człon
kiem honorowym TKS. Po kilku 
latach nieobecności w życiu spo
łecznym, w 1929 roku został wy
brany ponownie przewodniczą
cym. We wcześniejszym okresie 
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(przed rokiem 1921) Długoński 
dzielił się prezesurą na przemian 
z B. Kurowskim. 

Działalność Towarzystw Kup
ców Samodzielnych wielce się 
zasłużyła dla rozwoju kupiectwa. 
Miały one cel dwojaki. Przyczynia
ły się do stabilizacji i rozwoju 
gospodarki w nowych warunkach 
niepodległej Polski, z drugiej zaś 
s t rony broniły k u p c ó w przed 
wewnętrzną i napływową konku
rencją. 

W dziesięciolecie ich działalno
ści ówczesny Minister Przemysłu 
i Handlu, a bliski Pomorzanom 
Eugeniusz Kwiatkowski napisał: 
...Nie cyfra ludności, nie jej aspi
racje polityczne, lecz tylko handel 
jest miernikiem światowego zna
czenia państw) i narodów. 

Tak więc kupiectwo było do
strzegane w oczach władz, jednak 
obronę swoich interesów mu
siało wziąć we własne ręce. Nie 
administracyjne nakazy, ani odgór
ne uchwały, lecz oddolne inicja
tywy zadecydowały o powołaniu 
towarzystw kupieckich i nadaniu 
im określonych struktur. 

Jeszcze przed odzyskaniem 
niepodległości zjechało się licznie 
kupiectwo pomorskie do Grudzią
dza, gdzie choć śledzone przez 
nieufny Grentzschutz mogło zgło
sić swój akces do centrali, nazwa
nej Związkiem Towarzystw Ku
pieckich na Pomorzu. 

Jeden z późniejszych zjazdów 
okręgowych tej centrali, który miał 
na celu zaktywizowanie ruchu 
kupieckiego, odbył się również 
w Starogardzie. 

Długoński był też członkiem 
Zarządu Głównego TKS w kaden
cji, która przypadła na dziesięcio
lecie towarzystw w 1929 roku, 
a także radcą Izby Przemysłowo-
Handlowej. 

Kupcy starogardzcy korzystali 
też z miejscowego Banku Ludo
wego, który został tu założony 
w 1897 roku z siedzibą przy Ryn
ku pod nr 8. W 1929 roku liczył 
on 1342 członków, w tym najwięk
szą grupą byli rolnicy. Liczba kup
ców była zbliżona do ilości rze
mieślników i wynosiła 140 osób. 
Dyrektorem banku był wówczas 
Florian Malczewski. Rada Nadzor
cza składała się z 9 osób i najlicz
niej w niej reprezentowane było 
kupiectwo. Prezesem Rady był 
Czesław Nagórski. Jan Długoński 
był założycielem tego banku, do 
którego wniósł własny wkład fi
nansowy. W Radzie Nadzorczej 
otrzymał funkcję wiceprezesa. 
Członkiem w niej był również Jan 
Pillar. Bank był zrzeszony w Związ
ku Spółdzielni Zarobkowych i Go
spodarczych w Poznaniu. 

Nie byłaby to pełna sylwetka 
Długońskiego, gdyby nie odnoto
wać jego udziału we władzach sa
morządowych. Otóż był radnym 
i członkiem sejmiku powiatowego 
w Starogardzie (przewodniczącym 
był dr Chmielecki - starosta powia
towy). Pełnił też obowiązki zastęp
cy członka sejmiku województwa 
pomorskiego, wybrany na zebra
niu 14.11.1927 roku spośród 
członków sejmiku powiatowego. 

Jak wspominała Anna Sakow
ska, zmarła w 1986 roku córka 
Jana D ł u g o ń s k i e g o , w czasie 
wojny był on aresztowany. Po
tem zachorował na żółtaczkę. 
Kiedy okazało się, że szanse wy
leczenia są nikłe, został zwolnio
ny z niemieckiego więzienia. 
26.01.1940 roku zmarł w Staro
gardzie. Żona jego zmarła dzie
sięć lat wcześniej. Pochowani są 
we wspólnym grobie na cmen
tarzu w Starogardzie Gdańskim 
przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów. 

Źródła 

1. Handel pomorski w 10-lecie Związku 
Towarzystw Kupieckich na Pomorzu 1919-
1929. 

2. Pamiętnik Anny Sakowskiej z Gdańska. 
3. List od Marii Zielińskiej z Bydgoszczy. 
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ZBIGNIEW GNIEWKOWSKI 

Od łuku do strzelby 
Zarys dziejów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tczewie 

Pierwsza połowa XIV wieku zapoczątkowała generalną przebudowę systemów organizacyjnych 
miast pomorskich. Ujednolicono wówczas prawo lokacyjne (chełmińskie), potwierdzono istniejące 
przywileje oraz stworzono między innymi przesłanki do zrzeszania się rzemieślników w cechy. 

Tworzony przez państwo krzyżackie system obronny zakładał ważną funkcję dla miast warow
nych, których załogę w razie potrzeby stanowili mieszczanie i rzemieślnicy. Powoływane do życia 
organizacje cechowe, obok działalności na rzecz swoich członków, miały ponadto ściśle określone 
zadania wojskowo-obronne. Niejednokrotnie poszczególne cechy otrzymywały swój odcinek muru 
miejskiego łub basztę do obrony w razie oblężenia miasta. Dla zapewnienia niezbędnego wyszkolenia 
bojowego zaczęły się tworzyć dość wcześnie osobne bractwa. Ich zadaniem było prowadzenie ćwi
czeń w celnym strzelaniu z luków, a później z rusznic i strzelb. 

Bractwa te, zgodnie z najwcześniejszymi prze
kazami, nosiły pierwotnie nazwę „Die 
Schiessbruder" (Bracia Strzelcy) oraz nieco 
później „Confraternitas jaculatorum" (Brac

two Strzelców). Szczególny ich rozwój na Pomorzu przy
pada na lata pięćdziesiąte XIV wieku, czyli na czasy 
panowania wielkiego mistrza Zakonu, Winrycha von 
Kniprode. W roku 1352 nakazał on, aby w miastach na
leżących do państwa krzyżackiego stawiano wysokie żer
dzie z drewnianym kurem i do niego strzelano. Stąd też 
bierze się nazwa Strzeleckich Bractw Kurkowych. 

Najdawniejsze wiadomości o podobnych bractwach 
w miastach polskich odnotowano w Krakowie, Pozna
niu, Kaliszu, Warszawie, Toruniu i Lwowie. Organiza
cje te, z racji ważnego znaczenia dla systemu obronnego 
państwa, cieszyły się zawsze poparciem kolejnych wład
ców. Stąd też w historii poszczególnych bractw tak wiele 
dokumentów potwierdzających stare i nadających nowe 
przywileje. 

Z mroku dziejów w wiek XX 

Początków Bractwa Strzeleckiego w Tczewie nale
ży doszukiwać się również w okresie panowania 
Winrycha z Kniprody, czyli w latach 1351-1383. 

Dokładnej i pewnej daty nie udało się ustalić, gdyż 
tragiczny pożar, który strawił 4 października 1577 roku 
znaczną część miasta, zniszczył również bezpowrot
nie najstarsze dokumenty Bractwa. Zdołano jedynie 
ocalić kilka pamiątek, takich jak medal Ferbera z roku 
1561, przedstawiający Chrystusa z krzyżem, zawiera
jący napis: Jam jest drogą, prawdą i życiem, nikt nie 
dojdzie do Ojca, jeżeli nie przeze mnie. Ponadto za
chował się srebrny ptak, oznaczony rokiem 1568. Nie
wiele to doprawdy, zważywszy na ponad 200-letnią 
tradycję Bractwa. 

W czasach średniowiecznych tradycją stało się strze
lanie z łuku nie do tarczy, lecz do drewnianego ptaka, 
przymocowanego do wysokiej żerdzi. Miejsce strzelania 
zwane ,,Vogelstange'' znajdowało się poza murami miej
skimi, na wzniesieniu między fosą południową a Czyży-
kowem. 

Z powodu braku innych dowodów co do rzeczywistej 
daty założenia Bractwa, przyjęto że statut z 1 lipca 1603 
roku jest podstawowym dokumentem wyznaczającym hi
storyczną obecność tej organizacji w życiu miasta. Po
stanowienia 28 paragrafów tego statutu zostały potwier
dzone przywilejami króla Jana III Sobieskiego z dnia 
20 października 1679 roku oraz Augusta II z dnia 6 kwiet
nia 1698 roku. 

W myśl tego statutu, członkiem Gildii Strzeleckiej 
(Schutzengilde) mógł zostać człowiek nie będący niczy
im poddanym, obywatel miasta, posiadający własną 
strzelbę z ekwipunkiem strzeleckim. Jak widać, już 
w tamtym czasie całkowicie zaniechano strzelania z łuku 
i kuszy. W zawodach i ćwiczeniach strzeleckich używa
no natomiast prymitywnych rusznic z gładką lufą meta
lową, wprowadzając dopiero w roku 1840 tzw. strzelby 
ciągnione. 

W myśl tradycji sięgającej początkami okresu śre
dniowiecza, w każdy poniedziałek po Zielonych Świąt
kach rozpoczynały się zawody strzeleckie o tytuł Króla 
Kurkowego. Kto ustrzelił główną nagrodę i został Królem 
Kurkowym zyskiwał aż do następnych zawodów szereg 
przywilejów i korzyści. Został zwolniony od takich po
winności na rzecz miasta jak pełnienie straży i wykony
wania tzw. szarwarku. Mógł również bezpłatnie korzy
stać ze strzelnicy. Z majątku miejskiego w Śliwinach 
otrzymywał raz do roku skopa (barana). Zwyczaj ten 
przetrwał aż do roku 1904, kiedy to Śliwiny przeszły 
na własność państwa. W zamian za obowiązkowe do
starczanie skopa wypłacano równowartość pieniężną. 
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Jeszcze przed I wojną światową gmina miejska wypłaca
ła Bractwu Strzeleckiemu 100 zł z tak zwanego fundu
szu skopowego. 

Statut z 1603 roku określał ponadto zasady współży
cia w Bractwie, wewnętrzne sprawy porządkowe i orga
nizacyjne oraz regulamin strzelali. Przyznać należy, że 
postanowienia statutu były bardzo rygorystyczne, gdyż 
za niezgodne z jego zasadami zachowanie groziły znacz
ne kary grzywny pieniężnej lub piwnej, zasilając zasoby 
kasy brackiej. 

Bractwo Strzeleckie wielokrotnie miało sposobność 
brać udział w wydarzeniach zarówno podniosłych jak 
i tragicznych. I tak na przykład w roku 1623 członkowie 
Bractwa witali w murach miasta rodzinę królewską, kil
kakrotnie stawali w obronie Tczewa, nie szczędząc rów
nież swoich skarbów, które zastawali, gdy wymagało 
tego dobro publiczne. 

Najcenniejszym skarbem był łańcuch Króla Kurko
wego. Według starego zwyczaju, każdorazowy Król po
winien ofiarować srebrny medalion z podaniem daty. 
imienia i nazwiska, dołączając go do łańcucha. Najstar
sze medaliony, które dotrwały do XX wieku pochodziły 
z lat 1561 i 1568. 

W latach 1675-1696 miasto przeżywało trudny okres 
w życiu gospodarczym. W roku 1676 zastawiono 68 hi
storycznych medali, które jednak zdołano wykupić w ro
ku 1696. Zastawu takiego dokonano też w 1717 roku 
i poza kilkoma najstarszymi medalami, pozostałej ilości 
już nigdy nie zdołano wykupić z rąk gdańszczan, którzy 
przejęli zastaw. 

W tamtych czasach specjalnej strzelnicy w Tczewie 
nie było. W 1647 roku w dawnym ogrodzie zamkowym 
zbudowano niewielki drewniany budynek, którego koszt 
wyniósł 263 guldeny i 10 groszy. Pełnił on jednak raczej 
rolę karczmy i miejsca spotkań strzelców. Dopiero w roku 
1702 w fosie północnej została zbudowana tzw. buda 
strzelecka za 530 guldeny i 10 groszy. W roku 1735 prze
kazano ją na potrzeby powstającej w Tczewie szkoły ewan
gelickiej. 

W czasach pruskich, około 1783 roku wybudowano 
piętrowy budynek z balkonami, który został uszkodzony 
podczas oblężenia w roku 1807. Trzy lata później napra
wiono dach, uszkodzony przez wojska francuskie. Obiekt 
ten służył Bractwu do połowy XIX wieku. 

W roku 1821 Bractwo otrzymało sztandar ufundo
wany przez kupca gdańskiego, Jakuba Lickfett'a. W roku 
1826 komisarz sądowy, Enger z Elbląga, ufundował na
grodę honorową - nowczesną strzelbę. Wpłynęło to na 
wzrost aktywności Bractwa po wojnach napoleońskich. 

W latach 40. wykupiono przyległy grunt w pobliżu 
kościoła św. Krzyża i domu Hannemanna. Zbudowano 
tam okazałą strzelnicę, spełniającą rolę miejsca spotkań 
towarzyskich, zarówno dla Bractwa jak i społeczeństwa 
miasta. Obiekt ten, którego otwarcie nastąpiło l lipca 
1850 roku, posiadał restaurację, dużą salę, klub i wi
niarnię. W związku z planami budowy nowej Hali Miej
skiej, Bractwo zakupiło w 1901 roku teren poza mia
stem, gdzie w 1910 roku ukończono budowę nowej strzel
nicy, tym razem daleko poza obrębem zabudowań, w po
bliżu torów kolejowych, biegnących w kierunku Bydgo
szczy. Obiekt ten służył również całej społeczności miej
skiej, gromadząc mieszkańców na różnego rodzaju im
prezach, festynach i zawodach. Oprócz strzelnicy z dużą 
salą i tzw. altaną królewską, w skład kompleksu wcho
dził park i wał ziemny do zimowej jazdy na sankach. 

Pierwsza strona przywilejów z 6 kwietnia 1698 r., 
nadanych Bractwu przez króla Augusta II 

W okresie administracji pruskiej Bractwo Strzelec
kie uległo zniemczeniu. Staropolska tradycja i ceremoniał 
wymieszały się z wpływami pruskich organizacji strze
leckich, czego najbardziej widocznym efektem było wpro
wadzenie strzelania do tarczy, zamiast do kurka. Ponad
to skuteczna polityka germanizacyjna spowodowała, że 
z czasem funkcje organizacyjne i honorowe Bractwa zo
stały zdominowane przez Niemców, natomiast Polacy 
znaleźli się w zdecydowanej mniejszości. Było to pośre
dnio odbiciem ówczesnej sytuacji społecznej, zwłaszcza 
w sferze handlu i rzemiosła, skąd w większości wywo
dzili się członkowie Bractwa. 

W okresie tym kilkakrotną modyfikację przechodził 
statut, dostosowywany do zmieniających się warunków 
społeczno-politycznych. Obowiązujący dotychczas z koń
ca XVII wieku został w 1842 roku zastąpiony nowym, 
odpowiadającym ówczesnym wymaganiom. Dalsze jego 
modyfikacje pochodzą z 1 lutego 1883 oraz z 1904 roku. 
Ten ostatni statut przetłumaczony na język polski i czę
ściowo zmieniony, stał się podstawą do opracowania 
dokumentu w roku 1925, na użytek Bractwa w niepodle
głej Polsce. 

W roku 1903 Bractwo obchodziło jubileusz 300-let-
niej rocznicy historycznie udokumentowanego swego ist
nienia. Z tej okazji w specjalnym wydaniu „Dirschauer 
Zeitung" z dnia 31 maja 1903 roku przedstawiono histo
rię Bractwa oraz program uroczystych obchodów rocz
nicowych, które zaplanowano na 1 i 2 czerwca tegoż roku. 

Zewnętrzną oznaką przynależności do Bractwa, zwła
szcza w momentach uroczystych, był mundur. Jego 
rodzaj oraz poszczególne elementy informowały o pozy
cji zajmowanej w Bractwie, starszeństwie i zasługach. 
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W zachowanym dokumencie z 1848 roku opisano uni
form strzelca w sposób następujący: ... czarne spodnie, 
mundur z zielonego sukna z czerwoną lamówką, z jasno 
zielonym kołnierzem z aksamitu. Epolety, niekiedy tylko 
na jedno ramię, z czenvonego sukna, ze skrzydlatym gry
fem - herbem Tczewa. Nakrycie głowy - filcowy czarny 
kapelusz ze szpicem, z podniesionym prawym rondem, 
zgodnie z pruskim obyczajem, złotym sznurem i czarno-
zielonymi piórami. 

Bronią osobistą była strzelba i kordelas (ozdobny nóż 
myśliwski, krótka biała broń) na żółtych pasach. Człon
kom zarządu przysługiwało prawo noszenia białego pióro
pusza oraz szpady. 

W latach 1870-1889 używano ubioru paradnego za
miast munduru, tzn. czarne spodnie, frak, białe rękawiczki 
oraz cylinder. Członkowie zarządu nosili strzelbę, szpa
dę i zielono-białą szarfę. 

W roku 1889 dokonano generalnej modyfikacji uni
formu, w wyniku której jedyną bronią była strzelba, rezy
gnując z broni białej. Na mundur składały się następują
ce elementy: czarne sukienne spodnie, marynarka z brą
zowej wełny z epoletami wzorowanymi na umundurowa
niu leśnika, brązowy kapelusz, białe rękawiczki, żółte 
gwiazdki na kołnierzu (kapitan - 4, starszyzna - 3, na
czelnik - 2, strzelcy - 1) wraz ze srebrną szpadą na zielo
nym podłożu. Cechą odróżniającą Bractwo tczewskie było 
godło miejskie w formie wielkiego żółtego gryfa na kape
luszu w pobliżu pióropusza. 

W drugiej Rzeczypospolitej 

Odzyskaniu niepodległości w 1918 roku towarzy
szył żywilowy rozwój bractw strzeleckich, połą
czony z polonizacją ruchu, który za naczelne 

hasło uznał dewizę „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obro
nie" oraz „W jedności silą". 

Nowo powstałe bractwa, szybko wciągnięte do pro-
państwowej i patriotycznej działalności, miały silnie pol
ski charakter. Dnia 7 sierpnia 1922 roku ogólnopolski 
zjazd delegatów Bractw Kurkowych, odbywający się w sali 
poznańskiego „Bazaru", powołał do życia Zjednoczenie 
Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polskich oraz opra
cował i zatwierdził jego Statut. 

Na przełomie sierpnia i września 1924 roku odbył się 
również w Poznaniu drugi zjazd delegatów, połączony 
z Kongresem Zjednoczenia, na którym uchwalono nazwę: 
Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczy
pospolitej Polskiej, będące członkiem Naczelnej Rady 
Strzelectwa w Polsce. Utworzono cztery okręgi: poznań
ski, pomorski, bydgoski, śląski. Wprowadzono również 
odznakę wzorowaną na joannickim krzyżu, pokrytym zie
loną emalią z centralnie umieszczoną tarczą. W zarys 
krzyża wkomponowano kuszę, miecz i strzelbę. 

Po powrocie Tczewa na łono Ojczyzny, przystąpiono 
do stopniowego spolszczenia Bractwa Strzeleckiego. Oby
watele - Polacy zaczęli wstępować w jego szeregi. Na po
siedzeniu Magistratu w dniu 21 maja 1921 roku jako 
assesora Gildii Strzeleckiej (taka początkowo obowiązy
wała nazwa) wybrano komisarycznego burmistrza, Wła
dysława Orcholskiego. Jednocześnie podjęto uchwalę, 
że patronem Gildii ma być każdorazowy burmistrz. 

Na pierwszym nadzwyczajnym zebraniu, w dniu 
15 czerwca 1921 roku, uchwalono wykorzystanie polskie
go tłumaczenia dotychczasowego niemieckiego statutu 
z drobnymi zmianami, nadającymi temu dokumentowi 

polski charakter. Na tymże zebraniu zostali wybrani do 
Zarządu pierwsi Polacy w osobach: starosta Wacław Dyt-
kiewicz jako zastępca Najstarszego Bractwa, sekretarz po
wiatowy Józef Dembek jako sekretarz Bractwa. 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 .sierpnia 1921 roku 
przyjęto 26 Polaków, natomiast na posiedzeniu w dniu 
25 marca 1924 roku - 30 Polaków; w ten sposób uzyskali 
oni bezwzględną większość i glos decydujący. 

W roku 1922 wstąpił do Zarządu w miejsce ustępują
cego komisarycznego - nowy burmistrz z wyboru - Stefan 
Wojczyński. Na walnym zebraniu 9 kwietnia 1924 roku 
wybrano Polaka - Stanisława Klarowskiego jako Najstar
szego Bractwa (dotychczas był nim Niemiec - Liebieg). 
W pozostałych wyborach Polacy uzyskiwali większość 
w Zarządzie, W strzelaniu o godność Króla Kurkowego 
w roku 1924 tytuł ten uzyskał Józef Rossa - naczelnik 
Kasy Skarbowej, pierwszy po odzyskaniu niepodległości 
Polak. W roku 1925 godność tę zdobył radca miejski -
Polak Karol Hempel. Następowało dalsze spolszczenie 
Bractwa, gdyż w Zarządzie zasiadało już dziewięciu 
Polaków i tylko dwóch Niemców - obywateli polskich. 
W 1925 roku zarejestrowano 135 członków, z czego 
75 procent było Polakami. 

Skład ówczesnego Zarządu był następujący: burmistrz 
Stefan Wojczyński - patron Bractwa, właściciel Hotelu 
„Centralnego" Stanisław Klarowski - Najstarszy, staro
sta Wacław Dytkiewicz - zastępca Najstarszego, kupiec 
Brunon Steinbruck - kapitan, fabrykant Ludwik Kuhl-
mann - skarbnik, sekretarz miejski Franciszek Fabian -
sekretarz, kupiec Władysław Dudziński - porucznik. Ław
nikami zarządu byli: kupiec Jan Morawski, kupiec Fran
ciszek Guttmann, nadkomisarz Kontroli Skarbowej Fran
ciszek Szczot. Skład zarządu uzupełniał aktualny Król 
Kurkowy, radca miejski - Karol Hempel. 

W roku 1924 uzyskano formalną zgodę na dzierża
wienie Strzelnicy, natomiast na posiedzeniu 15 lutego 
1927 roku Magistrat zatwierdził Statut Bractwa Strzelec
kiego, wielokrotnie poprawiany i uzupelniany, a opraco
wany już 24 kwietnia 1925 roku. 

W drugiej połowie lat dwudziestych odnotowano naj
większą aktywność Bractwa, które po okresie tworzenia 
swej tożsamości wkroczyło w etap prężnego działania. 
Świadczą o tym liczne imprezy, które oprócz braci strzel
ców przyciągały rzesze mieszkańców miasta i gości. Pra
sa tczewska z tego okresu publikowała wiele tekstów 
o odbywających się imprezach i uroczystościach patrio
tycznych. 

Z lektury „Dziennika Tczewskiego" (rocznik 1928) 
dowiadujemy się między innymi, że 15 stycznia zorgani
zowano strzelanie o dziczyznę, natomiast 25 stycznia 
Bractwo brało udział w pochodzie z okazji 8 rocznicy 
przejęcia Tczewa przez władze polskie. Bractwo wzięło 
też udział w obchodach święta 3 Maja oraz zorganizowa
ło dziesięć dni później „strzelanie majowe", połączone 
z koncertem w ogrodzie Strzelnicy. 4 czerwca odbyło się 
walne zebranie Bractwa z udziałem burmistrza Wojczyń-
skiego i starosty Dutkiewicza. Oprócz spraw organiza
cyjnych na plan pierwszy wysunęła się nadal do końca 
nie załatwiona sprawa dzierżawy Strzelnicy wraz z przy-
leglościami. Dokonano wyboru Zarządu, do którego we
szli Bracia: Klarowski, Fabian, Dudziński, Skocki. Usta
lono ponadto termin strzelania o tytuł Króla Kurkowego 
na dzień 8-9 lipca 1928 roku. Ze sprawozdania rocznego 
można się dowiedzieć, że w środy i niedziele odbywały 
się strzelania ćwiczebne (frekwencja 45%). Bractwo 
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Wymarsz na strzelnicę w dniu 9 lipca 1928 r. cieszył się, 
jak zawsze, dużą popularnością 

i zainteresowaniem mieszkańców Tczewa 

Z okazji jednej z imprez strzeleckich 
do wspólnego zdjęcia stanęli: od lewej - Szczodrowski, 

(drugi niezidentyfikowany), Dudziński, Kobyliński 

liczyło 168 członków. Przeprowadzono kilka zawodów strze
leckich: majowe, kościuszkowskie, o tytuł Króla Kurkowe
go, o łyżki, o dary dnia, o skopa, o wieprza. W dyskusji 
udział wzięli bracia: Preys, Kobyliński, Raduński, Markow
ski, Szydłowski, Nowacki, Konarski, Belau, Rossa. 

W „Dzienniku Tczewskim" z dnia 8 lipca ukazała się 
zapowiedź strzelania królewskiego. W atmosferę tej uro
czystości wprowadziła informacja zawarta w tym ogło
szeniu, iż członkowie nie biorący udziału w pochodzie na 
Strzelnicę (bez pisemnego usprawiedliwienia) nie mają 
prawa strzelania do tarczy królewskiej. Obowiązywał 
mundur lub czarne ubranie. 

Dalszy opis tej najważniejszej dla Bractwa uroczy
stości znajdujemy w sprawozdaniu ze strzelania, jakie 
ukazało się w prasie 11 lipca 1928 roku. Strzelanie 
rozpoczęło się w niedzielę. 8 lipca po południu kon
certem na Strzelnicy z udziałem orkiestry 2 Pułku 
Szwoleżerów ze Starogardu oraz wstępnym strzelaniem 
o nagrody. 

Główne uroczystości odbywały się w poniedziałek 
9 lipca. O godzinie 5 rano nastąpiła pobudka, a o godzi
nie 7 zgromadzili się bracia strzelcy w ogrodzie za Halą 
Miejską, skąd nastąpił wymarsz po sztandar i do Hotelu 
„Centralnego", dokąd dotychczasowy król kurkowy za
prosił braci na wspólne śniadanie. O godzinie 830 wyru
szono w pochodzie do Strzelnicy (patrz zdjęcie wyżej), 
gdzie zastępca burmistrza - radca Hempel oraz Prezes 

Bractwa - Klarowski powitali zebranych. Pierwszy strzał 
oddał dotychczasowy król - Wichert. W wyniku elimina
cji i serii finałowej, nastąpiło przekazanie insygniów za 
trzy pierwsze miejsca. Królem kurkowym został Szczy
gielski (20 pkt), I rycerzem - Kunert (15 pkt), natomiast 
II rycerzem - Kaszubowski. 

W całorocznym bilansie działalności Bractwa na
leży również wspomnieć o udziale w zjeździe delegatów 
Bractw Strzeleckich w Kościerzynie oraz w zawodach 
w Gniewie i Pelplinie. Majątek, jakim dysponowało Brac
two, zaniknął się kwotą 87 427 zł. 

Rok 1929 zaznaczył się w działalności Bractwa 
dalszą wysoką aktywnością. W maju odbyło się walne 
zebranie, w trakcie którego dokonano wyboru nowych 
członków Zarządu w osobach: Dytkiewicz - prezes; Wi-
toslawski - wiceprezes; Netkowski - skarbnik; Dudziń
ski, Szczygielski, Skocki - ławnicy. Ustalono ponadto, że 
doroczne strzelanie o godność króla kurkowego odbywać 
się będzie w dniach 2-3 czerwca 1929 roku. 

W komunikacie z tych zawodów wyszczególniono na
stępujące konkurencje strzeleckie i ich zwycięzców: Ko
byliński, Roetzel, Wyszyński (do tarczy świątecznej), 
Roetzel, Hannemann, Longear (do tarczy srebrnej), Szczo
drowski. Wach, Hannemann (do tarczy pieniężnej) oraz 
Świtalski, Kobyliński, Orłowski (do tarczy orderowej). 
Zwycięzcami strzelania z wolnej ręki zostali: Chmielw-
ski. Rozkwitalski. Hommel. 

Wspólna fotografia tczewskich braci strzelców. 
Od lewej stoją: Szczodrowski, Gliniecki, Pardella. Kolejni 

dwaj niezidentyfikowani. Pierwszy z prawej to Skocki. 
Natomiast siedzą (od lewej): Brzeziński, Kuffel, Dudziński, 

Chmielewski i Netkowski 

Zwycięzcy dorocznego strzelania 
o godność króla kurkowego z 1932 r. 
Królem został J. Słomion (w środku), 

I rycerzem St. Dals (z lewej), II rycerzem M. Kelle (z prawej). 
Reprodukcja oryginalnego tablau 
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Kolejność zwycięzców w strzelaniu do tarczy królew
skiej była następująca: król kurkowy - Kuhlmann, I ry
cerz - Andrecki, - II rycerz - Schreiber. 

Dalsze informacje dotyczące działalności Bractwa 
pochodzą z roku 1932, gdzie na starej fotografii uwiecz
niono zwycięzców strzelania o tytuł króla kurkowego 
w pełnej gali medalowej (patrz podpis pod zdjęciem). 

Schyłek łat trzydziestych to okres względnej stabilno
ści Bractwa, mimo odczuwalnie postępującego spadku 
liczby członków. W 1938 roku Bractwo skupiało 32 człon
ków, organizując m.in. 24 lipca strzelanie „o łyżki" i „da
ry", 14 sierpnia strzelanie rozstrzygające o tytule królew
skim oraz 4 września tradycyjne strzelanie o skopa. 

Bliższych informacji dotyczących działalności Brac
twa tuż przed wybuchem II wojny światowej nie udało się 
odnaleźć. Wiadomo jedynie, że strzelcy włączyli się do 
ogólnopolskiej akcji zbierania pieniędzy na Fundusz Obro
ny Narodowej, gdy widmo wojny stawało się coraz groźniej
sze. 1 września 1939 roku przerwał kilkusetletnią tradycję 
Bractwa i to, jak się później okazało, na wiele lat. 

Powrót do tradycji 

Aż do roku 1959 podejmowano liczne próby reak-
tywowania bractw strzeleckich. Niestety, nie-
sprzyjająca sytuacja polityczna uniemożliwiła 

podjęcie przezeń statutowej działalności. Organizacje te 
były postrzegane wówczas jako relikt burżuazyjnej prze
szłości i element niebezpieczny politycznie. Dopiero de
mokratyzacja życia społecznego, jaka została zapocząt
kowana w Polsce po 1989 roku. sprawiła że z większą 
wiarą w sukces rozpoczęto ponownie starania o wskrze
szenie wielowiekowej tradycji. Możliwości ku temu dala 
Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 
1989 (Dz. U. Nr 20, poz. 104). 

Formalno-prawne podstawy do tworzenia poszczegól
nych bractw powstały z chwilą reaktywowania Zjedno
czenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej 
Polskiej z siedzibą w Poznaniu (tak jak przed wojną). Fakt 
ten miał miejsce 8 i 9 listopada 1991 roku. Odtąd z zapo
mnienia zaczęły wychodzić coraz to nowe bractwa strze
leckie, szczycące się przechowywanymi pieczołowicie do
kumentami i pamiątkami. Szczególnie licznie dały znać 
o sobie bractwa z terenu Wielkoposlki i Śląska. 

Z przedwojennego Okręgu Bałtyckiego odtworzono 
i zarejestrowano już bractwa w Starogardzie Gd., Choj
nicach, Wejherowie. W dniach 29-30 1995 roku bractwo 
w Starogardzie Gd. było gospodarzem Krajowego Zjazdu 
Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzelec
kich RP. gromadzącego około 200 osób z całej Polski. 
Ostatni taki zjazd odbył się w Gdyni w roku 1936. 

W trakcie uroczystości oficjalnych odbyło się m.in. po
święcenie sztandarów: Bractwa starogardzkiego i repliki 
sztandaru Zjednoczenia z 1920 roku oraz otwarcie okolicz
nościowej wystawy w Muzeum Ziemi Kociewskiej, gdzie 
oprócz eksponatów z całej Polski znalazły się również odzna
ki i medale tczewskiego Bractwa, wykupione przez Mu
zeum z rąk prywatnych, datowane na lata 1927-1938. 
Znajdują się wśród nich m.in.: znak Bractwa w formie me
dalionu, ustanowiony w 10 rocznicę odzyskania niepodle
głości, krzyż za I nagrodę z 1928 roku, medal za strzelanie 
o dary z roku 1930, krzyż I rycerza z 1938 roku. 

Opracowanie niniejsze ma do spełnienia podwójne 
zadanie. Główną jego rolą jest ukazanie mieszkańcom 
Tczewa cząstki tradycji miasta, którą jeszcze nie tak dawno 

starano się wymazać z jego dziejów przez tzw. „popra-
wiaczy historii", szczególnie aktywnych w minionym sy
stemie politycznym. Innym aspektem, mającym przyjąć 
konkretną i wymierną postać, jest zamysł reaktywowania 
tczewskeigo Bractwa. 

W wyniku penetracji środowisk związanych z tematyką 
strzelecką (zwłaszcza wśród członków Klubów Strzeleckich 
LOK oraz przedstawicieli Kół Łowieckich) dojrzała idea 
odtworzenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tczewie. 

Skąpe źródła spowodowały, że prawie rok trwała rea
lizacja niniejszego opracowania. Fragmentaryczne mate
riały archiwalne uzupełniono osobistymi przekazami 
nielicznych, niestety, mieszkańców Tczewa, których oj
cowie lub dziadkowie byli członkami Bractwa. Ponad pół-
wieczny okres wymazywania z historii miasta obecności 
tej organizacji spowodował, że nie ma już wśród żyjących 
dawnej braci strzeleckiej, nie ma sztandaru, insygniów 
królewskich i rycerskich, jednego chociażby wzoru mun
duru łub egzemplarza przedwojennego statutu. 

Prowadzone z uporem prace przygotowawcze zaowo
cowały na początku 1996 roku zorganizowaniem kilku 
zebrań informacyjnych, podczas których krystalizować 
zaczęła się grupa założycielska. Na zebraniu w dniu 
3 czerwca 1996 roku dokonano ostatecznego uchwalenia 
treści statutu (wzorowanego z. konieczności na statutach: 
starogardzkim, pelplińskim i gniewskim), opracowano 
listę założycieli w liczbie 20 osób oraz wybrano komitet 
założycielski w składzie: Zbigniew Gniewkowski, Ed
mund Piontek i Roman Milczewski. Zespół ten wspoma
gany przez mecenasa Kazimierza Smolińskiego opraco
wał i przesłał do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku wy
magane prawem o stowarzyszeniach dokumenty wraz 
z wnioskiem o rejestrację. 13 lipca 1996 roku sąd wydał 
postanowienie o rejestracji i dokonał wpisu do rejestru 
stowarzyszeń Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tczewie 
(sygn. akt I Ns Rej. St. 287/96). 

Dnia 11 września 1996 roku w Tczewskim Centrum 
Kultury odbyło się pierwsze po wojnie walne zebranie 
członków bractwa, podczas którego dokonano wyboru 
statutowych władz oraz nakreślono program działania na 
najbliższą przyszłość. W wyniku tajnego glosowania wy
łoniono następujący zarząd: prezes - Zbigniew Gniew
kowski; wiceprezes - Kazimierz Smoliński; sekretarz -
Roman Milczewski; skarbnik - Edmund Piontek; kapi
tan - Mirosław Graban; porucznik - Jerzy Koziura. 

Powyższe fakt o wielkim znaczeniu otwiera nowy 
rozdział w prawie 400-letnich, historycznie udokumen
towanych dziejach bractwa. Uzyskanie osobowości 
prawnej pozwala na dalszą kontynuację historycznej spu
ścizny przodków. Poczynione dotychczas działania po
zwalają mieć nadzieję, że wkrótce mieszkańcy Tczewa 
będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z Kurko
wym Bractwem Strzeleckim. Zamknięta w 1939 roku kro
nika dziejów bractwa została ponownie otwarta, dając 
świadectwo ciągłości kulturowej. 

1. A. Jakubiak Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wielkopolsce. Po
znań 1986 

2. E. Raduński Zarys dziejów miasta Tczewa. Tczew 1927 
3. O. Korthals Chronik des Kreises Dirschau. Witten 1969 
4. B. Faltynowski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Cd. 

Zarys dziejów 1351-1993. Muzeum Ziemi Kociewskiej 1995 
5. Goniec Pomorski - Dziennik Tczewski - R. 1928,1929, 1938 
6. Statut Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypo

spolitej Polskiej. Poznań 1993 
7. Materiały archiwalne WAP w Gdańsku - sygn. 525.2/146 
8. Materiały archiwalne ze zbiorów prywatnych - Państwa Kuczyń

skich, Słomion, Woźniak 
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ANDRZEJ SOLECKI 

Hotel „Centralny" w Gniewie 

W iatach międzywojennych 
odwiedzający Gniew go
ście zatrzymywali się naj

chętniej w hotelu „Centralny", który 
stal przy zbiegu dzisiejszych ulic: 
Gdańskiej i Kościuszki, w miejscu 
domów Kazimierza i Andrzeja Kop
czyńskich. Zespół hotelowy składał 
się z dwukondygnacyjnego budynku 
mieszkalnego i połączonej z nim, od 
strony zachodniej, wielkiej sali im-
prezowej z obszerną sceną. Całą tę 
posesję nabył w 1919 roku Antoni 
Nowacki wraz z żoną Martą od Niem
ca, Hermana Gottschalka. 

Antoni Nowacki urodził się 
8 czerwca 1884 roku w Szamotułach. 
Z wdową Martą Markowską, (z domu 
Ziółkowska, ur. 2.11.1885 r. w Pie-
niążkowie, zm. 30.08.1970 r.) wziął 
ślub w 1910 roku. Przed przybyciem 
do Gniewa małżonkowie utrzymywali 
się ze sklepu tytoniowego prowadzo
nego w Gdańsku. 

Nowacki po przejęciu hotelu nie 
zadowolił się tym, co pozostawił po
przednik. Chciał udowodnić, że pol
ski kupiec zdoła prowadzić przedsię
biorstwo na wyższym poziomie. Wy
korzystał wszystkie swoje zasoby 
finansowe na przeprowadzenie nie
zbędnych inwestycji. Realizując wła
sne pomysły, dokonał wielu ulepszeń 
i renowacji. Dzięki temu „Centralny" 
dołączył do grona hoteli pomorskich, 
wyróżniających się czystością, 
schludnością i komfortem. Posiadał 
10 komfortowych jedno- i dwuosobo
wych pokoi, przepiękną, gustownie 
urządzoną restaurację-winiarnię 
z wykwintnym bufetem i salą bilar
dową1. Goście mogi korzystać z ła
zienki, telefonu, punktu informacji 
turystycznej, garażu, stacji benzyno
wej przed hotelem (obsługiwał 
ją Kłopocki) oraz z samochodów 
o każdej porze i na każdą odległość. 
Z taksówkarzami Konradem Zalew
skim, Józefem Goszem, Siemionem. 
Furmanem właściciel hotelu miał 
specjalnie zawarte umowę, a postój 
taxi znajdował się vis a vis hotelu2. 
Należności za usługi hotelowe nie 
przewyższały cen przeciętnych hote

li, a wygody, rzetelność obsługi 
i kuchnia były wzorem dla innych. 
Personel hotelu stanowili dwaj kel
nerzy, dwoje bufetowych: Maria Dra-
heim i Franciszek Niedbalski. dwie 
pokojowe (jedne z nich była Konstan
cja Kamrowska) i czteroosobowa ob
sługa kuchni, a wśród niej krewna 
Nowackich - Gertruda Kucharska3. 
Właściciele dla celów prywatnych 
dysponowali dwiema sypialniami i 
salonem, który w przypadku dużej 
ilości gości hotelowych zamieniano 
na dwa oddzielne pokoje gościnne. 

Najwspanialsze bankiety, zabawy, 
przyjęcia urządzane w Gniewie przez 
miejscowe towarzystwa i organizacje 
odbywały się właśnie w „Centralnym". 

Hotel był także miejscem wielu 
wydarzeń artystycznych. Kto tylko 
mógł, chodził do hotelu na koncerty 
wokalne i instrumentalne. Okazją do 
występów miejscowych chórów i ze
społów muzycznych były obchody 
narodowe, święta rocznicowe towa
rzystw i organizacji lub imprezy roz
rywkowe. A było czego słuchać. Wy
stępowały chóry: mieszany „Halka", 
męski „Kociewiak", a po jego rozwią
zaniu męski ..Dzwon". Koncertował 

Antoni Nowacki w 1942 r. 

także męski chór II baonu 65 pułku 
piechoty, stacjonującego na wzgórzu 
zamkowy. Występowały też zespoły 
instrumentalne: Alojzego Draheima, 
Leona Grubczyńskiego, orkiestry dęte 
braci Szołów, Katolickiego Stowarzy
szenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej 
(KSM), a także zapraszana często 
orkiestra dęta Marynarki Wojennej 
z Gdyni4. 

Największym wydarzeniem arty
stycznym w Gniewie tamtego okresu 
był występ wielkiego kompozytora, 
dyrygenta i organisty Feliksa Nowo
wiejskiego, skrzypaczki Ludwiki 
Czajkowskiej-Assaturoff i śpiewacz
ki Jadwigi Surzyńskiej wspólnie 
z gniewskim chórem „Kociewiak". 
Koncert ten odbył się 22 listopada 
1924 roku przy wypełnionej do gra
nic możliwości sali imprezowej ho
telu „Centralny"5. Po koncercie wła
dze miejskie i powiatowe wydały 
w restauracji hotelowej bankiet na 
cześć znakomitych artystów. 

Wielu mieszkańców ziemi gniew
skiej przybyło także do sali impre
zowej hotelu na pogadankę Roma
na Dmowskiego. Latem 1925 roku 
odbywał on wycieczkę po Pomorzu 
i spotykał się z ludnością wielu miej
scowości. Do Gniewa przybył z Pel
plina, gdzie zwiedzał katedrę. Po ofi
cjalnym spotkaniu w hotelu „Central
ny", Romana Dmowskiego i towarzy
szących mu działaczy politycznych 
przyjął pierwszy starosta po odzyska
niu niepodległości, Franciszek Czar
nowski. Następnego dnia z Gniewa 
Dmowski udał się przez Nowe do 
Grudziądza6. 

Z gościnności hotelowej sali wi
dowiskowej korzystały miejscowe 
amatorskie zespoły teatralne, działa
jące przy Towarzystwie Czytelni Lu
dowych (TCzL) i KSM oraz zapro
szone zespoły z innych miejscowości7. 

Ważną rolę w krzewieniu kultury 
w Gniewie odgrywały seanse objazdo
wego kina z Grudziądza, które odby
wały się u Nowackich w sali z 300 
miejscami siedzącymi8. 

Właściciele hotelu „Centralny" 
i ich córki: Elżbieta (ur. 10.11.1909, 
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Marta Nowacka i jej córka Elżbieta (siedzi) przed hotelem „Centralny" 

zamężna z Leonem Thiel, kupcem 
z Tucholi, zmarła 21.05.1992) z pier
wszego małżeństwa Marty i Jadwiga 
(ur. 18.10.1911, zamężna z Alojzym 
Kaczanowskim, sędzią w Grudzią
dzu) należeli do wielu organizacji 
społecznych w Gniewie. Uczestnicząc 
w zawodach Bractwa Strzeleckiego, 
zdobyli wiele medali i dyplomów9. Fi
nansowo wspierali gniewską ochron
kę i szkoły (m.in. byli wśród tych, 
którzy sfinansowali druk okoliczno
ściowego sprawozdania Państwowe
go Progimnazjum Koedukacyjnego 
Humanistycznego w Gniewie za rok 
szkolny 1931-1932. Uczestniczyli 
w rozmaitych akcjach charytatyw
nych, np. spektaklach teatralnych wy
stawianych w sali imprezowej hotelu 
(uzyskane pieniądze przeznaczono 
dla biednych), organizowanych przez 
Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo, do którego 
należała Marta. Antoni Nowacki ak
tywnie uczestniczył w pracach zarzą
du miejscowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej. W lalach 1930-1936 peł
nił funkcję prezesa OSP". 

Po wybuchu drugiej wojny świa
towej nastąpiła konfiskata hotelu 
„Centralny" na rzecz napływających 
do Gniewu Niemców. Hotel przydzie
lono Niemce z Litwy, Von Heinigen, 
której mąż był kaleką poruszającym 
się na wózku inwalidzkim. Oddzie
loną od hotelu salę imprezowa prze
jął Egon Rosę z Koln. Urządził w niej 
kino stacjonarne. Do obsługi aparatu 
projekcyjnego zatrudniał Edmunda 
Filczka (kiedy po wojnie w 1950 r. 
powstało gniewskie kino „Pionier", 
pracował w nim nieprzerwanie do 
1987 r.)12. 

Gdy w 1942 roku gauleiter Albert 
Foster zwrócił się z wezwaniem do 
Pomorzan, aby zapisywali się na nie
miecką listę narodowościową, sala 
kinowa była także miejscem działal
ności komisji przyjmującej wnioski 
i egzaminującej tzw. „praniemców"13. 
Po licznych aresztowaniach i egzeku
cjach Polaków, mało kto bronił się 

przed podpisaniem Volksłisty. Zga
dzano się na wszystko, czego żąda
no. Większość z tych, którzy pod 
wielkim przymusem szli do sali obfi
cie obwieszonej flagami ze sfastyka-
mi, tłumaczyła sobie, że jeśli naród 
nie chce być wyniszczony, musi prze
trwać i zachować siły do czasu odzy
skania niepodległości. 

Ciężki los spotkał zasłużoną ro
dzinę Nowackich. Pozbawionych da
chu nad głową przygarnęła najpierw 
kupcowa Rozalia Tetzlaff (obecnie PI. 
Grunwaldzki 16), a następnie teścio
wie córki Jadwigi, Kaczanowscy, 
którzy mieli dom przy obecnej 
ul. Gdańskiej pod nr 7. Antoniego 
Nowackiego aresztowano i osadzono 
w gniewskim zamku pokrzyżackim, 
zamienionym na obóz przejściowy. 
Trudne warunki obozowe spowodo
wały, że zachorował na zapalenie 
płuc, a następnie na gruźlicę. 

Zmarł po długiej i ciężkiej cho
robie dnia 22 kwietnia 1943 roku. 
Został pochowany na cmentarzu 
w Gniewie14. Nie był już świadkiem 
pożaru zespołu hotelowego, który 
miał miejsce w czasie działań wojen
nych, w marcu 1945 roku. Ogień stra
wił obiekty materialne, wraz z nimi 
zaginęły też tradycje kultury hotelo
wej. 

Wypada życzyć obecnemu hote
lowi „Marysieńka" w Gniewie, aby 
dorównał poziomowi usług świad
czonych w hotelu „Centralny" Anto
niego Nowackiego i zapisał nową 
kartę w dziejach kultury ziemi gniew
skiej. 

Hotel w latach okupacji, gdy nazywał się Deutsches Haus 

Przypisy 

1. Relacja Elżbiety Thiel 
2. Relacja Henryka Holwega 
3. Relacja Gertrudy Kucharskiej 
4. Rąbała A., Życie muzyczne w Gniewie, 

maszynopis, praca magisterska, s. 39-66. 
5. Relacja Gertrudy Kucharskiej 
6. Kołakowski M., Roman Dmowski 

w świetle listów i wspomnień, Londyn 
1972 r., tom II, s. 244. 

7. Relacje Haliny Kosidowskiej 
8. Relacje Edmunda Filczka 
9. Relacje Elżbiety Thiel 

10. Sprawozdanie Państwowego Progim
nazjum w Gniewie nad Wisłą, Gniew 
1932, s. 32. 
11. Czerwiński Cz., Wojtaś R., Zarys 
historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej 
miasta Gniewa, Gniew 1964, maszyno
pis, s. 3 
12. Relacja Edmunda Filczka 
13. Relacje Henryka Holwega 
14. Relacja Elżbiety Thiel 

30 KMR 



JÓZEF CEYNOWA 

Prowokacja graniczna 

Było pogodne popołudnie 1933 roku. Trwały czer
wcowe sianokosy. Mieszkańcy dwóch małych, 
sąsiadujących ze sobą kociewskich osiedli przy-
wiślańskich - Wiosła Małego i Wiosła Dużego -

leżących mniej więcej w połowie odległości między Nowem 
a Opaleniem, zaniepokojeni zostali wystrzałami karabi
nowymi i wrzaskami Niemców, dobiegającymi od strony 
granicznego wału. Granica państwa przebiegała wałem 
wschodniego pobrzeża Wisły, który w tym miejscu ciągnął 
się w oddaleniu około pół kilometra od nurtu rzeki. Między 
wałem a rzeką rozciągały się łąki z bujną i soczystą trawą. 
Łąki te władze polskie wydzierżawiły rolnikom niemieckim, 
mieszkającym w przyległych do granicy wioskach. To oni 
właśnie w tym czasie spokojnie kosili trawę i suszyli ją. Mieli 
prawo tam przebywać dzięki polsko-niemieckiej umowie gra
nicznej, zaopatrzeni w specjalne przepustki i dowody osobi
ste. Gospodarze ze wsi polskich, leżących po drugiej stronie 
Wisły, łąkami tymi nie byli zainteresowani, z uwagi na utru
dniony przewóz siana przez rzekę. 

Każdy strzał z broni palnej niepokoił, a tym bardziej sły
szany od strony granicy. Mieszkańcy Wiosła, usłyszawszy 
strzały, natychmiast porzucili swoje prace i wybiegli na 
skraj wysoczyzny, by się zorientować, co się wydarzyło. 
Oprócz wystrzałów niepokoiły ich krzyki, połączone z od
głosami chaotycznej bieganiny pracujących na łąkach 
Niemców, skupionych przy budce polskiego strażnika. 

- Co tam się stało? - dziwili się Wioślanie. - Co się 
dzieje? 

Nie był to przecież jubel w święto płonącej granicy, 
urządzany na odwet Polakom. Nie były to także buńczuczne 
śpiewy, bo nie słyszano „Deutschland liber alles" (Niemcy 
ponad wszystko) ani „Die Wacht am Rein" (Straż nad Re
nem), ani też słowa ziejące nienawiścią do Polaków nowo 
skomponowanego marszu „Siegreich werden wir Polen schla-
gen" (Zwycięsko będziemy Polaków bić). W owych latach 
Niemcy urządzali wiele takich krzykliwych zabaw, ale to wy
darzenie na takie nie zakrawało. Była to raczej jakaś zwykła 
rozróba. Mieszkańcy Wiosła wiedzieli, że polski strażnik był 
sam, tym bardziej wzrastał ich niepokój. 

O tym incydencie zaczęto w okolicy różnie mówić. 
W szkole dąbrowskiej przysposobienia obronnego wyrost
ków uczył kapral straży granicznej, z którym byłem zaprzy
jaźniony. Spytałem go więc o szczegóły zdarzenia spod 
Opalenia. Dowiedziałem się, że to właśnie on pełnił w tych 
nieszczęsnych godzinach służbę. Relację o przebiegu zdarzeń 
uzyskałem z „pierwszej ręki": 

- Jak zwykle pełniłem na wale służbę graniczną - mówił. 
- Przepuszczałem żniwiarzy siana na polską stronę, natural
nie za okazaniem przepustki i dowodu osobistego. Przecho
dzili spokojnie, jakby zadowoleni z tego, że mogą korzystać 
z polskich łąk państwowych. Ostatnia szła młoda Niemka, 
która nie pokazując mi ani dowodu osobistego ani przepustki 
granicznej, zaczęła się przepychać na polską stronę. Musia
łem ją zatrzymać. Zaczęła wykrzykiwać, że nie potrzebuje 
żadnej przepustki, by przejść do pracujących przy Wiśle ro
daków, bo ta ziemia była, jest i będzie niemiecka. Padły przy 

tym wulgarne słowa, nie tylko pod moim adresem, ale też 
państwa polskiego i Polaków. Pchała się, usiłując dotrzeć do 
pracujących na łąkach. Niektórych z nich widocznie znała, 
bo wzywała ich po imieniu na pomoc. Zachowywała się krzy
kliwie, więc musiałem wsadzić ją do budki. Podczas szarpa
niny rozerwała rękaw bluzki i wówczas histerycznie wrza
snęła: 

- Zabija, gwałci! Na pomoc! 
W następstwie tego usłyszałem zaniepokojone krzyki 

od strony pracujących. Młodzi rzucili narzędzia i przybiegli 
pod strażnicę. Usłyszałem przekleństwa, a za chwilę budka 
zadudniła kamieniami. Byłem zmuszony do oddania strzału 
na uspokojenie. Wówczas, dotąd spokojnie zachowujący się, 
strażnik niemiecki też strzelił. 

Niemcy podnieśli tryumfalny krzyk i strzelanina zaczęła 
się na dobre. Pukaliśmy jednak Panu Bogu w okno - jak to 
się w naszym żargonie mówi. Moja sytuacja stawała się jed
nak coraz bardziej niekorzystna. Strzały zaalarmowały Niem
ców mieszkających poza wałem. Byłem zupełnie sam, a ich 
było coraz więcej. Strażnik niemiecki nie uczynił nic, by sy
tuację zmienić, chociaż wszystko widział. Całość nie harmo
nizowała z piękną pogodą i obowiązującymi obie strony przy
granicznymi przepisami. Ja strzegłem praw polskich, a tamci 
je unicestwiali. 

Nagle usłyszałem inne głosy, nadbiegające znad rzeki. 
- Nie daj się! - rozróżniałem słowa. - Wal w nich, 

prosto... 
Usłyszałem też strzały z fuzji. Obejrzałem się. Zobaczy

łem łódki, pełne mężczyzn, przecinające Wisłę. Rwały z dużą 
szybkością do brzegu. Niedogodna dla mnie sytuacja zaczęła 
się zmieniać. Niemiecki strażnik coś krzyknął do swoich ziom
ków, przestał strzelać i oddalił się od mojej budki. Niemcy 
rozeszli się. 

Dziewucha, która była inicjatorką prowokacji, wymknę
ła się i uciekła na niemiecką stronę. Mieszkańcy Wiosła 
z głośnym „hura" przybiegli do mnie, żeby się zapytać, czy 
nie odniosłem jakiegoś szwanku. Tak się ta sprawa skończy
ła. Urzędowanie moje i mojego niemieckiego sąsiada zdawa
ło się być znowu normalne... Byłem z siebie zadowolony. 
Sądziłem, że niedawny incydent graniczny przeminie bez echa, 
ale nie tak się stało. Niemieckie gazety podniosły alarm: pol
ski strażnik graniczny rzucił się na spokojną dziewczynę nie
miecką. .. Musiałem stanąć do dodatkowego raportu. 

Komendant, to znaczy komisarz straży granicznej w Ma
łej Karczmie, nie od razu uwierzył moim wyjaśnieniom. 

- Żeby baba mogła spowodować taką prowokację -
westchnął. - Przecież mogło dojść do rozlewu krwi. 

Wreszcie rozchmurzył się: 
- Nie sądziłem też, żeby ci nasi przygraniczni złodzieja-

szkowie leśni, ci biedacy, co muszą kraść, by rodziny wyży
wić, bezrobotni nędzarze i wikliniarze mogli się zdobyć na 
taki zryw! 

Był to rzeczywiście godny wyczyn. Przeprawiając się przez 
Wisłę na mizernych łódkach, z nikłym uzbrojeniem, by po
śpieszyć z pomocą polskiemu strażnikowi, dali dowód bra
wury i męstwa. 
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KATARZYNA KAMINSKA-WALKIEWICZ 

Folklor literacki w pelplińskim „Pielgrzymie" 1869-1914 

Między folklorem i literaturą piękną sytuuje się zjawisko twórczości nieprofesjo
nalnej, tzw. amatorskiej. Zaliczyć tu można działalność pisarzy-robotników, chłopów, 
autorów pieśni i widowisk, których utwory są czasami publikowane. Rola i zadania 
pisarzy ludowych, jako grupy literackiej, nie zostały do końca sformułowane. Próby 
opracowania tego tematu podjął się już przed wojną Karol Ludwik Koniński. W swo
im dziele pt. „Pisarze ludowi. Wybór pism i studium o literaturze ludowej" (Lwów 
1938) wysunął wiele cennych propozycji i wniosków, które zostały podjęte i zmodyfi
kowane przez Stanisława Pigonia. Pigoń w rozprawie pt. „Główne problemy literatu
ry ludowej" zdefiniował pojęcie pisarza ludowego i twórczości ludowej. 

LITERATURA DLA LUDU 

Pisarze ludowi to pisarze chłopi, pochodzący ze wsi 
i na niej bytujący, związani bezpośrednio z pracą 
codzienną na roli. Twórczość tych pisarzy zależy 

od istnienia stanu chłopskiego. Stanisław Pigoń pisał: Du
szę chłopską wypowiedzieć spełna zdoła tylko rzetelny 
chłop. 

Pisarzem ludowym mógł być tylko człowiek wywo
dzący się z ludu, który nawet mimo osiągnięcia pewnego 
stopnia wykształcenia, czul się związany w naturalny spo
sób ze swym środowiskiem: tworzył nie z profesji, ale 
wyłącznie z amatorstwa. Warunkiem przynależności do 
tej grupy było również własnoręczne zapisywanie swoich 
utworów. W tej amatorskiej twórczości nie chodziło 
o oryginalność i odmienność ujęcia tematu: główną war
tość stanowić miała treść danego utworu. Stanisław Pi
goń zwracał uwagę na bezkrytyczne naśladownictwo, które 
mogło wpłynąć na zatracenia cech indywidualnych lite
ratury ludowej. 

Twórczość pisarzy ludowych skierowana była do ludu. 
ale niekoniecznie traktowała o ludzie. Lud mógł, choć 
nie musiał być jej przedmiotem, nie budulcem, lecz bu
downiczym. Takich utalentowanych pisarzy było sporo 
w naszej literaturze, m in. Jan Rak, Maciej Szarek. Jan-

tek z Bugaja i inni. Właśnie oni tworzyli, według Pigo
nia, grupę pisarzy ludowych. 

Pojęciu temu nadal rozleglejsze znaczenie Julian Krzy
żanowski, który do pisarzy ludowych zaliczył także ludzi 
uprawiających tzw. „literaturę dla ludu". Należeli tu 
niejednokrotnie znakomici pisarze, jak: J. I. Kraszewski, 
S. Żeromski i wielu innych. Przeważnie jednak, zwłaszcza 
w zaborze pruskim, czynni byli na tym obszarze literac
kim działacze kulturalno-oświatowi, w tym kręgu rów
nież duchowni. Ponieważ w swoich artykułach, które pu
blikowali na lamach „Pielgrzyma", zajmowali się także 
folklorem ziem pomorskich, nie można ich w tej pracy 
pominąć. 

RELACJE Z PODRÓŻY 

Na uwagę zasługują ukazujące się w odcinkach 
„Szkice z ziemi i historii Prus Królewskich. Li
sty z podróży Czesława Lubińskiego". Autorem 

szkiców był Konstanty Damrot (1841-1895), ksiądz, po
eta, pisarz i działacz górnośląski, który posługiwał się 
pseudonimem „Czesław Lubiński". Za opublikowanie 
tego utworu został wtrącony do więzienia, a po uwolnie
niu opuścił Pomorze i wrócił na Śląsk. 
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Listy są swoistym dokumentem epoki, ilustującym 
patriotyczne nastroje, stanowisko polityczne ks. Damro-
ta oraz zaangażowanie w sprawę wyzwolenia zagarnię
tych przez pruskiego zaborcę ziem polskich. Autor opisał 
piękno ziemi kaszubskiej, obyczaje i obrzędy, stroje, mo
wę i akcent ludu. Zapoznał także czytelnika z historią 
wielu miast (min. Kartuz. Chojnic, Pucka. Sopotu. Oli
wy), a także niektórych dzielnic. W barwny sposób od
tworzył strój, wygląd i pracę flisaków: Wysmukły i wiotki 
jak jodła, a przy tym barczysty i żylasty jak dąb, na ogo
rzałej twarzy ozdobionej niemal u wszystkich zawiesisty
mi wąsami, a jakby oprawionej w ramki gęstym, na 
ramiona opdającym włosem... Strój składający się z sier
mięgi białej lub kożucha, koszuli spiętej pod brodą czer
woną tasiemką... 

Swoje relacje z podróży wzbogacił K. Damrot regio
nalnymi podaniami, przyśpiewkami, przysłowiami oraz 
wierszami. Utwory te były poświęcone Oliwie. Helowi 
i kościółkowi w Kartuzach. Cechowała je dbałość o sta
ranną budowę, sylabiczność i występowanie średniówki. 

O pięknie ziemi kaszubskiej mówi także anonimowy 
szkic pt. „Cokolwiek o Jastarni i półwyspie Helu". 
W obrazowy i barwny sposób autor opisał Półwysep Hel
ski; zajął się również rodowodem niektórych miejscowo
ści (np. Jastarni) i przytoczył wiele gwarowych nazw ka
szubskich (nazwy ryb). Napisał zaś szkice po to. ażeby 
także rodacy dowiedzieli się, iż nad Bałtykiem wśród 
morza żyją rybacy i wiarą, i językiem ich bracia. 

O Półwyspie Helskim czytamy w ..Obrazkach rybac
kich z półwyspu Helu", skreślonych przez księdza Hiero
nima Gołębiowskiego (1848-1918). „Ksiądz ongi rybac
ki", bo tak nazywa siebie autor obrazków, opisał historię 
półwyspu, krajobraz, mieszkańców i ich stroje, rozrywki, 
ulubione potrawy, wygląd oraz mowę. Podał także gene
zę powstania niektórych miast (Dolnej Brodnicy, Gorę-
czyna. Ostrzyc i Jstarni). W malowniczy sposób przed
stawił H. Gołębiewski polowy i zabawy rybaków. Na 
wyszczególnienie zasługuje informacja o oryginalnym tańcu 
„Dziuk-wiwat", polegającym na tym. że: Dwóch chłopców, 
trzymając w jednej ręce podniesioną szklankę bajerszu, 
a bardzo prędko nogami przebierając, w różnych zwrotach 
do siebie przyskakują, po czym stają w środku, a wszyscy 
obecni obchodzą ich wkoło, chłopcy ze szklanką piwa, 
a dziewczęta powiewając chustkami. Wszyscy zaś nogami 
głośno tupają i na całe gardło wykrzykują. 

W szkicach znajdujemy opisy zabaw ludności zwią
zanych z obchodami wigilii św. Jana. Każda ze wsi paliła 
wtedy nad brzegiem morza jedną lub więcej beczek smo
ły, aby zaś ogień jaśniał jak najdłużej i najdalej, przybija
li beczkę do wysokiego drąga. 

Gołębiewski zachwycał się również, pieśniami religij
nymi, o których pięknie pisał: Śpiew ten trudno opisać... 
szczególniejszą odznaką śpiewu rybackiego jest rytm 
kołyszący: jakbyś w łodzi siedział rozkołysanej od falu
jących bałwanów. Kto raz tak różaniec albo Kto się 
w opiekę, albo,Jezu w Ogrójcu, albo Gwiazdo morza sły
szał w bacie (łodzi), gdzie rybacy i rybaczki bardzo chęt
nie czas śpiewem skracają i opiekę Bożą spraszają, len 
słysząc te same pieśni w kościele, łatwo sobie owo ko
łysanie w bacie przypomni. 

Swoje obrazki urozmaicał autor zabawnymi anegdo
tami i podaniami, a na koniec zamieścił pieśń rybacką 
ułożoną przez ks. Tomaszewskiego. Na łamach „Pielgrzy
ma" ukazały się jeszcze dwa szkice H. Gołębiewskiego. 
Pierwszy, zatytułowany „Wieczór gwiazdkowy w polskim 
dworze nad Bałtykiem" jest opisem obyczajów wigilij
nych, drugi „O szopkach czyli jasełkach", zajmuje się tra
dycją bożonarodzeniowych szopek. 

SZKICE FOLKLORYSTYCZNE 

Teksty folklorystyczne pisał także pierwszy radak-
tor „Pielgrzyma" ks. Szczepan Keller. Rozprawka 
zatytułowana „Pól kopy wykrętów pijackich" za

wiera trzydzieści sentencji pijackich, na które autor daje 
ostrą i ciekawą ripostę. Wartość tego zbiorku ma szersze 
znaczenie, stanowi bowiem cenny materiał folklorystycz
ny, tym bardziej że przeklaństwa i różne ich odmiany 
podano w dosłownym brzmieniu. 

Redakcja gazety w 1898 roku powtórzyła za „Gazetą 
Toruńską" opublikowane tam „Listy z. Zakopanego". 
Znajdują się w nich opisy zajęć, ubiorów i gwary ludno
ści tatrzańskiej. 

Na uwagę zasługują również dwa krótkie felietony: 
„O narzeczu kaszubskim", „Nowy wywód wyrazów 
Kociewiak i Koszneider". Stanowią one zaczątek do roz
ważań onomastycznych i językoznawczych na terenie Po
morza Gdańskiego. 

Szkice i felietony zamieszczone na lamach „Pielgrzy
ma" stały się ciekawym źródłem informacji o folklorze 
ludu pomorskiego. Wartość ich ma nie tylko sens poznaw
czy. Zaangażowanie emocjonalne piszących sprawiło, że 
artykuły te miały możliwość kształtowania poglądów spo
łeczeństwa na wiele spraw o charakterze narodowym 
i społeczno-politycznym. 

UTWORY WIERSZOWANE 

Pelplińska gazeta drukowała także utwory poetyc
kie twórców znanych i nieznanych. W większości 
były to wiersze poruszające problematykę religijną 

i patriotyczną. 
Pierwsze z nich nasycone zostały żarliwą wiarą i po

bożnością; opiewały chwalę Matki Boskiej, następne po
święcono ojcu świętemu, biskupom, proboszczom itd. 
„Pielgrzym" jako pismo religijne szczególnie propago
wał teksty o tej tematyce. 

Nie zabrakło jednak wierszy patriotycznych, w treści 
bardzo podniosłych i uroczystych. Przypominały one waż
ne wydarzenia z historii Polski (np. Konstytucję 3 Maja, 
Powstanie Listopadowe, bitwę pod Grunwaldem). Nie
które z nich w alegoryczny sposób przedstawiały sytuację 
Polski w czasie rozbiorów: inne poruszały sprawę wywła
szczenia i wychodźstwa ludności za ocean. Redaktorzy' 
chcąc przestrzec przed złudnym i fałszywym obrazem, 
który był przedstawiony ludziom udającym się do Ame
ryki, wydrukowali anonimowy wiersz pt. „Jak wabią lu
dzi do Ameryki". 
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Ciężkie życie u nas w kraju. 

Ciągła praca i kłopoty. 

Tam za morzem masz, jak w raju. 

Błogie życie bez roboty. 

Inne za morzem szyki. 

Dalej bracie, do Ameryki!.. 

(1881,nr41) 

Do publicystyki wierszowanej tego okresu można za
liczyć utwory związane z wyborami do sejmu. Stanisław 
Cybulski w „Mazurku wyborczym" tak nawoływał wszy
stkich braci-Polaków do wzięcia udziału w wyborach: 

Bracia na wybory. 

Czy kto młody, czy tez stary. 

Choćby nawet chory 

Bież. bież twe męstwo 

W walce da zwycięstwo... 

(1912. nr 1) 

Ciekawostkę stanowi wiersz-reklama, ułożony przez 
kupca z Poznania J. N. Jabczyńskicgo. który w laki spo
sób próbował zachwalać swoje trunki: 

Kto zdrów, chory lub cierpiący 

Zimny, chłodny lub gorący. 

Niechaj miodem siły krzepi. 

A będzie mu coraz lepiej. 

Gdy przodkowie miodek pili 

Szweda. Turka mocno bili 

A więc trunek to nie nowy 

Przedni mój tokaj lipcowy... 

(1889, nr 6) 

Publicystyka reprezentowana była także przez dow
cipne i humorystyczne wiersze nagrobne. Rodowód ich 
sięga literatury antycznej (epitafium), różnice jednak 
w nastroju i wymowie tych utworów nie pozwalają na takie 
porównanie. Oto kilka „wierszy z cmentarza", które znala
zły się na nagrobkach rzeźnika. kominiarza i młynarza: 

Tu leży ciało rzeźnika złożone. 

Który dobrze bil woły. jeszcze lepiej zonę. 

(1913, nr 90, dodatek) 

Przez tego byka róg 

Powołał go do siebie Bóg 

My teraz za nim lejemy Izy. 

Przez cienie, ty byku. by! 

(1880, nr 104) 

Tu leżał syn 

Co miał wodny młyn 

Zostało po nim dzieci wiele 

Lecz żadne z nich nie miele. 

Ten nagrobek postawiła 

Matka, co mu pytle szyła. 

(1888, nr 80) 

Tarł, tarł, tarł 

Nareszcie zmarł 

Ciężki żal. po sobie zostawił 

Bo życie świątobliwe prowadził. 

(1880, nr 134) 

Prostota formy i treści wskazuje na prymitywnego 
twórcę i na brak związków tych utworów z poezją wyso
kiej rangi artystycznej. Rytm, na który składają się takie 
elementy, jak: rymy, refren, instrumentacja głoskowa 
i stroficznosć. spowodował melodyjność przedstawionych 
wierszy. Zostały one podporządkowane potrzebom chwi
li i sytuacji społeczno-politycznej. Poezja odegrała więc. 
podobnie jak proza, rolę służebną względem wartości 
i celów nadrzędnych. 

UTWORY SCENICZNE I PROZA 

Wdrugiej polowie XIX wieku, w związku 
z. emancypacją warstw najniższych, wzrostem 
oświaty i działalnością stronnictw politycz

nych narodził się na wsi ruch teatralny, oparty na 
nowych podstawach. Wyznaczył on teatrowi poważne za
dania wychowawcze i dydaktyczne. Zaczęto więc pisać 
różnego rodzaju sztuki, które miały realizować te zamie
rzenia. Były to najczęściej obrazki ludowe, komedie, jed
noaktówki, dramaty historyczne i religijne. 

Na uwagę zasługują sztuki Anny Karwatowej (1854-
1932). znanej literatki i działaczki społecznej. Pierwsza 
z nich pt. „Na naszej glebie" (1894). druga, komedia 
w trzech aktach pt. ..Pieniądze czy osoba" (1914), we frag
mentach drukowane były w „Pielgrzymie" (szczególnie 
przyśpiewki ludowe). Pozostałe sztuki to: J. Korzeniow
skiego ..Majster i czeladnik" - obrazek ludowy w dwóch 
odsłonach. „Wesele na Prądniku", jednoaktówka „Oryl". 
„Młynarz i kominiarz". „Żyd w beczce". „Zosia druhna"; 
A. Ładnowskiego ..Palka Madeja". „Wesele Kasi", „Do
żynki", ..Błogosławieństwo matki". „Poczciwy młynarz. 
czyli kto pod kim dołki kopie" - obrazek ludowy w trzech 
aktach, „Pochód z pochodniami" i wiele innych. Sztuki 
te były wystawiane przez amatorskie teatry ludowe, o czym 
przekazywano w krótkich recenzjach, drukowanych 
w „Pielgrzymie". Komedie te świadczą o rozwoju drama
tu w środowisku miejskim i wiejkim oraz wykorzystaniu 
folkloru w tym rodzaju literackim. 

Na lamach „Pielgrzyma" ukazywało się sporo powie
ści i różnego rodzaju opowiadań. Były to formy krótkie, 
najwyżej kilkudzicsięciostronicowe. jak też dłuższe np.: 
opowiadania „Macocha" (1906), „Kręte drogi" (1883). 
„Michalko" i „Zabobonny żal" (1910). powieści „Praw
dziwa miłość ojczyzny" (1876). „Niewdzięczni" (1912) 
i „Starogardzka kapela" (1912). Zgodnie z założeniami 
literatury tego okresu powieści i opowiadania przystoso
wywano specjalnie dla ludu. Często adaptowano dla lu
dowego czytelnika wybitne powieści współczesne i histo
ryczne. Przeróbka taka, polegająca na eliminacji wątków 
pobocznych, przekształcała nieraz obszerną powieść 
w broszurę, liczącą zaledwie kilkanaście stron. 

Opublikowano również powieści dla ludu ks. Stani
sława Kujota. m.in. „Głowa św. Barbary" (1875), „Oj
ciec Grzegorz czyli obrona Pucka" (1881), „Obrączka sie
roty. Zdarzenie prawdziwe" (1881). „Kto winien? Obra
zek z naszych czasów" (1884); następnie Bolesławity. czyli 
J. I. Kraszewskiego, utwory znanej powieściopisarki 
i publicystki pozytywistycznej, Walerii Marrene-Morz-
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kowskiej oraz przeróbki powieści Henryka Sienkiewicza. 
Drukowano także opowiadania anonimowe. 

Typową cechą twórczości tego okresu było występo
wanie dużej ilości powiastek religijno-moralnych, sensa
cyjnych i humorystyczno-rozrywkowych oraz utworów 
osnutych na tle baśni i podań ludowych. 

Obok nich tworzono liczne opowiadania o tematyce 
historycznej, gdzie aktualna tendencja patriotyczna 
łączyła się z religijną. W tym kręgu tematycznym prze
ważały utwory osnute wokół ważnych wydarzeń z dzie
jów narodowych. Zazwyczaj były to momenty chwały 
polskiego oręża. Literatura la krzewiła kult zasłużonych 
dla narodu postaci i potępiała zdrajców. W sposób wyra
źny i charakterystyczny zaznaczono także cel dydaktycz
ny i moralizatorski. Służyć temu miały środki proste, 
mocne i niezawodne w kreacjach emocjonalnych i uczu
ciowych. Do reguł tego gatunku należało pomyślne 
zakończenie akcji miłosnej, kara dla niegodziwców lub 
ich nawróceni. 

Twórczość literacka wspomnianych pisarzy ludo
wych nie wychodziła z reguły poza krąg własnej 
problematyki regionalnej, a tym samym nie miała 

szans dłuższego przetrwania ani w świadomości później
szych pokoleń, ani leż w szerszym obiegu kulturowym. 
Dorobek twórczy pomorskiego środowiska literackiego 
przyczynił się jednak wydatnie do utrzymania w tamtej
szym społeczeństwie mowy ojczystej i do pogłębienia 
polskiej świadomości narodowej. 
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KS. JAN SAJEWICZ OMI 

Głos mają sieroty 
Życie i działalność wielkiego opiekuna sierot, 

ks. prałata Henryka Antoniego Szumana, proboszcza starogardzkiego, 
zamordowanego w Fordonie w 1939 roku 

C z ę ś ć 4 
(ostatnia) 

KOŚCIÓŁ NA POLU 

Miasto Starogard miało w różnych ok
r e s a c h średniowiecza aż sześć ko
ściołów i dwie kaplice. W owych cza
sach n iemal każdy cech zabiegał 

o przybytek kościelny dla własnej wspólnoty, a wie
lu magnatów budowało kościoły, aby Bogu przy
sporzyć chwaty, a potomności przekazać swe imię. 
Ale gdy ksiądz prałat Szuman obejmował w lipcu 
1932 r. duszpasterstwo w Starogardzie cala lud
ność należała do jedynego kościoła w mieście, 
którym była fara św. Mateusza. Inne kościoły ule
gły zniszczeniu jeszcze przed XVI w., a trzy stały 
się ofiarą najazdu szwedzkiego w XVII w. I choć 
plebania z b iurami parafialnymi mieściła się 
w wymajmowanym mieszkaniu, pierwszą troską no
wego proboszcza była budowa drugiego kościoła. 

Projekt budowania nowej świątyni i erygowa
nia oddzielnej parafii wyszedł od władz diecezjal
nych, a powierzony był nowemu proboszczowi ko
ścioła św. Mateusza, który rad nierad musiał ująć 
w zarząd obie parafie. Sprawę wyjaśnia „Orędow
nik Diecezji Chełmińskie j " : Ponieważ kościół 
św. Mateusza, zbudowany ok. 1339 r., okazał się 
mały, a z braku miejsca rozbudować go nie było 
można, mając na względzie chwałę Bożą, dobro dusz 
i zbawienie wieczne, ks. bp Stanisław Wojciech Oko
niewski utworzył dekretem z 11 maja 1932 r. w obrę
bie miasta Starogardu dwie oddzielne parafie, obok 
dawnej pw. św. Mateusza, nową pw. św. Wojcie
cha. Proboszcz parafii św. Mateusza ks. prałat Szu-
man, któremu oddano w administrację parafię 
św. Wojciecha, zabrał się z niezwykłą energią do 
budowy nowego domu Bożego, mając u boku Radę 
Parafialną, której członkami byli zasłużeni dla pa

rafii św. Wojciecha mec. Bogdan Jakobson, inż. An
toni Okonek i Teodor Maciejewski. 

Miejsce dla nowej świątyni wybrano poza mia
stem, wówczas w szczerym jeszcze polu. A choć 
nadano jej protektorat św. Wojciecha, patrona 
Polski i Pomorza, lud nazywał ją najczęściej „ko
ściołem na polu". W lipcu 1932 r. zaprowadzono 
dla nowej parafii osobne księgi metrykalne, ale 
proboszcz pozostał ten sam i dla kościoła w mie
ście i dla przyszłego kościoła na polu. 

Żmudne przygotowania budowy zajęły dwa lata. 
Projekt opracował inż. arch. Kazimierz Ulatow-
ski. Pracami inżynierskimi kierował A. Okonek, 
a budową J a n Pillar ze Starogardu. W odpowiedzi 
na pismo ks. Szumana, magistrat skierował oko
ło 200 bezrobotnych do plantowania gruntu i przy
gotowania drogi dojazdowej do miejsca budowy. 

Równocześme zaczęły się także utarczki. Wzra
stający kryzys ekonomiczny stawał na przeszko
dzie w uzyskaniu nieodzownych funduszy. Piewien 
odłam osób krótkowzrocznych silnie optował za 
miejscem bardziej centralnym, nie myśląc o przy
szłym rozwoju miasta. Inni - choć nieliczni - za 
zaniechaniem planów budowy w ogóle. J e d n a k 
groźniejsze niebezpieczeństwo od zróżnicowanych 
poglądów przedstawiali ci, którym chodziło tylko 
o skłócenie parafian. Jak deprymująco musiały 
podziałać na ks. Szumana te opory i nieporozu
mienia, poświadczają jego własne słowa: Kto chce 
mnie prędzej do grobu wtrącić i pozbyć się mnie, 
niech agituje przeciw budowie nowego kościoła koło 
ulicy Pomorskiej. 

W czerwcu 1934 r. projekt nowego kościoła 
został ostatecznie zatwierdzony przez urząd wo
jewództwa pomorskiego. W tym samym miesiącu 
ks. prałat Szuman w obecności Rady Parafialnej 
poświęcił miejsce i położył pierwszą cegłę pod 
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budowę kościoła św. Wojciecha. Wraz z tą cere
monią wszczęto roboty budowlane. W szczerym 
polu poza m i a s t e m wznosiły się w szybkim tem
pie mury obszernej świątyni. Zgodnie z projektem 
nadano jej formę centralną w nowoczesnym stylu, 
zachowując p l a n krzyża. 

Poświęcenie kamienia węgielnego miało miej
sce 25 l i s topada 1934 r. Według relacji „Gońca 
Pomorskiego" niedziela ta była dla ludności i sto
licy Kociewia d n i e m historycznym. Miasto przy
brało wygląd odświętny, a ulice Pomorska i Ko
ścielna tonęły w zieleni b r a m triumfalnych. Aktu 
poświęcenia dokonał ks. bp Stanisław W. Okoniew
ski, który zaznaczył, że budowa kościoła w tak kry
tycznych czasach jest dowodem wielkiej ofiarności 
obywatelstwa miasta i podziękowaniem Bogu za 
odzyskaną niepodległość. 

Udział w uroczystościach, oprócz t ł u m u ludu, 
brały władze m i a s t a i powiatu oraz 2 p u ł k szwole
żerów. A pod dyrekcją Weirowskiego rozbrzmia
ła po raz pierwszy p ieśń Towarzystwa Św. Cecylii 
w surowych jeszcze m u r a c h kościoła na polu. 

Uroczysta chwila poświęcenia kamienia węgiel
nego dodała otuchy ks . Szumanowi, ale nie zdjęła 
bynajmniej z jego b a r k ciężaru ukończenia budow
li. Społeczeństwo stopniowo przyzwyczaiło się do 
kościoła na polu i wydajnie pomagało, by go go
dnie wykończyć. „Dziennik Starogardzki" pisał: 
Drugi kościół jest nam potrzebny i to obszerny, 
a zatem parafianie żywo interesują się i składają 
ofiary. Dar m i a s t a Starogardu, dzięki s taraniom 
burmistrza A. Czwójdzińskiego, stworzył podsta
wowy fundusz budowlany. Na jego wzrost złożyły 
się różne dotacje: Wojewódzkiego Funduszu Pra
cy, pułku szwoleżerów, zakładów przemysłowych, 
kwest ulicznych, zbiórek w kościele, w organiza
cjach, na a k a d e m i a c h i festynach, a także pożycz
ki. Nawet klub sportowy urządził mecze piłki noż
nej na rzecz kościoła na polu. Potrzebę stałego 
zasilania funduszu ks . S z u m a n uzasadniał nie
odzowną koniecznością drugiego Domu Bożego, 
przypominając, że kościół św. Wojciecha, jako wi
domy znak ksz tał towama się polskiego katolicy

zmu i polskiej państwowości, będzie symbolem nie
naruszalnej przynależności Pomorza do Polski. 

W miarę j a k rosły mury kościoła na polu, wy
datki tak się piętrzyły, że t rzeba było przerwać na 
pewien czas roboty. Mimo to z końca 1938 r. ko
ściół św. Wojciecha, szczyt m a r z e ń i zabiegów 
ks . p r a ł a t a S z u m a n a , był już na wykończeniu. 
W wydanej w roku 1938 broszurce z okazji kano-
mzacji św. Andrzeja Boboli, ks. S z u m a n pisze: 
W Starogardzie w nowym kościele św. Wojciecha, 
którego budowa znajduje się na ukończeniu, umie
ści się w prezbiterium za głównym ołtarzem monu
mentalny witraż św. Andrzeja Boboli, fundowany 
ofiarnie przez nauczycielstwo z pomocą duchowień
stwa. Poza tym tutejsze nowe osiedle robotnicze nad 
Wierzycą ma otrzymać nazwę, a ponadto figurę 
św. Andrzeja Boboli. W połowie zaś lutego 1939 r. 
mówi: Witraże kościoła tworzyć będą niejako dzie
ci Polski w obrazach. Oprócz figury św. Wojciecha 
nad wielkim ołtarzem, nowy kościół posiadać 
będzie aż dziewięć pięknych witraży polskich pa
tronów, dzięki fundacji prywatnych ofiarodawców. 
Były jego wychowanek, ks. Aleksander Kaźniak 
przyznaje, że to dzieło pochłaniało go całkowicie. 

W pustym polu za m i a s t e m widoczna była ma
sywna budowla kościoła św. Wojciecha. Ponad jego 
surowymi miarami, j a k tarcza zachodzącego słoń
ca, górowała ogromna kopula. A wokoło, j ak na 
szachownicy, rozkładały się jeszcze poletka wa
rzywników lub sterczała pożniwna ścierń. Ks. pra
ł a t S z u m a n czynił energiczne zabiegi o wystrój 
wnętrza nowej świątyni. Krzątał się z pośpiechem 
jak rolnik około żniwa p r z e d groźną burzą. Pisał 
wówczas do m n i e Budowa kościoła postępuje. Już 
są stopnie ołtarzowe i cokół do sześciometrowego 
krucyfiksu. Ma przyjechać rzeźbiarz Burek. Będzie 
budował predellę jako śliczną kompozycję kamien-
ną. Polecamy się wszyscy gorąco Twoim modli
twom . List pisany był 18 s ierpnia 1939 r. Akurat 
przed burzą, tą złowrogą burzą, wywołaną brutal
nym najazdem wojsk hit lerowskich, która z po
c z ą t k i e m w r z e ś n i a s p a d ł a j a k n i szczycie l ska 
lawina na Polskę, siejąc terror, mord i niewolę. 

„Kościół na polu", 
gdy wokół niego rosło jeszcze zboże 
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Widmo śmierci zawisło nad ludem, jego przodow
nikami i duchowieństwem. W samym tylko powie
cie starogardzkim zamęczono około trzydziestu 
kapłanów. W baszcie w pobliżu starogardzkiej fary 
urządzono katownię, w której tortutrowano i mor
dowano polskich patriotów z Kociewia. Groby 
w lesie szpęgawskim, na linii Starogard-Tczew, są 
świadectwem eksterminacji około 17 tysięcy Po
laków. 

Ks. Szuman musiał na rozkaz władz niemiec
kich opuścić miasto. A tymczasem artysta rzeź
biarz, Wojciech Durek, dalej pracował nad wykoń
czeniem grupowej płaskorzeźby w prezbiterium, 
przedstawiającej adorację krzyża przez Św. Woj
ciecha. Naszedł go niemiecki landrat. Przyłożył 
rewolwer do głowy. Wygnał. Drzwi pozamykał na 
cztery spusty. Kościół św. Wojciecha zamienili 
Niemcy na składnicę. Miedziane pokrycie ko
puły zerwali na użytek wojenny. Monumentalną 
płaskorzeźbę, dzieło artysty Durka, doszczęt
nie zniszczyli. 

Opustoszały kościół na polu stal jako martwy 
świadek ponurej tragedii. Powojenni zwolennicy 
epoki stalinowskiej podejmowali próby zarekwi
rowania świątyni Bożej na lokal teatralny. Opór 
ludu na to nie pozwolił. W maju 1950 r. ks. bp Ka
zimierz Kowalski dokonał aktu prywatnego po
święcenia kościoła Św. Wojciecha, a konsekracji 
w kwietniu 1953 r. 

Na obrazku upamiętniającym 25 rocznicę ka
płaństwa, ks. prałat Szuman zamieścił biblijne sło
wa psalmu: Bóg moj, wspomożyciel mój i w Nim 
będę miał nadzieję. Pokładana w Bogu wspomo
życielu nadzieja nie zawiodła go. Szła z nim 
przede wszystkim po szlakach bolesnych do
znań. Towarzyszyła mu, gdy wygnany przez nie-
mieckich żołdaków z parafii, szedł na niepew
ny los, obracając ostatnie spojrzenia na przeglą
dającą się w wodzie Wierzycy starogardzką farę 
i na światłem słońca oblaną kopułę kościoła na 
polu. Nadzieja w Bogu wspomożyciela okazała 
się mocniejsza niż śmierć. Odżyła i zaowocowa
ła w nowych osiedlach dla ludzi, które po jego 
męczeńskim zgonie wyrosły wokół nowego domu 
Bożego, zamieniając go w żywotny ośrodek wspól
noty parafialnej dla około 20 tysięcy dusz. 

Kościół dalej żyje i przypomina, że z kapłań
skiego umiłowania ludu kociewskiego i pracowi
tej posługi duszpasterskiej ks. prałata Szumana 
wyrósł i Bożą chwałą się ożywił starogardzki ko
ściół pod patronatem św. Wojciecha. A starsze 
pokolenie ludu według dawnego zwyczaju dalej na
zywa go „kościołem na polu". 

Z RODU PATRIOTÓW 

Zdrowo pojęty patriotyzm wrósł w wieko
wą tradycję rodu Szumanów. Był przeka
zywany z pokolenia na pokolenie. Zapło
nął pochodnią w bohaterskiej śmierci 

ks. Henryka Szumana.Według pism Maurycego 
Szumana z 1861 r., jeden z jego protoplastów spra

wował za króla Jana Kazimierza wysoki urząd przy 
kopalniach w Olkuszu, inny był konsyliarzem 
królewskim, a niektórzy patrycjuszami gdański
mi. Synowie Maurycego Szumana przelewali krew 
za niepodległość Polski i tak jak ojciec skazywani 
byli przez władze zaborcze na długie lata więzie
nia. Brat Maurycego, Pantaleon, prokurator i po
seł na sejm Księstwa Warszawskiego, przykładny 
patriota i katolik, był gorącym rzecznikiem ludu 
polskiego i więźniem władz pruskich. Wraz z le
gendarnym napoleończykiem, gen. Chłapowskim, 
zabiegał po powstaniu listopadowym o uwłaszcze
nie chłopów i melioracje gruntów w Wielkim Księ
stwie Poznańskim. 

Idzi Szuman, syn Pantaleona, poszedł w ślady 
ojca. Był więziony za działalność niepodległościo
wą, a w 1863 r. był komisarzem powstania. Wtedy 
to czynnie angażował się w akcji powstańczej jego 
syn Leon, który jako dziesięcioletni chłopak lał 
ołów na fabrykowanie kul dla powstańców, raniąc 
sobie palce. Te same ongiś poparzone palce, po
służą mu w późniejszym życiu jako toruńskiemu 
chirurgowi do dokonywania rewelacyjnych opera
cji, które szeroko rozniosły sławę autorytetu pol
skiego naukowca i patrioty. 

Duch patriotyczny jego syna, Henryka Szuma
na, krystalizował się na wzorach przodków. Jako 
gimnazjalista wprzągł się w działalność młodych 
patriotów, zrzeszonych w Kole Filomatów Toruń
skich Wykonywał obowiązki skarbnika i przecho
wywał u siebie w domu całe archiwum organi
zacji. Prowadził potajemnie wśród młodzieży 
komplety języka, historii i literatury ojczystej. Koła 
filomackie zawiązywały się w wielu miastach Po
morza na skutek wypierania przez zaborcę języka 
polskiego z uczelni. 

Patriotyczna działalność młodzieży filomackiej 
nie uszła uwagi władz pruskich. Rozpoczęły się 
śledztwa i rozprawy sądowe. W Toruniu proces 
sądowy odbył się w pierwszej połowie września 
1901 r. W wyniku przewodu sądowego 35 filoma
tów toruńskich skazanych zostało na więzienie, 
10 najmłodszym udzielono nagany, a 15 zwolnio
no. Wśród oskarżonych o działalność patriotycz
ną znajdował się Henryk Szuman, a jego mieszka
nie zostało poddane rewizji. Wyplątał się jednak 
z tej matni tylko dzięki temu, że mało spostrze
gawczy rewizorzy nie zdołali dostrzec materiałów 
obciążających. 

Niemieckie pismo „Der Tag" tak oszacowało 
toruńską aferę sądową: Bardzo niepotrzebnie i bar
dzo niedyplomatycznie strzelano z armat do wróbli. 
Jeżeli w skazanych malcach tkwi choć odrobina 
mocy, to będą oni odtąd na całą przyszłość zacięty
mi wrogami pruskiej idei państwowej. 

Komentując te wypadki w latach niepodległej 
Polski, tygodnik "Pielgrzym" stwierdził, że -prze
powiednia niemieckiego organu ziściła się w zupeł
ności: Z małych drzewek wyrosły potężne dęby, które 
podtrzymały polskość Pomorza. 

Jednym z takich „dębów" był syn toruńskiego 
lekarza z rodu Szumanów, późniejszy kapłan - ks. 
prałat Henryk Szuman. 
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HENRYK LEMKA 

Saga rodzinna 
Część 5 
(ostatnia) 

Po wojnie 

POWRÓT DO DOMU 

W pierwszych dniach czerwca 
1945 roku, zaopatrzony w do
kumenty Komendantury Ra

dzieckiej w Furstenbergu udałem się 
w podróż powrotną do domu. Całą dro
gę do Odry, to jest przeszło 150 km, od
byłem pieszo w towarzystwie innych re
emigrantów. Wprawdzie z Furstenberga 
wyjechałem na rowerze, miałem nawet 
wypisaną specjalną przepustkę na ten 
środek lokomocji, ale niedługo się nim 
cieszyłem. Po 20 km zatrzymał mnie ja
kiś soldat radziecki, zabierając mi rower, 
a tylko dlatego, że w jego rowerze zabra
kło powietrza. Byłem więc zmuszony kon
tynuować wędrówkę na piechotę. Na 
przeprawę przez Odrę czekaliśmy dwa 
dni. Most pontonowy był bowiem stale 
zajęty przez przeprawiające się jednostki 
wojskowe. Było to w pobliżu miasteczka 
Pyrzyce. Stamtąd już koleją, na otwartych 
wagonach, dotarłem do Piły i dalej do 
Bydgoszczy. 

Zatrzymałem się w mieszkaniu bra
ta Klarci, Jerzego Karczykowskiego. 
W domu zastałem jego żonę Martę i ich 
trzy urodziwe córeczki. Wszyscy cieszyli 
się ze spotkania po tak długim czasie. 
Marta miała najświeższe wiadomości 
z Tczewa o moich najbliższych. Nie były 
one, niestety, wesołe. Ojca mojego zabra
no do Grudziądza. Jedni mówili, że go 
aresztowano za to, że nie chciał na ulicy 
zdjąć i oddać wysokich butów, tak zwa
nych oficerków, które się jakiemuś przy
godnemu wojakowi podobały. Faktem 
jednak było, że o moim ojcu od tego cza
su słuch zaginął. Dopytywałem się 
później w Grudziądzu o jego los. Praw
dopodobnie on, jak i wielu innych nie
szczęśliwców, został skoszarowany 
w więzieniu, gdzie wybuchła epidemia 
tyfusu. Prawie wszyscy, w takich prymi

tywnych warunkach, padli ofiarą tej stra
sznej choroby i zostali pogrzebani we 
wspólnej mogile. W obawie przed roz
szerzeniem się epidemii, zwłok nawet nie 
identyfikowano i nie powiadamiano rodzin. 

Czyżby przekleństwo jego teścia 
nadal oddziaływało? Czy był to tylko 
makabryczny przypadek, że ojciec mój 
zmarł na tę samą straszliwą chorobę i też 
w czasie wojny, jak jego ojciec? Matka 
moja bardzo z tego powodu cierpiała 
i zapadła na zdrowiu. Moje trzy siostry 
pracowały i zarabiały na utrzymanie. 

Jedynym promykiem szczęścia z prze
kazanych mi wiadomości było dobre sa
mopoczucie mojej ukochanej żony Klar
ci, oczekującej narodzin naszego dziec
ka. Zaraz nazajutrz udałem się pociągiem 
do Tczewa. Tu zastałem wszystko tak, jak 
mi Marta zrelacjonowała. Radość z po
wodu mojego szczęśliwego powrotu by
ła ogromna. Przeżyliśmy tę okropną woj
nę i byliśmy znowu razem, zdrowi. 

Najmłodsza siostra Klarci, Helena, 
została wdową. Hela, jak ją w rodzinie 
nazywano, wyszła za mąż w 1943 roku 
za Konrada Rybickiego, pochodzącego ze 
Świecia nad Wisłą. Wkrótce po tym wcie
lono Konrada do wojska i wysiano na 
front. O jego śmierci powiadomił Helę 
jego bliski przyjaciel z tej samej jednost
ki wojskowej, krótko przed moim powro
tem do domu. Żałoba okryła więc nasze 
rodziny. Zaledwie 25-letni Konrad, mój 
ojciec mający 53 lata i mój brat Paweł -
oto ofiary bezlitosnej wojny. 

Życie należy do żyjących, więc gdy 
Klarcia szczęśliwie urodziła syna, a było 
to 8 sierpnia 1945 roku, znowu radość za
panowała w rodzinie. Wszyscy od serca 
nam gratulowali i życzyli, aby ten drugi 
z kolei syn, Heniuś, zdrowo nam się cho
wał. W pamięci bowiem jeszcze żywo 
tkwiła nagła śmierć naszego pierworod
nego małego Jerzyka. 

Ciężki to był rok, ten pierwszy po 
wojnie. Kraj zdewastowany, żywności 
mało, w dodatku bardzo droga. Tu i ów
dzie remontowano fabryki i inne zakłady 
pracy. Powstało też przedsiębiorstwo 
Odbudowy Mostów na dolnej Wiśle, 
z którym wiązałem wielkie nadzieje za
trudnienia w charakterze nurka. Do pra
cy przyjęto wielu ludzi, ale z powodu 
braku sprzętu do nurkowania, robót 
podwodnych jeszcze nie podjęto. Praco
wałem na razie w tylko co powstałym 
PKS-sie, jako konduktor. Dyrektorem 
tego przedsiębiorstwa był Wacław Żu
kowski. Tak, właśnie ten Wacek, najlep
szy mój przyjaciel z tczewskiego gimna
zjum. Po licznych przygodach wojennych 
on też szczęśliwie wrócił do rodzinnego 

Autor wspomnień jako nurek 
podczas budowy mostu w Knybawie 

na Wiśle w 1946 r. 
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Tczewa. Wspominaliśmy nasze piękne 
młodzieńcze lata, a i teraz dobrze nam 
się pracowało w tej komunikacji na gu
mowych kółkach. Niedługo jednak byli
śmy razem. 

Kierownik budowy w Knybawie, 
inż. Feder, dowiedziawszy się o moich 
znajomościach palnika benzynowo-tleno-
wego do cięcia metali pod wodą, zapro
sił mnie do biura budowy. Zdawał sobie 
sprawę z tego, że taki palnik był nie
odzowny na budowach w Tczewie i Kny
bawie. Koryto Wisły było bowiem zata
rasowane przęsłami mostów, leżących na 
dnie. Aby je usunąć, należało to żelastwo 
pociąć na kawałki. Udałem się więc na 
to spotkanie, na którym Feder zapropo
nował mi wykonanie dwóch takich pal
ników na bardzo dogodnych warunkach. 

Od tej chwili pod moim fachowym 
kierownictwem pracowało dwóch toka
rzy i jeden spawacz. Do dyspozycji mia
łem warsztat ślusarski Netkowskiego 
przy ul. Okrzei. Materiał zaś, jak: mo
siądz, miedź, rurki miedziane, manome
try do butli, węże wysokoprężne musia
łem sam zdobywać. Miałem zupełną 
swobodę działania i dużo gotówki do dys
pozycji. Jeździłem więc do Poznania, 
Wrocławia, Szczecina, gdzie na bazarach 
można było znaleźć różnego rodzaju 
złom metali kolorowych, dla mnie bar
dzo przydatnych. Miałem więc pełne ręce 
roboty i jak na owe czasy, wysokie za
robki. Przeciętny pracownik w PKP za
rabiał około 2.000 zł miesięcznie, a ja 
około 10.000 zł. Kłopotów finansowych 
moja Klarcia nie miała, ani wówczas, ani 
też w późniejszych latach. 

ZNOWU „CHATA ZA WSIĄ" 

Następne wydarzenie, jakie miało 
miejsce zimą 1946-1947 roku, 
było początkiem nowej, mojej 

i Klarci, działalności społecznej na niwie 
teatru amatorskiego w Tczewie. 

Po śmierci nieodżałowanego nasze
go synka Heniusia, Klarcia poświęciła się 
pracy społecznej. Z większym niż dotych
czas zaangażowaniem pomagała przy 
rozbudowie przedszkola przy ul. Kaszub
skiej. Siostra Marta, przełożona zakonu 
Św. Wincentego, uważała ją za swoją 
„prawą rękę", tym bardziej, że była wy
chowanką tego przedszkola. Do załatwie
nia ważniejszych spraw wysyłała wyłącz
nie Klarcię. Jeździła więc Klarcia po 
cegłę, po cement, deski, ba, nawet do sa
mego ministra d/s wyznań do Warszawy 
po zezwolenie na rozbudowę tego zakon
nego przedszkola. Oprócz tego wieczora
mi chodziła na próby chóru kościelnego 
przy naszej parafii. I tam właśnie które
goś dnia chórzystki, wspominając 
przedwojenne czasy, zaczęły mówić 
o „Chacie za wsią". Z rozżewnieniem 
mówiono o tej sztuce, o grze aktorów, 
o melodiach cygańskich... Organista, pan 
Mikołajski, wprost powiedział: pani Kla
ro, niech mąż poprowadzi próby, on tę 

sztukę zna i z pewnością ją wyreżyseru
je. Pani zresztą też grała w niej główną 
rolę, prawda? Ja zajmę się stroną muzycz
ną i śpiewami. 

Od tej chwili nie było końca prośbom 
i naleganiom. Zachęcone do teatru kobie-
tyrobiły wszystko, by pokonać wszelkie 
trudności. Znalazły pana Mrożka, dosko
nałego odtwórcę roli „Głupiego Janka" 
sprzed wojny. Mało tego, namówiły do 
przyjęcia roli Cygana Janczy, który na 
scenie śpiewa solową arię, wspaniałego 
już wówczas tenora, Stefana Cejrowskie
go, późniejszego artystę Opery Bałtyckiej 
w Gdańsku. I tak się zaczęło... 

Próby odbywały się każdego wieczo
ra i mimo nieogrzanej sali, frekwencja 
zawsze dopisywała. Zapał wszystkich był 
ogromny. Oprócz reżyserowania, podją
łem się wykonania głównej roli Cygana 
Tumrego. Klarcia grata Cygankę Azę, tak 
jak przed wojną w 1938 roku. Motrunę 
tym razem grała Walcia Rychter, Dan-
dosa - Józef Rychter, Lepiuka zagrał 
Michalak, a swatów prowadził Janek 
Karczykowski, brat Klarci. W zespole ta
necznym występowały między innymi 
Hela, siostra Klarci, Teresa Pawelec, 
Milbrotówna, Oberlandówna i inni. Chór 
tworzyły najlepsze śpiewaczki i śpiewa
cy chóru Mikołajskiego. Wymienię tylko 
niektóre: Anna Piórkowska, starsza sio
stra Klarci, Ela Pacholik, Polusia Szy
mańska oraz dwóch znakomitych basów, 
Brunon Rychter i Edek Janiszewski. Sztu
ka wzbudziła ogromne zainteresowanie 
jeszcze przed premierą. 

Na próbie generalnej obecny był na
wet proboszcz naszej parafii, ks. radca 
Władysław Młyński. Jemu tak się podo
bała gra zespołu, że z ambony zachęcał 
parafian do pójścia na nasze przedstawie
nie. Bilety wykupiono w przedsprzedaży 
na kilka przedstawień naprzód. Sukces 
był niespodziewany. Graliśmy 10 dni 
z rzędu, zawsze przy pełnej widowni, co 
było wydarzeniem niespotykanym w dzie
jach amatorskiego teatru w Tczewie. Na 
ustach wszystkich było tylko: „Chata za 
wsią". Przedstawienie to na długo pozo
stało w pamięci mieszkańców. Nieraz po 
kilkunastu latach spotykałem się z wyra
zami uznania. Stefan Cejrowski na każ
dym spektaklu musiał bisować arię Jan
czy, a brawa publiczności trwały po kil
ka minut. Były one najlepszym dowodem 
tego, jak po okupacji, społeczeństwo pol
skie spragnione było wrażeń kultural
nych. (...) 

„WODEWIL WARSZAWSKI" 

Okres jesienno-zimowy, na przeło
mie lat 1953-1954, był bogaty 
w przeżycia artystyczne. W tym 

czasie siostra przełożona przystąpiła do 
wyposażenia wnętrza nowego skrzydła 
przedszkola przy ul. Kaszubskiej, do 
którego chodzili Adaś z Dziunią. Potrze
by przedszkola były wielkie. Szukano pie
niędzy na zakup mebli, nowego pieca 

centralnego ogrzewania i innych niezbęd
nych urządzeń. Jak już wiadomo Klarcia 
była prawą ręką Siostry Przełożonej przy 
budowie tego nowego skrzydła i nadal 
brała czynny udział w komitecie budowy 
przedszkola. Uradzono więc wspólnie, że 
większą gotówkę zdobyć można przez 
organizowanie dochodowych imprez ar
tystycznych. I tu przypomniano sobie 
o mnie. Według ułożonego planu miały 
się odbyć trzy kolejne imprezy: koncert 
z udziałem wybitnych artystów Opery 
Bałtyckiej, na Sylwestra wielki bal w sa
lach całego przedszkola, a równocześnie 
własne przedstawienie „Wodewilu War
szawskiego", trzyaktowej komedii mu
zycznej. 

Należało więc rozpocząć próby. Za
częto werbować najzdolniejszych akto-
rów-amatorów z umiejętnościami śpiewu, 
gdyż. każda prawie rola w tej sztuce wy
magała zaśpiewania kilku piosenek so
lowych. Próby śpiewu prowadził Leon 
Galiński, znakomity dyrygent męskiego 
Chóru Echo z Tczewa. Do wyreżysero
wania całości wybrano znowu mnie. 

Żmudne to były próby, prowadzone 
prawie codziennie przez cztery miesiące 
do późnych godzin wieczornych. Na sen 
pozostawało mi czasami tylko 5 godzin, 
co przy moich dojazdach i ciężkiej pracy 
pod wodą, nie było bez znaczenia. Suk
ces jednak i powodzenie tejże sztuki zre
kompensowały wszystko. Sztuka była po 
prostu wydarzeniem artystycznym nasze
go zespołu. Oprawę muzyczną do tych 
przedstawień wykonywali, wyżej 
wspomniany Galiński oraz Kmiecik 
i Majtkowski, Reżyserując ten wodewil, 
zagrałem w nim krótką rolę inżyniera, 
który razem ze swoją dziewczyną śpiewa 
w duecie znany szlagier „Małe mieszkan
ko na Mariensztacie". W sumie daliśmy 
osiem przedstawień. Rozprowadzeniem 
biletów wstępu zajmowała się doświad
czona grupa ofiarnych działaczy społecz
nych z Klarcia na czele. Dzięki ich zna
jomościom i umiejętnościom zakładom 
pracy sprzedawano całe komplety przed
stawień. To wszystko jednak miało miej
sce dopiero w lutym 1954 roku. 

Aby wspomnieć o pozostałych im
prezach artystycznych, musimy cofnąć się 
do pierwszych dni listopada 1953 roku, 
kiedy to na scenie Domu Kultury Kole
jarza, odbyły się trzy koncerty artystów 
Opery Bałtyckiej. Między innymi wystę
powali: solistka baletu Alicja Boniuszko, 
koncermistrz-skrzypek Paweł Kochański, 
oraz soliści: Jan Kusiewicz, Stefan Cej
rowski, Jan Gdaniec, Jerzy Szymański. 
Akompaniował im Karol Baryła. Konfe
ransjerkę, podczas tych wspaniałych 
koncertów z udziałem tak znakomitych 
artystów, miałem zaszczyt i ogromną 
przyjemność osobiście prowadzić. 

Bal Sylwestrowy 1953 roku cieszył 
się też olbrzymim powodzeniem. Jakże 
mogło być inaczej przy tak doborowej ka
drze organizatorów, jaka wówczas dzia
łała w Komitecie Rodzicielskim Przed-
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szkoła nr 10. Obficie zaopatrzony bufet, 
mnóstwo zapowiedzianych wcześniej 
atrakcji, jak obowiązek przyjścia w stro
jach i maskach, lampiony, kotyliony, kon
kursy z nagrodami, aukcje, loteria fanto
wa itp., sprawiły organizatorom niemało 
kłopotów. Każdy chciał witać Nowy Rok 
właśnie w naszym kulturalnym towarzy
stwie, zapewniającym tak atrakcyjne 
przeżycia. Sądzę, że prawdopodobnie za
chętą były również solowe popisy Stefa
na Cejrowskiego i prowadzone przeze 
mnie, jako wodzireja, barwne korowody 
poloneza i walca figurowego, przy świe
cących lampionach. 

Dochód ze wszystkich tych imprez 
wynosił niebagatelną, jak na ówczesne 
czasy, sumę 65.000 zł. Starczyło w zu
pełności na planowane wyposażenie 
przedszkola (...). 

„SZATAN Z SIÓDMEJ KLASY" 

Jeszcze jedno wydarzenie kulturalne 
miało miejsce wiosną 1960 roku. 
Było to wyreżyserowanie i odegra

nie sztuki teatralnej pt: ,,Szatan z siód
mej klasy" według powieści Kornela Ma
kuszyńskiego. 

Praca nad tą sztuką sprawiła mi zno
wu dużo satysfakcji i radości. Próby 
z zespołem, składającym się z uczniów 
X klasy Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Tczewie, zaj
mowały bez reszty mój wolny czas. Po 
powrocie z pracy, około godz. 1700 i po 
zjedzeniu obiadu, pędziłem na próbę. 
Tu jakby spadało ze mnie zmęczenie 
trudami dojazdu i całodziennej pracy 
pod wodą. Tu czułem się w swoim ży
wiole, przeżywając na scenie perypetie 
Adasia Cisowskiego. Role dorosłych 
osób, występujących w „Szatanie z siód
mej klasy", grali członkowie komitetu ro
dzicielskiego. Znakomitym odtwórcą po
staci profesora historii był pan Stanisław 
Drobotowicz. Jego kreację typowego 
„belfra", zakochanego w swoim przed
miocie, o niezłomnych zasadach i nawy
kach, wspominano jeszcze przez długie 
lata. Matkę Wandy Gąsowskiej zagrała 
pani Palkowska, znana społeczniczka 
i amatorka z innych poprzednio wstawia
nych sztuk. Rolę jej męża, właściciela 
ziemskiego, zagrałem ja. 

Sztuka wzbudziła ogromne zaintere
sowanie, nie tylko wśród młodzieży 
wszystkich szkół w Tczewie, ale i spo
łeczeństwa całego miasta. Graliśmy chy
ba dziesięć razy, przy każdorazowo kom
pletnie wypełnionej sali liceum. Na wy
różnienie zasłużył właściwie cały zespól, 
ale szczególnie udaną partię zagrał Jerzy 
Lewandowski jako Adaś Cisowski. Rolę 
Wandy Gąsowskiej, jedynej nastolatki 
w tym gronie młodzieży męskiej, zagrała 
z wdziękiem Manuela Wojciechowska. 

(-) 
Od red.: Na tym kończymy druk fragmentów 
wspomnień Henryka Lemki, wybranych z jego 
obszernej Sagi rodzinnej. 

JOZEF M. ZIÓŁKOWSKI 

Z Zimnych Zdrojów 
na Czarny Ląd 
Rozmowa z misjonarzem werbistą 

Ojca Mirosława Kropidłowskiego, werbistę, 
spotkałem podczas obchodów dziesięcio
lecia istnienia Kociewskiego Kantoru Edy

torskiego. Po pięciu latach pracy na misjach, przy
jechał do Polski z Brazylii na trzymiesięczny urlop. 

O. Mirosław jest autorem cyklu interesujących 
publikacji p t . Etos mieszkańców Kociewia na 
tle literatury etnograficznej, zamieszczanych 
w poprzednich numerach naszego „Magazynu". 
Wszystko wskazuje na to, że Kociewski Kantor 
Edytorski ma zamiar tę pracę wydać w postaci 
książkowej 

- Czym dla ojca jest Kociewie? 
- Urodziłem się w Zimnych Zdrojach. Z sąsiedniej wsi Lubiki pochodził już 

nieżyjący ojciec Bernard Szyngwelski. który w 1972 roku wyjechał na misje do 
Paragwaju. Był to dalszy krewny, od niego dowiedziałem się o misjach. Do szkoły 
podstawowej chodziłem w Czarnej Wodzie, a średnią ukończyłem w Starogar
dzie Gdańskim. Po maturze w 1980 roku wstąpiłem do nowicjatu w Chludowie 
pod Poznaniem, następnie studiowałem w Nysie i Pieniężnie. Na trzecim roku 
teologii miałem możliwość wyboru kraju. Wybrałem Angolę. W 1987 roku wy
jechałem do Portugalii, gdzie w Lizbonie, do maja 1988 roku uczyłem się języka 
portugalskiego. 13 maja poleciałem do Angoli. 

- Jak wyglądało pierwsze zderzenie z Afryką? 
- Znalem ten kraj z opowiadań. Nigdy nie zapomnę, jak otworzyły się drzwi 

samolotu i zderzyłem się ze ścianą cuchnącej wilgoci, która panowała wszędzie. 
Człowiek słabł, trudno było chodzić po schodach. Wówczas w Luandzie pano
wała wojna, były tam wojska kubańskie. W pierwszych dniach bałem się, że ktoś 
mnie zastrzeli. Po dwóch, trzech tygodniach, jak nie było strzelaniny, wybu
chów, dziwiłem się. że panuje cisza. W Luandzie byłem rok, pracując na misjach. 

- Jak przyjęli księdza Angolijczycy? 
- Jest to najbardziej katolicki kraj w Afryce, dawna kolonia portugalska. 

W byłych koloniach portugalskich, takich jak Brazylia, Angola, Mozambik, 
wyspy Zielonego Przylądka, jest dużo katolików. W 1988 roku istniał w An
goli ustrój komunistyczny. Nie wolno było używać słowa Boże Narodzenie. 
Moim proboszczem był Brazylijczyk, który chciał zamieścić w miejscowej 
gazecie życzenia z okazji świąt i miał z rym wiele kłopotów. Pierwszy raz 
w gazecie angolijskiej ukazało się słowo Boże Narodzenie. 
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- Jak trafił ksiądz z Angoli do Brazylii? 
- W 1990 roku ciężko zachorowałem na malarię, 

a potem na żółtaczkę. W Luandzie był lekarz Leszek Na-
horski. Polak, który jest ordynatorem oddziału tropikal
nego szpitala w Redłowie. Na misji w pobliżu Luandy 
wyleczył mnie przy pomocy kroplówek i 60 tabletek chi
niny. Dzięki pomocy ambasady polskiej i ambasadora. 
Marka Kryńskiego, dostałem paszport włoski i udając, że 
jestem zdrowy, poleciałem do Rzymu. Tam miesiąc prze
leżałem pod kroplówką, czyszczono mi krew. Następnie 
przewieziono mnie do szpitala w Redłowie. Po wylecze
niu powróciłem do Angoli. Gdy w sierpniu 1990 roku 
zmarł na malarię argentyński brat zakonny tej samej mi
sji, poprosiłem aby skierowano mnie do Brazylii. Jestem 
proboszczem w dwóch parafiach: Santo Antonio do Ja-
cinto i Rubim w stanie Minas Gerais. diecezji Almenara. 

- Jak wielki jest stan Minas Gerais? 
- Jest olbrzymi, zmieściłaby się w nim cała Polska. 
- Na czym polega praca na misji? 
- W parafii jest 40 wspólnot. Obowiązuje tam inna 

niż w Polsce zasada życia religijnego. W Polsce ludzie 
idą do kościoła, a tam ksiądz idzie do ludzi. Mam samo
chód, który służy do transportu żywności i jeżdżę nim do 
poszczególnych wspólnot. Do niektórych trafiam też przy 
pomocy konia, muła. W moich parafiach, mieszczących 
się w granicach gmin, jest około 24 tysięcy wiernych. 
Na przykład Santo Antonio do Jacinto ma powierzchnię 
505 kilometrów kwadratowych, żyją tam ubodzy rolnicy 
uprawiający fasolę, mandziokę, hodujący kilka krów. 
W Rubim istnieje większość dużych gospodarstw. 

O. Mirosław Kropidłowski svd snuje swoje wspomnienia 
podczas spotkania z okazji 10-lecia 

Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
fot. Józef Ziółkowski 

- Oprócz katolickiego, jakie jeszcze inne wyznania 
istnieją w ojca parafiach? 

- Istnieją grupy protestantów, religie afrykańskie. Jest 
duża mieszanka religii. Często katolik rano idzie do swo
jego kościoła, potem protestanckiego i nocą do centrum 
spirytystycznego. Uważa, że jeżeli Bóg katolicki mu nie 
pomógł, to pomogą mu duchy. Jestem odpowiedzialny 
w diecezji za nich katolicki Odnowa w Duchu Świętym. 
Działa w nim około 8 milionów katolików, jest 62 tysiące 
grup modlitewnych. 

- A jak przedstawia się sytuacja życiowa ludzi? 
- Uspokoiła się już. w Brazylii sytuacja polityczna 

i gospodarcza. Rządowi udało się zdławić inflację, ale bo
gaci są jeszcze bogatszymi, a biedni biedniejszymi. Podzia
ły społeczne są tam bardzo widoczne. 

- Porozinawiajmy o zainteresowaniach ojca polskim 
regionalizmem. 

- Chodząc do szkoły wiedziałem, że nie jestem Ka
szubem. Moje słowa istniały w słowniku kociewskim księ
dza Sychty. Pamiętam, gdy mój wujek zakochał się 
w Kaszubce, to moja babcia była przeciwna temu mał
żeństwu tylko dlatego, że owa panna pochodziła z Ka
szub. 

Kiedy wstąpiłem do seminarium 1980 roku było nas 
59 chłopaków z różnych stron Polski. Uważano mnie za 
Kaszuba. Broniłem się przed tym określeniem i wtedy po 
raz pierwszy powiedziałem, że jestem Kociewiakiem. 
Wzbudziło to jeszcze większy śmiech. W szkole podsta
wowej w Czarnej Wodzie pani Renata Szatkowska chcia
ła nas nauczyć języka literackiego. Gdy wracałem do domu 
rozmawiałem po kociewsku. Moja mama Jadwiga, gdy 
pisze do mnie list, używa dużo słów kociewskich. W se
minarium w Pieniężnie musieliśmy wybrać temat 
pracy dyplomowej. Obrałem kierunek etnograficzno-
moralny. Promotorem był ksiądz Marian Faliszek, pro
fesor teologii moralnej w Pieniężnie. Zależało mu, 
abyśmy wybrali i opracowali tomy Kolberga. Sprzeci
wiłem się temu, bo chciałem opracować coś nowego. 
Zaproponowałem temat kociewski. Wówczas zaczął 
mnie przekonywać, że nie będę miał materiałów. Sta
rałem się udowodnić i zdobywałem książki, czasopi
sma, wiersze, przysłowia. Wiele pomógł mi Ryszard 
Szwoch ze Starogardu Gdańskiego. Moja praca z przy
pisami ma ponad 300 stron. 

- O czym ojciec w niej pisał? 
- O Kociewiu, życiu i zwyczajach w tym regionie. 

Urodziłem się w tej rzeczywistości, było to moje gnia
zdo. Chodząc do szkoły średniej miałem kompleksy, ba
łem się odezwać, by nie powiedzieć coś nie po polsku. 
W nowicjacie zastanawiałem się, jak powiedzieć: „dwa 
krowy" czy „dwie krowy". Interesuje mnie Kociewie, tu 
w Zimnych Zdrojach żyją moi rodzice. Katarzyna Pe-
plińska, która pracowała kiedyś w Kociewskim Magazy
nie Regionalnym przysyłała mi to czasopismo do Ango
lu. Jeżeli jest się daleko stąd, to człowiek jest ciekawy, 
co się dzieje w Polsce, na Kociewiu. 

- Jaki jest pogląd ojca na kulturę brazylijską? 
- Trudno to zdefiniować. Brazylia jest wielkim kra

jem. W południowych stanach jest dużo potomków Wło
chów, Niemców, Polaków. Otrzymuję gazetę polską 
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z Kurytyby. W moich parafiach żyją potomkowie Indian 
i Murzynów. Dzisiaj 80 procent ludzi ze wsi mieszka 
w wielkich miastach. Ich mieszkańcy zapomnieli języków 
swoich szczepów. Z moich parafii sporo mężczyzn pra
cuje na wielkich polach trzciny cukrowej, daleko w stanie 
Sant Paulo, najbogatszym w Brazylii. Tam zakładają ro
dziny, porzucając pierwszą żonę i dzieci. Jest to smutne. 
Drugim problemem jest rozpowszechniona i nadal sze
rząca się sterylizacja kobiet, wynikająca z ich woli a tak
że z chęci zarobku lekarzy 

- Co jest tego powodem? 
- Bieda i niechęć do posiadania dzieci. Bardzo dużo 

kobiet jest wygodnych. 
- Na jakie problemy natury moralnej trafia ojciec? 
- Głównie na problemy rozpadu rodziny i zaniku od

powiedzialności za nią. W Brazylii dosyć silne są prawa 
pracownicze i dzieci. Tych ostatnich nie wolno pociągnąć 
nawet za ucho. Policja nie może reagować na częste przy
padki publicznej prostytucji dziewcząt. 

- Jak udaje się ojcu pogodzić polską kulturę i morale 
z brazylijskimi stosunkami społecznymi? 

- Często Polacy próbują tubylców kwalifikować we
dług kategorii polskich. Zapominają, że to my wchodzi
my do ich kultury. Jako Polak muszę stawać się Brazylij-
czykiem, myśleć jak oni i jeść z nimi fasolę i mąkę 
z korzenia mandzioki. Ususzone liście mandzioki mają 
dużo żelaza, są one przysmakiem dla dzieci. Brazylijczy-
cy jedzą mało mięsa, warzyw. W mojej parafii zorganizo
wałem, przy pomocy ofiar z Polski, przedszkole dla bied
nych dzieci do lat siedmiu. Pomagają mi w tym wierni. 

Obecnie wybudowaliśmy centrum dla młodzieży, by 
po lekcjach miała zajęcie, mogła słuchać muzyki, czytać 
książki. Finansowo wspierają nas wierni z bogatszych bra
zylijskich stanów południowych. 

- Wspomniał ojciec o wspólnotach. Jaka jest ich rola 
w życiu duchowym, religijnym? 

- Nie wiem co bym bez nich zrobił, przecież odległo
ści z parafii do niektórych z nich wynoszą około 120 km. 
Na czele wspólnot stoją świeccy katolicy. W mojej parafii 
są tylko dwie wsie, gdzie zabudowania są skupione w jed
nym miejscu. Reszta to porozrzucane osady, z małymi 
centrami w postaci sklepu, szkoły. Nabożeństwa odbywają 
się regularnie w szkołach, pod drzewem. Często przycho
dzi na nie około 500 wiernych. Przewodzą im świeccy 
katolicy, wymagający przestrzegania pewnych zasad re
ligijnych. Są to przeważnie nauczyciele wiejscy. Gdy 
odwiedzam poszczególne wspólnoty, raz na dwa miesią
ce, udzielam tylko sakramentów świętych. Przygotowa
nie do sakramentów pozostawiam samym wiernym. Księ
ża katoliccy starają się zrozumieć kulturę brazylijską 
i tamtejsze zwyczaje. Muszą być bardziej tolerancyjnymi 
niż w warunkach europejskich. W ubiegłym roku zrobi
łem spotkanie w centrum spirytystycznym, gdzie wzywa
ne są duchy do leczenia chorób. Ponieważ znają oni zio
ła, a lekarstwa są drogie, zaproponowałem aby pomogli 
mi leczyć chorych. Tam trzeba być jednym z nich. Wiele 
zależy też od charakteru samego księdza i miejsca gdzie 
się pracuje. To, że pochodzę ze wsi pomaga mi w tej pra
cy, dlatego dobrze czuję się w brazylijskim środowisku 
wiejskim. 
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MIROSŁAW KROPIDŁOWSKI SVD 

Mimo wszystko 
jestem szczęśliwy 

Luanda, 19 czerwca 1988 r. 

Dnia 13 maja, o 9-tej z minutami, 
samolot wylądował na lotnisku 
w Luandzie. Już w drzwiach samo

lotu poczułem, iż jestem w Afryce. Niezwy
kły jest ten pierwszy wdech wilgotnego, 
o specyficznym zapachu, powietrza. Na 
lotnisku i właściwie prawie wszędzie wi
dać ludzi w mundurach, przypominają
cych, że przebywamy w kraju, w którym 
toczy się wojna i to jedna z najgorszych, 
bo domowa. 

Na lotnisku czekał na mnie i na Krzyśka nasz współ
brat - Janek Sporniak. Był bladziutki i niezbyt w humo
rze, gdyż trzęsła nim malaria i wyszedł z łóżka tylko po 
to, by nas powitać. 

W drodze do domu misyjnego mogłem zobaczyć 
tutejszą rzeczywistość - wszystko zniszczone, wielkie 
śmietniska, w których grzebały świnie i... dzieciaki 
(teraz trochę posprzątali, ale tylko z grubsza), co powo
duje, że codziennie sporo osób umiera na cholerę. 

W domu misyjnym spotkaliśmy przebywających tutaj 
współbraci - Holendra, Nikaraguańczyka, Brazylijczyka 
i dwóch Hiszpanów. Potem przyjechał jeszcze jeden Bra-
zylijczyk z misji oddalonej o 480 km. 

Moje pierwsze spotkanie z Afryką było raczej przy
jemne - wszystko nowe, egzotyczne. Męczący był jedynie 
upał i roje moskitów. Cały czas chodziłem spocony, 
a i noce nie przynosiły ochłody. 

Już od pierwszych dni poznawałem moje duszpaster
skie obowiązki w terenie, w biedniutkich kapliczkach, 
w nędznych chatkach. Wraz z jedną siostrą zakonną -
Polką odwiedziłem trędowatych, ludzi bez rąk i nóg. Kie
dy siostra robiła jednemu choremu zabieg, polegający na 
wycięciu całych kawałów skóry i mięsa, grzebiąc w pozo
stałościach stopy aż do kości, nie wytrzymałem i na chwilę 
wyszedłem na zewnątrz, aby popatrzeć na inną Afrykę. 
Widok był piękny, ale cóż z tego, skoro miałem tę świa
domość, że spora część tego terenu jest zaminowana. Trwa 
wojna. 
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Po tygodniu Luandę odwiedził 
ostatni z trzech obecnych tu misjonarz}' 
rodaków - Andrzej Fecho, który prze
bywa w tym kraju od pięciu lat. Jest 
w Nzeto, na misji oddalonej o 280 km 
na północ od Luandy. Od 1985 roku 
sytuacja znacznie się pogorszyła i te
raz jechać z Luandy do Nzeto jest 
wielkim ryzykiem. My jednak poje
chaliśmy na kilka tygodni, razem 
z Andrzejem. Zastanawialiśmy się 
w samochodzie nad odpowiednią na
zwą dla tej afrykańskiej drogi. Ja oso
biście nazwałbym ją „drogą ognia". 
Jadąc ma się bowiem świadomość gro
żącego niebezpieczeństwa. Pierwszy 
odcinek drogi jest asfaltowy, chociaż 
podziurawiony, ale część druga to już 
prawdziwe afrykańskie wertepy. Wra
żenie robi widok popalonych, postrze
lonych, strasznie powyginanych cięża
rówek i innych samochodów. Jedne 
wyleciały w powietrze na minach, inne 
zostały zniszczone w bezpośrednim 
ataku z zasadzki. Są tutaj te sprzed 
dwóch, ale i te sprzed kilku dni. An
drzej mówił, że kilka razy już uniknął 
śmierci, raz wyprzedzając, innym ra
zem spóźniając się na atak. Kiedyś, 
wraz z siostrą Sylwestra, przejechali 
w jakiś cudowny sposób przez miejsce, 
gdzie w dwie godziny później wyleciały 
na minach dwie ciężarówki. Nie wia
domo, czy „land-rower". którym jecha
li był zbył lekki, aby zdetonować minę. 
czy założono je już po ich przejeździe, 
lub też o kilka centymetrów ominęli 
śmierć, bowiem ciężarówki zazwyczaj 
mają podwójne koła. 

Gdy tak jechaliśmy, mimowolnie 
wpatrywałem się w ziemię, żeby nie 
najechać na coś podejrzanego. Nie
jeden już misjonarz zginął na minach. 
Stąd ten niepokój. Grozę budzi wy
palona czarna trawa z wielkimi bao
babami, nie wiadomo też, kto kryje 
się w gęstych chaszczach. 

Innym niebezpieczeństwem są 
ciężarówki wojskowe. Droga jest ra
czej rzadko uczęszczana, a gdy już 
ktoś jedzie, to stara się jak najprędzej 
dotrzeć na miejsce, uważając na za
krętach. 

Szczególnie utkwił mi w pamięci 
widok spalonej ciężarówki-cysterny. 
z którą związany był pewien epizod, 
opowiedziany z przejęciem przez An
drzeja: 

- Przez tyle kilometrów przekli
nałem tę cysternę, a teraz stoi spalo

na wśród innych pojazdów. Jak to 
było? Wyjechałem z Nzeto i w dro
dze natknąłem się na konwój cięża
rówek. Trudno jest wyminąć na tej 
drodze takie wielkie samochody, ale 
co pewien czas któryś mijałem. Jed
nak ta cysterna zagrodziła mi drogę, 
a kierujący nią żołnierz złośliwie nie 
pozwalał mi na wyprzedzenie. Dopie
ro, gdy kolumna się zatrzymała, aby 
ludzie mogli załatwić swoje natural
ne potrzeby, udało mi się wyrwać do 
przodu. Po jakimś czasie usłyszałem 
odległą strzelaninę. Nadusilem moc
niej na gaz. Następnego dnia dowie
działem się, że partyzanci zrobili 
z tego konwoju masakrę. Trzy dni 
później wracałem do Nzeto. Widzi
cie, ile w tym jednym miejscu jest 
popalonych ciężarówek. Nie możecie 
sobie wyobrazić jak paskudny jest 
smród ludzkich ciał. Zginęło tutaj 
trzydzieści osób... 

Dłuższy czas milczeliśmy. Co od
cinek mijaliśmy posterunki uzbrojo
ne w karabiny maszynowe. Żołnierze 
prosili nas o różne drobne rzeczy 
Andrzej miał w zapasie paczkę pa
pierosów, chociaż z naszej trójki nikt 
nie palił. Szkoda tych młodych chło
paków, którzy siedzą na placówkach 
w buszu, często cierpiąc głód i strach 
przed atakiem partyzantów, czyli in
nych Angolijczyków. 

Wszyscy raczej szanują tu misjo
narzy, co jednak nie przeszkadza ich 
mordować. W ciągu ostatnich kilku 
lat zginęło dwudziestu kilku księży 
i sióstr zakonnych, a w tym i dwóch 
Polaków - Alojzy Jurek i Woźniak. 
Widziałem zdjęcia z pogrzebu tego 
drugiego. Chłop był wielki, z wąsem 
(Jasiu Sporniak. który uczestniczył 
w jego pogrzebie, mówił że wyglądał 
jak nasz słynny bramkarz. Młynar
czyk). Spoczął na cmentarzu w Ma-
lange. Był kapłanem przez, niecały 
rok. Natomiast ciała diakona Jurka 
nigdy nie odnaleziono. Wcześniej 
umarła z wycieńczenia siostra zakon
na, która jechała tym samym samo
chodem, co Alojzy. Pochowali ją par
tyzanci z wielkim szacunkiem i o jej 
miejscu spoczynku było wiadomo. 

W Nzeto (gdzie będzie pracował 
Krzysiek), w Tomboeo i innych miej
scowościach ludzie żyją w ciągłym 
strachu. Wielu tu uzbrojonych żołnie
rzy Część ludzi śpi na „lavras'\ czy
li na swoich polach uprawnych, gdzie 

jest mnóstwo moskitów i innego ro
bactwa, więc ludzie odczuwają wciąż 
zmęczenie, 

W Tomboeo byłem tydzień po ata
ku partyzantów, którzy bez większe
go wysiłku uczynili w miasteczku 
spustoszenie, zabijają i raniąc kilku 
żołnierzy, paląc samochody i niektóre 
budynki. Zabrali młodych chłopa
ków, dziewczyny i różne rzeczy ma
terialne. Młody niemiecki kapłan, 
Konrad, po dopiero zakończonej 
strzelaninie poszedł się modlić przy 
zabitych. Opowiadał potem, jak wy
gląda człowiek podziurawiony kula
mi z karabinu maszynowego. 

Mimo istniejącej sytuacji praco
waliśmy normalnie, a po kilku tygo
dniach wróciliśmy do Luandy. Oka
zało się, że jesteśmy jedynymi, którzy 
jechali tą drogą od tygodnia, gdyż 
właśnie przed tygodniem spalono 
kolejną ciężarówką. My jednak do
tarliśmy do stolicy szczęśliwie. 

W Luandzie zostanę na dłużej. Już 
rozpocząłem pracę na parafii. Jest nas 
tylko dwóch - mój proboszcz, Brazy-
lijczyk i ja. a na terenie parafii mie
szka 150 tysięcy ludzi. Wielka tu 
bieda, biwakuje wielu uchodźców 
z prowincji, szerz}' się bandytyzm. 

Już się przyzwyczaiłem do sytua
cji. Conocna strzelanina nie robi na 
mnie wrażenia. Po 21-ej nikt raczej 
nie opuszcza domu. Zbyt wielu kręci 
się po ulicach uzbrojonych bandytów. 
W maju, w samo południe, do głowy 
żony ambasadora szwedzkiego przy
łożono pistolet i zmuszono ją do po
łożenia się twarzą w piasek. Zabrano 
jej samochód ze wszystkim, co w nim 
miała. 

Również mój proboszcz, który jest 
bardzo schorowany, miał o czym opo
wiadać. Kiedyś musiał jechać prawie 
sto kilometrów z przyłożoną do ple
ców lufą karabinu, bo jednemu pija
nemu oficerowi zachciało się piwa 
ukrytego daleko od Luandy. 

Angola to piękny kraj, a miejsco
wi ludzie są naprawdę dobrzy. Ango-
lijczycy, gdyby mieli pokój i odpowie
dnie rządy, mogliby z kraju uczynić 
raj. To przecież bogate państwo, 
a tylko wojna zrobiła z ludzi nędza
rzy. 

Byliśmy na przejażdżce wzdłuż 
oceanu, a właściwie kanału, który 
tworzą wyspy. Widok był wspaniały, 
woda przyciągała do kąpieli, od której 
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powstrzymywała nas jednak wiado
mość o błąkających się tu od niedaw
na rekinach. Miały one już „przeką
skę" z jednego Kubańczyka i jednego 
Angolijczyka. którzy wcale głęboko 
nie wchodzili do wody. Nie mogli
śmy więc ochłodzić naszych spieczo
nych afrykańskim słońcem ciał. Zu
pełnie nie mogę sobie wyobrazić, co 
to będzie, gdy przyjdzie fala prawdzi
wych upałów, bo na razie jest tutaj 
zima. 

Jestem zaszczepiony przeciw cho
lerze i febrze, a że w Nzeto wilczur 
przejechał mi zębami po plecach, mu
siałem też dostać jeszcze szczepion
kę przeciw tężcowi. Mnie jeszcze 
oszczędziła malaria, chociaż pełno 
mam śladów po ukąszeniach moski-
tów. Za to Krzysiek przeszedł już swój 
afrykański chrzest. Przeleżał tydzień 
w łóżku z czterdziestostopniową go
rączką, pocąc się niesamowicie i nie 
mogąc zasnąć w nocy. Musiał zaży
wać tabletki, zwane przez nas truci
zną, bo niszczą wątrobę. Krzysiek 
wszedł z tej choroby i na razie ma 
spokój do... następnego ataku. 

Mimo wszystko jestem szczęśli
wy, że mogę pracować tu w tym afry
kańskim buszu. Prostota życia tych 
ludzi i ubóstwo pozwalają człowieko
wi lepiej spojrzeć na innych i na sie
bie. Przez te półtora miesiąca widzia
łem i przeżyłem tyle, że na Izy mnie 
już nie stać. 

Od redakcji 
Ten tekst przeleżał w redakcyjnej 

teczce kilka lat. Zamierzaliśmy zai
nicjować nim nową rubrykę zatytu
łowaną Listy ze świata. Ale ten 
list, gdy nadszedł, nie mógł być dru
kowany ze względów politycznych. 
Wstępne informacje z urzędu cenzo
ra (OUKPPiW) wskazywały na to, że 
tekst zostanie wstrzymany. Wówczas 
nie można było wspominać o tym, że 
lewicowo-socjalistyczny Ludowy 
Ruch Wyzwolenia Angoli (MPLA) 
jest wspierany przez wojska kubań
skie, które praktycznie okupowały ten 
kraj - w obawie przed opozycyjną par
tyzantką największego ugrupowania 
etniczno-patriotycznego. zwanego 
Narodowy Front Wyzwolenia Angoli 
(FNLA).' 

Drukujemy ten list dopiero teraz, 
przy okazji wywiadu z jego autorem. 

MIECZYSŁAW HAFTKA 
BERNARD JESIONOWSKI 

Miniaturowy widok 
średniowiecznego Tczewa 

z około 1485 roku 

o wiosny 1945 roku wnętrze gdańskiego Dworu Artusa 
zdobił, między innymi, jeden z najwspanialszych 
przykładów pomorskiego malarstwa tablicowego -
obraz „Oblężenie Malborka"1. Tematycznie dzieło 

związane jest z wojną trzynastoletnią i miało upamiętniać wkład 
Gdańska w zbrojnym zajęciu Malborka w sierpniu 1460 roku. 

Malarskie dzieło charakteryzuje niezwykła wierność i precyzja 
w odtworzeniu działań wojennych, szczegółów architektury a przede 
wszystkim topografii terenu. Artysta znał z autopsji nie tylko Mal
bork, którego widok znalazł się w centrum, na pierwszym planie 
obrazu. Nieobca była mu także topografia Żuław, jak również roz
planowanie i główne akcenty architektury najbliższych, sąsiednich 
miast, to jest Gniewa (przypuszczalnie, nie jest to pewne), Tczewa, 
Gdańska i Elbląga. Dał temu wyraz w kompozycji dzieła, umie
szczając na odległym horyzoncie miniaturowe widoki wyżej wy
mienionych ośrodków miejskich. Nie ma żadnych wątpliwości, 
że trzy z nich dotyczą: Tczewa, Gdańska i Elbląga. Najbardziej 
rozwinięta i przez to wiarygodna jest panorama Tczewa. Artysta 
sam zidentyfikował poszczególne widoki, umieszczejąc przy nich, 
a właściwie nad nimi, nazwy wyraźnie czytelne na reprodukcjach 
zaginionego obrazu. 

Miniaturowy widok Tczewa został wciśnięty między wysokie 
wzgórza. Pomimo wyraźnej przesady w przedstawieniu najbliż
szego otoczenia miasta, zawiera on szereg szczegółów, które 

w świetle konfrontacji z późniejszymi źródłami należy uznać za prawdziwe. 
Artysta znał między innymi położenie miejsca straceń. Szubienica w Tcze
wie znajdowała się na wzgórzu położonym na południu od miasta (jak to jest 
przedstawione na obrazie), w pobliżu cmentarza żydowskiego i granicy ze 
wsią Bałdowo. Znal także szczegóły topograficzne przeprawy promowej 
na Wiśle, czynnej tu conajmniej od lokacji lub jeszcze bardziej odległych 
czasów. Na przedpolu miasta, na wschodnim brzegu Wsiły, „leży" na brzegu 
prom będący długą, płaskodenną zapewne łodzią o niskich burtach. Z prze
prawą tą koresponduje trakt dochodzący od zachodniej strony, od Bramy 
Wodnej, do nabrzeża portowego umieszczonego w niewielkiej zatoczce. 
Z takiego przedstawienia zdaje się wynikać związek traktu z przeprawą 
promową oraz portem dla statków. Artysta notuje wzmożony ruch jedno
stek pływających na Wiśle. Kilka dużych jednostek płynie pod żaglami 
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Oblężenie Malborka. Olej na desce, malarz nie znany, około 1485 roku, do 1945 roku w Dworze Artusa w Gdańsku 

w kierunku Gdańska. Natomiast w rejonie Tczewa aż 
trzy statki stoją na kotwicy, w tym jeden na wprost mia
sta. Zdaje się to dość jednoznacznie sugerować ważną, 
portowo-handlową funkcję tego ośrodka. 

Przestrzeń lokacyjnego Tczewa, ograniczona cegla
nymi murami obronnymi, była niewielka. Może właśnie 
z tej przyczyny odczuwa się na omawianym widoku prze
sadną przewagę miejskich budowli sakralnych i muni
cypalnych nad zabudową mieszczańską, z natury rzeczy 
w tym okresie bardzo skromną. Zgodnie z historyczną 
prawdą na obrazie wyraźnie wyróżniono dwie strefy osa
dnictwa: dolne i górne miasto. 

Zgodnie z kierunkiem widoku na pierwszym planie 
panoramy widnieje Dolne Miasto. Jest ono widoczne frag
mentarycznie, gdyż w dużej mierze przesłania je zieleń. 
Z prawej strony widać niewielki fragment muru (ta par
tia obrazu jest mało czytelna), który - sądząc z lokaliza
cji - można wiązać z zamkiem Sambora lub murem obron
nym nadwiślańskiej partii miasta. U podnóża skarpy 
pradoliny Wisły, poniżej dobrze rozpoznawalnego kla
sztoru dominikanów', artysta uwieńczył kilka szczytów 
domów mieszczańskich, usytuowanych wśród zieleni 
(ogrody miejskie?). 

Najbardziej interesujący obiekt widoczny jest w dol
nym, lewym rogu panoramy. Na tle wysokiej, jasnej jak 
gdyby dobrze oświetlonej góry, wyraźnie czytelny jest 
kontur narożnej baszty, znanej pod nazwą Wieża Wodna. 

Baszta ta widoczna jest na kilku późniejszych planach 
Tczewa z czasów wojen polsko-szwedzkich2, a w szczególno
ści na mapie urządzeń fortyfikacyjnych miasta z 1634 roku, 
wykreślonej przez geodetę F. Getkanta3, pozostającego 
w służbie króla Władysława IV oraz znana jest z rysun
ku aksonometrycznego, zamieszczonego w dziele S. Pu-
fendorfa4. Jej usytuowanie w terenie ustalono podczas 
badań ratowniczych, prowadzonych w 1982 roku w wy
kopie kolektora kanalizacyjnego w obrębie boiska Liceum 
Medycznego przy ul. Wodnej 85. 

Natomiast Górne Miasto prezentuje się okazale. Na 
krańcu północnym panoramy widoczny jest masyw (przy
puszczalnie w dolnej partii czworoboczny) wieży, którą 
można identyfikować z Bramą Wysoką czyli Gdańską. 
Górna partia obiektu, wieloboczna, z otwartym krenela-
żem, została przykryta ceglanym, stożkowatym (?) da
szkiem. Podobne zwieńczenia posiadają pozostałe baszty 
bramne, to jest Brama Młyńska oraz Wodna czyli Mal-
borska. Pierwsza z nich, najwyższa, z widocznym prze
jazdem bramnym, została zgodnie z topografią usytuo
wana w pobliżu fary, którą identyfikujemy po sylwetce 
budowli, a przede wszystkim po charakterystycznej wie
ży dzwonnej. górującej na wszystkich późniejszych wi
dokach nad miastem. Na jej tle widnieje nieco niższa 
wieżyczka, także przykryta ceramicznym, czterospado
wym (?) dachem, związana zapewne z najstarszą fazą 
budowy oratorium dominikańskiego. Dolna jej partia 
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Oblężenie Malborka. Fragment, Miniaturowa panorama Tczewa od wschodu 

została wkomponowana jeszcze w XIII wieku w poligo
nalne zaniknięcie prezbiterium kościoła Ordo Praedica-
torum. W czasach późniejszych została obniżona do wy
sokości korony murów świątyni i stanowi dziś łącznik 
architektoniczny pomiędzy prezbiterium a zakrystią. 
Obecnie jest wykorzystana jako klatka schodowa prowa
dząca na strychy kościoła. 

Zza kalenicy fary wylania się wieżyczka i fragment 
szczytu ratusza, zaś obiekt zamykający na obrazie prze
strzeń między bramami Młyńską a Gdańską można praw
dopodobnie wiązać ze szpitalem świętego Jerzego. Znaj
dował się on już poza murami miejskimi w obrębie 
późniejszych cmentarzy w rejonie obecnego Muzeum 
Wisły. 

Południową partię widoku zamyka wysoko wypiętrzo
na wieża Bramy Wodnej. Na jej tle. powyżej portu ale 
w obrębie założenia ruralistycznego. znajduje się znacz
nych rozmiarów budynek górujący nad otaczającą go za
budową. Wyłania się on spoza szczytów widocznych tu 
kamienic. Nie widać artykulacji jego fasad, ale ze skali 
można domniemywać, że mógł on pełnić w strukturze 
średniowiecznego Tczewa niepoślednią rolę. 

Jak wykazaliśmy powyżej, artysta przedstawił już naj
ważniejsze budowle municypalne. Cóż to więc za obiekt? 
Zajrzyjmy do materiałów, które mogą wyjaśnić tę zagad
kę. Podstawą może być dokument wystawiony przez Krzy
żaków w 1364 roku. Znajduje się w nim akapit mówiący 
o istnieniu w obrębie miasta ,.domu zakonnego" zwane
go w nim „huB6. Jak wynika z innych dokumentów, wójt 
krzyżacki Tczewa rezydował w pobliskim Sobowidzu. 
Jednak Krzyżacy znani z tego, że dbali o własne intere
sy, musieli mieć w tym tak ważnym mieście załogę pil

nującą porządku oraz spraw gospodarczych. Było prze
cież to miasto ważnym nadwiślanym portem morskim, 
leżącym poza tym na skrzyżowaniu traktów drogowych, 
biegnących z południa do Gdańska oraz z zachodu, 
z Marchii, w głąb Państwa Zakonnego. Omawiane miej
sce idealnie nadawało się na lokalizację tego, tak ważne
go dla Zakonu, obiektu. Leżało w bezpośrednim sąsiedz
twie Bramy Wodnej, kontrolowało wjazd przez nią do 
Tczewa, a nade wszystko dawało wgląd w ruch statków na 
Wiśle oraz promów na przeprawie przez rzekę. I jeszcze 
jeden argument przemawiający za taką funkcję widocz
nego na panoramie budynku - układ urbanistyczny w tej 
części tczewskiej starówki nigdy nie uzyskał regularnego 
rysunku, typowego dla średniowiecznych miast. I bardzo 
długo. aż. do XIX wieku, był to teren niezabudowany. 

P r z y p i s y 
1. Podstawowe kompendium wiedzy o zaginionym obrazie stanowi 

praca pod tytułem Malarstwo gotyckie na Pomorzu Gdańskim, War
szawa - Poznań 1990, autorstwa: J. Domasłowskiego, A. Karłowskiej-
Kamzowej i A. S. Labudy. 

Autorzy niniejszego tekstu traktują go jako wstępną informację -
komunikat, gdyż w najbliższej przyszłości zamierzają opracować szerszą 
analizę najstarszego widoku Tczewa, w oparciu o późniejsze źródła iko
nograficzne, kartograficzne i pisane. 

2. Przede wszystkim chodzi tu o barwne szkice - plany, zamieszczo
ne w kronice 1. Hoppego, której oryginał przechowywany jest w Woje
wódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku. 

3. T. Nowak, Polski atlas wojskowy z lat 1634 - 1639, „Studia i 
Materiały do Historii Wojskowości" t. VI, 1960. 

4. S. Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Suiciae rege gestis 
commentariorum libri septem, Norymberga 1696. 

5. M. Haftka. Sprawozdanie z badań ratowniczych na terenie Dol
nego Miasta w Tczewie w 1982 roku. mps w archiwum Muzeum Arche
ologicznego w Gdańsku. 

6. Preussisches Urkundenbuch, Bd. 6, Lieferung 1 (1362 -1366). 
Hg. v. Klaus Conrad, Marburg 1986, nr 273, str. 152. 
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ANDRZEJ K. WASKIEWICZ 

Kociewski świat baśni 

Kociewski Magazyn Regionalny, jako czasopismo poświęcone historii, etnografii, 
sztuce ludowej, kulturze materialnej i obyczajom, pełni także rolę regionalneego 
pisma literackiego, publikującego teksty współczesnych autorów z terenu głównie 

Kociewia, ale także szerzej - Pomorza Gdańskiego. Na jego łamach recenzenci również 
oceniają ich książki. 

W latach 1986-1989 znajdował się tu dział Legendy, Podania, Baśnie, publikujący 
teksty, których adresatem był - jak można sądzić - czytelnik dziecięcy. Są to bowiem lite
rackie opracowania baśni, nie teksty folklorystyczne, ale właśnie literackie opracowania. 

Autorami tych opracowań byli pisarze uprawiający 
inne gatunki twórczości literackiej: Janina Soszyńska. 
Roman Landowski, Andrzej Grzyb - podpisujący swoje 
teksty pseudonimem Stefan A. Fleming. Prócz nich po
jedyncze teksty opublikował Józef Cejnowa (Jasienickie 
dzwony, nr 2 z 1987 r.) oraz Helena i Jan Walaszewscy 
(Murzynek, nr 5 z 1988 r.). Przy tym ostatnim tekście 
znajduje się informacja, iż w 1980 roku Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kociewskiej rozpisało konkurs na pra
ce literackie o starogardzkim Murzynku. Ta, którą opu
blikowano, lokalizuje jego historię w czasie Jana Sobie
skiego i odsieczy wiedeńskiej. 

Teksty Janiny Soszyńskiej znalazły się potem w jej 
wydanej w 1989 roku książce W krainie słonych wia
trów. Pierwszy z nich. Legenda o Królowej Pomorza, 
wiąże się z rzeźbą uśmiechniętej Madonny z Piaseczna 
i należy do typu legend o cudach. Tu Madonna uzdrowi
ła syna biednego smolarza, tkniętego paraliżem nóg. 
Drugi. Tajemnica jeziora Czartówko, (nr 2 z 1987 r.) 
należy do typu baśni o złych panach i cnotliwych dzie

wicach. Baśnie Soszyńskiej (dotyczy to nie tylko tekstów 
drukowanych w Magazynie) mają cel, jak się zdaje, 
przede wszystkim edukacyjny: autorka dba o rekosntruk-
cję tła historycznego, odniesienia o teraźniejszości. Na
pisała zresztą nie wydany, rodzaj baśniowego przewo
dnika po wybrzeżowych miejscach kultu. 

Tekst Romana Landowskiego (Zakochani ze Świętego Je
ziora, nr 4 z 1987 r.) wszedł potem w skład tomu baśni 
Łabędzi lot Damroki. Jest to opowieść o miłości chrze
ścijanina i poganki, w dodatku jeszcze kapłanki, córki 
żercy. Zdaje się, że imię bohaterki. Liliana, bardziej wiąże 
się z. Lilią Wenedą. niż etnograficznym przekazem. A sama 
baśń należy do licznych legend o zatopionych w jeziorach 
kościołach i dzwonach, odzywających się w noc świętojań
ską. Przesianie jest zacne: religia też może dzielić, a gdy 
chrześcijanie - co prawda świeżo nawróceni - wezmą się za 
łby. Pan Bóg ukarze ich piorunami i śmiercią. 

Soszyńska i Landowski tworzą, pewnie na kanwie za
chowanych przekazów; historie pouczające. Uczące daw
nych dziejów i dające wyraziste przesianie moralne. 

Ilustracje Jana Miśka do zbioru baśni Romana Landowskiego Jasna i Dersław 
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981 



Natomiast dwojga imion Fleming się baw. Tekst Jak 
dobry diabeł Jankowi fujarkę podarował przywołuje po
stać Smentka, ale to niegroźny diabeł, który cieniem 
położył się na pomorskiej historii - jak w znanym ujęciu 
Żeromskiego, ale jeden z ludowych diabłów - nieudacz
ników, co to - w głębi ducha dobrzy' - zła czynić nie po
trafią (za co go zresztą piekielne szefostwo na wieczyste 
przebywanie w piekle skaże). Taką opowieść można róż
nie wystylizować. Fleming wystylizował ją jako rodzaj 
sprawozdania ze służbowej delegacji. Bo w piekle też obo
wiązuje służbowa pragmatyka, krążą pisma, sprawdza 
się statystyki, pisze memoriały, gdzie w kolejnych paragra
fach wyliczone są diabelskie obowiązki, kary i nagrody... 

Skarb (nr 3 z 1987 r.) to opowieść o chciwości, o tym 
mianowicie, iż. posiadanie skarbu, z którego strach sko
rzystać, niczym nie różni się od biedy. Przesianie tym 
razem jest zacne: „praca z ochotą przerabia nawet słomę 
w szczere złoto". Nie inaczej dzieje się w Drewnianym 
ptaku (nr 5 z 1988 r.): Pan Bóg podarował biedakowi cu
downego ptaka, mówiąc „On ci pomoże". I pomógł. Za
chwycona urodą ptaka, na Jaśka zwróciła uwagę „Ma-
rynka zza rzeki". Pobrali się i dobrze im się wiodło. Czy 
tylko dlatego, że Marynka niejaki posag mu wniosła, au
tor już nie mówi. Takoż dzieje się i w obszernym tekście 
Gotuj garnku, gotuj, bo dzieci moje głodne. Tym razem 
jest to opowieść z gatunku „chciwość ukarana, cnota na
grodzona". Biedak nakarmił żebraka, żebrak dał mu cu
downy garnek, co sam z. siebie jadło wszelakie gotuje. 
Odtąd się biedakowi odmieniło. Aliści, gdy pożyczał ów 
garnek bogatemu a chciwemu sąsiadowi, len o mało co 
w kluskach, co je garnek produkował, się nie utopii. Przy 
okazji, gdy garnka nie było. przekonali się - on i żona -
że tak naprawdę, to już mogą się bez niego obejść... 

Jak nietrudno zauważyć, są to opowieści zbudowane 
na kanwie ludowych przekazów. 

Józefa Ceynowy Jasienieckie dzwony (nr 2 z 1987 r.) 
opatrzone są informacją „Na podstawie opowiadań oko
licznych mieszkańców z lat I wojny światowej". Jest to 
legenda z Małego Kacka kolo Serocka, z. cyklu legend 
o zatopionych dzwonach, których nikt wydobyć nie 
mógł. aż. w końcu postanowiono, że wydobędą je nie
letnie, więc bezgrzeszne, dziewczęta. I one także nie 
stanęły na wysokości zadania, choć upominano je. by 
w trakcie wyciągania, nie myślały o żadnych ziemskich 
sprawach. Niestety, myślały, i dzwony pozostały w je
ziorze. Jedyny to tekst zachowujący, co prawda tylko 
w dialogach, stylizację gwarową. 

Próbka tekstów z Magazynu jest wprawdzie niewiel
ka ale można w niej dostrzec pewną, dość wyrazistą ten
dencję. Stary wzór opracowania ludowego przekazu, ak
ceptującego historyczne tło (więc mającego cel eduka
cyjny), opowiadana historia wpleciona w pewne ogól
niejsze prawidłowości (zły pan czychający na niewieścią 
cnotę, konflikty między nową a starą religią, cudowna 
boska opieka etc) ustępują swobodnym wariacjom „na 
kanwie", w dodatku wpisujące je w nowsze konwen
cje, jak choćby tę, że piekło nie jest już stylizowane na 
system podległości feudalnych, ale wielki urząd... 

Zapewne jest to jedna z możliwości literackiego opra
cowania folkloru. Jeśli jest to jeszcze folklor. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie 

wspólnie z redakcją 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego" 

o g ł a s z a 

KONKURS NA REPORTAŻ 
według następujących zasad: 

1. Przedmiotem konkursu jest tekst utworu publicystycz-
no-literackiego o typowych cechach reportażu różnych odmian 
- społecznego, obyczajowego, turystycznego, gospodarczego czy 
kulturalnego - w postaci autentycznej z wyłącznym wykorzysta
niem faktografii bądź przemieszanej z fikcją fabularną. 

2. Konkurs ma charakter otwarty: mogą w nim uczestni
czyć wszyscy autorzy, bez względu na miejsce zamieszkania, 
profesję i dotychczasowe doświadczenia i staż publicystyczny. 

3. Nadsyłać można wyłącznie teksty oryginalne, specjal
nie na konkurs napisane. Ujawnienie tekstów dawnych, już 
kiedyś publikowanych, czy wtórnych spowoduje wyelimino
wanie takiej pracy z konkursu. 

4. Tematycznie reportaż winien dotyczyć zagadnień i zda
rzeń związanych z Tczewem bądź ziemią tczewską, tzn. rejo
nem dawnego powiatu tczewskiego. Celem konkursu jest bo
wiem zgromadzenie nowych wartościowych tekstów o współ
czesnym obrazie Tczewa i ziemi tczewskiej, związku miasta 
z regionem pomorskim, przenikaniu tradycji z teraźniejszością. 

5. Organizator liczy na ujawnienie się nowych autorów, 
zdradzających zdolności publicystyczne w gatunku reportażu. 
W zależności od wartości i ilości zgłoszonych prac, jury może 
powołać odrębną kategorię autorów młodych. 

6. Tekst może być uzupełniony materiałem ilustracyjnym 
- fotografiami, mapami, planami, szkicami, rysunkami czy re
produkcjami dokumentów. Autorzy mogą, jeżeli obawiają się 
utraty tych materiałów, opisać tylko ich zawartość. 

7. Objętość pracy - licząc sam tekst - winna mieścić się 
w granicach od 8 do 12 stron znormalizowanego maszynopisu 
lub wydruku komputerowego (jedna strona winna odpowia
dać 30 wersom druku po 65-70 znaków). Wyjątkowo zostaną 
uwzględnione rękopisy, jeżeli będą czytelne. 

8. Konkurs ma charakter tajny, dlatego też każdy tekst 
oprócz tytułu musi być opatrzony dowolnym godłem autora 
(słownym lub liczbowym), a w załączonej zaklejonej koper
cie, opisanej tym samym godłem, winny się znajdować dane 
personalne autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ewen
tualnie też nr telefonu) i wiek. Ilość prac jednego autora nie 
jest ograniczona, ale każdy samodzielny tekst musi posiadać 
odrębne godło. 

9. Prace należy składać lub nadsyłać w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 kwietnia 1997 roku (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Redakcja „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego" w Tczewie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 
83-110 Tczew, Miejska Biblioteka Publiczna, z dopiskiem 
„Konkurs na reportaż". Ogłoszenie wyników konkursu nastą
pi w czerwcu 1 997 roku w ramach Dni Ziemi Tczewskiej, 
o czym uczestnicy powiadomieni zostaną korespondencyjnie, 
a werdykt opublikowany zostanie w lokalnej prasie. 

10. Najlepsze teksty wyróżnione zostaną nagrodami pie
niężnymi, ufundowanymi przez organizatora, Urząd Miejski 
w Tczewie i dowolnych sponsorów, którzy dodatkowo premio
wać mogą wyróżnienia specjalne za teksty o szczególnie inte
resującej tematyce. 

11. Prace oceni jury, powołane przez organizatora konkur
su, które dokona podziału nagród w zależności od poziomu 
i liości zgromadzonych tekstów. Reportaże nagrodzone i wy
różnione publikowane będą na lamach kolejnych numerów 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego". Jury może wyty
pować do druku również inne, nie nagrodzone teksty. 

12. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje orga
nizatorowi, natomiast werdykty i opinie jury są ostateczne i nie 
podlegają odwołaniu. 
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ANDRZEJ STEFAN FLEMING 

Tabakierka 

Długie jesienne wieczory pełne skrzypiącej ciszy, 
postrzępionych cieni i chlebowych zapachów. Domowe 
wieczory bez początku i końca. Kwadranse, półgodziny, 
godziny nieprzeliczone, wciąż następujące po sobie ude
rzenia zegarowego serca. Godziny rozsypane jak żołędzie 
i kasztany na okiennym parapecie. Godziny długie, lecz 
trwające ledwo przez mgnienie jak gwiazda spadająca. 

Kiedy tylko przestawało padać przez odpływające 
chmury wpierw przedzierał się księżyc, a potem na pod
parte dachem stodoły niebo wysypywało się mrowie 
gwiazd. Mniejsze i większe punkciki tworzyły Wielki Wóz 
i Mały, wokół których pływały Ryby, pasł się Koziorożec 
i polował Strzelec. To była moja wielka tajemnicza księga. 
Czytałem ją bez końca, a ona wciąż zmieniała początki, środ
ki i zakończenia swych roziskrzonych opowieści. 

- Cóż takiego ciekawego widać na podwórzu, że sie
dzisz z nosem przyklejonym do szyby - pytał dziadek. 

- Bliźnięta właśnie się pokłóciły - odpowiadałem. Dzia-
dak z politowaniem kiwał głową. 

- ja o chlebie, on o niebie. A to ci dopiero dziw, bliźnię
ta się pokłóciły. Nie może być! 

Szeleścił rozłożoną na stole gazetą, składając ją wiele 
razy powoli, dokładnie, dla pewności popukując nią w stół. 
Dziadek dobrze wiedział, o czym mówię. Sam nauczył mnie 
czytania gwiezdnej księgi, mimo to lubił udawać, że nic 
nie rozumie z tego mojego czytania i pomrukując popuki-
wał się w głowę, mówiąc do babci: 

- Widzisz go, w gwiazdach czyta. Gazetę spróbowałby 
przeczytać, ale on woli w gwiazdach czytać - przekoma
rzał się dziadek sam z sobą. - Co, smyku, a może zagramy 
w łapki? 

Zaczynała się gra w skaranie Boże, jak mawiała babcia. 
Nie w łapki, a w skaranie Boże. Ciszę izby i domu nagle 
zapełniały śmiechy i wrzaski. Trwało to tak długo, dopóki 
dziadek nie zmęczył się, a mnie za bardzo nie rozbolały 
obite dłonie. Prawie zawsze gra w łapki, czyli w skaranie 
Boże, kończyła się pochwyceniem moich rąk przez dziad
kowe i groźnym, lecz proszącym żądanie: 

- Powiedz wierszyk. 
- Nie - mówiłem pokornie. - Nie powiem! 
- Powiedz wierszyk! - nalegał dziadek. 
- Nie powiem! Na pewno nie powiem. 
- Dobrze, dobrze. Jeśli powiesz, to ja opowiem bajkę. 

- Już mówię! - krzyczałem i mówiłem, a raczej klepa
łem, jak oceniała to moje mówienie babcia. Mówiłem: 

Tabakierko, tabakierko, 
Daj do nosa tabaki. 
Nos mocnym kichnięciem 
Za zdrowie zapłaci. 

- Niech będz ie - godził s ię dziadek i wyjmował 
z kieszonki kamizelki maleńką, srebrzoną tabakierkę z ko
ziego rożka. 

- Tobie troszeczkę, sobie jak się należy - mówił, nasy-
pując tabaki w zagłębienie między kciuk a drugi palec, mnie 
ociupinkę, sobie niezłą porcję. - Na zdrowie, knapie, -
mówił, podnosząc do nosa dłoń z tabaką. Dwa siarczyste 
kichnięcia i dwa szczere życzenia zdrowia kończyły, jak 
mówiła babcia, zasmarkaną ceremonię. 

- Obiecałem, to i opowiem bajkę. Bajkę o tej tabakier
ce. Nie wierć się, tylko słuchaj. Było tak: 

Dawno, dawno temu, no może niezupełnie dawno 
temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, chy
ba, o ile pamiętam, jeszcze lasami, może nawet bliżej, 
w samo południe, w każdym razie tuż przed obiadem się
gam jak zwykle do kieszonki kamizelki, żeby sobie zażyć 
tabaki, a tu kieszonka pusta. Nie ma tabakierki. Całe przed
południe krzątałem się w sadzie. Przycinałem jabłonie, bie
liłem pnie, tak, jak to zawsze wiosną każdy solidny gospo
darz robi. Pracowałem, a po robocie chciałem zażyć tabaki, 
a tabakierki w kieszonce nie ma. 

Przysiadłem na ławeczce pod gruszą, żeby się zastano
wić. Kiedy rano przyszedłem do sadu, to w kieszonce ka
mizelki tabakierka była. Jeśli rano była, a teraz jej nie ma, to 
musiała zgubić się, wypaść z kieszonki. Tak. Zgubiłem ta
bakierkę, to ci dopiero, zgubiłem. 

- Oj, dziadku, dziadku, dziecko bajkami bałamucisz, za
miast się do roboty wziąć. 

- Do roboty, teraz wieczorem? 
- A choćbyś lampę wyczyścił, knot przyciął, bo kopci. 
- Słyszysz, chłopcze, babcia do roboty nas goni. Wiesz 

co, razem tę lampę wyczyścimy, knocik przytniemy, bę
dzie świeciła jak nowa. 

Dziadek zdjęł lampę z półki i postawił na stole. Nikt nie 
musiał nic mówić, szybko pobiegłem do sieni, przyniosłem 
szczotkę, pióro, a z przepastnej szuflady kuchennej stołu 
wyłuskałem nożyczki. 
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- A ty wiesz, co jest najważniejszą pracą, jaka cię czeka. 

- Nie wiem, dziadku, może Szczepanie drew, może... 

- Może, mówisz, więc prawdę mówisz, że nie wiesz, 

ale ja ci powiem, mimo, że od skrzata większy nie jesteś 

i możesz zapomnieć. Najważniejszą pracą dla chłopa jest 

zbudowanie domu. Nie ma nic ważniejszego, potrzebniej

szego i piękniejszego. Trzeba wiele siły i uporu, żeby zbu

dować dom. 

Budowanie d o m u , ho, ho - myślałem - to coś wię

cej niż p o l o w a n i e na muchy, może nawet więcej od 

prapradziadkowego polowania w puszczy na tury. Po

lowania, o k t ó r y m t y l e razy już s łyszałem. M o j e m u 

dziadkowi pozostały ty lko wieczorne muchy bite klap

ką z szybkością może i większą od płomienia wybucha

jącej zapałki . M o ż e zresztą dziadka, dziadek potraf i ł 

w tej sprawie t y l k o pięknie bajać, a może nie. Kto to 

wie, jakie są prawdy dziadków. 

- A jak buduje się dom, dziadku? - zapytałem, podając 

szmatkę do wyczyszczenia cylindra. 

- Najzwyczajniej w świecie, urwisie, trzeba zacząć, od 

początku zacząć odważnie od fundamentu, od ścian, nie 

zapominając o oknach, drzwiach, piecu. A potem już tylko 

dach i komin, i gotowe. 

- ja mogę, tak jak dziadek mówi, szybko narysować. 

- Widzisz go, narysować i szybko. Buduje się wiele dni 

od rana do nocy. Buduje się wiele miesięcy, a niekiedy dłu

żej. Cała sztuka w tym, żeby wytrwać, żeby nie rzucić pra

cy, nawet kiedy sił człekowi brakuje. Skończyć budowę. 

Stanąć przed domem i dopiero wtedy odsapnąć. To jest 

dopiero przyjemność. 

Dziadek przetarł szmatką cylinder, przyciął równiutko 

palący się knot, złożył lampę i odstawił na miejsce. 

- Widzisz jak jasno t e r a z świeci, zaraz weselej. Jaśniej 

od takiej lampy świecą świeżo bielone ściany nowego 

domu, a radość z ukończenia budowy przez wiele lat jest 

w rodzinie. 

- Idźcie już spać, bo jak jeszcze trochę posiedzicie, to 

wybudujecie całą wieś albo i miasto. 

- A nie zaszkodziłoby, chłopcze, lepiej byłoby zbudo

wać całą wieś albo miasto. Więcej byłoby radości, mniej 

smutków. Chodź, chodź skrzacie, spać idziemy. 

- Dziadku, a tabakierka znalazła się? 

- Tak, ot widzisz, do dziś w kieszonce kamizelki ze 

mną chodzi. Znalazła się pod pobieloną gruszą, tuż przy 

ławeczce. No, sama się nie znalazła. Znalazł ją t w ó j w u 

jek Jan, on wtedy taki był krasnal jak ty, a młodzi za

wsze więcej widzą, wzrok mają lepszy. 

- To pięknie, dziadku, że się znalazła, że tak sobie 

w dziadkowej kieszonce spokojnie odpoczywa. To ja je

szcze wierszyk dla niej powiem. 

Tabakierko, tabakierko, 

Daj do nosa tabaki. 

Nos mocnym kichnięciem 

Za zdrowie zapłaci. 

- Niech ci będzie, knapie, na dobry sen zażyjemy. To

bie troszeczkę, a sobie, jak się należy. Na zdrowie, knapie. 

- A psik, a psik - waliłem jak z armaty w rękaw, ukrad

kiem wycierając płynące, nie wiadomo dlaczego z oczu łzy. 

- A popatrz, babciu, kicha, że aż się popłakał. To nic, 

knapie, jak ci wąsy urosną, to i łzy z oczu przestaną kapać. 

Drogi do sukcesu 

Ostatnio nakładem Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego ukazała się nader interesu
jąca książka Józefa M. Ziółkowskiego 

Drogi do sukcesu. Publikacja jest debiutem książ
kowym autora, który od wielu lat związany jest 
z naszą redakcją i popularnym na Wybrzeżu 
Dziennikiem Bałtyckim. Na łamach tych pism naj
częściej spotkać można sygnowane przez Józefa 
M. Ziółkowskiego wywiady prasowe z bardziej lub 
mniej znanymi ludźmi. 

Drogi do sukcesu są przykładem takiej właśnie for
my publicystycznej: rozmowy przeplatanej innymi infor
macjami o bohaterze wywiadu. Autor wybrał do swojej 
książki dziesięciu - wydaje się - najwybitniejszych współ
czesnych tczewian. którzy z tego miasta zaczęli budo
wać swoje kariery. 

Na lamach książki o tczewskiej przeszłości wspomi
nają: sławna aktorka Teresa Budzisz-Krzyżanowska, 
znany Obywatel GC - Grzegorz Ciechowski, prof. Kazi
mierz Denek - wybitny metodyk krajoznawstwa, 
gen. Roman Dysarz - szef Sztabu Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego, Ryszard Karczykowski - jeden z najsłyn
niejszych tenorów naszych czasów. Grzegorz Kołodko -
wicepremier RP i minister finansów, Zbigniew Korpo-
lcwski - satyryk i estradowiec, prof. Włodzimierz Łąj-
ming - znany artysta malarz, Michał Misiorny - pisarz 
i publicysta oraz Kazimierz Zimny - olimpijczyk, spe
cjalista długich dystansów. 

Każdy z tych sławnych tczewian ma swój rozdział, 
poprzedzony krótkim biogramem. Książka jest bogato 
ilustrowana fotografiami, ukazującymi niekiedy prywat
ne życie owych znamienitych. W przedmowie jak też 
w poslowiu autor wyjawia ideę swego zamysłu. Wszyst
ko wskazuje na to, że w następnych latach ukażą się ko
lejne książki tego rodzaju. W czasie gromadzenia mate
riałów autor zetknął się bowiem z wieloma innymi 
nazwiskami sławnych tczewian, którzy po wyjeździe ze 
swego rodzinnego miasta sięgnęli po sukces w bardzo 
wielu dziedzinach życia publicznego. 

Książka o objętości 176 stron posiada końcowy 
arkusz z reklamami sponsorów, którzy w znacznym stop
niu przyczynili się do zrealizowania tego ambitnego po
mysłu edytorskiego. 

Publikacja do czytelników trafiła jeszcze przed 30 stycz
nia, który jest Dniem Tczewa, w 1997 roku poświęconym 
spotkaniu wszystkim Wielkim Tczewiakom, zaproszonym 
na uroczystą sesję do miasta swojej młodości. 

' ' (rol) 
Józef M. Ziółkowski: Drogi do sukcesu, Kociewski Kantor 
Edytorski, Tczew 1997, s. 176, ilustr. 
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Książki poetyckie 

Z nieba do ziemi 
i z powrotem 

Kto chce zrozumieć tę młodą 
autorkę musi udać się między wier
sze, zamieszczone w jej debiutan
ckim zbiorku - słusznie twierdzi 
Andrzej Grzyb, autor krótkiej 
przedmowy do tomiku, której tekst 
poniżej zamieszczamy. 

Pierwsza książka, tym bardziej 
poetycka, bywa zawsze nie
śmiała, jakby niepewna. 

Wraz z nią dla czytelników rodzi się 
poeta. Towarzyszyć narodzinom po
etki, rzecz piękna. Proszę spróbować, 
bo warto. 

Czysta to poezja, bez udziwnień 
i grymasów. Sporo w niej wdzięku 
i uczucia. Przykład? Proszę: 

Pytasz się kim jestem? 
jestem wspomnieniem twojego 

oddechu... 
W innym wierszu: 
Czy słyszysz, jak noc nadchodzi? 
Skrada się szeptem cykad, 
milczeniem drzew, 
przyśpieszonym biciem twojego 

serca... 

W wierszach tych miłość, przy
roda i wcale nie szara codzienność 
tworzą ciepły, przyjazny nastrój. Ile 
w tych wierszach fascynacji młodej 
kobiety, czy w innym miejscu dojrza
łości, przekonaj się czytelniku sam. 

I jeszcze jedno. Szczęśliwe dla 
poezji jest jej ulokowanie w miejscu 
bliskim, konkretnym. Jest w tej poe
zji miasto Tczew, Bałtyk, są znajo
mi i przyjaciele. 

Poezja Ilony Brzozowskiej sięga 
z nieba do ziemi i z ziemi do nieba. 
I niech pozostanie zwykłym wyzna
niem i cichą modlitwą. 

Andrzej Grzyb 

Ilona Brzozowska: Szatan i anioł, 
Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 1996, 
s. 56, format A 6. 

Autentysta z Czarnej Wody 

Dwadzieścia lat z okładem 
dzieli obecny wybór od de
biutanckiej książki Andrze-

ja Grzyba pt. „Skrajem lasów" 
(1975). W drugiej polowie lat sie
demdziesiątych w Gdańsku debiuto
wała cala plejada poetów, o których 
niebawem zaczęło być głośno. Dzia
łalność (grupy, spotkania, konkursy) 
i książki Selima Chazbijewicza. 
Anny Czekanowicz. Zbigniewa Joa-
chimiaka. Jana Henryka Kamrow-
skiego. Bożeny Ptak. Władysława 
Zawistowskiego. Waldemara Ziem-
nickiego i kilku jeszcze innych poe
tów szybko zostały zauważone przez 
literacką resztę Polski. A. Grzyb jest 
wymieniany wśród członków grupy 
„Wspólność"', przez którą przewinę
ła się większość przywołanych wy
żej autorów, ale nie podpisał żadne
go manifestu grupy, krótko był 
w zespole redakcyjnym „Litterariów 
Studenckich". Po ukończeniu stu
diów na gdańskiej polonistyce osiadł 
w Czarnej Wodzie na Kociewiu i już 
choćby to oddalenie sprawiło, że jego 
biografia literacka zaczęła zdecydo
wanie różnić się od biografii jego 
rówieśników. 

Grzyb był w Gdańsku gościem. 
I choć szmat życia strawił na co
dziennym, wielogodzinnym korzy
staniu z usług Polskich Kolei Pań
stwowych, podróżując z Czarnej 
Wody do Gdańska i z powrotem, 
śmiem twierdzić, że nigdy tego mia
sta nie poznał i nie pokochał. Grzyb 
pisał w wierszach o przejmującym 
chłodzie metropolii i zabójczej miej
skiej cywilizacji, biorąc za przykład 
- jak nietrudno się domyślić - wła
śnie Gdańsk. Ale bo też inaczej pa
trzy się na miasto z okien kamienicy 
we Wrzeszczu czy Oliwie, a zupeł
nie inaczej z okien pociągu i z per
spektywy Czarnej Wody. To jedno. 
Po drugie, urodzonemu w Złym Mię
sie na Kociewiu poecie zawsze było 

bliżej do pejzaży leśno-rzecznych, niż 
do krajobrazu z betonoyyym „falow-
cem" w tle. To kwestia temperamen
tu, natury, ale też kwestia estetyki, 
smaku. Bliżej poecie do ptaszków 
z. lipowego drewna, rzeźbionych 
przez domorosłych „nikiforow", niż 
do umierających w salach wystawo
wych abstrakcyjnych płócien wybit
nych malarzy. I chociaż w którymś 
z późniejszych wierszy deklaruje, że 
lubi starych mistrzów i młode dziew
częta, to przynajmniej dla pierwszej 
części tej deklaracji trudno byłoby 
znaleźć uzasadnienie w trakcie lek
tury jego tomów. 

Wierszy A. Grzyba z całą pew
nością nie można zaliczyć do tzw. 
poezji kulturowej. Jeżeli już trzeba 
szukać dla nich jakiegoś porządku
jącego odniesienia, to raczej zwrócić 
się należy w stroną autentyzmu (...). 

Najbardziej czytelnym rysem 
charakteryzującym poezję Grzyba 
jest natura, będąca zarówno tłem, jak 
i przedmiotem jego poetyckich refle
ksji (...). 

Z radością witam najnowsze 
wiersze Andrzeja Grzyba - zwięzłe, 
mądre, pogodne. Coraz więce w nich 
aniołów, coraz mniej egzystencjalne
go ujadania. Coraz mniej cierpienia 
zadawanego sobie i swoim bliskim. 
Jeżeli nawet pojawia się pies, to po 
to. żeby zjeść... książkę. 

Czy tak właśnie wygląda dojrza
łość? ' 

Nic bardziej niemądrego 
Piękniejszego 
Kocham powiedzieć 
I kochać 
Dojrzałość życia? Pełnia człowie

czeństwa? Tak. 

Krzysztof Kuczkowski 
(z posłowia) 

Andrzej Grzyb: Cierpka tajemnica 
świata. Wiersze z lat 1975 - 1995. Wybór 
i posłowie: Krzysztof Kuczkowski. Topos, 
Sopot 1996, s. 84, format A 5. 
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Nasze promocje 

Kiedy przyjdziesz do mnie Łzy 

kiedy przyjdziesz do mnie 
nie spojrzę w twoją stronę 

kiedy przyjdziesz do mnie 
nie otworzę drzwi 

kiedy przyjdziesz do mnie 
będę płakała 

kiedy przyjdziesz do mnie 
pięknie będzie 

luty 1994 

całuję twoją twarz 
jest pełna łez 
dlaczego płaczesz? 
dzisiaj spływają 
po moim policzku 
ale nikt mnie nie pyta 
o przyczynę cierpienia. 

wrzesień 1993 

Ptaki Umarło 

przyleciały do mnie ptaki 
spadają bez skrzydeł 
im skrzydła rosną nocą 
podczas miłosnych godów 
zmęczone kochaniem 
ulecą... 

grudzień 1993 

Wszystko co powiedziałam ci dzisiaj 
jutro nie będzie już prawdą 
co usłyszałeś ode mnie wczoraj 
do dzisiaj już nie przetrwało 
umarło... 

maj 1994 

Beata Olszewska 
urodziła się w Świeciu nad Wisłą w 1977 roku. Mieszka w sąsiednim Nowem nad Wisłą, jest 
uczennicą tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. 
Z własnymi próbami literackimi zmaga się już kilka lat. Pisać zaczęła w czwartej klasie szko
ły podstawowej. Głównie interesuje ją tzw. poezja śpiewana. Debiutowała na łamach prasy 
nauczycielskiej. 
Promowane tutaj teksty świadczą o dużej wrażliwości poetyckiej młodej autorki. 
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RYSZARD SZWOCH 

Z generałem Hallerem w Ziemi Świętej 
Z postacią gen. Józefa Hallera, utożsamianego jako wyzwoliciela Pomorza w 1920 roku spod 

niewoli zaborczej, łączy się nierozerwalnie wzór gorliwego katolika. Był mianowicie członkiem 
tzw. III Zakonu, uhonorowanym medalem papieskim Benedykta XV dla rycerzy chrześcijańskich, 
moderatorem Sodalicji Mariańskiej, działaczem Akcji Katolickiej, od 1934 roku honorowym jej 
prezesem na dekanat chełmiński. Kult Maryjny w jego życiu zajmował zresztą miejsce szczególne. 
Nawet w listach prywatnych generała znaleźć można wymowny tego ślad, gdy podpis swój zaopa
trywał dopiskiem: Sodalis Marianus, natomiast korespondencję kończył: Ave Maria. 

Gdy w październiku 1953 roku rozpoczął piel-
grzymkę do Ziemi Świętej, uprzednio bardzo 
starannie i godnie przygotowany do jej odby-
cia, gen. Haller zamierzał przemierzyć biblij

ny szlak ziemskiej działalności Jezusa. Zamysł odwie
dzenia miejsc dzieciństwa, działalności nauczycielskiej. 
a zwłaszcza męczeństwa Chrystusa, utrudnił mu aktual
ny podział tych ziem między Izrael i Jordanię. Zatem 
w swej pątniczej wędrówce pominął min. Nazaret, oko
lice jeziora Genezaret i górę Tabor. 

Towarzyszem w tej niezwykłej podróży gen. Hallera 
do źródeł chrześcijaństwa był ks. dr Franciszek Żbik 
(1914-1979). starogardzianin. zasłużony duszpasterz 
Polonii Brazylijskiej. 

Ks. Franciszek Żbik był synem aktywnego na Po
wiślu działacza plebiscytowego, później urzędnika sta
rostwa powiatowego w Starogardzie, zamęczonego przez 
hitlerowców w Stutthofie. Kolega szkolny Franciszka, 
dr med. Jan Żychski z Tczewa, wspomni go jako ucznia 
starogardzkiego gimnazjum klasycznego: charakter miał 
.spokojny, raczej był małomówny, słabej budowy, ale za 
to wybitnie inteligentny i umysłowo nadzwyczaj rozwi
nięty. Po maturze zaczął studia teologiczne w Semina
rium Duchownym we Włocławku, jednak wybuch wojny 
udaremnił ich ukończenie. Dopiero, gdy jako żołnierz 
armii gen. Andersa, znalazł się we Włoszech, dokończył 
studia w Rzymie i 9 października 1947 roku przyjął świę
cenia kapłańskie. Jako bodaj pierwszy Polak otrzymał 
w 1952 roku doktorat z teologii Pisma Św. Był zaprzyja
źniony z kardynałem Rubinem i pracownikami Kurii 
Rzymskiej. 

W tym czasie prawdopodobnie poznał się osobiście 
z gen. Hallerem, goszczącym jeszcze przed wojną kilka
krotnie w Starogardzie, a który w 1950 roku - ogłoszonym 
Rokiem Świętym - udał się z pielgrzymką do Rzymu 
i 10 czerwca przyjęty został na prywatnej audiencji przez 
papieża Piusa XII. Spotkał się też z kardynałem Sapiehą, 
biskupem Gawliną, ambasadorem Polski, Kazimierzem Pa-
pee i gen. Andersem. Zaprzyjaźniony z gen. Hallerem. 
ks. Żbik przyjął jego zaproszenie do wspólnej pielgrzym
ki, którą sędziwy już generał podjął w trzy lata później. 

W piątek, 16 października 1953 roku z rzymskiego 
lotniska obaj odlecieli do Bejrutu. Samolot linii brytyj

skich wylądował w libańskim aeroporcie pod wieczór 
i gen. Haller z ks. Żbikiem zamieszkał w marnym hotelu 
ormiańskim, opodal katedry św. Jerzego. Nazajutrz 
o świcie ks. Franciszek odprawił w niej mszę św. Zała
twiwszy w poselstwie polskim w Bejrucie formalności 
wizowe, już w niedzielę, 20 października samolotem 
Air France udali się do Jerozolimy. Dwugodzinną po
dróż urozmaicały im obserwowane z wysokości zarysy 
syryjskiego miasta Damaszku, odległego pasma gór li
bańskich z Mon Hermonem, doliny Jordanu i jeziora Ge
nezaret, nawet małego Nazaretu i góry Tabor. Gdy sa
molot zniżył lot. pod nim przesuwały się widoki Gerazy, 
Jerycha, aż wreszcie maszyna zmieniła kierunek, unio
sła się ponad Górę Oliwną i łagodnie zeszła na skaliste, 
pustynne lotnisko Kalandża. Na obu podróżnych czekał 
ks. Milik. archeolog i biblista. ale formalności trwały 
jeszcze godzinę, więc dopiero po godzinie 1700 ruszyli 
samochodem do Jerozolimy. 

Do „świętego miasta" wjechali bramą św. Szczepa
na: przy trzeciej stacji Drogi Krzyżowej należało jednak 
opuścić samochód i dalej już pieszo, kamienistą drogą 
wspinać się po nierównych progach i stopniach, z wysił
kiem piąć się w górę ku klasztorowi franciszkańskiemu 
w Casanovą. Męczący, zwłaszcza dla generała, wysiłek 
dobiegi kresu w szerokiej bramie klasztornej, gdzie obu ocze
kiwali braciszkowie. Potem już tylko krzepiący nocleg. 

Wypoczęty i posilony, wraz z ks. Żbikiem, następne
go dnia udał się gen. Haller do Bazyliki Grobu Święte
go. W ogromnym napięciu i poruszeniu, omijając rusz
towania wojennych konstrukcji, gruzy i legowiska 
arabskich żołnierzy, wkroczyli do wnętrza bazyliki. 
W ciszy i woniach kadzideł generałowi przypomniały się 
chwile, gdy przed opuszczeniem Pomorza w 1939 roku 
gościł na odpuście w Lisewie (na ziemi chełmińskiej, 
obecnie woj. Toruń - przyp. red.) i z ambony przed ko
ściołem przemówił do zebranych, przepowiadając nieu
chronność tej najstraszliwszej z wojen. 

We wtorek. 20 października, zszedłszy ku miastu uda
li się jeszcze z jednym księdzem do Betlejem. Arabski 
kierowca zadbał, aby z okien samochodu jego pasażero
wie mogli podziwiać kamienną girlandę Góry Oliwnej 
i Ogrójca, ukwiecony ogród Getsemani, dolinę Józafata, 
gdzie biblijne wspomnienie mieszało się z przygnębiają-
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cymi obrazami grobów, zniszczonych w toku walk arab
skich. Suchą doliną Cedronu samochód toczył się dalej. 
Wreszcie osiągnął wyżynę i trafił na plac otoczony ko
ściołami i klasztorami. 

W trzynawowej, podzielonej czterema szeregami 
wysokich kolumn Bazylice Narodzenia wzrok generała 
odnalazł Grotę i Żłobek. Było wczesne przedpołudnie, 
jeszcze sprzyjające nabożnemu skupieniu, zanuceniu 
pośpiesznie przypomnianych sobie kolęd polskich. Trud
no opanować w takiej chwili wzruszenie. 

Zaczął się nich. To agenci biur turystycznych przepro
wadzali przez święte przybytki swoje różnojęzyczne grupy. 

Na środę. 21 października, zaplanowano wyjazd do 
Jerycha. Samochód pokonywał drogę wśród górzystych 
skal. nie zatrzymując się w Jerychu, podążał dalej ku 
ujściu Jordanu. Wysiedli. W leniwie toczących się wo
dach Jordanu odbijały się krzewy tamaryszku. cierni... 
i wierzby. General zanurzył dłoń i skreślił znak krzyża. 

Następnego dnia generał wysłuchał mszy św. w ko
ściele Ogrójca. Potem stąpał po kamieniach, na których 
niegdyś Chrystus polecał się Ojcu. zanim uczeń go zdra
dził i oddal w ręce oprawców. W kościele Pater Noster 
stanął u wrót z polskim tekstem Modlitwy Pańskiej. Po 
drodze do Betanii odwiedził z ks. Żbikiem kościół Wnie
bowstąpienia. W piątek, 23 października, udali się na 
cały dzień do Bazyliki Grobu Świętego, gdzie po wysłu
chaniu kilku mszy św. i odpoczynku z posiłkiem odpra
wili Drogę Krzyżową. Prowadził ją ojciec Aureliusz 
Borkowski, znam- polskim żołnierzom armii gen. Andersa, 
kawalerom papieskiego Krzyża Jerozolimskiego. Późnym 
wieczorem wrócili do Casanovą na ostatni nocleg. 

Sobota była ostatnim dniem pobytu gen. Hallera 
w Jerozolimie. Jeszcze nabożeństwo w San Salvatore. 

odwiedzenie kaplic polskich 3 i 4 stacji Drogi Krzyżo
wej, ozdobionych rzeźbami dłuta T. Zielińskiego i poże
gnalny obiad w Doniu Polskim, przygotowany przez 
siostry elżbietanki. Serdeczne przemówienie ks. Borkow
skiego, a potem już podróż na lotnisko Kalandża i po
wrotny lot do Bejrutu. 

Oczekujący na bejruckim lotnisku poseł, minister 
Zawadowski, odwiózł gen. Hallera i ks. Żbika do gma
chu poselstwa na spotkanie z kolonią polską w Libanie. 
Wśród obecnych był także minister spraw zagranicznych 
oraz ks. Kamil Kantak (1881-1976), twórca Towarzy
stwa Przyjaciół Nauki i Sztuku w Gdańsku w 1919 roku, 
znany redaktor prasy pomorskiej przed wojną. W nie
dzielą, 26 października, po południu generał ze swym 
pielgrzymim towarzyszem odleciał do Rzymu. 

W Wiecznym Mieście gen. Haller spędził jeszcze 
półtora miesiąca, zanim powrócił do Londynu. Stąd, 
23 listopada 1953 roku, wyruszył samochodem do Lore
to kolo Ankony. aby pielgrzymkę swoją zakończyć 
w Domku Loretańskim. Przez Teramo, Ascoli, Macera-
ta i Raccnati. pod wieczór dotarł do Loreto, gdzie naza
jutrz odwiedził bazylikę wraz z polską kaplicą Wniebo
wzięcia, ozdobioną freskami E. Gattiego „Odsiecz 
Wiednia" i ..Cud nad Wisłą". Wpisał się też tu do księgi 
Zgromadzenia św. Domku. 

Ks. Franciszek Żbik także wkrótce opuścił Europę, 
udając się do Brazylii, gdzie na usilne prośby kardynała 
Camara z Rio objął wykłady w seminarium duchownych 
oraz pieczę nad kolonią polską. Współpracował tam 
z polską prasą katalicką w Brazylii, był cenzorem archi
diecezjalnym, tłumaczem Pisma św. na język portugal
ski. Korespondował nadal z gen. Hallerem, wspomina
jąc pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 

Ks. Franciszek Żbik 



Dedykacja gen. Hallera na stronie tytułowej 
jego wspomnień z wędrówki po Ziemi Świętej 

W czasie, gdy w dniach 24 - 31 października 1954 ro
ku w Rzymie obradował Wielki Kongres Mariologicz
ny, gen. Haller w zaciszu swego londyjskiego domu 
w Eadlin porządkował niezapomniane przeżycia 
i wspomnienia z pielgrzymki, zamykając je w skrom
nej publikacji, wydanej po polsku z udziałem finanso
wym ks. abpa Józefa Gawliny, który również napisał 
do niej przedmowę 

We wstępie do niej napisał: Ta pielgrzymka w późnym 
wieku życia była pragnieniem duszy - całej mej jaźni, a dla 
dalszego życia stała się ogromnym dobrodziejstwem. 
Opublikowane wspomnienia ,.Ziemia Święta i Domek Lo
retański" (Londyn 1955) autor przesiał ks. Żbikowi 
z dedykacją: Kochanemu mojemu towarzyszowi w tej 
najpiękniejszej pielgrzymce przesyłam z bratnim pozdro
wieniem.. ., a w liście do ks. Żbika napisał: Zbliża się już 
czas odejścia z tej ziemi pielgrzymstwa człowieka, pro
szę o modlitwy za starego towarzysza... 

Jednakże pomimo sędziwego wieku, w maju 1957 roku 
planował przyjazd do Częstochowy na uroczystości ja
snogórskie, ale z powodu chęci nadania przez stronę 
polską jego wizycie charakteru oficjalnego, a nie religij
nego, zrezygnował z odwiedzenia Polski. Trzy lata 
później zmarł w Londynie, mając 87 lat. 

Sporo odeń młodszy ks. Franciszek Żbik przeżył swe
go pielgrzymiego towarzysza i w przeciwieństwie do nie
go odwiedził przyjaciół w kraju ojczystym, w tym rów
nież Starogard. W tydzień po swych 65 urodzinach wy
brał się samochodem nad ocean w towarzystwie polskie
go księdza. Upalna pogoda zachęcała do kąpieli, której 
ks. Żbik chętnie używał, wszak pływał doskonałe. Tym 
razem niespodziewanie nastąpił wylew i pochłonęły go 
fale. Jego ciało 30 października złożono w kwaterze ka
płańskiej cmentarza Caju w Rio Janeiro. 

ROMAN LANDOWSKI 

Służył ludziom 

10 listopada 1996 roku odbyła się w Barlożnie 
uroczystość nadania miejscowej Publicznej Szkole 
Podstawowej imienia ks. senatora Feliksa Bolta. 
Pierwsza część uroczystości skupiła przybyłych 
w kościele parafialnym p.w św. Marcina, gdzie 
prof. Józef Borzyszkowski przedstawił sylwetkę 
patrona szkoły. 

W uroczystej Mszy Św., koncelebrowanej przez 
Biskupa Pelplińskiego, ks. prof. Jana B. Szlagę, 
uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście: przedsta
wiciele władz centralnych i wojewódzkich, posłowie 
i senatorowie z marszałkiem Senatu RP, Adamem 
Struzikiem. W czasie mszy został poświęcony sztan
dar szkoły, a po uroczystościach religijnych młodzież 
wystąpiła z okolicznościowym programem poetycko-
muzycznym. Druga część tego szczególnego spotka
nia odbywała się w szkole. Odsłonięto tablicę imienną 
i otwarto Izbę Patrona i Tradycji Szkoły. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Barłożnie wybra
ła sobie „swojego własnego" patrona, bowiem 
ks. Feliks Bolt urodził się w tej miejscowości. 

Przyszedł na świat w Barłożnie koło Skórcza 7 stycznia 
1864 roku w zamożnej rodzinie chłopskiej Józefa i Joan
ny z Grajkowskich. 

Liczeń pelplińskiego Collegium Marianum, potem 
gimnazjum w Chełmnie, skąd został wydalony za patrio
tyczną działalność w stowarzyszeniu filomackim, egza
min maturalny zdał dopiero w 1887 roku, jako 23 letni 
eksternista gimnazjum w Chojnicach. Wcześniej, podob
nie jak w Chełmnie, przyczynił się w 1884 roku do po
wstania koła filomackiego w Toruniu. 

Teologię studiował w Munster i w Monachium, wre
szcie w Pelplinie, gdzie po ukończeniu Seminarium 
Duchownego otrzymał 15 marca 1891 roku święcenia 
kapłańskie. 

Barwna to postać, której życie - poza posługą kapłań
ską - wypełniła działalność w imię tak potrzebnej 
w latach pruskiego zaboru „pracy organicznej". A była 
to działalność ożywiona, prowadzona na rzecz polskich 
towarzystw oświatowych i gospodarczych. 

Jako duszpasterz pracę wikarego rozpoczął w Śliwi
cach, potem był w Wielu, administrował parafią w Bobo
wie (1894), by następnie przebyć doświadczenia wika
rego w Lutowie (1895-1897), Brusach, Kielnie, Raciążu 
i w Srebrnikach (1900). W tej ostatniej parafii (w dekanacie 
golubskim) od 1929 roku pełnił obowiązki proboszcza. 

Ks. Feliks Bolt był znanym i cenionym na Pomorzu 
i w Wielkopolsce działaczem narodowo-społecznym i go
spodarczym, zwłaszcza w dziedzinie spółdzielczości 
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rolniczej. Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług. 
Razem ze Stanisławem Sikorskim założył spółkę han
dlową „Kupiec". W Brusach z inicjatywy ks. Bolta po
wstała spółka „Bazar", której filie rozpowszechniły się 
na całe Kociewie i wśród Kaszubów. Był współzałoży
cielem wielu pomorskich Banków Ludowych, w tym rów
nież na Kociewiu, np. w Śliwicach czy w Zblewie. 

Ten jeden z grona najwybitniejszych synów ziemi 
kociewskiej sprawował liczne obowiązki w radach nadzor
czych towarzystw bankowych, np. w Związku Spółek 
Zarobkowych na Poznańskie i Prusy Zachodnie, w Ban
ku Związku Spółek w Wielkopolsce, a także w Central
nym Towarzystwie Rolniczym dla Prus Zachodnich. 
Założył także spółkę „Rolnik". 

W latach międzywojennych stał się czołową postacią 
życia politycznego i gospodarczego na Pomorzu. W okre
sie 1920-1922 z ramienia Związku Ludowo-Narodowe
go pełnił godność posła do Sejmu, a w latach 1922-1927 
oraz 1930-1935 był senatorem. W Sejmie pełnił obowiązki 
przewodniczącego stałej Komisji Morskiej. W 1920 roku 
przyjął odpowiedzialną rolę przewodniczącego doraźnej 
Komisji Pomorskiej Sejmu dla zbadania postulatów lud
ności Pomorza, niezadowolonej z niewłaściwego pos
tępowania nowych władz. Był to wyjątkowo trudny 
konflikt społeczny. Pisano o nim w numerach 4 (s.26) 
i 11-12 (s. 15) „Kociewskiego Magazynu Regionalnego". 
Ks. Feliks Bolt misję tę spełnił, zażegnując spór, poważ
nie kompromitujący młodą władzę państwową. 

24 października 1939 roku „ojciec kupiectwa polskie
go na Pomorzu" został przez hitlerowców aresztowany. 
Więziony, a następnie przewieziony do obozu koncen
tracyjnego w Stutthofie (nr obozowy ks. Bolta 9234), 
zmarł 7 kwietnia 1940 roku. Chociaż sponiewierany, do 
końca wierzył ludziom. Służył im przez całe swoje boga
te życie, podpowiadając i własnym przykładem pokazu
jąc, jak żyć godnie, by nie zapomnieć o swojej przyna
leżności narodowej. 

KMR 

Kociewskie 
Towarzystwo Oświatowe 

Po kilkumiesięcznych staraniach, 30 kwietnia 1996 roku zosta
ło zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku 
Kociewskie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą 

w Tczewie. Jego członkiem może zostać każdy, kto ukończył 
16 lat i przestrzegać będzie postanowienia statutu. Przypomnij
my więc, jakie cele i formy działania realizować może nowo 
powstałe towarzystwo. Poniżej zamieszczamy pełny tekst 
II rozdziału statutu. 

§5 
Celami Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego są: 
a) wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych, 

a także organizowanie własnych form zmierzających do sze
rzenia szeroko pojętej oświaty i kultury, ukierunkowanej 
szczególnie na region Kociewia; 

b) prowadzenie edukacji regionalnej, mającej na uwa
dze pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa histo
rycznego, kształtowania świadomych swych możliwości i po
winności obywateli kraju i regionu, ale takie kształtowanie 
postaw otwartych, nastawionych na zrozumienie innych ludz
kich kultur i zbliżenie europejskie, zgodnie z założeniami 
programowymi MEN; 

c) realizowanie istotnych dla życia regionu interesów 
oświatowych, kulturalnych i społecznych oraz prezentowa
nie opinii i potrzeb jego mieszkańców; 

d) ułatwianie wymiany informacji i kontaktów wszyst
kich zainteresowanych działalnością oświatową i kultural
ną dla regionu. 

§6 
Towarzystwo realizuje wymienione cele poprzez: 
a) organizowanie współpracy z instytucjami i organi

zacjami, których cele działania zbliżone są do celów KTO; 
b) inspirowanie i organizowanie spotkań, odczytów, kon

ferencji, seminariów, zjazdów, kursów, wystaw, konkursów, 
wyjazdów i obozów naukowych oraz innych form działal
ności oświatowej, kulturalnej i artystycznej, mających na 
celu szerzenie oświaty i kultury dla społeczności regionu 
i kraju; 

c) prowadzenie doradztwa oraz różnych form szkole
nia w zakresie edukacji regionalnej; 

d) organizację i prowadzenie instytucjonalnych form 
kształcenia; 

e) współpracę z właściwymi władzami i instytucjami 
dla doskonalenia metod pracy oświatowej i kulturalnej 
oraz tworzenia narzędzi przekazywania wiedzy. 

1) prowadzenie działalności wydawniczej służącej po
pularyzacji wiedzy, oświaty i kultury ze szczególnym uwzglę
dnieniem wiedzy o regionie; 

g) gromadzenie i udostępnianie księgozbiorów, narzę
dzi przekazywania wiedzy, tworzenia ośrodków wymiany 
informacji dotyczących szczególnie regionalizmu i regio
nalizacji; 

h) wspieranie autorytetów inspirujących ciekawe, warto
ściowe dla regionu działania w zakresie oświaty i kultury; 

i) prowadzenie działalności gospodarczej, której docho
dy przeznaczone będą na statutową działalność Towarzy
stwa; 

j) tworzenie fundacji i innych form wspierania inicja
tyw i prac, służących szerzeniu oświaty i kultury w regio
nie; 

k) rozwijanie wszelkich innych form działalności, form 
wzbogacających i upowszechniających zdobycze oświaty 
i kultury w regionie. 
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Kociewskie Porozumienie Samorządowe 
zorganizowało w Tczewie konferencję, na 
której podsumowano realizację decyzji 
I Kongresu Kociewskiego, jaki miał miej

sce w 1995 roku. Przez siedem miesięcy odbywały się 
na całym Kociewiu imprezy kongresowe: konkursy, 
przeglądy, spotkania, sesje, wystawy itp., w których 
uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele samorządów 
i organizacji regionalnych z dwudziestu gmin kociew-
skich. 

Katarzyna Hoppe ze Starogardu Gdańskiego 
omówiła dokonania w dziedzinie turystyki; Irena Bruc-
ka z Tczewa przedłożyła zestawienie uchwał i ich rea
lizacji w zakresie edukacji regionalnej (w 1996 r. po
wołane zostało Kociewskie Towarzystwo Oświatowe 
z siedzibą w Tczewie). 

Danuta Necel-Lewandowska z gdańskiego ośrod-
ka TV poinformowała o nowym programie regional
nym zatytułowanym „Magazyn Kociewski", w którym 
prezentowane są materiały o kulturze, gospodarce, lu
dziach na Kociewiu. Dużo uwagi poświęcono prasie 
i wydawnictwu regionalnemu. Ryszard Szwoch ze Sta
rogardu Gdańskiego mówił o prasie regionalnej, Jan 
Kulas swoje wystąpienie poświęcił prasie samorządo
wej, a Roman Landowski, redaktor Kociewskiego Kan
toru Edytorskiego w Tczewie, omówił wydane w re
gionie publikacje książkowe. 

O przedsięwzięciach handlowo-gospodarczych na 
Kociewiu, ze szczególnym uwzględnieniem Pomor
skiego Forum Gospodarczego, mówił Marek Modrze
jewski, kierownik Urzędu Rejonowego w Tczewie. 

Zaproponowano, aby kolejna konferencja podsumo
wująca drugi rok realizacji uchwał kongresowych odby
ła się w Starogardzie Gdańskim w grudniu 1997 roku. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kon
gresu Kociewskiego, prof. dr hab. Józef Borzyszkow-
ski przypomniał, że przygotowywana jest do druku 
księga pamiątkowa Kongresu Kociewskiego i trwają 
przygotowania do zorganizowania I Kongresu Pomor
skiego. 

Zaproponował też przyjęcie uchwały odnoszącej się 
do przedsięwzięć, jakie miały już miejsce w różnych 
dziedzinach oraz tego, co jest jeszcze do zrobienia na 
Kociewiu. 

Kazimierz Ickiewicz 

Uchwała konferencji 
w pierwszą rocznicę 

I Kongresu Kociewskiego 
z dnia 9 grudnia 1996 r. 

Organizatorzy konferencji / Rocznica. I Kongre
su Kociewskiego, po zapoznaniu się dokonaniami wy
nikającymi z realizacji Uchwały I Kongresu Kociew
skiego składają: 

1. podziękowanie realizatorom Uchwały I Kongresu 
Kociewskiego, w tym szczególne gratulacje z okazji 
zmniejszenia stopy bezrobocia w rejonie tczewskim 
i rozwoju przedsiębiorczości; 

2. deklarację-zobowiązanie wszystkich reprezento
wanych podczas konferencji podmiotów, dotyczącą 
udziału w przygotowaniach i realizacji I Kongresu Po
morskiego ze szczególnym otwarciem Kociewia na inne 
części Pomorza; 

3. podziękowanie dla prasy, radia i telewizji, zwła
szcza prasy lokalnej, samorządowej; tej, która rzeczy
wiście informuje, integruje (łączy a nie dzieli) ludzi, 
ich wysiłki na rzecz wspólnego dobra i przyczynia się 
do podniesienia poziomu kultury społecznej w naszych 
środowiskach; 

4. podziękowanie samorządom kociewskim, szcze
gólnie samorządom Tczewa, Starogardu Gdańskiego 
i Czarnej Wody, z prośbą o zachętę do większego, zara
żającego innych, wsparcia finansowego społecznych 
działań, w tym na rzecz przyśpieszenia wydania Księgi 
Pamiątkowej I Kongresu Kociewskiego, przygotowanej 
do druku w Starogardzkim Centrum Kultury; 

5. podziękowanie gospodarzom konferencji i Sejmi
kowi Samorządowemu Województwa Gdańskiego za ze
branie tekstów informacji zaprezentowanych na konfe
rencji oraz przekazanie ich w postaci „Zeszytu Kociew
skiego" do środowisk uczestniczących w spotkaniu. Na 
wstępne spotkanie zaprosić przedstawicieli także innych 
regionów Pomorza, naszych partnerów w pracy na ni
wie turystyki, edukacji, promocji, gospodarki itp. 

Kociewskie Porozumienie Samorządowe przypomi
na sobie, samorządom, iż organizacje pozarządowe, ich 
wydawnictwa i organa prasowe to najpoważniejszy part
ner władz gminnych w realizacji zadań samorządowych, 
nie tylko w zakresie kultury i edukacji, zwłaszcza oby
watelskiej. 

Uczestnicy konferencji wyrażają radość z działań no
wych podmiotów, szczególnie Kociewskiego Towarzy
stwa Oświatowego, integrującego różne środowiska Ko
ciewia i Pomorza. 
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Kociewskie prezentacje po raz trzeci 

Piasecka przygoda z kociewskim folklorem - jak 
imprezę tę określił sam jej inicjator i przewo
dniczący komitetu organizacyjnego, Jan Ejan-
kowski - zaczęła się w 1994 roku. Odtąd prze

glądy kociewskich zespołów odbywają się w Piasecznie, 
zawsze na zakończenie wrześniowego odpustu Matki 
Bożej Królowej Pomorza, przypadającego w sąsiedztwie 
Matki Bożej Siewnej czyli Narodzenia NMP (8 IX). 
W pierwszym przeglądzie wzięło udział siedem zespołów. 

III Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych 
odbył sią 14-15 września 1996 roku. Do Piaseczna zje
chały się ludowe zespoły z Przysierska. Lubichowa. Bar-
lożna. Starogardu, Gniewa, a w konkursie uczestniczył 
także -jak co roku - zespól gospodarzy: „Piaseckie Ko-
ciewiaki". Po raz pierwszy występy oceniało jury, które
mu przewodniczyła dr Maria Pająkowska, pracownik 
naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy 
(także członek rady programowej naszego czasopisma). 

Nowością tego przeglądu i całych uroczystości odpu
stowych były towarzyszące liturgii elementy folklorystycz

ne. W gwarze śpiewano pieśni religijne i wygłoszono 
modlitwę powszechną. Mszę odprawił ks. kan. Hen
ryk Mross, rodowity Kociewiak, obecnie dyrektor Bi
blioteki Seminaryjnej w Pelplinie, który w swojej ho
milii mówił o wartościach naszej kociewskiej „małej 
ojczyzny". 

W konkursie III Przeglądu Kociewskich Zespołów 
Folklorystycznych 1 miejsce i Puchar im. Juliusza Kra-
ziewicza, ufundowany przez Prezesa Krajowego Związ
ku Rolników. Kółek i Organizacji Rolniczych, zdobyła 
Starogardzka Kapela Kociewska. Poza tym wyróżniono 
zespoły z Piaseczna, Gniewa i Lubichowa. 

Należy przypuszczać, że piaseckie przeglądy z każ
dym rokiem gromadzić będą coraz więcej zespołów, tych 
nowo powstających. Od pewnego czasu zauważalny stał 
się powrót do tradycji śpiewania, muzykowania i tańcze
nia. Dzieje się to głównie w szkołach. Zainteresowania 
te są dobrą zapowiedzią kulturalnego ożywienia w po
szczególnych ośrodkach regionu. 

erel 

Wyróżnione zespoły z Gniewa (na zdjęciu górnym) oraz z Piaseczna 



Biesiada 
z baśnią, podaniem 
i legendą kociewską 

Trzecia już z kolei biesiada literacka, organi
zowana przez burmistrza Czarnej Wody, poświę
cona była bajkom, baśniom, podaniom i legendom 
na Kociewiu. Sesja odbyła się 25 maja 1996 roku, 
jak zawsze w Czarnej Wodzie. 

Główny referat wygłosiła prof. dr hab. Ger
truda Skotnicka z Uniwersytetu Gdańskie
go, prezentując najczęściej pojawiające się 

w literaturze ludowej wątki tematyczne. O baśnio-
kręgu kociewskim i jego najwcześniejszych zapisach 
mówił prof. dr hab. Jerzy Samp, również z Uniwer
sytetu Gdańskiego. Dokonał przeglądu odnotowanych 
przykładów tego typu literatury od początków zeszłe
go wieku, zamieszczonych zarówno w publikacjach 
niemieckich jak i czasopiśmiennictwie polskim. Mo
tywy baśniowe w literaturze Kociewia, to tytuł refe
ratu Romana Landowskiego, który przedstawił naj-
bardziej popularne motywy „wędrowne", obecne 
w kociewskich podaniach i baśniach, począwszy od 
przekazów ustnych. 

W części wygłoszonych komunikatów Andrzej 
K. Waśkiewicz ocenił teksty baśni i podań opubliko
wanych na łamach Kociewskiego Magazynu Regio
nalnego. Natomiast dr Maria Pająkowska mówiła 
o gwarze regionu kociewskiego. obecnej w ludowych 
tekstach baśniowych. 

Szczególnym gościem biesiady był Bernard Ja-
nowicz, autor popularnego zbioru Bajek kociewskich. 
Sędziwy twórca wraz z wszystkimi uczestnikami spo
tkania wysłuchał interpretacji swoich bajek w wyko
naniu Floriana Staniewskiego, aktora Teatru Wybrze
że z Gdańska. 

W czasie dyskusji zgłoszono szereg interesujących 
propozycji. Mówiono m.in.o konieczności wznowie
nia zbioru Jasna i Dersław Romana Landowskiego, 
a także o podjęciu starań wydania antologii baśni 
i podań ludowych Kociewia. 

Dwa materiały wgłoszone w czasie biesiady 
zostały zamieszczone w niniejszym KMR. Referat 
prof. Gertrudy Skotnickiej drukujemy na stronie 12. 
natomiast komunikat red. Andrzeja K. Waśkiewicza 
na stronie 50. W następnym numerze ogłosimy tekst 
prof. Jerzego Sampa. 
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Sejmik Kociewski 
Uczniów Szkół Podstawowych 

Rejonu Tczewa i Starogardu 

7 grudnia 1996 r. w Szkole Podstawowej nr 12 
w Tczewie odbył się I Szkolny Sejmik Kociewski, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele po
szczególnych szkół rejonu Tczewa i Starogar
du Gdańskiego. 

Uroczystego otwarcia dokonała oraz uczestników 
i zaproszonych gości powitała Ewa Solska, 
inicjatorka tej interesującej imprezy. Prelekcję 

o Kociewiu wygłosił dyrektor Muzeum Wisły w Tczewie 
Roman Klim, natomiast o warsztacie literackim, zwią
zanym szczególnie z publikacjami regionalnymi, mówił 
Roman Landowski. 

W części artystycznej ciekawe prezentacje przedsta
wili uczniowie szkół m.in ze Starogardu, Tczewa, Gnie
wa. Subków i Pelplina, potwierdzając duże przywiązanie 
do tematyki regionalnej. Szczególnie cieszyły przedsta
wione tańce ludowe i gadki w gwarze kociewskiej. 

Sejmikowi towarzyszyła okolicznościowa wystawa 
eksponująca prace uczniów: gazetki tematyczne, zdjęcia 
z wędrówek, propozycje konkursów wiedzy o regionie 
lub miejscowości oraz regionalną literaturę i wypożyczone 
z Muzeum Wisły eksponaty sztuki ludowej. 

W czasie sejmiku mówiono także o turnieju wiedzy 
o Kociewiu, który zaplanowano na 21 lutego 1997 roku. 
Uczniom, mającym zamiar uczestniczyć w tym turnieju, 
zalecono wykaz następującej literatury: 

- Jarosław Ellwart: Kociewie i Bory Tucholskie 
(1996): 

- Stefan Gołąbek: Kociewie. Przewodnik po szlakach 
turystycznych (1984); 

- Kultura ludowa Kociewia, praca zbiorowa (1995); 
- Roman Landowski: Jasna i Derslaw (1981); 
- Józef Milewski: Pojezierze Kociewskie i okolice. 

Przewodnik turystyczny (1984); 
- Jan Mordawski: Geografia województwa gdańskie

go, kl VIII: 
- Mapy turystyczne regionu kociewskiego i Pomorza. 

Przebieg sejmiku, zaangażowanie uczniów oraz wy
jątkowo przychylny stosunek nauczycieli-opiekunow 
rokuje nadzieje, że tematyka najbliższego regionu znaj
dzie wreszcie należne miejsce w programach nauczania 
oraz w zajęciach pozalekcyjnych młodzieży szkolnej. 

Michał Pomorski 
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Współczesna Sztuka Ludowa Kocie-
wia jest biennale regionalnym, to 
znaczy konkursem ogłaszanym 
co dwa lata. W 1996 roku odbył 

się po raz piąty. Zorganizowany został przez Sta
rogardzkie Centrum Kultury, Muzeum Etnogra
ficzne w Gdańsku-Oliwie i Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie. 

Celem konkursu jest stworzenie twórcom lu
dowym możliwości prezentacji ich dorobku 
i ujawnienie nowych talentów. W ten sposób 
organizatorzy pragną także zachować tradycję 
ginącej sztuki kociewskiej i spopularyzować ją 
wśród społeczeństwa regionu. 

V konkurs ogłoszono w lutym 1996 roku. 
Wpłynęło nań ogółem 201 prac od 15 twórców 
ludowych. Malarstwo reprezentowane było przez 
83 prace; zgłoszono też 60 rzeźb, 32 hafty, 
18 przykładów tradycyjnego plecionkarstwa oraz 

3. w zakresie haftu 
nagroda specjalna 

- Helena Abramowicz z Gdańska, 
dwie II nagrody 

- Barbara Gąska z Sopotu, 
- Elżbieta Żuławska z Gdańska, 

wyróżnienie 
- Irena Słomianko z Gdańska; 

4. w zakresie plecionkarstwa: 
I nagroda 

- Urszula i Gerard Jurczykowie z Franka, 
II nagroda 

- Marek Adasiewicz z Bytoni. 

Jury przyznało także nagrodę za zestaw prac 
(w zakresie rzeźby i malarstwo na szkle) 

- Edmundowi Zielińskiemu z Gdańska. 
Plon konkursu zaprezentowano na wystawie 

Galerii A Starogardzkiego Centrum Kultury, 

Współczesna sztuka ludowa Kociewia 

3 z zakresu plastyki obrzędowej. Pięć prac nie 
spełniło warunków regulaminu konkursu, które 
jury pominęło w artystycznej ocenie. 

Jury, któremu przewodniczyła Krystyna Sza-
łaśna z Muzeum Etnograficznego z Gdańska, 
poza uwzględnieniem poziomu artystycznego 
i technicznego wykonawstwa prac, kierowało się 
także stopniem nawiązania do tradycyjnej sztuki 
ludowej regionu kociewskiego. 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłany
mi pracami, jury przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia: 

1. w zakresie rzeźby: 
I nagroda - Stanisław Plata z Gdańska, 
wyróżnienia - Jerzy Zieliński ze Zblewa, 

Michał Ostoja-Lniski z Czarnej Wody; 
2. w zakresie malarstwa: 

dwie równorzędne nagrody 
- Wojciech Lesiński z Tczewa, 

za malarstwo na szkle, 
- Regina Matuszewska z Czarnego Lasu, 

za malarstwo olejne: 

która odbyła się w grudniu 1996 roku. Przedsta
wiono na niej również prace dziecięce, wskazu
jące na interesujący poziom najmłodszych zwo
lenników twórczości ludowej. Przy tej okazji 
wyróżniono nauczycieli, prowadzących zajęcia 
w kołach zainteresowań poszczególnych szkół. 

Dyplomy otrzymali: 
- Grzegorz Walkowski ze szkoły w Turzu, 
- Jolanta Bednarczyk ze SP nr 12 w Tczewie, 
- Michał Ostoja-Lniski, prowadzący koło 

rzeźbiarskie w Czarnej Wodzie. 
W konkursie pojawiły się również prace ple-

cionkarskie w postaci unikatowych wyrobów 
z korzeni, co zostało przez jury i zwiedzają
cych przyjęte z zadowoleniem. W dalszym cią
gu - naszym zdaniem - niepokój budzić może 
udział w konkursie haftów pochodzących od 
autorów spoza regionu kociewskiego. Konkurs 
jest przeglądem twórców ludowych Kociewia, 
a nie wzornictwa kociewskiego, realizowane
go przez innych twórców. 

red. 
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Roman Senski 

Wiersze z borów 
Kamienne kręgi 

To nie kamienie 
a kapłanki w tańcu 
nad człowiekiem 
w tajemnicy przed lasem 
podają sobie granitowe 
dłonie 
budują święta ze świtów 
i słyszę wabienie fletni Pana 
słońce przez kręgi barwy 
przenosi 
nasiąkam monumentem 
a oczy wirem się toczą 
drapałem mech na ich skroniach 
sądząc że tylko tak je ocalę 
dla siebie 

Odry, 1995 

Epitafium 

Las podnosi przyłbicę 
szuka dawnego odbicia 
w Czarnej Wodzie 
był miejscem pokory człowieka 
trwogi co zginała jego 
kręgosłup 
dziś - ostatni szaleniec 
jeszcze oddycha 
choć pada na konary 

o mlecznym poranku zbrodnia 
z kącika jego ust 
wypływa zielona siła 
ostatni szept - służyłem 
wiecznie 
a na nagrobku z kikutów: 
TU ROSŁEM DLA CIEBIE 
wyryte dziobem dzięcioła 

Leśna chwila 

Ciało przemyte garścią ziół 
w kącie polany cichną oddechy 
sosny wciągnęły swoje cienie 
a wrzosy zarzuciły sieć na mchy 

Dziewczyna już złączyła uda 
i jeszcze tylko pocałunek 
nad płomieniem słońca 
zakreślił młyńskie koło 
jej bioder 

oman Senski rodził się w Świeciu nad Wisłą. Jest absolwentem 
bydgoskiej WSP. gdzie ukończył pedagogikę kulturalno-oświatowa w 1980 
roku. Obecnie mieszka i pracuje jako nauczyciel plastyki w Kęsowie koło 
Tucholi. 

Zadebiutował jako poeta w 1973 roku. Od tego czasu publikuje na łamach 
czasopism. Ogłosił je m.in. w „Faktach", „Morzu i Ziemi", „Pobrzeżu", „Pome
ranii", „Okolicach". „Radarze", „Glosie Nauczycielskim". „Nike", „Tygodniku 
Kulturalnym", „Prometeju", „Kociewskim Magazynie Regionalnym", „Nowym 
Wyrazie". „Odgłosach". 

Jego teksty zamieszczono także w almanachach, m.in. w Zbliżeniach, 
Zderzeniach, Debiutach poetyckich 1, oraz: Trącanie słowa, Widnokrąg 
z koniczynką. Glosy. Część swoich liryków wydrukował też w almanachu: 
Najbliższa okolica (Tczew 1986), Szkice regionalne (Tczew 1987) i w wie
lu innych. Prezentował teksty również na antenie Polskiego Radia. 

Indywidualnie ogłosił następujące tomiki poetyckie: Wahadło serca 
(Bydgoszcz 1979), Taki jak ja (Tuchola 1983), Słowa na burtach (Świecie 
1987), Paleta pełna barw (Tuchola 1989), Erotyki (wydanie prywatne -
Świebodzin 1991). 

Jego sylwetka została umieszczona w „Słowniku Pisarzy Pomorza i Ku
jaw" (Bydgoszcz 1993). 

W latach 1976-1981 był członkiem Koła Młodych ZLP w Bydgoszczy, 
należał do bydgoskiej Grupy Faktu Poetyckiego „Parkan", jest członkiem 
Wiedeńskiego Klubu Pisarzy „Metafora". 

Osiągnięcia twórcze Senskiego odnotowane zostały w prestiżowym wy
daniu International - Who's Who of lntellectuals - Cambride (1989). Sen
ski jest laureatem medalu im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1989), a także 
wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, między innymi Oleckiego 
Czerwca Poetyckiego (1988). Płockiej Jesieni Poezji (1988). Konkursu Po
etyckiego im. M. Kozaczkowej (1985,1989), przyznano mu również Laur 
Dębu Wolności (1986). Laury poetyckie zdobył w Konkursie im. Leonarda 
Turkowskiego (1988), w turnieju literakim pt. Moje miejsce na ziemi (1983), 
w Konkursie im. E. Szymańskiego (1989), w Konkursie o Liść Konwalii 
(1988). w Konkursie im. J. I. Kraszewskiego (1987) oraz w turnieju pt. Strofy 
dla miasta (Tczew 1983). 

Obok poezji i krytyki artystycznej zajmuje się grafiką i malarstwem. 
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