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Wyjście na prostą 

Tak można nazwać dotąd uzyskane przez nas efekty pracy oraz wyniki skutecznej pomocy 
tczewskich władz samorządowych, które nadal wspierają finansowo wspólne kociewskie pismo. 
Dziękujemy! 

Jesteśmy nareszcie na prostej! Ten numer może być tego dowodem. Odtąd będziemy czynili 
wszystko, by zachować kwartalną regularność. Wyszliśmy z wielu dołków i zakrętów, po drodze 
omijając różne przykrości, ale jesteśmy już na prostej. Żeby tylko nie zapeszyć! 

Zmieniamy nieco szatę i układ graficzny pisma. Chcemy, by ono jeszcze lepiej niż dotychczas 
wyglądało i zachęcało do czytania. Poprawiamy też swój profil tematyczny - więcej będzie 
współczesności, a w niej przede wszystkim spraw związanych z ekologią, szeroko rozumianą ochroną 
przyrody i krajobrazu. Będziemy też chcieli przekazać konkretne oferty turystyczne, by czytelnicy 
mogli, korzystając z tych porad, nieco powędrować, spędzić pożytecznie wolne dni i coś w okolicy 
pozwiedzać. Skoro mowa o profilu, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na zmianę podtytułu pisma: 
od tego numeru jesteśmy kwartalnikiem społeczno-kulturalnym. Jest to formuła pojemniejsza, 
gwarantująca wykorzystanie wszechstronnej tematyki z regionem związanej. 

Oddzielnym problemem będzie silnie wstępująca w nasze życie społeczne regionalizacja 
w nauczaniu, sygnalizowana już w poprzednim numerze. Odstępujemy nasze łamy wszystkim 
nauczycielom, którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami Mogą to być konspekty 
konkretnych lekcji, wycieczek szkolnych czy zajęć w kółkach zainteresowań. Na tych samych łamach 
można przedstawić relacje z działań związanych z upowszechnieniem regionu: przebiegu konkursów, 
turniejów, programy amatorskich zespołów artystycznych (opisy tańców, teksty w gwarze, 
przedstawienia obrzędowe itp.). Liczymy również na to, że nauczyciele zgłaszać będą swoje uwagi 
dotyczące materiałów metodycznych i opracowań o regionie. Będzie to dla nas dodatkowy sygnał, 
mówiący także o potrzebie wznowień właściwych książek. 

W dalszym ciągu apelujemy do samorządów kociewskich - prosimy o wsparcie finansowe. Ważnym 
jest także to, by każda gmina na Kociewiu zobowiązała się do zakupu stałej ilości egzemlarzy 
kwartalnika - dla potrzeb radnych, nauczycieli, bibliotek, szkół itp. Takie deklaracje pozwolą na 
określenie wysokości nakładu. 

Liczymy na to, że wspólnym wysiłkiem utrzymamy nasz kwartalnik, służący umocnieniu 
świadomości regionalnej i pogłębieniu wiedzy o ziemi najbliższej. 

"Redakto** 
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28 listopada 1996 roku odbyła się w Tczewie sesja popularnonaukowa „Kultura w służbie 
wartości", zorganizowana przez Prezydenta Miasta Tczewa i Tczewskie Centrum Kultury. 
Głównym celem spotkania była promocja książek ks. dra Antoniego Dunajskiego. Referat 
wprowadzający wygłosiła mgr Małgorzata Makowska, redaktor Wydawnictwa Gdańskiego. 

MAŁGORZATA MAKOWSKA 

Znaczenie Kociewia jako regionu 
we współtworzeniu kultury 

Oodrębnościach etnicznych poszczególnych regionów naszego kraju, a więc i o odrębno
ści Kociewia, zadecydowały na przestrzeni jego dziejów różnorakie czynniki. Za przyczy
ny zróżnicowania regionalnego zwykło się uważać w a r u n k i topograficzne, procesy 

gospodarcze, społeczne i historyczne, rzadziej wyznaniowe i językowe. Proces niwelacji ukształ
towanych na przestrzeni stuleci różnic kulturowych, obyczajowych i wierzeniowych wydaje się 
być bezpowrotny. Integracja regionalna postępuje w szybkim, t rudno na co dzień zauważalnym 
tempie, zaś niekontrolowany proces unifikacji regionów b u d z i obawy o niechybną utratę po
czucia własnej regionalnej tożsamości pokoleń współczesnych, cóż dopiero przyszłych mieszkań
ców Kociewia, regionu wciąż jeszcze powszechnie mało znanego, którego dziedzictwo kulturo
we w miarę odkrywania i badania okazuje się być coraz bogatsze. Mają b o w i e m tereny Kociewia 
nie tylko bogatą przeszłość historyczną. 

Kociewie, którego nazwa po raz pierwszy po-
jawią się na początku XIX wieku1, etymolo-
giczlogicznie jednoznacznie nie wyjaśniona2, 
geograficznie usytuowane na urokliwym 
obszarze Pojezierza Starogardzkiego i czę

ści Borów Tucholskich, w dorzeczu dwóch żeglownych 
rzek - Wierzycy i Wdy, zróżnicowane jest etnicznie. 
W regionie kociewskim wyodrębniają się trzy zasadnicze 

zespoły kulturowe: 
* kociewski, reprezentowany przez Górali z okolic Sta

rogardu Gdańskiego, Tczewa i Skarszew; Polan z terenów 
na północy wschód od Świecia i w kierunku Drzycimia; 
Feteraków zasiedlających żyzne ziemie na wschód od 
Pelplina, między Szprudowem a Subkowami; 

* zespół kociewsko-borowiacki, stanowiący lasacką 
grupę etnicznie przejściową między Kociewiakami a Boro-
wiakami, zamieszkującą tereny Osia, Osiecznej i Czarnej 
Wody; 

* zespół nizin nadwiślańskich, pierwotnie zamiesz
kiwanych przez obcych etnicznie i kulturowo kolonistów 
z ziem fryzyjskich i niemieckich, Holendrów zwanych tu 
Olendrami, którzy po drugiej wojnie światowej tereny te 
opuścili, na ich miejsce przybyła zaś ludność z pozostałych 
obszarów Kociewia, zwana Niziniakami 

Z owym wewnętrznym zróżnicowaniem etnicznym 
regionu wiąże się 

d i a l e k t k o c i e w s k i 

i występujące jego lokalne odmiany. Dialekt jest najistot
niejszym wyróżnikiem regionu, wytycza jego etniczne gra
nice. Wszak to na Kociewiu właśnie miękkie w wymowie 
miasto realizowane jest jako mniasto, palatalny w wymowie 
piękny Pelplin jako psiąkny Pelpsin. Dzisiejszy dialekt ko
ciewski, najbardziej zbliżony do polszczyzny literackiej, jest 
zjawiskiem wciąż żywym, czego dowodzi współczesna po
etka z Gniewu, Emilia Rulińska, pisząc: 

Gwara kociewska eszcze nie umerła 
Bandzie durch z nami jak ta morska perła, 
i co dziań jasno śwycić nóm bandzie 
dóma, wef szkole, chdziejano, wszandzie3. 

Dziedzictwem kulturowym Kociewia jest także jego 

folklor 
rozumiany jako specyficzna kociewska kultura, zwłaszcza 
kręgu chłopskiego, posiadająca swoiste cechy i zasadniczo 
różna od kultury oficjalnej. To zatem materialna kultura użyt
kowania i artystyczna oraz folklor duchowy - zwyczaje 
i obrzędy ludu kociewskiego - jakże wyraziście poparte fol
klorem muzycznym i przede wszystkim słownym. To także 
współczesne reperkusje dawnego folkloru, jako że prawi-
dłowością jest przenikanie jego elementów do kultury warstw 
wykształconych. 

Pełen rozkwit sztuki ludowej na Kociewiu, podob
nie jak w innych regionach kraju, przypada na połowę 
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wieku XIX, po czym na przełomie XIX i XX stulecia na 
skutek przemian ekonomicznych i cywilizacyjnych zaczęła 
ona zanikać. Dziś tradycyjna twórczość ludowa występuje 
w reliktowej zaledwie postaci. Równocześnie rozwija się 
nowa twórczość, która - choć odmienna od sztuki tradycyj
nej - czerpie z niej wzorce, jak również w sposób bezpośre
dni lub przez choćby środki masowego przekazu korzysta ze 
sztuki akademickiej. 

Istotne miejsce w kociewskiej kulturze ludowej zajmo
wało budownictwo, łączące elementy typowe dla rzemio
sła i sztuki. 

Do niedawna jeszcze nieodłącznym elementen, a dziś 
już znikającym z krajobrazu niemal każdej wsi kociewskiej 
była.- usytuowana zawsze na skraju - kuźnia, nierzadko za
bytkowa, o ciekawej formie architektonicznej, jak choćby 
zabytkowy warsztat Kazimierza Bukowskiego w Osieku 
z drugiej połowy XIX wieku - drewniany, z podcieniem, 
bocznymi ścianami częściowo z cegły, czy kuźnie nowsze -
połączone z budynkiem mieszkalnym, jak np. warsztat Cham
skiego w Subkowach. 

Ważnym zagadnieniem związanym z kowalstwem ludo
wym jest zdobnictwo w metalu. Do znanych i udokumen
towanych przykładów ludowego zdobnictwa w metalu nale
żą chorągiewki wiatrowe, licznie zdobiące kociewskie ka
pliczki, kościoły i budynki mieszkalne. Najczęstszą postacią 
wiatrowskazów jest wycięty z żelaza lub metalu kogut, tzw. 
kur lub chorągiewki z datami i inicjałami oraz godła. Cenio
ny był trud kowali, pracowitość i zamiłowanie do rzemiosła, 
jak mówi bowiem kociewskie przysłowie: Kowala od kle
szczów, a zduna od garnków nie odciągniesz. 

Garncarstwo zwane inaczej zduństwem, którego roz
kwit przypada na przełom wieków XVII i XVIII, było drugą 
po kowalstwie uprzywilejowaną i cenioną wśród lokalnych 
społeczności dziedziną ludowego rzemiosła. Dziś zanikło już 
zupełnie. 

Inną dziedzina wytwórczości ludowej było także 
plecionkarstwo, produkujące przedmioty codziennego 
użytku: koszki (ule), kipyt opałki do formowania chleba. 

Twórczością artystyczną związaną z doroczną obrzę
dowością na Kociewu jest skromnie reprezentowana 
plastyka obrzędowa. Ze względu na fakt, iż większość 
dawnych obrzędów i zwyczajów praktykowanych powszech
nie na początku naszego stulecia, zaniknęła lub przetrwała 
w formie szczątkowej, tracąc jednocześnie swe znaczenie ma
giczne, rekwizyty plastyki obrzędowej związane z kalenda
rzem świąt liturgicznych przedstawiane są nielicznie i od
twarzane przez twórców ludowych w oparciu o wzory zapa
miętane z młodości. 

W kociewski pejzaż od zawsze są wpisane przydrożne 
Boże Męki - krzyże, kapliczki i cokoły zasiedlone przez 
rzeźbione ludowe świątki, zwane na Kociewiu osóbkami. 
Spełniając funkcję religijno-opiekuńczą gościły też 
w domach, Ustawione w specjalnych kącikach kultowych. 
Ze starej, zabytkowej rzeźby kociewskiej, która apogenum 
swego rozwoju osiągnęła w wieku XIX, zachowało się nie
wiele eksponatów, choć można jeszcze spotkać Boże Męki 
w Jaźwiskach, Rakowcu, Miedźnie, Lipinkach Szlacheckich 
czy Grucznie. Wykonywane z gliny lub piaskowca przez garn
carzy, przede wszystkim jednak drewniane, miały charakter 
kultowy. Najczęściej przedstawiały Chrystusa, zwłaszcza 
ukrzyżowanego, Matkę Boską z Dzieciątkiem, Niepokala
nie Poczętą, Różańcową, Łąkową, a także Piety oraz posta
cie świętych patronów, wśród których najpospolitsze były 
figury świątych - Jana Nepomucena, Rocha i Józefa. Ko
ciewskie krzyże przydrożne, usytuowane na rozstajach, 
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często jako obiekty choleryczne odwracać miały epidemie, 
nieszczęścia, odwodzić diabła i czarownice. 

Na całym terenie Kociewia spotyka się też przydrożne 
kapliczki, współcześnie stawiane z rzadka przy domach. Są 
murowane z cegły, przeważnie otynkowane, w większości 
wzniesione w XIX i na początku XX stulecia. Kapliczki star
sze, XVIII-wieczne zdobią krajobraz Brodów Pomorskich 
i Borkowa. 

Podobnie jak na Kaszubach, na Kociewiu stawiano też 
figury na wysokich słupach, np. w Hołębiewie Wielkim 
i Średnim. 

Dawna rzeźba ludowa na Kociewiu była dziełem twór
ców bezimiennych - uzdolnionych artystycznie cieśli, stola
rzy, snycerzy, kołodziejów, garncarzy. Jedynym znanym 
artystą rzeźbiącym w drewnie na przełomie XIX wieku był 
jednoręki Antoni Biegański z Wdy. 

Ponowny rozkwit rzeźby ludowej na Kociewiu miał 
miejsce po drugiej wojnie światowej. Jednak pod wpływem 
zmian kulturowych wsi, twórczość współczesnych rzeźbia
rzy ludowych przestała być bezpośrednio związana ze śro
dowiskiem wiejskim. Współczesna rzeźba, zmieniwszy 
odbiorców i przedstawianą tematykę pełni głównie funkcję 
estetyczną, nie zaś jak dawniej kultową. Powszechny bo
wiem, prócz religijnego, Stał się wątek świecki, obrazujący 
dawne zajęcia i typy wiejskie - pracę rybaków i rzemieślni
ków oraz przedstawiający legendy i obrzędy ludowe. 

Do najbardziej reprezentatywnych rzeźbiarzy ludowych 
na Kociewu należą: nieżyjący już twórca-prymitywista Sta
nisław Rekowski z Więcków, rzeźbiący ptaki, rzeźby figu
ralne o tematyce świeckiej (Orka wołami, Kobieta z nosi-
dłami), zabawki oraz rekwizyty bożonarodzeniowe; ptasznik 
Jan Giełdon z Czarnej Wody; Alojzy Stawowy z Bietowa; 
nieżyjący już Alfons Paschilke ze Smętowa Granicznego. 

Rzeźbiarzem i jednocześnie poetą jest Zygmunt Bukow
ski z Mierzeszyna. Utrwala on w rzeźbie tradycyjne zajęcia 
wiejskie (Sprzedaż ryb na Kociewiu), obrzędy i zwyczaje 
kociewskie (Pusta noc) oraz zdarzenia z życia osobistego, 
tak zwaną tematykę wspominkową. 

Od roku 1986, kiedy ogłoszony został pierwszy konkurs 
Współczesnej Sztuki Ludowej Kociewia, organizowane są 
kolejne konkursy, ekspozycje i wystawy, których - życzmy 
sobie - by było jak najwięcej. Ostatnimi czasy m.in była to -
że przypomnę - wystawa sztuki kociewskiej, zorganizowana 
w ramach Kongresu Kociewskiego w Muzeum Wisły w Tcze
wie. Obejmowała twórczość ludową Kociewiaków oraz 
nieprofesjonalną twórczość mieszkańców Kociewia, m.in 
rzeźbiarza-amatora, Jerzego Makowskiego z Subków. 

Kociewskie malarstwo ludowe jest bardzo słabo 
znane, niewiele bowiem zachowało się jego zabytków. 
W XVII wieku w Skarszewach istniał ośrodek malarzy-obra-
źników. Wśród współczesnych twórców ludowych Kocie
wia malarstwo nie znalazło wielu zwolenników. 

Malarstwo na szkle upodobał sobie Wojciech Lesiń-
ski z Tczewa. Twórczość jego nie jest kontynuacją tradycji, 
lecz wtórna. 

Interesujące jest malarskie zdobnictwo sprzętów do
mowych, zwłaszcza skrzyń wianowych i szelbiągów - kre
densów kuchennych. 

Inną dziedziną kociewskiej sztuki ludowej, która -
podobnie jak strój ludowy - zanikła i wtórnie została zre
konstruowana, jest hafciarstwo. Istniejące źródła archi
walne dokumentują obecność wyszywania na Kociewiu 
w XVIII wieku. Niewątpliwie z powodu znacznie mniejsze
go zainteresowania etnografów Kociewiem (co zwykle gwa
rantuje ocalenie zabytków i w muzeach i w piśmiennictwie), 



a przede wszystkim wcześniej pod wpływem naporu cywi
lizacji, haft kociewski zaginął. Po raz pierwszy próbę 
rekonstrukcji kociewskiego haftu ludowego podjęto 
w 1970 roku. Po latach poszukiwań wyłoniono dwie este
tycznie zróżnicowane szkoły - Marii Wespowej z Morze
szczyna i Małgorzaty Garnysz z Pączewa, obu już nieżyją
cych. Wskrzesicielska pasja obu hafciarek, starania 
o odrodzenie tradycji hafciarskich, kursy haftu prowadzone 
przez obie twórczynie i przede wszystkim wydane przez 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie teki wzorów obu szkół, 
sprawiły, że barwne wyszywanie ponownie stało się ele
mentem kultury regionu i przywróciły Kociewiu jedną 
z zapomnianych dziedzin ludowej sztuki. 

Innego przejawu kultury materialnej Kociewia upatry
wać należy w stroju ludowym. Niestety, do czasów współ
czesnych nie zachował się ani jeden oryginalny kociewski 
strój ludowy. Zaczął zanikać już w połowie wieku XIX wraz 
z gwałtownym rozwojem przemysłu włókienniczego, stop
niowo zalewającego rodzime rynki zbytu i powodującym nie 
opłacalność produkcji chłopskich samodziałów. Nie bez zna
czenia był też postępujący rozwój komunikacji - dróg bitych 
i kolei, przybliżających wieś ku miastu, niwelujących tym 
samym istniejące różnice kulturowe. Na tak wczesny zanik 
kociewskiego stroju ludowego miało też wpływ sąsiedztwo 
licznych osadników niemieckich oraz masowa sezonowa emi
gracja Kociewiaków z uboższych okolic na Żuławy i w głąb 
Niemiec i ich powroty stamtąd w miejskich strojach pan
ków. Literatura ludowa i ikonografia dotyczące stroju 
Kociewiaków są nader ubogie. Przybliżoną jedynie jego 
charakterystykę i drugiej połowy XIX wieku, nie wystar
czającą do prawidłowej rekonstrukcji zwłaszcza kroju, okre
śla się na podstawie przekazów najstarszych mieszkańców 
regionu4, 

W folklorze Kociewia, równolegle z żywotnymi zwycza
jami i obrzędami oraz wytworami artystycznymi - sztuką 
ludową, folklorem muzycznym i tanecznym5, który 
pośrednio zaczęto badać od drugiej połowy XIX wieku, ist
nieje folklor literacki. Głównymi cechami literatury lu
dowej są anonimowość i ustność przekazu. Anonimowa, 
słowna twórczość Kociewia, będąc przedmiotem nieustan
nego aktu twórczego, przekazywana ustnie z pokolenia na 
pokolenie, ciągle zmienia się i choć zachowuje stałą struk
turę, jest wielowersyjna, bowiem jednym z praw folkloru, 
gwarantowanym przez ustny charakter przekazu, jest tenden
cja do tworzenia odmian. Wielowersyjność spowodowana 
jest celowym i zamierzonym redagowaniem utworów przez 
opowiadających, rzadziej natomiast zawodną pamięcią. 

Utwory kociewskiego folkloru literackiego najczęściej 
nie występują samodzielnie, lecz w połączeniu z muzyką, 
tańcem, obrzędem, zwyczajem. Ów swoisty związek twór
czości z życiem, nie znany pisarstwu zawodowemu, stanowi 
istotną właściwość literatury ludowej, decydującą o jej odręb
ności. Funkcją tej literatury jest towarzyszenie społeczności 
kociewskiej w różnych przejawach jej egzystencji: od rzad
kich obrzędów po codzienną pracę. Kociewski folklor 
literacki obejmuje zatem: zwyczaje i obrzędy, wierzenia 
i przesądy, poezję obrzędową związaną z dorocznym 
kalendarzem, obrzędy i pieśni weselne, obrzędy i pieśni 
pogrzebowe, pieśni rekruckie i żołnierskie, wróżby i za
klęcia, przysłowia, zagadki, pieśni liryczne, śpiewanki 
i pieśni powszechne, bajki, podania i legendy, anegdoty... 
Jakże jest więc ten folklor bogaty. 

Folklor literacki będąc zjawiskiem żywotnym w rzeczy
wistej kociewskiej społeczności, pełnił i pełni różnorodne 

funkcje kulturowe i społeczne - estetyczną, psychospołecz
ną, etyczną, dydaktyczną, magiczną, ludyczną. Opowiadane 
niegdyś przekazy folklorystyczne, dziś tak często zastępo
wane przez książki, kino, telewizję, pobudzały wyobraźnię 
i fantazję, uwrażliwiały artystycznie słuchaczy. Ze względu 
na walory artystyczne i skrótowność przekazu folklor słow
ny okazał się źródłem inspiracji artystów profesjonalnych 
i twórców-amatorów. Etyczna funkcja folkloru, przejawia
jąca się w nauczaniu i przekazywaniu mądrości życiowej 
ludu, zbiega się z rolą wzorotwórczą powielającą uznane mo
dele, wzorce zachowań i stereotypy moralne w postaci zale
ceń i nakazów - morały bajek, podań, pieśni, przysłów przed
stawiają jako wzorcowe takie pozytywne cechy ludzkie, jak 
choćby pracowitość, szacunek dla starszych, odwagę, soli
darność, wykpiwają zaś lenistwo, słabość charakteru. Prze
kazy folklorystyczne odgrywają istotną rolę w podtrzymaniu 
i przestrzeganiu akceptowanych przez środowisko zacho
wań, wyrażają społeczną aprobatę dla zachowujących owe 
normy (legendy o świętych, pieśni pochwalne) lub dezapro
batę dla naruszających je (pieśni pijackie). Utwory literatury 
ludowej, choć nie są ścisłym kodeksem norm etycznych 
i obyczajowych, ukazują konsekwencje nieprzestrzegania 
tychże zasad. 

Szczególną rolę wychowawczą pełnią opowieści i poda-
nia Wierzeniowe, w których moce magiczne ferują wyroki 
i wymierzają kary. Funkcja wzorotwórczą folkloru literac
kiego łączy się ściśle z dydaktycznym oddziaływaniem 
przekazu na środowisko, tak np. podania historyczne przed
stawiają sylwetki o poglądy bohaterów, wypadki dziejowe, 
realia geograficzne. Słowna twórczość ludowa jest też czyn
nikiem niezmiernie istotnym dla podtrzymywania spoisto
ści i tożsamości tak etnicznej, jak i narodowej, będąc jej 
ostoją nie tylko w czasie rozbiorów i okupacji, również współ
cześnie, stanowiąc barierę wobec procesów unifikacyjnych 
współczesnej kultury masowej. Folklor jest też wytworem 
dynamicznych procesów psychospołecznych, wyrażając bo-
wiem dążenia, marzenia, pragnienia i lęki określa „duszę 
ludu". 

Kociewska literatura ludowa jest nierozerwalnie sprzę
żona z folklorem obrzędowym i muzycznym. Rozpatry
wanie jej jako samodzielnej gałęzi kultury regionu okazuje 
się nie tylko niemożliwe, co ubogie. Albowiem folklor lite
racki dopiero w naturalnej postaci, połączony z muzyką, tań
cem, zwyczajami i obrzędami oddaje specyfikę kultury 
kociewskiej, odkrywa stos i „duszę" mieszkańców regionu, 
i odzwierciedla ów indywidualny dla każdej społeczności 
regionalnej „aromat lokalny". 

Wizja świata nadprzyrodzonego, chrześcijańskiej prze
cież ludności Kociewia, w większości będącej wyznania 
rzymsko-katolickiego i nie tak licznie reprezentowanej przez 
protestanckich przybyszów z ziem fryzyjskich i niemieckich, 
cechowała się swoistym dla ludu wyobrażeniem Boga, spo
sobem oddawania mu czci tak w życiu codziennym jak 
i w praktykach roku liturgicznego, typową dla religijności 
ludowej uczuciowością przejawiającą się w kulcie Bożej 
i świętych. Jednocześnie jednak owa religijność chrześcijań
ska przeplatała się z silnie zakorzenionymi w świadomości 
ludu dawnymi uderzeniami pogańskimi, przywoływaniem 
postaci demonicznych, magią i czarami, przesądami i zabo
bonami. Świat nadprzyrodzony widziany „oczyma duszy 
kociewskiej", a żywotny wciąż w folklorze, był swoistą mie
szaniną pozostałości dawnych wierzeń pogańskich i religij-
nośći chrześcijańskiej, doskonale współegzystujących 
w obrzędowości zwyczajach. 
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0 wszechobecności Boga przypominały matki dzieciom: 
Bądźta grzeczne, Bozia wszistko widzi i słyszy. Religijny 
charakter miały śpiewane dzieciom kołysanki, jak choćby: 

Uśnijże mi uśnij 
Pan Jezus Cia uśpi 
Mama Cia utuli 
W malowani luli6. 

Codzienną powinnością Kociewiaków była modlitwa, 
której przykładem może być następująca: 

Jak sia kładą spać, 
Ni może mnie sia nic stać. 
Śfantó ewangelijó sia prziodzieja, 
Śfanti krziż na siebie pościelą. 
Ś/anta Boża, wierna moci, 
Strzeż mnie zawdi, do północi, 
Od północi do śfitania 
Sóm Pan Jezus do skonania7 

Istotną rolę w zajęciach codziennego życia odgrywała 
symbolika chrześcijańska. Znak krzyża czynił siewca, rzu
cając pierwszą garść zboża i wypowiadając przy tym: W imię 
Ojca i Syna. Matka układająca dziecko do snu czyniła znak 
krzyża, odganiając wszelkie zło. Podobnie postępowano przy 
wkładaniu ciasta chlebowego do pieca i krojeniu nowego 
bochenka. Znakiem krzyża rodzice błogosławili swe dzieci 
idące do ślubu, chrzczonym dzieciom pod ramiona wkłada
no po trzy krzyżyki, by ustrzegły je przed złem. Ludziom 
uznawanym za upiory wkładano krzyżyki do trumny. Krzy
że na drzwiach, mające chronić przed złymi mocami, kreślo
no poświęconą kredą, w wigilię Świętego Jana, wtedy bo
wiem, według panującego wierzenia, największą władzę 
miały czarownice. Obcemu człowiekowi wolno było wejść 
do stajni, obory czy chlewu jeśli równocześnie, żegnając się, 
wypowiedział słwa: Nie bój sia, ja ci nie urocza, w jimnie 
Ojca i Sina i Ducha Śfantego. Przy czym słowo amen, jako 
końcowe, należało w wypowiedzi pominąć. 

Powszechnym zwyczajem, wiążącym się ze świętami 
roku liturgicznego, było święcenie wody, kredy, ziół i zbóż. 
Święconą wodą żegnano się, błogosławiono młodą parę, 
kropiono sąsieki, w których przechowywano zboże, błogo
sławiono domostwo i zagrodę przed nadchodzącą burzą, kro
piono pomieszczenia domu, do którego się wprowadzano, 
bydło, gdy pierwszy raz wiosną wypędzano je na pastwiska. 

Podobnie święconą kredą narysowana przed człowiekiem 
kreska miała go uchronić przed przystępem doń złych du
chów. Przed zbliżającą się burzą malowano krzyżyki na wszy
stkich rogach domu lub wzdłuż wszystkich jego ścian ze
wnętrznych rysowano nieprzerwaną linię. 

• Dokończenie w następnym numerze 
Przypisy 
1 Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1807, w formie zniekształconej jako Gociewie, w meldun

ku wojskowym ppłka Hurtiga do gen. Dąbrowskiego, (w:) Źródło wojskowe do dziejów Pomorza wcza
sach Księstwa Warszawskiego, a. I: Zajęcie Pomorza 1806/7, podał J. Staszewski, Toruń 1 9 3 3 , 
s. 278-279. 

2 Spora liczba powstałych na przestrzeni ponad stu lot etymologii świadczy jednak o ich wątpli
wości (ks. J. Fankidejski, SG 1 8 8 3 ; J. Łęgowski, 1 9 0 0 ; ks. S. Kujot, 1 9 1 3 ; 5. Kozierowski, 1 9 1 6 

A.Bnickner, 1 9 2 7 ; F. Bujak, 1 9 2 4 ; W. Taszycki 1935; J. Haliczer, 1 9 3 5 ; H. Popowska-Taborska, 
1 9 8 1 ; J. TREDER,1982; B. Kreja 1982. 

3 E. Rulińska, Hasze Kociewie..., Pelplin 1 9 9 5 , s. 2 2 . 
' Rekonstrukcją, stroju kociewskiego z końca XIX w. zajmował się przed II wojną światową, etnograf 

J. Gajek, wyniki rekonstrukcji wg rys. F. Stremela opublikował w Tece Pomorskiej. Na użytek reprezentacyjny 
starogardzkiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kociewie" odtworzył strój pólnocnokociewski. Odmienną koncepcję 
tegoż stroju opracował A Błażyński Wyglągdem stroju potudniowokociewskiego zq'mował się Wł. tęga. Ponad
to: B. Sychta, B. Stelmachowska 

5 Kociewskie tańce obrzędowe to: Wykupsiny, Janiec kawalera; zabawy taneczne: Grożony, La
wenda - oryginałny taniec nie mający w formie i układzie żadnego odpowiednika w kraju ni za granic g; 
tańce obyczajowe: lokowy, Owczarek; tańce popisowe: Diabelski taniec, Koziołek; walczyki kociew
skie: Od sónczka, W ciemnym lesie. Obecnie istnieje około dwudziestu kociewskich zespołów folklory
stycznych. 

6 B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. 3, Wrocław 1 9 8 5 , s. 8 3 . 
7B. Sychta Słownictwo. t. 2, s. 130-131. 

W wiośnie 
każdy odrośnie. 

Przyjdzie wiosna, 
będzie kura jaja niosła. 

Z wiosną 
nadzieje rosną. 

Chociaż w kwietniu słonko grzeje, 
nieraz pole śnieg zawieje. 

Grzmot w kwietniu, to dobra nowina, 
bo już szron roślin nie pościna. 

Kwiecień 
- plecień, 
bo przeplata 
trochę zimy, 
trochę lata. 

Suchy kwiecień, mokry maj, 
będzie żyto jako gaj! 

Na pierwszego maja szron 
obiecuje hojny plon. 

Czasem w zimne maja ranki 
trudno napotkać kocanki. 
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Literatura piękna może stać się fascynującym przedmiotem badań dla teologa. 
Zwłaszcza gdy ma się do czynienia z Cyprianem Norwidem. 

Przywykliśmy do czytania Norwida jako literackiego patrona opozycji. 
Dzisiaj trzeba go czytać inaczej - powiedział ks. dr Antoni Dunajski. 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Badacz twórczości Norwida 
Ksiądz doktor Antoni Dunajski urodził się 3 listopada 1947 roku w Grucie koło Gru-

dziądza. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie ukończył 
przyjęciem święceń kapłańskich w 1972 roku z rąk księdza biskupa Bernarda Czaplińskiego. 

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Koronowie, a następnie w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni. 

Zainteresowanie twórczością Cypriana Norwida, 
jak sam mówi, pojawiło się u niego jako natu
ralna konsekwencja zamiłowania do literatury 
pięknej w ogóle, a poezji w szczególności. Szczę

śliwym zbiegiem okoliczności udało się połączyć te literac
kie pasje z koniecznością przygotowania pracy doktorskiej na 
Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go. Zauważył wówczas, że literatura piękna może się stać fa
scynującym przedmiotem badań także dla teologa. Zwłaszcza 
gdy ma się do czynienia z twórczością tak głęboko inspiro
waną myślą katolicką, jak w przypadku Cypriana Norwida. 

Na podstawie pracy Chrześcijańska interpretacja dzie
jów w pismach Cypriana Norwida, napisanej pod kierun
kiem księdza prof. dra hab. Czesława Bartnika, uzyskał 
w 1980 roku tytuł doktora teologii ze specjalizacją w zakre
sie dogmatyki. W tym samym roku został pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym Wyższego Seminarium Duchowne
go w Pelplinie. Do dziś wykłada tam dogmatykę, filozofię 
Boga, literaturę religijną oraz metodykę duszpasterstwa. Pro
wadzi także wykłady w Akademii Teologii Katolickiej (Punkt 
Konsultacyjny w Tczewie) oraz w Kolegium Teologicznym 
Diecezji Pelplińskiej. Pod jego kierunkiem- powstało ponad 
czterdzieści prac magisterskich, skoncentrowanych na po
wiązaniach teologii i filozofii Boga z innymi dziedzinami 
wiedzy, a zwłaszcza z literaturą piękną. 

N iezależnie od pracy naukowej ks. dr Antoni Dunaj
ski przez cały czas zaangażowany jest duszpaster
sko. W latach 1981-1992 pełnił funkcję dyrektora 
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej Cheł

mińskiej w Pelplinie. Od 1992 roku jest proboszczem para
fii pw. św. Józefa w Tczewie oraz asystentem kościelnym 
diecezjalnego dwutygodnika „Pielgrzym". W roku 1989 
papież Jan Paweł II zamianował ks. dra Antoniego Dunaj-
skiego kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. 

Tczewski naukowiec - tak można o nim powiedzieć -
opublikował ponad 450 artykułów naukowych, popularno
naukowych i esejów, tematycznie skoncentrowanych wokół 
problemu poznania Boga, teologii literatury i zagadnień dusz
pasterskich. Stale współpracuje z kilkoma redakcjami cza
sopism katolickich. Jest też laureatem Literackiej Nagrody 
Pokojowej im. o. Maksymiliana Kolbe i Rainholda Schnei

dera (Hamburg 1978) oraz Nagrody Naukowej im. Franci
szka Skowyry za książkę pt. Chrześcijańska interpretacja 
dziejów w pismach Cypriana Norwida (Lublin 1985). 

Ksiądz dr Antoni Dunajski widzi bardzo wyraźnie od
niesienia filozofii Norwida do dnia dzisiejszego. Jego zda
niem, przywykliśmy do czytania Norwida jako literackiego 
patrona opozycji i tyło to, przyznajmy, łatwe czytanie. Jak 
pamięta, w okresie stanu wojennego niektóre teksty Norwi
da okazywały się na tyle aktualne, że ich fragmenty wycina
ła cenzura. 

Dziś trzeba Norwida czytać inaczej. Dostrzegamy 
w nim przede wszystkim „poetę sumienia" i proro-
ka budzącego w nas na nowo poczucie moralnego 
obowiązku wobec Boga, wobec ojczyzny, wobec 

„osoby Człowieka". Jest to z pewnością czytanie trudniej
sze, ale bardziej pożyteczne w pewnym sensie konieczne, jeśli 
chcemy Norwida doczytać do końca. Chciałby, aby pomocą 
w takim właśnie czytaniu Norwida były trzy jego najnowsze 
książki, wydane ostatnio przez Wydawnictwo „Bernardinum" 
w Pelplinie: Teologiczne czytanie Norwida, Słowo stało się 
Siłą, Zarys Norwidowskiej teologu słowa oraz Najstar
szy po Kościele obywatel. Zarys Norwidowskiej teologii 
Narodu. Zwłaszcza ta ,ostatnia książka w sposób może 
najbardziej czytelny ukazuje aktualność myśli Norwida 
w kontekście naszych dziejów polskich realiów. 

Ich promocja odbyła się pod koniec ubiegłego roku 
na specjalnej sesji popularnonaukowej poświęconej kul
turze zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Tczewa 
i Tczewskie Centrum Kultury (czytaj str. 4 - red.). O twór
czości ks. dra Antoniego Dunajskiego mówili wówczas: 
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdań
skiego i ks. prof. dr Wiesław Mering, rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego w Pelplinie. Aktorzy Teatru 
„Wybrzeże": Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis recytowali 
poezje Cypriana Norwida i ks. Antoniego Dunajskiego, 
który - okazało się - pisze również wiersze, ale raczej 
wyłącznie dla siebie. Niewiele ich ukazało się drukiem, 
gdyż, jak sam mówi - wiersze to zdecydowanie słabsza 
strona jego twórczości. 

Przedruk ze „Słowa" z dnia 17-19 stycznia 1997 r. 



Niżej zamieszczony tekst pochodzi z 12-go tomu „Roczników Historycznych", organu 
Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu (s. 47-68), wydanego w 1936 roku nakładem 
drukarni Uniwersytetu Poznańskiego. Praca dotyczy stosunków polsko-brandenbursko-
krzyżackich, związanych z wydarzeniami 1308-1309 roku i należy do podstawowej lektury 
historycznej tego tematu. 

Tekst drukujemy w całości z nieznacznymi zmianami pisowni; ze względów redakcyj
nych zastosowano ciągłą numerację odsyłaczy do przypisów, które pochodzą od autorki 
lub redakcji „Roczników Historycznych" z 1936 roku. 

HALINA KOBZIANKA 

Wypadki na Pomorzu 
po zajęciu Gdańska i Tczewa 

przez Krzyżaków 

Z
dobycie Tczewa umocniło Zakon w posta
nowieniu zagarnięcia reszty Pomorza1. Po
czątek XIV wieku był właśnie okresem, 
w którym Zakon za wszelką cenę dążył do 
ekspansji i rozwoju2. Zanim uśmiechnął się 

doń los na Pomorzu, już dążność ta okazała się w pra
gnieniu poddania arcybiskupa i miasta Rygi swojej he
gemonii. Nic to nie znaczyło, że arcybiskup stawiał opór. 
Krzyżacy bowiem raz plan jakiś powziąwszy niełatwo 
odeń odstępowali, zwłaszcza, gdy realiacja jego miała 
dać upragniony rozrost władzy i potęgi. W tej drodze do 
ekspansji nie przeoczyli oni nigdy żadnego momentu, 
ani żałowali nakładu sił i środków, gdy tylko dostrzegli 
możność zbliżenia się do swych rozległych planów, choć 
na krok. Mając niezwykły dar chwytania każdej pomyśl
nej okoliczności i wykorzystywania jej dla swej polityki, 
nie mogli oczywiście Krzyżacy nie usłuchać wezwania 
Łokietka. Chociaż nie przeczuwali z pewnością, jak wiel
ką korzyść z tego odniosą skwapliwie przyjęli prośbę 
księcia polskiego. Spodziewali się wtedy może jedynie 
sowitego wynagrodzenia za tę przysługę oraz pewnego 
uzależnienia i dostania pod swój wpływ nieumocnione-
go jeszcze w panowaniu Łokietka, lub wreszcie uzyska
nia może jakichś nadań i darowizn. Zorientowawszy się 
jednak wkrótce w sytuacji widząc, że książę zupełnie 
nie ma środków na utrzymanie ani obronę Pomorza, za
ryzykowali śmiały krok owładnięcia tą ziemią. Gorliwość, 
zapobiegliwość, umiejętność bystrego oceniania z jed
nego rzutu oka każdej sytucaji, zdolność zabezpieczenia 
i nadawania swym postępkom pozorów legalności i spra
wiedliwości, cechowały Zakon w każdym jego przedsię
wzięciu. W trakcie zaś przeprowadzenia planu, Krzyża
cy kierowali się stale bezwzględnością i nieubłaganą kon
sekwencję, nie cofając się przed bezprawiem i gwałtem, 
na co umieli zawsze zarzucić płaszczyk sofistycznego 
(posługiwanie się nieuczciwą argumentacją w celu udowodnienia fał

szywej tezy - wyjaśnienie red.) tłumaczenia, mającego wyka
zać słuszność i sprawiedliwość ich postępowania. Wszy
stkie te cechy zauważyć możemy w akcji opanowywania 
Pomorza przez Zakon. Poznawszy trudne położenie Ło
kietka, bez trwogi zabrali się do rozszerzania zaborów. 

Łokietek zaś w tym czasie, a więc na przełomie 1308-
1309 roku zajęty był mocno sprawą Muskaty i przygoto
wywaniem na nich zasadzki. Mimo jednak tych trudno
ści i niepewności sytuacji wysłał z nielicznym zapewne 
jednak oddziałem wojska kasztelana Rozprzy, Andrze
ja3, by dać Choć taką pomoc Pomorzu i zagrożeniu Tcze
wowi. Niestety, Andrzej jednak nic zdziałać nie mógł. 
Nieprzyjaciel był liczniejszy i bronił wstępu na Pomo
rze. Wróciwszy więc z nieudanej wyprawy, kasztelan zdał 
Łokietkowi relację z położenia w zagrożonej ziemi. Te 
wiadomości mogły dojść do księcia w pierwszych mie
siącach 1309 roku4. Poruszony nimi do głębi starał się 
szybko pozałatwiać najważniejsze sprawy małopolskie, 
by jak najprędzej udać się samemu na będącej w takim 
niebezpieczeństwie Pomorze. Wyruszył wczesną wiosną 
może w początkach marca, kierując się zwykłą drogą na 
Kujawy. Prawdopodobnie dalej jak do Świecia dojść nie 
mógł, gdyż już i Nowe5 Zakon zdobył wkrótce po zajęciu 
Tczewa i bronił wstępu do zajętego terytorium. Spraw
dziwszy naocznie jak daleko posunęły się zabory krzyżac
kie, a nie mając środków i sił, by ich stamtąd wyprzeć, 
pragnął książę całą rzecz załatwić6 drogą układów. Wyco
fawszy się więc na Kujawy, zaczął się porozumiewać z land-
mistrzem co do odbycia zjazdu7. Jest kwestią sporną czy 
zjazd ten odbył się we wsi Grabiach, czy też w Krąjowi-
cach. Wynika to z rozbieżności źródeł w tej sprawie. Swię-
tosław bowiem, niedawny wojewoda tczewski, następnie 
stolnik Łokietka podaje, że zjazd odbył się we wsi Gra
biach. Długosz zaś zwie tę wieś Krajowicami8. Relacja 
Świętosława wydaje się być wiarygodniejsza9. Przy boku 
Łokietka podczas układów znajdował się biskup kujawski 



Gerward10, a możliwe, że i arcygiskup Jakub11. Oprócz 
tych dwóch wielkich dostojników byli także najzaufańsi 
jego, jak wspomniany Pałuka Świętosław i inni pano
wie. Książę spodziewając się zapewne, że uda mu się 
sprawą załatwić ugodowo, zaproponował12 zwrot sumy 
kosztów, jakie Zakon poniósł przy obronie zamku gdań
skiego przed Brandenburczykami. Krzyżacy tymczasem, 
czując się już umocnionymi na Pomorzu i orientując się 
w trudnym położeniu politycznym Łokietka, nie myśleli 
oczywiście bynajmniej usunąć się z zajętych terytoriów13. 
Chcąc stworzyć pozory dobrej woli, zgadzali się niby to 
ustąpić z Pomorza o ile Łokietek zwróci koszta obrony. 
Suma jednak, którą podali przekroczyła znacznie war
tość zagrabionej ziemi. Mylił się więc Łokietek, jeżeli -
jak sądził Caro14 - myślał, że Zakon przez zabór Pomo
rza chciał wywrzeć na niego presję dla szybszego zwrotu 
kosztów obrony Gdańska. Przejrzawszy plany Krzyża
ków, Łokietek zerwał układy z Gniewem, który potęgo
wał jeszcze poczucie bezsilności. Krzyżacy zaś obłudnie 
okazawszy dobrą wolę, mieli teraz rozwiązane ręce i przy
stąpili do zawojowywania reszty Pomorza. Zwrócili te
raz wzrok na ostatnią silną twierdzę - Świecie. Zdobycie 
tej warowni było konieczne, o ile chcieli utrzymać we 
władaniu całe Pomorze. Gdyby bowiem gród ten został 
w rękach Polaków, mieliby rycerze zakonni niemiłego 
stróża granic pod bokiem. Pierwsze ataki skierowane 
przeciw Świeciu i okolicy przypadają prawdopodobnie 
na marzec - kwiecień. Zaczęły się one pewno zaraz po 
zerwaniu układów w Grabiach. Sędzia ziemski Świecia, 
Jan, w piśmie swoim do biskupa płockiego, datowanym 
29 maja 1309 roku15, nadmienia między innymi, że był 
na wyprawie z panami swoimi, prawdopodobnie książę
tami kujawskimi16 i podczas niej, przed grodem świec
kim, został strzałą zraniony w nogę. Ponieważ Jan 
w owym dokumencie nie określa, kto są ci Jego pano
wie", ogólnie się przypuszcza (W. Kętrzyński, Kujot, Sa-
raphim), że mówi o Krzyżakach. Przeciw temu jednak 
przemawia treść dokumentu. Chodzi w nim bowiem 
o zwolnienie Jana z poręczenia, jakie złożył za swych 
braci Wojciecha i Unisława „pro privilegio quod debe-
bant dudum dominis meis in Svece presentare". A więc 
od dawna już winni jego bracia przedłożyć panom Świe
cia jakieś przywilej. Ponieważ dokument datowany jest 
z końca maja, więc owa wyprawa, o której Jan wspomi
na, musiała mieć miejsce na jakiś czas przed napisaniem 
prośby do biskupa. Trudno jest przypuścić, by już w maju 
1309 roku można było mówić, że Zakon od dawna jest 
panem Świecia. W Świeciu prawdopodobnie po opuszcze
niu Tczewa zatrzymał się książę Kazimierz ze swoją za
łogą. Wątpliwym jest czy zastał17 w grodzie tym brata. 
Można raczej przypuścić, że po krótkim wytchnieniu po
szedł dalej, do Przemyśla (imię księcia) na Kujawy, aby opo
wiedzieć o zaszłych wypadkach i naradzić się nad dal
szym sposobem działania. W początku więc 1309 roku 
obaj książęta, zebrawszy jakieś oddziały, staczali z ich 
pomocą w okolicy ostatniej placówki Łokietka potyczki 
z oddziałami krzyżackimi, zapuszczającymi się aż pod 
sam gród świecki18. Te utarczki trwały jednak krótko, 
najwyżej do połowy kwietnia, gdyż już w końcu trze
ciej dekady tego miesiąca mamy pośredni dowód, że 
walki ustały. Jest nim dokument wydany w Orłowie19 

w 1309 roku, i drugi z dnia 1 maja w Toruniu. Doty
czą one sprzedaży dóbr książąt kujawskich, leżących nad 
Nogatem, na rzecz Zakonu. Zauważywszy widocznie, że 
Łokietek sił zbrojnych nie jest im w stanie dostarczyć. 

książęta kujawscy wycofali się z walk, a chcąc pozostać 
nadal w dobrych stosunkach z Zakonem, zgodzili się na 
sprzedaż swych dóbr, gdyż widzieli, że nie podołają prze
ważającym?Siłom krzyżackim. W Świeciu więc pozosta
ła tylko załoga, umocniona nieco w miarę możności przez 
Łokietka, przez powiększenie liczby zaciężnych z innych 
dzielnic Polski20. Zakon tymczasem ściągał i szykował 
wojsko do ostatecznego zawojowania Pomorza, przez 
zdobycie tej ostatniej ważnej twierdzy. W zajętych już 
częściach kraju, umacniał swoje ponowanie terrorem. 
Zasiłki jakie Łokietek nadesłał Świecia musiały być 
bardzo szczupłe, jeżeli się weźmie pod uwagę ubóstwo 
księcia. Spodziewał się on jednak widocznie, że gród zdo
ła oprzeć się atakom wroga, gdyż przemawiało za tym 
doskonałe położenie obronne warowni. Okolona z trzech 
stron rzekami (Wisłą i Czarną Wodą) miała w nich na
turalną obronę. Dzięki zaś położeniu na naturalnym 
wzniesieniu gruntu, nie potrzebowała się obawiać groź
by powodzi. Prócz tego posiadała silne mury strzeżone 
czterema bardzo wysokimi i mocno zbudowanymi wie
żami. Jedynie od strony południowej istniały najsłabsze 
warunki obrony, choć i tam chroniło warownię silnie 
umocnione przedmieście21. Oblężenie Świecia rozpoczę
ło się w lipcu22, prawdopodobnie około 25-go, jakby to 
wynikało z zeznania Mikołaja z Krakowa. Na czele zało
gi atakowanego grodu stal Bogumił23 (brat biskupa płoc
kiego Floriana) i Michał24. Resztę stanowili, o ile można 
wyszukiwać ze źródeł, Gniewomir z Czarnkowa25, Otto 
Lexik26, szwagier biskupa włocławskiego, Urban podcza
szy łęczycki27, Żyro z Krupocina28, Mieczysław29 cześnik 
brzeski i inni liczni dość z pewnością, o których imio
nach nie dochowały się wiadomości. Przeszło dwa mie
siące stawiali oblegani zaciekły opór30. Krzyżacy ze swej 
strony wytężali wszystkie siły31, by oporny gród zdobyć. 
Dlatego też atakowali nieustannie mury Świecia oblęż-
ttgriibi machinami32, a chcąc obrońców warowi osłabić na 
duchu terroryzowali ich moralnie33. Pod gród śpieszyły 
wprawdzie drobne oddziałki ochotnicze34 okolicznych zie
mian, lub nawet z odleglejszych stron, jak to wynika 
z zeznań świadków procesów 1320 i 1339 roku, jednak 
zobaczywszy przeważające siły Krzyżaków, cofały się nic 
nie zdziaławszy. Po dwumiesięcznej zaciekłej obronie 
oblężeni wyczerpani z sił, pozbawieni wszelkich środ
ków potrzebnych im do odpierania ataków wroga uzbro
jonego we wszelkie ówczesne urządzenia techniczne 
wojenne, poddali się35. Zakon pozwolił załodze wyjść 
z życiem z warowni i opuścić Pomorze. Stało się to 
jak można wywnioskować ze źródeł z końcem września 
1309 roku36. Ostatnia placówka polskiego panowania na 
Pomorzu wpadła w ręce krzyżackie37. Załoga okryta ra
nami, wycofawszy się z Pomorza, szukała odpoczynku 
i schronienia na Kujawach38. Na nic się zdała waleczna 
i zaciekła obrona; wróg mógł zatryumfować. Tryumf zaś 
był tym pełniejszy, że Zakon prawie w tym samym cza
sie odniósł sukces na innym, nie wojennym, lecz dyplo
matycznym polu. 

Wkrótce bowiem po zarwaniu przez Łokietka ukła
dów w Grabiach, widząc, że książę nie myśli nawet od
dać mu dobrowolnie Pomorza, Zakon przebiegle starał 
się i uzyskał tytuł prawny do tej ziemi od innych preten
dentów. Chciał bowiem być na wszelki wypadek zabez
pieczonym formalnie przed ewentualnymi próbami - ze 
strony Polski - wydarcia Pomorza drogą sądów czy do-
chodeń. Obawiać się mógł takiego kroku ze strony Ło
kietka tym bardziej, że wiele zła na sławie, i wiele 
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uszczerbku jego autorytetowi wyrządził nienawidzący 
Krzyżaków arcybiskup ryski, oskarżający i podający 
na jaw39 wszelkie gwałty i bezprawia Zakonu przez naj
wyższą z ówczesnych władz - papieżem. Spór arcybis
kupa z Zakonem ciągnął się już od dawna40. Historię 
jego możemy poznać z pisma arcybiskupa41 do papieża 
w 1308 roku. W nim wytoczone są bardzo ciężkie i licz
ne zarzuty przeciwko Krzyżakom42. Nic dziwnego, że 
wieści podawane przez arcybiskupa szkodzić musiały 
Zakonowi. Są także poszlaki, że arcybiskup Fryderyk 
doniósł również papieżowi o gwałtach i okrucień
stwie Krzyżaków przy zawojowaniu polskiego Pomorza 
w 1308 roku43. Dlatego też w swojej przewidującej poli
tyce chciał Zakon ukuć broń, którą mógłby odparować 
ciosy, jakie spodziewał się, że będą mu zadane przez 
Łokietka. Może myśleli Krzyżacy, że stanie się to szyb
ciej niż książę miał w ogóle możność szkodzić im sku
tecznie, gdyż z wielkim pośpiechem zaczęli zabierać 
u margrabiów branderburskich, by ich nakłonić do 
sprzedania swych praw44 do Pomorza Gdańskiego. Może 
również chcieli wyzyskać chwilę zmiany przedmiotu za
interesowań Brandenburczyków. Orientując się bystro 
i szybko, dzięki swej świetnej, doprowadzonej do mistrzo
stwa zdolności Wykorzystania momentu, ujrzeli, że jest 
teraz bardzo odpowiednia chwila nadania płaszczyka pra
wnego świeżemu zaborowi pomorskiej ziemi. Margra
biowie bowiem całą swą uwagę skierowali na Pomorze 
zaodrzańskie45, chcąc stamtąd usunąć duńskie wpływy 
i wprowadzić ten kraj pod swą hegemonię. Co do Pomo
rza Wschodniego46, ukontentowali się na Sławnie i Zie
mi Słupskiej, i tam jedynie swe rządy utwierdzili Dlate-
go też Waldemar, który był wiecznie w potrzebie 
pieniężnej47 chętny dał posłuch pierwszym48 propozycjom 
Zakonu. Jeszcze w czasie trwania oblężenia Świecia, 
a więc zanim całe Pomorze zostało definitywnie zdoby
te, stanęła między nim a Krzyżakami ugoda w Soldin 
(w Nowej Marchii) dnia 13 września 1309 roku49. Za 
cenę 10 tysiący grzywien srebra wagi brandenburskiej 
Waldemar odstąpił prawa do Pomorza, z Gdańskiem, 

Tczewem i Świeciem. Suma ta miała być wypłacona 
w całości do dnia 2 lutego 1311 roku. Aby nabycie praw 
nie było kwestionowane przez możliwych pretendentów 
do Pomorza, zobowiązał się Waldemar, zapewne pod dyk
tandem pragnącego się zabezpieczyć z wszelkich możli
wych stron Zakonu50, że postara się o pisemne uznanie 
rezygnacji praw do Pomorza od książąt Rugii i Śląska, 
i o zatwierdzenie układu w Soldin przez cesarza Henry
ka51 i papieża. 

O prawach Łokietka nie napomknięto fu przezornie 
ani słowem, chcąc przez to ich pominięcie nie naprowa
dzić nikogo, kto by nie znał dobrze stosunków polsko-
pomorskich. nawet na myli, że prócz wymienionych 
książąt, może mieć ktoś jeszcze prawo do nowo nabytej 
ziemi52. Konsekwentnie przez cały ciąg sporu polsko-
krzyżackiego Zakon przeczy prawdziwości i słuszności 
praw polskich i podkreśla niezmiennie, że Pomorze do
stał w swoje ręce najzupełniej legalną drogą53, której kwe
stionować nie należy. Już widocznie zaraz po zarwaniu 
układów w Grabiach zaczęli głosić Krzyżacy, że rzeczy
wiste prawo do Pomorza mają tylko margrabiowie bran
denburscy. To sztuczne wytwarzanie opinii publicznej 
znalazło echo w Kronice Oliwskiej. Oznajmia ona, że 
„a marchione Woldemiro, quem aestimabant melius jus 
habere" kupili Krzyżacy ziemię pomorską54. Od tej tezy 
Zakon już nie ustąpił, i trzymać się jej będzie niezło
mnie. Jednocześnie z ostatecznym zawojowywaniem Po
morza i odkupywaniem kłamanych praw do tej ziemi, 
Krzyżacy zakrzątnęli się około umocnienia swego gma
chu państwowego. Już pewno po zaborze Gdańska za
częli przemyśliwać nad tym, że dobrze byłoby swoją głów
ną siedzibą mieć gdzieś bliżej, aniżeli nad Adriatykiem. 
Podziwiać można wielką aktywność Krzyżaków w tym okre
sie. Szarpani bowiem ciężkimi oskarżeniami arcybiskupa 
ryskiego przed papieżem, zawojowywujący Pomorze, szu
kający i starający sią o nadanie grabieży pozorów prawnych, 
czy to przez układ w Grabiach czy Soldin, walczący w Sam-
bii55, mają jeszcze tyle chęci i sił, aby w tym pracowitym 
okresie dokonać jeszcze jednego dzieła. 



Pieczęć ostatniego kasztelana gdańskiego, Unisława, 
z początków XIV w., wyobrażająca dwuramienną kotwicę wraz 
z symbolami nawigacji astronomicznej - półksiężycem i gwia
zdą. Na otoku Gdańsk został wymieniony w słowiańkim 
brzmieniu Gdane. 

Odrys na podstawie katalogu F. Vossberga 
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Wiedźmy 
na stos 

Część 2 

Trudno dziś orzec, czy zbiór archiwaliów jest pod 
każdym względem kompletny. Przyjąć należy, że 
dla podanego przedziału czasowego stanowi on 

pewną całość. Materiały źródłowe stanowią 122 karty 
czerpanego papieru o różnych znakach wodnych zapisa
nego ręką protokolanta. Sądząc po charakterze pisma, 
który jest bardziej lub mniej dbały, zeznania nieszczę
snych ofiar zabobonu spisywane były przez dziewięciu 
protokolantów. Byli oni prawdopodobnie obecni podczas 
tak zwanego badania czarownic. 

Poszczególne strony zawierają paginację sporządzo
ną zapewne w późniejszym czasie dla uporządkowania 
zbioru. Numeracja dokonana została przez jedną osobę. 
Na protokołach daje się zauważyć niezależną drugą nu
merację, która uwzględnia nie poszczególne strony, lecz 
karty. Co najważniejsze obie numeracje pokrywają się. 
Na podstawie paginacji możemy stwierdzić, że pewnej 
ilości kart brakuje. Co było powodem uszczuplenia zbio
rów o 21 strony, możemy jedynie domniemywać. Być 
może było to celowe usunięcie niewygodnych z pewnych 
względów zeznań, co może sugerować powtórny zapis 
protokołów zawierających informacje obciążające osoby 
wywodzące się z wyżyn społecznych oraz przekreślenie 
wyżej wymienionych zapisów, co czyni je mało czytelny
mi. A może jednak przyczyna była bardziej prozaiczna, 
mógł nią być zwykły bałagan, który na przestrzeni stule
ci przerzedził interesujący nas zbiór. 

Kończąc tę, z braku miejsca, pobieżną analizę materia
łu źródłowego, należy zauważyć, że większość protoko
łów rozpoczyna tak zwana inwokacja, charakterystyczna 



dla dokumentów z tamtej epoki. Jej treść jest dla nas 
niezwykle zajmująca. 

Typowy wstęp zastosowany został w aktach dotyczą
cych procesu Anny Szpornowskiej, który miał miejsce 
w 1719 roku: 

Jako chcesz taj i jako możesz potępiaj narodzie ludzki 
złość swoją, ale nie zataisz chociaż byś w inszą krainą 
świata tego zapędził i najrozmaitsze skały ukuł i w ciem
ne lochy albo bezdenne morza zatopił przed obliczem 
najsprawiedliwszego sędziego Boga Wszechmogącego, 
bo mu wszystko jest wiadomo, nie tajno. 

Przyjadzie, przyjdzie ten czas, gdy Bóg Stwórca i Od
kupiciel nasz mogąc się poprawy po grzeszniku docze
kać, użyczając mu dosyć czasu, aby zagniewanego cięż
kimi i okrutnymi grzechami nawróciwszy się znowu do 
Niego, żałował, pokutował i przepraszał. 

Pan Bóg Stwórca i Odkupiciel Nasz nie mogąc się 
poprawy grzesznika doczekać w ciężkich zbrodniach 
obrazy Jego zostającego wskże palcem sprawiedliwości 
swojej świętej każdego takowego na oko ludzkie i prawi 
całemu światu nie chcąc dłużej cierpieć obrazy maje
statu Swego. A zasz nie użyczał i tej Annie Szpornow
skiej w obeności was wszystkich, tu teraz stojącej Bóg 
wszechmogący dosyć czasu, aby była zagniewanego na 
się Boga, którego się wyprzysięgła, a czarta nieprzyja
ciela duszy swojej przyjęła ...A czy nie mogła mając tak 
wielkie łaski Boskie dotychczas nawróciwszy się do stwór
cy swego przebłagać i poprosić onego. 

Ale nie zbrzydziła czarta, nie nawóciła się znowu 
do stworzyciela swojego. 

Wydał, pokazał, ujawnił nieprawość jej Pan Bóg na 
przestrogę innym, a tejże Annie Szpornowskiej a zaka
zanie dłużej obrazy majestatu swojego najświętszego. 

Będąc oskarżoną Anna Szpornowska od instygato-
rów uczciwych panów Michała Jungnikla, Franciszka 
Reicha i Krzysztofa Trytta mieszczan tutejszych nowskich 
z powołania Marianny Stryczenki z Milewa i Barbary 
Ratajki z Zawady, przed sławetnym magistratem tutej
szym miasta J.K.M. Nowego, którzy ją podprzysięgli 
o czarostwo na komisji duchowej dnia 20 VII tegoż roku, 
którąż oskarżoną po komisji duchownej sławetny magi
strat oddał w moc uczciwemu sądowi tego miasta, dając 
i pozwalając wszelkie metody, aby sobie uczciwy sąd we
dług prawa z pomienioną Anną Szpornowska postępował. 

Przytoczona inwokacja ukazuje sposób myślenia i tłu
maczenia sobie pewnych zjawisk przez ówczesne społe
czeństwo. Każdy, kto dopuścił się choćby najmniejszego 
odstępstwa od przyjętych reguł, mógł spodziewać się po
tępienia i osądzenia bez względu na to, czy rzeczywiście 
dokonał przestępstwa. Inwokacja nie jest niczym innym 
jak prawnym usankcjonowaniem panoszącego się wów
czas obskurantyzmu i ciemnoty. 

WXVII-XVIII wieku'możemy wyróżnić dwa 
rodzaje procesów dotyczących czarów. Jedne 
to właściwe procesy czarownic, drugie to spra

wy o niesłuszny zarzut zajmowania się czarami. W dru
gim przypadku chodziło najczęściej o jakieś nieopatrznie 
wypowiedziane w chwili gniewu słowa czy obrzucenie 

kogoś wymysłami. Czasami jednak zdarzały się posądze
nia o bardzo poważne czyny, jak zadanie diabła czy też 
spowodowanie poprzez czary choroby a nawet śmierci. 
Osoba, która stawiała zarzuty, musiała je umotywować 
oraz dowieść ich prawdziwości, jeżeli jednak dowody 
przemawiały na niekorzyść oskarżającego, podlegał on 
odpowiedniej karze. 

Pomówienie o czary karano zazwyczaj grzywną pie
niężną, przeznaczoną najczęściej na rzecz Kościoła i sądu. 
Obok grzywny zadawano także pokutę kościelną czy też 
nakładano obowiązek złożenia na ołtarz odpowiedniej 
ilości świec. Bywało również, że nakazywano przepro-
szenie pokrzywdzonego, a także publiczne „odszkodo
wanie" zarzutów. Zgodnie z literą prawa oszczerca mu
siał wobec sądu i osoby spotwarzonej wleźć pod ławę 
i zawołać: Com mówił, kłamałem jako pies, i trzykrotnie 
zaszczekać. 

W wypadku, kiedy zarzut uprawiania czarów posta
wiony został niesłusznie osobie wywodzącej się z wyżyn 
społecznych i to przez człowieka „lichszej kondycji", 
wyrok bywał surowszy. Delikwenta składającego fałszy
we zeznania umieszczano pod pręgierzem. Do słupa tego 
przywiązywano skazanych, aby wystawić ich na publicz
ne pohańbienie i pośmiewisko oraz dla wykonania tam 
chłosty, która przekraczała czasami nawet setkę razów. 
Trzeba przyznać, że kary nakładane na tych, którzy 
zarzucali komuś fałszywe czary, były nieporównanie 
małe w zestawieniu ze straszliwymi konsekwencjami, 
jakie mogły za sobą pociągnąć stawiane bezpodstawnie 
zarzuty. 

Jeżeli bezzwłocznie wnoszono skargę na zarzut cza-
rostwa, istniały duże szanse na uniewinnienie. Było 
to spowodowane tym, że w mentalności ówczesnego 
społeczeństwa tkwiło przekonanie o tym, że „prawdzi
wa" czarownica lub czarownik nie odważyliby się, aby 
wnieść oskarżenie o niesłuszne postawienie tego rodzaju 
zarzutu. 

Wśród używanej w okresie XVII-XVIII wieku termi-
nologii prawnej dadzą się zauważyć dwie kategorie 
domniemanych czarownic. Jedne to czarownice „po
mówione", drugie zaś to „powołane". Różnice polegały 
na osobie, która wnosiła oskarżenie. Jeżeli czynił to na 
przykład któryś ze współmieszkańców osoby oskarżanej, 
to w takim przypadku występowało pomówienie. Jeżeli 
natomiast osoba poddawana okrutnym tortutom wska
zywała na inne kobiety, które razem z nią miały odda
wać sią szatanowi, wówczas miało miejsce „powołanie" 
czarownicy. 

Zgodnie z panującym wśród ówczesnego społeczeń-
stwa przekonaniem, cały świat wypełniony był służebni
cami szatana. Kiedy udało się na którejś kobiecie wymu
sić przyznanie się do kontaktów z diabłem, starano się 
różnymi sposobami skłonić ją do wyjawienia swych 
wspólniczek. Podczas wszystkich procesów dają sią zau
ważyć stereotypowe pytania, które zadawano oskarżonej 
o czary kobiecie. Pytano więc kto nauczył ją czarować, 
w jaki sposób doszło do spotkania z diabłem, gdzie znaj
duje się Łysa Góra, na której spotykała się z czartem, 
ile czarownic brało udział w sabatych i kim one były, 
ile czarownic zamieszkuje w danej miejscowości, w jaki 
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sposób szkodziła ludziom, czy miała kontakt cielesny 
z diabłem. 

Oto na przykład sąd ławniczy miasta Nowego rozpa
trywał w roku 1714 sprawę oskarżonej o czary Reginy 
Doroszewiczowej: 

Dobrowolnie zeznała przed drugimi torturami, że jest 
czarownicą lat pięć. Zapisała się diabłu swoją własną 
krwią z serdecznego palca. Na Łysej Górze pili wino 
i piwo, jadali szkapie nogi. Łysa Góra w Paniach, gdzie 
kamienie leżą na drodze, te kamienie mieli za stoły. Gdy 
z diabłem obcowała, tedy był zimny. Smarowała się, gdy 
latała na Łysą Górę, którą (maść) jej to dawał, a tę 
w kominie w sieni chowała.... Zeznała, że kiedykolwiek 
w polu z diabłem obcowała, kiedy mu się zachciało. ... 
Truciznę robiła z goleni końskich, żmii, wężów, którą by
dło poiła. Diabeł pomagał dusić. Sołtysowi dziecię udusiła 
wysuszając (proszkiem posypując) i konia, a za to, że nie 
dał grochu i połeć słoniny nie chciał dać, a to proszek, 
którym dziecię posypała jeden, którym i bydło posypała, 
jednak większij przy pierwij. Zeznała jako na Łysej Górze 
bywała w wigilie Bożego Ciała, Trójcy i św. Jana. 

Kobiety, którym zadawano okrutny ból, przyznawały 
się w większości przypadków prędzej czy później do sta
wianych przez sąd zarzutów. Wymieniały dziesiątki na
zwisk swych rzekomych wspólniczek, z którymi razem 
brały udział w sabatach na Łysej Górze, gdzie zadawały 
się z przedstawicielami piekła. 

Stojąca przed sądem miasta Nowego Elżbieta Paster
ka zeznawała, co zostało zaprotokołowane 16 stycznia 
1747 roku: 

Wyzanję, że Drążkowa i Kaczmarka, Owczarka i ta 
co uciekła Kręckowa, są takie czarownice jako i ja. 

Kręckowa ma diabłów dziesięciu. Ten parobek, co 
u Drążkowej służył, jest też czarownikiem i bywał na 
Łysej Górze. 

W tym miejscu warto zastanowić się nad pobudkami, 
którymi mogły kierować się przesłuchiwane niewiasty, 
powołując swe wspólniczki. Należy przyjąć, że zdawały 
sobie sprawę z konsekwencji składanych przez siebie 
zeznań. W rachubę wchodzi kilka możliwości: powtarza
nie nazwisk podsuwanych przez sędziów (mielibyśmy 
w tym przypadku do czynienie z pewnego rodzaju mani
pulacją), wymienianie przypadkowych nazwisk w celu 
usatysfakcjonowania przesłuchujących (liczyły tym 
samym na zaprzestania stosowania tortur) i wreszcie 
kierowanie się osobistą zemstą na znienawidzonych są
siadkach (potencjalna możliwość wyegzekwowania kary 
na kimś, do którego czuło się niechęć). Nie można także 
odrzucić założenia, że przesłuchiwane kobiety kierowa
ły się prostą zasadą: jeżeli ja, to dlaczego nie one. Z pew
nością w wielu przeprowadzonych wówczas procesach 
motywy, którymi kierowały się domniemane służebnice 
pana ciemności, wyglądały podobnie. 

Zdarzało się, że niektóre kobiety kierując się prawdą 
i sprawiedliwością (nie bacząc na to. że same znalazły 
się wskutek fałszywych zarzutów w tragicznej sytuacji) 
nie chciały, aby ich zeznania obciążyły niewinne oso
by, a ostatecznie stały się powodem ich śmierci. Dlate
go, podczas pierwszych tortur, konsekwentnie nie przy
znawały się do kontaktów z diabłem, ponieważ będąc 
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czarownicą musiałyby co jakiś czas spotykać się z inny
mi służebnicami szatana, chociażby podczas sabatów na 
Łysej Górze. Dopiero po kolejnych torturach mówiły 
o swych domniemanych wspólniczkach w sposób ogól
nikowy. Stwierdzając, że nie znały ich z imienia, bądź 
nie mogły ich rozpoznać, gdyż miały zasłonięte twarze. 
W takich wypadkach sędziowie nakazywali, aby rozsze
rzył wachlarz tortur i zastosował te, które gwarantowały 
sukces. Ówczesny oprawca posługując się wypróbowa
nymi sposobami, takimi jak na przykład: rozciąganie, 
przypalanie, słupek, łamanie kołem, czy hiszpańskie buty, 
potrafił skłonić każdego do wyjawienia oczekiwanych 
informacji bez względu na to, czy były one prawdziwe, 
czy też całkowicie zmyślone. Zasada była prosta: zezna
nia winny zadowolić skład sędziowski. Uzyskanie wła
ściwych zeznań stawało się wyłącznie kwestią czasu. 
Niektórym oskarżonym o czary kobietom wystarczał 
umiejętny pokaz narzędzi tortur czyniony przez biegłe
go w swej sztuce kata, aby przy odrobinie wyobraźni 
uzmysłowić sobie jaki ból mogą one zadawać. Takie przy
znawały się od razu do zarzuconych im czynów, chociaż 
sam ten fakt nie wystarczał, aby uchronić się przed ba
daniem. Inne kobiety, pochodzące przede wszystkim ze 
wsi, przyzwyczajone do trudu życia codziennego, dziel
nie znosiły kolejne fazy przesłuchań. Jednak i w takich 
wypadkach przyznanie się do rzekomej winy było jedy
nie kwestią czasu. Umęczona niewiasta, w której tliło się 
jeszcze życie, w celu uniknięcia dalszego bólu wykrzyki
wała nazwiska, które przyszły jej na myśl. Los wymie
nionych osób był jej z pewnością w zaistniałej sytuacji 
całkowicie obojętny. 

Koło do łamania - narzędzie tortur 



Przed sądem w Nowem stanęła dnia 15 lipca 1698 roku 
Anna Krucha. Postawiono jej zarzut uprawiania czarów: 

Tak tedy podejrzaną i powołaną Annę Kruchą Sąd 
Miejski Nowski napomniał, aby się dobrowolnie do swych 
złych przyznała uczynków, która do niczego się dobro
wolnie nie chcąc przyznać: twierdziła niewinność swo
ją, że niedowidniem zasadzona i powołana. Widząc tedy 
Uczciwy Sąd zatwardziałość serca i nieodmiennego umy
słu, przedsięwzięcie jej sprawy na tortury wziąć nakazał 
..., która uporczywie nic nie zeznała. 

Tak powołana Anna Krucha będąc na drugie według 
słuszności i prawa wzięta tortury, osobliwą piłnością tak 
Annę Kruchą Uczciwy Sąd Miejski Nowski, aby bacząc 
na sumienie i duszę swoją, która ci niebu po tym mizer
nym doczesnym życiu stawić ma i tam rachunek życia 
swego oddać, nic takiego, co by zbawieniu tej duszy prze
szkodą być miało, nie tajnym sposobem wszystko jawnie 
wyznała jeżeli sobie co takowego przypomniała, która 
jak na pierwszych torturach nic nie zeznała, tak i teraz 
na powtórnych torturach nic nie zeznała. Uczcziwy Sąd 
Nowski nic sobie popędliwością rozumu swego nie 
skwapiając, owszem umysłem zdania swego jako za
wsze skłaniając zwykł do spisanego prawa nim się rzą
dząc, tak i w tym, ponieważ każda obwiniona i powo
łana złoczenica trzech tortur próbą egzaminowana 
byłaż, ma zatem też obwinioną i powołaną Annę Kru
chą na trzecie tortury wziąć nakazał, .... która za po
mocą Boga samego dobrowolnie się na torturach nie
przymuszonym sposobem zeznała, że czarta miała, 
który się zwał Marcin, ... 

Fotel inkwizytora 

Zeznaję, że z nią bywały na Łysej Górze Czajkowa 
stara z Rybaków, Felkowa z Rybaków, Krysiowa i Wo-
łowcowa ... Zeznała, że na tej Łysej Górze nie mogła 
wszystkich poznać co tam bywali, bo larwy miały, bywa
ło ich na 12. 

„Powołanie" stało sią skuteczną bronią przeciwko tym, 
na których sędziowie czy też inne usytuowane osoby chcia
ły wywrzeć osobistą zemstą. Wystarczyło nadać śledztwu 
określony kierunek, wykorzystując swe stanowisko lub po
zycję, aby wpędzić w nielada tarapaty osoby, których z okre
ślonych względów nie darzono sympatią. W takich przy
padkach posądzoną o czary kobietę poddawano torturom 
tak długo, że potwierdzała udział w spotkaniach z diabłem 
tej osoby, której chciano się pozbyć. 

Procedura sądowa wymagała, aby zeznania składane 
podczas zadawania tortur zostały potwierdzone bez sto
sowania środków przymusu. Wydawać by się mogło, że 
odwołanie zeznań składanych pod wpływem stosowanych 
podczas przesłuchań tortur, ratowało samą oskarżoną jak 
też osoby przez nią powołane. Jednakże w praktyce osoba 
odwołująca swe zeznania, narażała się na nowe praktyki 
katowskie, gdyż sędziowie wietrzyli w takim toku sprawy 
podstęp księcia piekła. Dlatego też, gdy po zakończeniu 
przesłuchania, podczas którego poddawano osoby oskarżo
ne torturom, pytano czarownice czy dobrowolnie podtrzy
mują „powołanie", prawie zawsze je potwierdzały. 

...Po trzeci raz bez tortur chętnie taż Marianna Ro
galska twierdziła: pilnie była upomiona, aby nie poda
wała w kalumnie ani ich na duszę swoją brała ale tylko 
co prawdą jest wyraziła. I tak powiedziała, że te, które 
powołała: jako to chłop z parowy kończyckiej od Wróbla. 
Grecową z Kozielca i Felkową z Mi lewka, powołuję nie 
ze strachu albo bojaźni mąk, nie z gniewu, nie z niena
wiści, ale z samej prawdy, gdyż tam bywały gdzie i ja 
i aby tą śmiercią co i ja schodziły ze świata godne są, 
na com gotowa żyć i umierać. Po którym wyznaniu wol
na została od tortur trzecich. 

Stwierdzić należy, że nie zawsze „powołanie" było 
dla sądu dostatecznym dowodem, który decydował 
o stosowaniu tortur. Gdyby sędziowie byli zbyt gorliwi 
w wykorzystywaniu tego typu oskarżeń, można sądzić, 
że procesom nie byłoby końca. Jeżeli zdarzało się i sę
dziowie nie dawali wiary „powołaniu" oraz nie kazali 
oskarżonej o czary uwięzić i torturować, to i tak los owej 
kobiety nie był do pozazdroszczenia. Zewsząd otaczała 
ją nieufność i wrogie spojrzenia, ponieważ wiadomość o 
powołaniu bardzo szybko rozchodziła się wśród mie
szkańców miasteczka czy też wsi, z której pochodziła 
nieszczęsna niewiasta. Piętno szatana ciążyło na niej od 
chwili „powołania" już na zawsze. Tym samym dla ludzi 
żywiących do osoby powołanej osobistą niechęć, została 
stworzona wymarzona wręcz możliwość skutecznego po
zbycia się wroga. Wystarczyło spełnić jeden warunek: 
dostarczyć dowody winy. Czasami zarzut wykorzystywa
no nawet po kilkunastu latach, stawał się on wtedy bar
dzo obciążającym dowodem. Oczywistym było więc, że 
widmo więzienia, tortur, a wreszcie stosu, prześladowa
ło osobę, której imię chociaż raz zostało wymienione 
w procesie o czary, każdego dnia. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Stosunki kościelne 
na ontaryjskich Kaszubach 

Imigranci kaszubscy w Kanadzie stanowili element uświadomiony pod względem narodo
wym, na co wskazują chociażby wykazy polskich nazwisk spisane w pięknej literackiej pol-
szczyźnie, znajdujące się w archiwum wileńskim. Pod względem religijnym odznaczali się oni 
przywiązaniem do Kościoła i religii katolickiej. W związku z tym w prawie każdym większym 
skupisku polskim powstawała parafia. Po przybyciu do Kanady, wychodźcy z Pomorza zaczyna
li organizować parafie - najwcześniej u Kaszubów ontaryjskich. Sprowadzali księdza, początko
wo stawiali kaplicę, później zaś, gdy osada się rozrastała, budowali w jej kościół, niekiedy okaza-

. ły, stanowiący dumę osiedla. 

ŻYCIE PARAFII 

Życie społeczne polskiego wychodźstwa, głównie 
wiejskiego, wywiązało się wraz z rozwojem pa-
rafii i działalnością duchowieństwa. Na tle pa

rafii rozwijało się życie towarzyskie. Kształtowały się przy
wiązania narodowe, powstawały stowarzyszenia i szkoły. 
Parafia była też czynnikiem ekonomicznym. Ksiądz in
formował niekiedy osadników o możliwościach gospo
darczych oraz nadawał właściwy kierunek osadnictwu. 
Z tego też względu w osiedlach wiejskich prawie wszyscy 
mieszkańcy należeli do parafii. Parafii polskich nikt 
jednak nie subsydiował, nikt nie pomagał finansowo 
przy wznoszeniu kościołów. Liczne kościoły zbudowali 
osadnicy własnymi rękoma. Świadczy to niewątpliwie 
o wielkim przywiązaniu polskiego wychodźcy do reli
gii. A wydatki na budowę kościoła, zakup odpowie
dnich urządzeń i naczyń liturgicznych oraz utrzyma
nie księdza nie były małe, tym bardziej że parafię po
woływała do życia niewielka grupa osadników, liczą
ca około 500 osób. 

Prawie od pierwszych dni organizowania parafii 
polskich powstał problem odpowiedniego ich obsadze
nia. Dla chłopa bowiem religia była czymś bardzo pol
skim. Emigrant z Pomorza czy Wielkopolski chciał, 
aby przestrzegane były polskie zwyczaje religijne, a 
pieśni śpiewane w języku ojczystym. Osadnicy dążyli 
ciągle do tego, aby księdzem w ich parafii był Polak. 
Nie zawsze jednak tak było. Parafie obsadzano księż
mi z niemieckiego Zakonu Oblatów, którzy w swojej 
działalności ograniczali się do spraw religijnych. 
Warto przy tym pamiętać, że pod zaborem pruskim 
rządy kościelne były dla Kaszubów ostoją polskości, 
w jakiejś mierze zdolną przeciwstawiać się zapędom 
obcej administracji. Kościół przeciwstawiał się domi

nacji kultury niemieckiej, księża zaś dzięki swojemu 
wykształceniu stawali w razie potrzeby w opozycji 
wobec urzędników pruskich. W Kanadzie opozycja 
księży skierowana były przeciwko protestantom. 

Pod koniec XIX wieku przeważała emigracja z Ir
landii. Do Kanady przybywali głównie katolicy i to 
spowodowało, że w prowincji Ontario, dotychczas an
glikańskiej, przewagę uzyskała ludność katolicka. Taki 
stan rzeczy miał wpływ na utworzenie w 1882 roku 
Wikariatu Apostolskiego Pontiac z siedzibą w Pem-
broke. Dziesięć lat później Wikariat Pontiac przemia
nowano na diecezję Pembroke. Pierwszym biskupem 
został ks. Narcise Zephirin Lorrain - wielki przyja
ciel Polaków. 

PARAFIA W BRUDENELL 

D zieje poszczególnych parafii są równocześnie 
dziejami grupy ludzi, która do niej należała, 
która ją budowała i wraz z nią się rozwijała. 

Okręg Renfrew był terenem misyjnym, założonej w poło
wie XIX wieku diecezji Ottawa. W Renfrew, Mount St. 
Patric, Eganville i Pembroke istniały stacje misyjne, 
z których księża docierali do powstających osad kilka razy 
w roku. W najbliższej osadzie irlandzkiej, Brudenell, znaj
dowała się na cmentarzu mała drewniana kapliczka. Po
większenie się Brudenell o 50 rodzin kaszubskich było 
okazją do utworzenia tam regularnej parafii, która zosta
ła erygowana w 1863 roku, a pierwszym proboszczem 
został ks. John McCormac. W 1870 roku ks. McCormac 
rozpoczął budowę dużego, kamiennego kościoła. Uzyska
nie pieniędzy od ludzi będących na dorobku nie było ła
twe. Biedni osadnicy stawali jednak chętnie do pracy przy 
budowie kościoła, który jest wspólnym dziełem kaszub
skich i irlandzkich katolików. 



Kaszubi nie posiadali w okręgu Renfrew własnego 
kościoła z polskim księdzem. Rozumiał tę potrzebę arcy
biskup Ottawy, ks. Józef Tomasz Duhamel i w 1875 roku 
skierował do Brudenell dwóch polskich księży: Aleksan
dra Michnowskiego i Józefa Ksawerego Spechta. Jak trud
no było Kaszubom osadnikom do tego czasu, ilustrują 
dwa przekazy. Hieronim Kajsiewicz tak relacjonuje: Dzie
ci już się pouczyły po angielsku. Niektórzy ze starszych 
mówią nieco po niemiecku. Ale niektórzy tylko po polsku 
mówią. Poczciwy 65-letni ksiądz irlandzki, mieszkający 
przy biskupie, który się nie może żadną miarą nauczyć 
po francusku, uczy się dzień i noc po polsku, aby mógł 
tych poczciwych ludzi spowiadać. Relację Kajsiewicza 
uzupałnia list Tomasza Grabowskiego, drukowany 
w „Wiarusie" w sierpniu 1887 roku, z którego wynika, 
że w okolicy tutejszej osiadło już przeszło 200 rodzin, 
lecz księdza polskiego nie mają jeszcze. Spowiedzi słu
cha ksiądz francuski za pośrednictwem tłumacza. Ksiądz 
trzyma spowiadającego (się) za rękę, podczas gdy tłu
macz zadaje pytania z rachunku sumienia. Jeżeli spowi-
dający (się) popełnił jakiś grzech, to ściska kapłana za 
rękę. Znak ten, rozumie się, pozostaje niepostrzeżonym 
dla tłumacza. 

PARAFIA W WILNIE 

K siądz Specht, który pochodził z poznańskiego, 
postanowił zbudować kaplicę w centrum kszub-
skiego osadnictwa, 6 mil na zachód od Brude

nell. Jeden z osadników, Jan Narloch, przekazał na ten 
cel 50 akrów ziemi. Jeszcze w 1875 roku - jak podaje 
rocznik historyczno-statystyczny „La Canada Eccle-
siastique" - kaplicę zbudowano. Rok 1875 uważa się 
za datę erygowania pierwszej polskiej parafii w Kana
dzie. Natomiast dokument arcybiskupa Duhamela, 
datowany 3 lutego 1876 roku, podaje: Dnia 30 ostat
niego miesiąca stycznia poświęciliśmy dom, jako tym
czasową kaplicę dla Polaków w Hagarty. Ludność rów
nież zbudowała dom dla ks. Józefa Spechta, polskie
go księdza, który z nimi zamieszka od początku 
marca i do tego czasu będzie ich proboszczem. Kapli
ca została poświęcona pod patronatem Św. Stanisła
wa Kostki. 

Ks. Specht nie przybywał wśród Kaszubów w Hagar
ty długo. Już bowiem w 1876 roku zastąpił go ks. To
masz Korbutowicz, który w parafii św. Stanisława praco
wał do 19 marca 1880 roku, a więc cztery lata. Wiadomo, 
że założył cmentarz, ulepszył kaplicę i plebanię. Warun
ki utrzymania księdza w Kanadzie były inne niż na 
ziemiach polskich. Ksiądz nie posiadał beneficjum ani 
stałego uposażenia. Żył z ofiar swoich parafian. Były one 
jednak niewielkie, gdyż osadnicy sami klepali przysło
wiową biedę. Z wykazów sporządzonych przez ks. Kor
butowicza wynika, że tylko 24 rodziny opłacały księdza 
w wysokości 2 dolarów rocznie. Niektórzy nie mieli pie
niędzy na chrzty, śluby i pogrzeby. Przypuszczać należy, 
że taka sytuacja była powodem opuszczenia parafii przez 
ks. Korbutowicza. Nie można jednak parafian posądzać 
o obojętość dla kościoła. Ludzie żyli na swoich farmach 
jak na pustkowiu. 

Do stworzenia wspólnoty parafialnej dążył następca 
Korbutowicza, ks. Władysław Ludwik Dembski, który 
objął parafię w październiku 1880 roku. Jemu kaszub
skie osiedle Hagarty Township zawdzięcza nazwę Wil
no. Nazwa była początkowo umowna i dopiero na po
czątku XX wieku stała się urzędową. 

W Wilnie utworzono za zgodą biskupa Radę Parafial
ną, składającą się z przewodniczącego, sekretarza, skarb
nika i dwóch kolektorów do zbierania składek na kościół, 
ustalonych według stanu zamożności osadników. Biskup 
Narcise Zephirin Lorrain ustalił budżet parafialny na 550 
dolarów, z możliwością powiększenia go w razie potrze
by. Zarządził on odnowienie oraz odnowienie kościoła 
i plebanii, ogrzewanie kaplicy, a także wykopanie studni 
dla potrzeb plebanii. Zastrzeżono jednocześnie, że nowe 
inwestycje parafia może podjąć po wykonaniu wymienio
nych wyżej czynności. Dla podniesienia prestiżu Rady 
Parafialnej, przeprowadzono w 1888 roku nowe wybory. 
Do rady weszło dwóch nowych poborców: Leon Etmań-
ski i Albert Lechowicz. Pierwszymi radnymi byli: Adam 
Princ, Jan Burchart i Michał Janta. Między proboszczem 
a częścią parafian stosunki się pogorszyły. Powodem tego 
było zbyt energiczne, a nawet despotyczne postępowanie 
ks. Dembskiego. Dowiadujemy się o tych trudnościach 
z wizytacji przeprowadzonej w 1885 roku. 

W czasie wizytacji w 1888 roku wyłoniły się nowe 
problemy. Kaplica okazała się zbyt mała. Biskup rozpo
czął listę subskrypcji na budowę kościoła. W 1889 roku 
189 rodzin przeznaczyło na budowę świątyni 846,18 do
larów. Subskrypcja trwała do 1891 roku i w tym czasie 
rozpoczęto budowę głównej nawy kościoła. Dotychczaso
wa kaplica miała służyć za prezbiterium. Ks. Dembski 
nie dokończył jednak swego dzieła. W 1892 roku opuścił 
parafię i udał się do Brazylii. 

Po upuszczeniu parafii przez ks. Dembskiego do
jeżdżali do osady przez krótki czas ks. P. S. Dowdall 
i ks. A. Baremans z Egenville. Parafia w tym czasie obej
mowała także tereny dzisiejszych parafii Round Lake Cen
trę, Barry's Bay, Madawaska, Combermere i Whitney. 
Jeszcze w 1892 roku do Wilna przybył ks. Bronisław Jan
kowski. Dokończył on budowę kościoła i w 1895 roku 
biskup Lorrain dokonał jego poświęcenia. Wybudował też 
przy kościele nową murowaną plebanię. W1895 roku sta
raniem ks. Jankowskiego wzniesiono drewniany kościół 
w Barry's Bay, który był filią kościoła wileńskiego. 
Ks. Jankowski dojeżdżał do Barry's Bay z posługą religij
ną dla zamieszkałych tam Polaków. W 1914 roku Wilno 
wyłoniło z siebie parafię pod wezwaniem św. Jadwigi. 
Założycielem jej był ks. Piotr Biernacki, który od roku 
1911 był wikarym w Wilnie. 

Ks. Jankowski był kapłanem gorliwym, troszczącym 
się o powierzone sobie dusze. Jako człowiek o wielkim 
sercu i wrodzonej dobroci, był lubiany przez swoich pa
rafian. Rzadko opuszczał parafię, dużo czytał, o czym 
świadczyły jego kazania. Propagował czytelnictwo prasy 
religijnej wśród parafian, rozprowadzając „Posłańca Ser
ca Jezusowego" wydawanego w Chicago, „Gazetę pol
ską", kalendarze misyjne i książki do nabożeństwa. 
W dowód uznania dla jego zasług Pius XI mianował go 
w 1924 roku prałatem domowym. 
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Za czasów księdza Bronisława Jankowskiego nastą
pił wzrost zamożności i samodzielności gospodarczej osa
dników kaszubskich. Okres duszpasterzowania tego 
kapłana nazywa się złotym wiekiem parafii Wilno. 

Po śmierci ks. Bronisława Jankowskiego pracę duszpa
sterską w parafii Wilno rozpoczął z dniem 24 stycznia 
1928 roku ks. Edward Wilowski, który dał się poznać przede 
wszystkim na polu budownictwa. Dotychczasowy drewnia
ny kościół uległ spaleniu 2 lutego 1936 roku. Nowy, muro
wany kościół wzniesiono przy szosie wiodącej do Renfrew, 
w miejscu, które obecnie nazywa się Shrine Hill. Parafia
nie nie szczędzili przy budowie tego dzieła ani rąk, ani cza
su i pieniędzy. Znaleźli się nawet szczodrzy ofiarodawcy 
spoza parafii. Należy tu wymienił: ks. arcybiskupa 
M. J. 0'Briena z Kingston, ks. biskupa P. T. Ryana z Pem-
broke, F. P. O'Connera z Toronto, J. A.O'Briena z Ottawy, 
H. J. Chapeskie zBarry's Bay i J. Omanique z Ottawy. Wspo
mnieć należy także, że pod kościołem znajduje się obszerna 
halą w której dziś odbywają się zebrania koncerty i inne 
masowe imprezy o charakterze religijnym. 

Nowa świątynia pod zmienionym wezwaniem Matki 
Boskiej Królowej Polski była gotowa w następnym roku 
i jej poświęcenia dokonano 29 czerwca 1937 roku. Kościół 
usytuowany na wzniesieniu robi wrażenie katedry, szcze
gólnie gdy się jedzie szosą od Barry's Bay w kierunku Ren
frew. Uroku tej budowli dodają: splantowany teren poro
śnięty trawą, zadbany cmentarz, przystrzyżone żywopłoty, 
oryginalne drzewa i grota M. B. z Lourdes, również dzieło 
ks. Witowskiego. Okazały kościół z dużą dolną salą na spo
tkania parafialne, właściwą górną częścią z dwiema wieża
mi przedstawia się imponująco. Wnętrze z czterema rzęda
mi ławek, trzema ołtarzami w prezbiterium i bogatym wy-
posażeniem. przyciąga nie tylko parafian. Kościół należy 
do najpiękniejszych w diecezji Pembroke. 

Zbudowana w 1946 roku przez ks. Witowskiego 
obszerna plebania przypomina hotel i jest plastycznym 
dopełnieniem kościoła, parkingów i cmentarza. 

Parafia w tym czasie obejmowała teren osady Wilno, 
Halfway, Rockingham, Hopefield i Paugh Lake. Wśród 
ówczesnych organizacji parafialnych warto wymienić 
koło Ministrantów (20 osób), Towarzystwo Przenajświęt-
szergo Imienia Jezus (48 członków), Solidację Mariań

ską Dziewcząt, Krucjatę Eucharystyczną (90 członków) 
i chór kościelny (25 członków), którym kierowała orga
nistka Róża Lorbetska. 

Przed wybuchem drugiej wojny światowej ks. Wilowski 
postarał się o umieszczenie w kościele kopii Obrazu M. B. 
Częstochowskiej. Ofiarodawcą był prezydent R P. Ignacy 
Mościcki. Aktu poświęcenia obrazu dokonał na Jasnej Górze 
Ojciec Bonawentura. Obraz został przekazany przez kon
sula generalnego R. P. w Ottawie, Jana Pawlicę. Z tej oka
zji odbyła się w parafii wielka i podniosła uroczystość 
z udziałem przedstawicieli ówczesnych władz polskich, 
duchowieństwa polskiego i kanadyjskiego oraz wiernych. 

W dowód wdzięczności za propagowanie sprawy pol
skiej w parafii ks. Wilowski w 1946 roku został odzna
czony Orderem „Polonia Restituta". 

Po śmierci ks. Wilowskiego w 1961 roku jego następ
cą został ks. dr Stanisław Kądziołka. Funkcję proboszcza 

U góry: 
Obrazy Matki Bożej 
Ostrobramskiej 
i Matki Bożej Sianowskiej 
w kościele wileńskim 

Z lewej: 
Kościół p.w. Matki Boskiej 
Królowej Korony Polskiej 
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pełnił do 1985 roku. Napisał kilka artykułów w prasie 
polskiej Toronto o swojej parafii. Na czas jego duszpa
sterstwa przypadły uroczystości związane ze stuleciem 
parafii Wilno (w 1975 r.) Oprócz wzmiankowanych już 
corocznych spotkań w tym kościele byłych więźniów nie
mieckich obozów koncentracyjnych, warto wspomnieć 
wydaną staraniem ks. Kądziołki skromną księgę pamiąt
kową parafii Wilno z okazji pobytu Ojca św. Jana Pawła II 
w Ottawie dnia 20 września 1984 roku. 

W latach pięćdziesiątych obecnego stulecia ksiądz 
Rafał Grzondziel - były kapelan wojsk polskich walczą
cych pod Ankoną i Monte Cassino - założył franciszkań
ski Ośrodek Młodzieżowy z kaplicą M. B. Anielskiej, 
położony nad jeziorem Halfway. Obok kaplicy, 17 lipca 
1966 roku, odsłonięto pomnik 1000-lecia Chrztu Polski. 
Na rozstajach dróg ks. Grzondziel wzniósł kilka kapliczek 
i krzyży, które stanowią przecież nieodzowną część krajo
brazu Kaszub. Warto jeszcze nadmienić, że w 1979 roku 
zawieszony został w kościele wileńskim przez ks. Zbignie
wa Kulwikowskiego Obraz M. B. Sianowskiej. 

W czerwcu 1985 roku proboszczem w Wilnie został 
potomek kanadyjskich Kaszubów, ks. Nobret Cybulski. 

Ks. Rafał Glofcheskie pełnił funkcję proboszcza w tej pa
rafii w 1990 roku. 

Parafia doczekała się nowej plebanii, którą poświęcił 
w dniu 5 maja 1991 roku bp Windle. 

PARAFIA W BARRY'S BAY 

W czasie wizytacji pasterskiej w 1888 roku de-
lagacja z Barry's Bay prosiła biskupa o po
zwolenie na zbudowanie kaplicy. Od kilku lat 

ks. Jankowski przed zbudowaniem kaplicy odprawiał mszę 
św. w domu farmera Józefa Princa, raz w miesiącu dojeż
dżając z Wilna. Kamień węgielny pod kaplicę poświęco
no 15 sierpnia 1896 roku. Kaplica pod wezwaniem Wnie
bowstąpienia N.M.P., gotowa w 1897 roku, była prze
znaczona dla osadników Syberii, Paugh Lake i Barry's 
Bay. Nazwę Syberia nadali osiedlu Kaszubi. Mieszkało 
tam wówczas 40 rodzin. 

Ponieważ liczba parafian szybko rosła, zaistniała po
trzeba budowy nowego kościoła. Jego poświęcenie pod 
wezwaniem św. Jadwigi nastąpiło 2 czerwca 1915 roku. 
Parafia liczyła wówczas około 80 rodzin. 

Pierwszym proboszczem został ks. Piotr Biernacki, 
urodzony na osiedlu Syberia, dotychczasowy wikary 
w Wilnie. Gdy nie było jeszcze plebanii, ks. Bierancki 
korzystał z gościnności rodziny Shallów. 

Ks. Biernacki, budowniczy obecnego kościoła w Bar-
ry's Bay, był pierwszym kapłanem wśród ontaryjskich 
Kaszubów, który został wyświęcony w Kanadzie. Wybu
dował także plebanię, szkołę i konwent dla sióstr. Już 
w 1920 roku wyświetlał filmy dla swoich parafian. Wy
kazał również dużo zrozumienia dla polskiej sprawy na
rodowej, o czym może świadczyć fakt, że gdy przydzielo
no mu do pomocy wikarego pochodzenia angielskiego, 
zrezygnował z niego i nadal pracował sam. Dbał bardzo 
o poprawne zapisywanie nazwisk osadników kaszubskich. 
Wielkim powodzeniem cieszyły się organizowane przez 
niego co roku pikniki, na które przyjeżdżali nawet mie
szkańcy Renfrew. Jego dziełem był nowy cmentarz para
fialny czynny od 1918 roku. 

Za wybitne zasługi został odzanczony Krzyżem Ko
mandorskim „Polonia Restituta" i otrzymał godność pra
łata. Zmarł w 1958 roku. 

W latach 1959-1978 proboszczem w Barry's Bay był 
potomek kaszubskich pionierów, ks. Amboży Maika. 
W 1960 roku dokonał on poświęcenia nowego Szpitala 
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na ontaryjskich Kaszubach. 
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św. Franciszka. W 1974 roku upamiętniono miejsce spa
lonej w 1940 roku kaplicy misyjnej, stawiając tam po
mnik. Ks. prałat A. Maika zajął się także odnowieniem 
wnętrza kościoła. Postarał się o powstanie Legionu N.M.P. 
i Klubu św. Jana Bosko. Wokół kościoła i plebanii moż
na było zauważyć jego gospodarską rękę. 

Od 1978 roku duszpasterstwo w tej parafii objął 
ks. Ambroży Pick, który umiał swobodnie czytać i mówić 
po polsku. Wpłynęli na to m.in. wikarzy z Polski, którzy 
byli tam już od kilkunastu lat. Na początku duszpasterzo-
wania poświęcono w 1980 roku pomnik papieża Jana 
Pawła U i obraz Matki Boskiej. Jest bardzo zainteresowa
ny polskim dziedzictwem kulturalnym osadników z Wy
żyny Madawaski Parafia aktualnie liczy 600 rodzin. 

Parafia Barry's Bay, chociaż powstała później od Wil
na, rozrosła się szybciej i dziś stanowi centrum życia go
spodarczego i kulturalnego, jeżeli chodzi o miejscowości 
z przewagą ludności pochodzenia polskiego na Wyżynie 
Madawaski. Takiego znaczenia nabrała dzięki istnieją
cemu tu szpitalowi, szkole średniej, rozwiniętemu rze
miosłu, sklepom, bankom i władzy administracyjnej. 
Wprawdzie Kaszubi stanowią tu większość, to jednak 
mieszkają tu także Irlandczycy. 

PARAFIA W ROUND LAKE CENTRE 
Kaszubscy osadnicy z okolic Round Lake Centre 

korzystali początkowo, tj. od około 1894 roku, 
z kaplicy w Tramore. Polskie duszpasterstwo za
początkował około 1925 roku ks. Jankowski. Nabożeń
stwa do 1925 roku odprawiano w szkole. Potem miej
scem służby Bożej stała się nowa kaplica pod wezwaniem 
św. Bronisławy. Placówkę w 1925 roku podniesiono do 
godności parafii i jej pierwszym proboszczem został 
ks. Paweł Jolkowski. Obecna świątynia pod wezwaniem 
św. Kazimierza jest jego dziełem. Po śmierci ks. Jankow
skiego w 1940 roku parafię przejął ks. Teodor Kulas 
i prowadził ją do 1972 roku. W tym czasie nad Reund 
Lake mieszkańcy miast zaczęli wznosić swoje cottages, 
co znacznie wpłynęło na powiększenie liczby parafian. 
Trzecim proboszczem od 1972 roku został Ambrose Pick, 
a po nim w 1987 roku Norbert Cybulski. Ten ostatni zre
zygnował z niej w 1980 roku. 

Staraniem ks. Merwina Coulasa w następnych latach 
wydano księgę pamiątkową parafii Round Lake Centre. 
Aktualnie proboszczem tej parafii jest ks. A Afelskie. 
Parafia Uczy około 600 osób, z których 90 procent jest 
pochodzenia polskiego. 

Codzienne życie Kaszubów w prowincji Ontario 
było ściśle zespolone z rokiem kościelnym. Była to 
także szansa dla podtrzymywania życia narodowego 
i polskości wśród kaszubskich osadników. Duża w tym 
zasługa polskich księży. 

Na Wyżynie Madawaski znajdują się obecnie trzy 
parafie polskie: w Wilnie, Barry's Bay i Round Lake 
Centre, które w sumie liczą około 3000 osób. Ponadto 
ludność pochodzenia polskiego zamieszkuje w kato
lickich parafiach prafiach angielskich: w Brudenell. 
Killaloe i Combermere. 

W końcu stycznia bieżącego roku 
ukazała się, wydana przez Ko-
ciewski Kantor Edytorski, książka 

naszego redakcyjnego kolegi, J ó z e f a Ziółkow
skiego, zatytułowana „Drogi do sukcesu". 
Zapowiadaliśmy ją już w poprzednim nume
rze kwartalnika, piszemy o niej także na 
sąs iednich s t r o n a c h obecnego n u m e r u . 
Książka miała udaną promocję, zgromadziła 
życzliwe recenzje. 

Z je j a u t o r e m , J ó z e f e m M. Ziółkowskim 

o przyjemności 
obcowania z człowiekiem 

rozmawia R o m a n Landowski 

- „Drogi do sukcesu" zrobiły w tczewskim środo
wisku furorę. Już w dniu promocji książka wzbudziła 
ogromne zainteresowanie. To dobrze świadczy także 
o jej autorze, ponieważ ten debiut już teraz promuje 
kolejne publikacje z tego cyklu. Książka okazała się 
bardzo potrzebna, przybliża tczewianom sylwetki in-
nych tczewian, którzy z tego miasta weszli na szczęśli
wą drogę powodzenia i sławy. Wiemy, czym ta książ
ka stała się dla czytelników. A czym jest dla ciebie? 

- Jest jedną z wielu spraw, którą w prawie 50-letnim 
życiu, przy pomocy bliźnich, udało mi się zrealizować. 

- Debiuty książkowe w okolicach 50-tki są ponoć 
najbardziej trafione, bo są dojrzałe i świadome. Taka 
opinia utarła się dość powszechnie wśród krytyków 
literatury. W pen sposób powstają książki przemyśla
ne i tworzone z uporem. 

- Najpierw były studia, budowa domu, fotograficzna 
pasja i rzeźba w drewnie. Były też, i nadal są, publikacje 
w „Dzienniku Bałtyckim" i w „Kociewskim Magazynie 
Regionalnym". Teraz jest także ta niewielka książka. Stała 
się jakby dowodem, rodzajem testu sprawdzającego moje 
możliwości... 

- Nie tylko twórcze? 
- To również dowód na to, że udało się pokonać prze

szkody, które się pojawiły podczas powstawania książki. 
Muszę powiedzieć, że dla mnie ludzkie życiorysy są kopal
nią wiedzy, uczą bowiem nie fałszowanej historii. Rozmo
wa to dialog, zwrócenie uwagi na drugiego człowieka, to 
przede wszystkim przyjemność obcowania z nim, a także 
wymiana myśli. Brakuje nam tego w dzisiejszym „zabie
ganym" życiu... 

- Jakimi drogami trafiałeś do swoich rozmówców. 
Są to przecież ludzie bardzo zajęci, mający wypełnio
ny niemal każdy dzień w kalendarzu, przebywający 
często poza granicami kraju. 
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Józef Ziółkowski ponad godzinę rozdawał autografy. 
Dedykacje wpisuje radnej, Urszuli Giełdon; w kolejce 
czeka Kazimierz Smoliński - prezes Stowarzyszenia 

Rozwoju Ziemi Tczewskiej „Gryf" 

powstaje. Jest zapewne poprzedzona licznymi kontak
tami, rozmowami... 

- Tego typu książkę nie można napisać siedząc tylko 
przy biurku. Kontakty i rozmowy z bohaterami poszcze
gólnych rozdziałów są konieczne. Bez nich nie byłoby 
książki. Dalszy proces wydaje się być prosty: nagranie 
rozmowy na taśmę magnetofonową, wpisanie jej do kom
putera, wydruk tekstu | sporządzenie korety oraz auto
ryzacji. Mimo to, jak wiesz - będąc redaktorem mojej 
pierwszej książki - nie uniknięto drobnych błędów. Pa
mięć moich rozmówców nie zawsze była niezawodna. 

- Kiedy pojawi się następna książka z drugą dzie
siątką znamienitych? 

- Dzisiaj o terminach za wcześnie jeszcze mówić. Pani 
Magdalena Abakanowicz zaproponowała mi odbycie 
rozmowy we wrześniu... Wiem natomiast, że przy dru
giej książce chciałbym pracować również z zespołem 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego". Wydaje mi się, 
że poczynania moje znowu wesprą sponsorzy, bo bez 
ich pomocy finansowej nie będzie możliwe wydanie tej 
książki. 

- Powodzenia! Sądzę, że przygotowania znowu za
kończą się sukcesem. 

Józef Ziółkowski urodził się w Brodnicy w 1948 roku, 
ale od 1960 roku mieszka w Tczewie i zna to miasto 
nieźle, z każdego niemal zakamarka. Parając się publi
cystyką najswobodniej czuje się przeprowadzając wywiady 
prasowe. Dlatego wierzymy, że następna książka będzie 
równie udana jak „Drogi do sukcesu". 

Zdjęcia: STANISŁAW ZACZYŃSKI 
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Nie wiemy też, co było te
matem rozmowy wice
premiera prof. Grzegorza 
Kołodki z proboszczem 
parafii staromiejskiej, 
ks. prałatem Piotrem 
Wysgą, nowo nomino
wanym Honorowym Oby
watelem Miasta Tczewa 

O 30 stycznia 1997 roku, zaproszeni na Dzień Tczewa, znamienici 
tczewianie spotkali się najpierw w Urzędzie Miejskim na wspólnej 
przedpołudniowej kawie. Potem przeszli się spacerkiem na obiad 
do pobliskiej karczmy „Uroczysko". 
W drodze, jak widać, kontynuowali wcześniej zaczęte rozmowy. 
Prof. Włodzimierz Łajming, wybitny artysta malarz (z lewej) 
dyskutuje z pisarzem Michałem Misiornym. Towarzyszy im 
małżonka profesora. 

W uroczystej sesji Ra
dy Miejskiej w Tczewie, 
oprócz znamienitych 
tczewian, uczestniczyli 
również znakomici go
ście. 
Podczas przerwy tenor 
światowej sławy, jeden 
z czołowych artystów 
operowych naszych cza
sów, Ryszard Karczykowski, odbył pogawędkę z dziekanem tczewskim, 
ks. prałatem Stanisławem Cieniewiczem. Nie wiemy jednak, dlaczego wybitny 
śpiewak rozmawiał klęcząc. Chyba nie dla pokuty, sądząc z pogodnego oblicza 
Biskupa Pelplińskiego, ks. prof. Jana B. Szlagi. 

Wiemy natomiast, że 
dr Kazimierz Zimny, pa
nujący niegdyś na bież
niach niemal całego świa
ta, informował ks. bisku
pa prof. Jana B. Szlagę 
o przgotowaniach do 
biegu sztafetowego szla
kiem misyjnym św. Woj
ciecha. Nie udało się nam 
podsłuchać, co ks. Stani
sławowi Cieniewiczowi 
szepcze do ucha Marek 
Nagórski, szef tczewskiej 
„Solidarności" . 

Nim Ryszard Karczykowski zaśpiewał na scenie Tczewskiego Centrum 
Kultury pieśń Stanisława Moniuszki „Znasz li ten kraj", przećwiczył ten 
utwór z Tadeuszem Abtem, swoim pierwszym akompaniatorem. W latach 
sześćdziesiątych oboje często gościli na estradach tczewskich placówek 
kulturalnych. Po wielu latach, w dniu 30 stycznia 1997 roku, Tadeusz Abt 
ponownie towarzyszył Ryszardowi Karczykowskiemu, dzisiaj już 
wybitnemu artyście operowemu 
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Jak nigdy dotąd 

D rogi do sukcesu otwierają poczet pierwszej 
dziesiątki współczesnych osobistości. O swoim 
mieście mówią: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, 

Grzegorz Ciechowski, prof. Kazimierz Denek, gen. Ro
man Dysarz, Ryszard Karczykowski, prof. Grzegorz 
Kołodko, Zbigniew Korpolewski, prof. Włodzimierz 
Łajming, Michał Misiorny i dr Kazimierz Zimny. Mówią 
sprowokowani przez autora, Józefa M. Ziółkowskiego. 
Forma wywiadu została wybrana świadomie, w końcu 
Józef Ziółkowski w tej odmianie publicystyki czuje się 
najlepiej. 

Książka była jakby prologiem do świętowania. Dzień 
Tczewa został poprzedzony uroczystą promocją Dróg do 
sukcesu, która odbyła się 29 stycznia w siedzibie głównej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta. 
Po prezentacji autora i jego książki było wiele życzeń i gra
tulacji. Zaproszeni przedstawiciele władz, sponsorzy książ
ki i jej pierwsi czytelnicy ustawili się w długiej kolejce po 
autografy. 

W uroczystej sesji uczestniczyło ośmiu ze znamieni
tych tczewian. Teresę Budzisz-Krzyżanowską zatrzyma
ły w Krakowie obowiązki ze studentami - trwała sesja 
egzaminacyjna w Wyższej Szkole Teatralnej. Natomiast 
przyjazd prof. Grzegorza Kołodki do ostatniego niemal 
dnia nie był pewny. Wicepremier najpierw potwierdził 

Przewodniczący Rady Miejskiej, Mirosław Ostrowski, 
podczas okolicznościowego przemówienia 

swoją obecność, potem jednak, po kilku tygodniach 
nadszedł telex z przeprosinami i usprawiedliwieniem -
w tym samym czasie w szwajcarskim Davos wyznaczono 
międzynarodowy szczyt gospodarczy. Ale już 28 stycz
nia co bardziej wtajemniczeni wiedzieli, że prof. Kołod
ko mimo wszystko przyjedzie na święto swego rodzinne
go miasta. Tczew okazał się ważniejszy od Davos, ale 
czas pozwolił tylko na udział w popołudniowym talk-
show. 

Świąteczna sesja Rady Miejskiej miała przebieg nader 
uroczysty choć bezpretensjonalny. Ten naturalny nastrój 
bardzo się podobał, po prostu nie było tak zwanego 
zadęcia. 

W swoim okolicznościowym przemówieniu przewo
dniczący Rady Miejskiej w Tczewie, Mirosław Ostrow
ski udzielił m.in. przekonującej odpowiedzi na ewentu
alne wątpliwości: Czy nie za dużo rocznic? Odpowiedź 
padła szczera i prosta: 

- Nie! Jeśli się je przeżywa sercem i duchem. 
- A co to znaczy? - może ktoś złośliwie zapytać. 
Na to pytanie też znalazła sią konkretna odpowiedź: 
- To wpierw uświadomić sobie wielkość wolności jako 

daru. To przypomnieć sobie i innym, zwłaszcza młod
szym, radość ponownego przeżywania historycznego 
wydarzenia. Wolność, pojmowana jako dar, musi budzić 
u ludzi myślących poczucie odpowiedzialności osobistej. 
(...) Na wszystkich ciąży obowiązek takiej dbałości 
o dobro wspólne, na jaką stać fizycznie, materialnie czy 
duchowo... 

Słowa te wyjątkowo zgodnie korespondowały z do
konaniami ludzi, których obdarzono kolejnymi wyróż
nieniami. Najwyższym z nich jest tytuł „Honorowego 
Obywatela Miasta Tczewa". W tym roku został nim pro
boszcz staromiejskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świę
tego, ks. prałat Piotr Wysga, który swoje obowiązki dusz
pasterskie w Tczewie sprawuje już od 1 lipca 1967 roku. 
Działania ks. Piotra wybiegają daleko poza duszpaste-
rzowanie. Tak wydaje się wielu świeckim obserwatorom. 
Uzasadnienie wniosku, przedstawione przez radną 
Dorotę Grzenkowską, zawierało długą listę dokonań. 

Ksiądz Piotr Wysga z rąk przedstawicieli władz miasta 
odbiera dyplom Honorowego Obywatela Tczewa 
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Na szczególną uwagę zasługuje jednak wdrożenie nowe
go modelu wartości kulturalnych. A stało się to właśnie 
na przykładzie Tczewa, który od dwunastu już lat jest 
gospodarzem Festiwalu Twórczości Sakralnej, imprezy 
odkrywającej interesujące formy artystyczne, ale także 
jednoczącej w duchu najczystszego ekumenizmu tych 
wszystkich, którzy czerpią twórczą myśl z chrześcijań
skich prawd i wartości. Nie obojętne są przecież również 
takie oczywistości jak: wykreowanie parafialnego chóru 
młodzieżowego „ Juventus" czy widoczne efekty w zakre
sie konserwacji zabytkowych świątyń. 

Drugim z kolei wyróżnieniem Rady Miejskiej jest Me
dal „Pro Domo Trsoviensi" (Dla Tczewskiego Domu). 
Za 1996 rok medal z podobizną księcia Sambora II, który 
pierwszy zadbał przed prawie 750 laty o Tczew jako 
miasto (a łacińskie domus znaczy także rodzinne mia
sto), otrzymał Jerzy Kubicki, kapelmistrz Harcerskiej 
Orkiestry Dętej. Jest to obecnie najstarszy na Pomorzu 
zespół tego rodzaju,, tczewska kapela gra już pół wieku, 
a hm. Jerzy Kubicki kieruje nią 36 lat, gdy batutę przejął 
od swego ojca, założyciela orkiestry. Harcerska orkie-
stra z Tczewem trwale się zrosła, bez niej trudno sobie 
wyobrazić wyżniejsze wydarzenia w mieście. Występuje 
30-40 razy w roku. Gra na wiecach, w ulicznych pocho
dach, procesjach, koncertuje na estradach. 

W czasie sesji wiele mówiono o „małych ojczyznach", 
o przywiązaniu rodzimych środowisk. Jerzy Kubicki, 
dziękując za wyróżnienie, przyznał, że jego małą ojczy
zną jest właśnie ta orkiestra, której poświęcił wszystko. Ze 
swoistym, jak zwykle, poczuciem humoru wyraził obawą 
czy nie za dużo spadło nań zaszczytów, bowiem za te same 
zasługi otrzymał niedawno, także za 1996 rok, tczewską 
nagrodę „Złotego Gryfa" w dziedzinie kultury. 

W tym roku po raz pierwszy rozdzielono trzeci ro
dzaj honorowych wyróżnień. Jest nim „Tczewianin 
Roku", nagroda Prezydenta Miasta. Na ręce prezydenta 
wpłynęło czternaście wniosków. Po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Miasta prezydent wybrał czterech laureatów -
trzech do wyróżnień, a jedną osobę obdarzając główną 
nagrodą. 

Wyróżnienia „Tczewianina Roku 1996" uzyskali: 
Małgorzata Samp - za bezinteresowną pomoc ludziom 

potrzebującym, a szczególnie za utworzenie świetlicy inte-

Wojewoda Gdański, Henryk Wojciechowski, 
gość Dnia Tczewa 1996, dokonuje wpisu do kroniki miasta 

gracyjnej dla dzieci oraz niesienie pomocy samotnym 
matkom w Fundacji „Przyjęcie Daru Życia"; 

Brunon Kowalski - za 65-letnią aktywną i pełną za
angażowania działalność na rzecz tczewskiego sportu; 

Roman Klim - za stworzenie bogatej oferty kultural
nej i turystyczno-krajoznawczej dla mieszkańców Tcze
wa i Kociewia w formie spotkań muzealnych wędrówek 
krajoznawczych, sesji i sympozjów promujących miasto. 

Główną nagrodę „Tczewianina Roku 1996" otrzymała 
Iwona Malmur, dyrektor Centrum Edukacji Dorosłych 
w Tczewie - za stworzenie od podstaw i rozwój unikalnej 
w skali kraju placówki kształcenia osób dorosłych, współ
pracującej z wyższymi uczelniami Trójmiasta, promują
cej miasto i przysparzającej mu korzyści materialnych 
oraz przyczyniającej się do jego rozwoju społecznego 
i gospodarczego. 

Popołudniowy takl-show „Tczew w mojej biografii" 
sprawił zgromadzonym na widowni tczewianom wiele 
zadowolenia, było bowiem sporo humoru i okazji, by 
poznać swoich rodaków niemal prywatnie. Atrakcyjność 
podniosła wiadomość potwierdzająca obecność w impre-
zie wicepremiera Grzegorza Kołodki. 

Gospodarze imprezy, Joanna Muszyńska i Ludwik 
Kiedrowski, do „świątecznego" saloniku zapraszali zna
mienitych w kolejności alfabetycznej. Skoro jednak Te
resa Budzisz-Krzyżanowska nie mogła przyjechać, za
dedykowano jej wiersz „Śpieszmy się kochać ludzi" 
ks. Jana Twardowskiego, będący ulubionym tekstem wiel-
kiej aktorki. Wiersz, recytowany przez Martę Hein, pięk
nie korespondował z całym pomysłem imprezy, był jak
by mottem tego popołudnia. 

TERESA BUDZISZ-KRZYŻANOWSKA 
urodzona w Tczewie w 1942 roku, wybitna aktorka teatralna, fil
mowa i telewizyjna, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Te
atralnej w Krakowie. W Tczewie mieszkała na Prątnicy przy 
ul. Rejtana - do czasu ukończenia Szkoły Podstawowej nr 3 przy 
ul. Południowej. Potem wyprowadziła się do Czechowic. 

Grzegorz Ciechowski, jeden z klasy „super orygina
łów" swojego „ogólniaka" albo z klasy ananasów - jak 
sam przyznał - był przepytywany m.in. z przyczyn swo
ich ostatnich sympatii do siermiężnej ludowości, a to 
z racji płyty „Grzegorza z Ciechowa". Kompozytor przy
znał, że chętnie by się również zbliżył do muzycznego 
folkloru kociewskiego. Należy przypuszczać, że w naj
bliższym czasie otrzyma przesyłkę z nutami melodii 
i pieśni z Kociewia - jako test na wiarygodność. 

GRZEGORZ CIECHOWSKI 
urodził sią w Tczewie w 1957 roku. Mieszkał przy Nowym Rynku 
(spółdzielnia mleczarska), uczęszczał też do Szkoły Podstawo
wej nr 3. W Tczewie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. W tym mieście napisał pierwsze wiersze, roz
począł muzykować. Kompozytor, lider zespołów muzyki młodzie
żowej - Res Publika, Republika, Obywatel GC. Obecnie także pro-
ducent nagrań płytowych. 

Wejściu na estradę prof. Kazimierza Denka towarzy
szyła melodia „Jak dobrze nam zdobywać góry" (trzeba 
w tym miejscu przypomnieć, że muzycznym ilustratorem 

KAZIMIERZ DENEK 
urodził się w 1932 roku w Krzemieńcu. Wojenne losy przywiodły 
go do Tczewa, gdzie w latach 1949-1953 był uczniem Państwowe
go Liceum Administracyjno-Handlowego. Po ukończeniu studiów 
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, w latach 1957-1958 
pracował jako nauczyciel w swojej tczewskiej szkole. Obecnie jest 
profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kie
ruje Zakładem Dydaktyki Ogólnej. Wybitny pedagog, specjalista 
dydaktyki turystyki i krajoznawstwa. W czasach tczewskiej mło
dości mieszkał w internacie Towarzystwa Burs i Stypendiów, który 

imieścił się w koszarach, potem przebywał w Domu Dziecka. 
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całego spotkania był Lech Woś). Profesor, nim ze swojej 
pasji uczynił naukową dyscyplinę, wcześniej emocjono
wał się wędrówkami - co pozostało mu do dzisiaj - a nawet 
jako wychowanek tczewskiego Domu Dziecka zmagał się 
z Wisłą wpław - oczywiście bez wiedzy „Cioci" i „Wujcia". 

Gdy Ludwik Kiedrowski postawił na baczność Joan
nę Muszyńską, wszedł gen. Roman Dysarz, który przy
pomniał gospodarzowi, że trzeba dać pięknej tczewiance 
„spocznij", żeby w nieskrępowany sposób mógł prowa
dzić rozmowę. Generałowi marzyła się służba w wojskach 

ROMAN DYSARZ 
urodził się w Tczewie w 1943 roku, mieszkał przy ul. Chłodnej, 
potem przy ul. Świerczewskiego. Maturę zdał w „ogólniaku" 
przy ul. Parkowej. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Wojsk Pan
cernych w Poznaniu, od 196S roku rozpoczął służbę w wojsku 
aż po generalskie szlify. Generałem został w 1987 roku, miał 
wówczas 44 lata i był najmłodszym generałem w Wojsku Pol
skim. Do Tczewa przyjechał pełniąc obowiązki szefa Sztabu 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego. 

samochodowych, ale podczas werbunku do szkoły ofi
cerskiej wytłumaczono mu, że czołgi i samochody to pra
wie to samo, bo oba te pojazdy mają silnik. 

Światowej sławy śpiewak operowy, tenor Ryszard Kar-
czykowski przekazał słuchaczom najmilszy prezent - po 
prostu zaśpiewał. Przy akompaniamencie - jak przed 
wielu laty - Tadeusza Abta wykonał pieśń Stanisława Mo
niuszki „Znasz li ten kraj". Artysta opowiadał o swoich 
początkach, dawniej amatorskich jeszcze występach 
i o miejscach, w których zetknął się z pierwszymi wyda
rzeniami kulturalnymi w Tczewie. 

RYSZARD KARCZYKOWSKI 
światowej sławy artysta operowy, jeden z najwybitniejszych 
tenorów naszych czasów. Urodził się w Tczewie w 1942 roku. 
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Południowej, 
maturę zdał w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza. 
Początki jego osiągnięć śpiewaczych związane były z ruchem 
amatorskim w Domu Kultury Kolejarza i w Klubie „Starówka". 
Pierwszym akompaniatorem i powiernikiem muzycznym obecne
go wybitnego tenora był Tadeusz Abt. Dziś Ryszarda Karczykow-
skiego znają sceny operowe niemal całego świata. 

Atmosferę spotkania podgrzał}' zawsze żartobliwe 
riposty prof. Grzegorza Kołodki. Już na wstepie zapyta
ny Jaka w Warszawie jest pogoda, odpowiedział że grzmi. 
O tyra, co miała znaczyć w stolicy ta zimowa burza, do
wiedzieli się wszyscy już po kilku dniach: znamienity 
tczewianin na własną prośbę został odwołany ze składu 
Rządu. Profesor ujawnił tajemnice kolekcji swoich piór, 
którymi podpisywał ważne dokumenty. Natomiast to 

GRZEGORZ KOŁODKO 
[ urodził się w Tczewie w 1949 roku. Mieszkał przy ul. Bałdowskiej. 

W tym mieście ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. Po studiach w Szkole Głównej Planowania i Sta
tystyki rozpoczął karierę naukową. Od 1993 roku posiada tytuł 
profesora zwyczajnego. Wybitny ekonomista, specjalista w zakre
sie finansów i polityki gospodarczej. Wykładowca wielu uczelni 
zagranicznych. W latach 1994-1997 minister finansów i wice
premier RP. Obecnie dyrektor Instytutu Współpracy Gospodar
czej Uniwersytetu ONZ w Helsinkach. 

pióro, którym prezydent Kwaśniewski podpisał zeszło
roczną ustawę budżetową, może zostać zlicytowane, by 
uzyskane stąd środki przekazać na rozwój tczewskiej 
kultury. Ewentualną stratę w kolekcji prof. Kołodki po
śpiesznie uzupełnił Ryszard Karczykowski, przekazując 
mu w prezencie swoje japońskie pióro, którym składał 
autografy na programach operowych największych tea
trów muzycznych świata. 

Jeszcze weselej zrobiło się, gdy do saloniku wkroczył 
Zbigniew Korpolewski, z wykształcenia prawnik, ale 
wszystkim znany jako satyryk, estradowiec i zawodowy 
kpiarz. Przyznał, że zwieńczeniem wielu prób w teatrze 
jest premiera, ale najtrudniejsze są występy po premie
ra^ podobnie jak w Tczewie jego wystąpienie tuż po 

ZBIGNIEW KORPOLEWSKI 
znany satyryk, humorysta, estradowiec, artysta kabaretowy, w la- \ 
tach 1991-1996 dyrektor stołecznego teatru „Syrena". Urodził się 
w Tczewie w 1934 roku, tu chodził do Szkoły Podstawowej nr S 
przy Placu św. Grzegorza. Gimnazjum ukończył w Aleksandrowie 
Kujawskim. Z wykształcenia prawnik, w Tczewie mieszkał przy 
obecnej ul. Jarosława Dąbrowskiego. 

premierze... Kołodce. Koronnym tematem były jednak 
„szneki z glancem", uwielbiane przez Zbigniewa Kor-
polewskiego, najsmaczniejsze w Tczewie, jakich w War
szawie nie pieką. Jak na zawołanie, pojawiła się specjal
na przesyłka ze sznekami, które to wypieki Zbigniew 
Korpolewski sprezentował premierowi, bowiem w cza
sie swego urządowania ten stracił na wadze 12 kg. Oka
zało się, że znalazła się druga porcja szneków, które pre
mier zabrał do Davos, by na pokładzie samolotu poczę
stować nimi prezydenta Kwaśniewskiego. 

Artystę malarza, prof. Włodzimierza Łajminga spo
tkała szczególna niespodzianka. Po 52 latach miał oka
zję porozmawiać z Edwardem Pieczewskim, swoim 
przedwojennym kolegą z lat dziecięcych. Wspomnienia 
profesora dotyczyły głównie tego okresu, a także urwi-
sowskich psot z czasów okupacji. 

WŁODZIMIERZ ŁAJMING 
[ syn pisarki Anny Łajming urodził się w 1933 roku w Tczewie, gdzie 

przebywał przez 12 lat. Mieszkał przy ul. Nowowiejskiej w budyn-
ku narożnym z ul. Bałdowską. Wybitny artysta malarz, profesor gdań
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje w tej uczelni od 32 lat. 

Literat, publicysta i tłumacz, Michał Misiorny wpraw
dzie nie urodził się w Tczewie, ale w tym mieście spędził 
swoją młodość. Tczew i Kociewie kojarzy się mu zawsze 
z matką Joanną, z domu Struczyńską. Bardziej wtaje
mniczeni wiedzą, że był to znakomity ród, a dziadek pana 
Michała był niestrudzonym działaczem narodowym, bro
niącym spraw polskich w latach pruskiego zaboru. 

MICHAŁ MISIORNY 
pisarz, publicysta, tłumacz i krytyk teatralny urodził się 
w Inowrocławiu w 1933 roku. W Tczewie ukończył gimnazujm 
w 1951 roku. Absolwent germanistyki Uniwersytetu im. Adama Mic- : 
kiewicza w Poznaniu. Członek redakcji wielu gazet i czasopism. 
Autor dziesięciu książek, piewca rodu swojej matki, Joanny Stru-
czyńskiej (nie wydana jeszcze książka „Okolice mojej matki"). 

Ostatni z gości „tczewskiego salonu, dr Kazimierz 
Zimny, zgodnie ze swoją profesją i dawną czynną dzia
łalnością sportową, zachęcał do aktywności ruchowej, za
pewniającej fizyczną sprawność nawet w latach „poważ-
nych". Sławny olimpijczyk, lekkoatleta, specjalista dłu
gich dystansów ciepło wspominał swoich pierwszych tre
nerów i lata spędzone nad Wisłą. 

KAZIMIERZ ZIMNY 
urodził się w Tczewie w 1935 roku. Mieszkał w tym mieście przy | 
ul. Reja, nad Wisłą. Tutaj ukończył Szkołę Podstawową nr 4 (wów
czas przy ul. Czyżykowskiej) oraz Zasadniczą Szkołę Metalową. 
W Tczewie zaczęła się jego droga do sportowych sukcesów. Sław
ny olimpijczyk, medalista mistrzostw Europy, rekordzista Polski 
na długich dystansach miał upartą naturę. Swoje wyniki zawdzię- : 
cza systematycznej pracy. Ta sama cecha spowodowała, że po 
uzupełnieniu wykształcenia uzyskał doktorat z zakresu wycho-
wania fizycznego. 

To był wspaniały dzień, święto wyjątkowo udane, przy 
okazji którego potwierdziły się przywiązania wielkich 
tczewian do swojej „małej ojczyzny". Na hasło „Tczew" 
wszyscy z tych wielkich skorzystali z zaproszenia. 

... wydawało się nam, że niemożliwe będzie - przy
znał na końcu spotkania Zenon Odya, prezydent miasta 
Tczewa - by w jednym dniu zgromadzić w tym samym 
miejscu takie znakomitości, a jednak się udało... 

Oby jak najczęściej sprawcy własnych sukcesów wra
cali do swego pierwszego miejsca, gdzie jeszcze stoją ich 
domy, a ludzie wspominają z szacunkiem. 

Zdjęcia: Stanisław Zaczyński 
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ilka lat temu ukazało się opracowanie An
drzeja Soleckiego dotyczące kupca gniew
skiego, Jana Andrzeja Kleina (1860-1944)1. 
Charakter faktograficzny, biografia oparta 

na tle stosunków społeczno-gospodarczych okresu mię-
d2ywojennego wzbogaciły znajomość hitorii nadwiślań
skiego grodu wśród jego mieszkańców. Mnie natomist 
sprowokowała do cofnięcia się dalej wstecz i Spojrzenia 
na ziemiańskie pochodzenie opisanego kupca,, 

Otóż wsią, w której przez co najmniej kilka pokoleń 
ród Kleinów się przewijał jest Królówlas. Jest to wieś 
położona na Kociewiu, niezbyt daleko od Gniewa, szczy
cąca się długą i ciekawą historią. 

Jan Klein miał dość liczne rodzeństwo, które 
- z wyjątkiem Franciszka - osiadło w miastach. Ojciec 
Jana, Andrzej Klein, ożenił się z Marianną Szprada 
z Dzierżążna. Metryki rodzinn,e skrzętnie gromadzone 
przez córkę J.A. Kleina - Mariannę, zamieszkałą na 
ojcowiźnie w Gniewie, kończą się na pradziadku - Janie 
Kleinie, urodzonym w 1778 roku też w Królówlesie. 
Tenże ożenił sią z Elżbietą Kamrowską, urodzoną 
w 1791 roku w Królówlesie. 

W tym miejscu, dla kontynuowania wywodu odno
śnie przodków (nie mylić z genealogią, która wskazuje 
kierunek przeciwny - mianowicie następców), trzeba się
gnąć do źródeł historycznych. 

Jednym z tych źródeł może być spis godpodarzy i 
chałupników, przeprowadzony przez Prusaków w latach 
1772/72 po zajęciu Pomorza po pierwszym rozbiorze 
Polski2. Otóż w tym zestawieniu, w grupie 13 gospoda
rzy, figuruje na 10 miejscu Simon Klein, z największym 
zaprzęgiem, bo 13 koni. Szymon ożeniony z Rozalią, jest 
ojcem Jana i czwartym pokoleniem dla pani Marianny. 
Z wykazu dowiadujemy się dalej, że domowników u Szy
mona było jedenastu, a z inwentarza - poza już wymie
nionymi końmi - miał po cztery woły i krowy, jedną świ-
nię(!) i osiemnaście owiec. 

W grupie chałupników figuruje Stanisław Kamrow-
ski i mogłaby stąd się wywodzić rodzina synowej Szy
mona, jednakże z niepełnych zapisków wiadomo jedy

nie, że matką Elżbiety Kamrowskiej była Agata. 
Dalszą wiedzę o Kleinach w Królówlesie znaleźć 

można w archwaliach diecezjalnych Kurii Biskupiej 
w Pelplinie3. Dotarłem do nich za pośrednictwem Wacła
wa Odyńca, który z tych źródeł odtworzył życie i obycza
je ludu pomorskiego4. Otóż spotykamy się tu z Pawłem 
Kleina, który po 1928 roku otrzymał po swej matce, Kry-
stiance Lon gospodarkę. Interesujące mogą tu być z tym 
związane zapiski o zastrzeżeniach matki, która je tak 
motywowała: 

Zważywszy podeszłe lata swoje - aby dla uspokoje
nia głowy swojej i uwolnienia się od ciężkich prac go
spodarskich... 

Tak wyglądały owe warunki: Wymówiła sobie nie tyl
ko pół morgi pszenicy, ale także po pół morgi pod żyto i 
owies, z tym, że ćwierć morgi winna była być nawiezio
na obornikiem, zaś prace polowe miał wykonać syn wła
snym kosztem... 

Dla zrozumienia zabiegów matki należałoby dodać, 
że będąc wdową nie pozostawała na utrzymaniu syna 
i jego żony, ale sama prowadziła gospodarstwo domowe. 

Z tych samych źródeł dowiadujemy się też o innym 
Kleinie, piastującym godność sołecką. Można domnie
mywać jedynie pokrewieństwo z omawianą linią pokole
niową Kleinów. Otóż w 1727 roku kupił sołectwo za 
1800 zł syn Adama Kleiny. Jednak po 34 latach jego 
sprawowania, odsprzedał pozostawione w stanie za
dłużenia nijakiemu Janowi Tomaszewskiemu. 

W ten sposób udało się cofnąć rodowód Kleinów do 
początków XVIII wieku. 

Również interesujący jest rodowód żony Jana Andrzeja 
Kleina, Stefani z domu Mania. 

Przypisy 

1. Andrzej Solecki: Kupiec gniewski J. A. Klein wzorem 
dla współczesnych handlowców. Gniew 1990. 

2. Materiał udostępniony przez Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu. 

3. Arhiwum Diecezji Chełmińskiej, Dz. M, nr 17, k 272. 
4. Wacław Odyniec: Życie i obyczaje ludu pomorskiego 

w XVII i XVIII w. Wyd. Morskie, Gdynia 1966. 
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HELENA TRZCIŃSKA 

Podchorąży Szarych Szeregów 

Hubert Jan Stangenberg 

Hubert Jan Stangenberg urodził się 28 maja 1919 roku 
w Pelplinie, jako syn Antoniego i matki Klary. Miał troje 
rodzeństwa; siostrę Jadwigę, dwóch braci: Albina i Witol
da. Pochodził z rodziny nauczycielskiej, jego ojciec był kie
rownikiem szkoły w Gorzędzieju, wsi położonej 7 km na 
południe od Tczewa. Ojciec Huberta był zarazem znanym 
działaczem samorządu terytorialnego, a przed reformą ad

ministracji terenowej do 1933 roku piastował funkcję wiceprezesa sejmiku powiatowego 
w Tczewie. Sprawował szereg funkcji również w innych organizacjach społecznych i z tego 
tytułu cieszył się dużym szacunkiem. U schyłku swej drogi życiowej otrzymał zaszczytne wy
różnienie, a był nim przyznany Order Odrodzenia Polski. • 

Hubert początkowo uczęszczał do szkoły 
w Gorzędzieju, gdzie - jak już wiemy -
uczył jego ojciec, a od piątej klasy uczęszczał 
do szkoły powszechnej Nr 5 w Tczewie. Już 

wówczas koledzy nadali mu przydomek „Kuba". W maju 
1939 roku otrzymał świadectwo dojrzałości w I Państwo
wym Gimnazjum Męskim i Liceum w Tczewie. 

Harcerz i sportowiec 

Młody licealista zamierzał pójść w ślady ojca 
i zostać nauczycielem, a wręcz marzył o tym, 
by uzyskać stanowisko nauczyciela wychowa

nia fizycznego w szkole średniej, do czego miał szcze
gólne predyspozycje. Do takiej decyzji skłaniało go 
zamiłowanie do pracy z młodzieżą i do sportu, a szcze
gólnie do lekkoatletyki. Już w latach gimnazjalnych zgro
madził na swoim koncie szereg sukcesów sportowych 
w rzutach oszczepem, dyskiem i granatem. W tych dys
cyplinach należał do czołówki juniorów okręgu pomor

skiego. W 1938 roku w Toruniu zdobył mistrzostwo Po
morza w grupie juniorów w rzucie oszczepem i grana
tem. Po roku powołano go do kadry narodowej juniorów. 
Od 20 lipca do 20 sierpnia 1939 roku brał udział w za
wodach lekkoatletycznych w ramach obozu sportowego 
w Sierakowie. Trenerem Huberta był mgr Jaroszewski, 
lubiany i ceniony nauczyciel wychowania fizycznego 
w tczewskim gimnazjum. 

Dowodem osiągnięć sportowych Hubrata było rów
nież uzyskanie wysoko cenionej Państwowej Odznaki 
Sportowej (POS) oraz dużej Odznaki Strzeleckiej (OS), 
zdobytej w czasie Mistrzostw Gimnazjalnych w Tczewie. 

Wielką pasją życiową Huberta była organizacja har
cerska, z którą związał się od najmłodszych lat. Do Związ
ku Harcerstwa Polskiego wstąpił we wrześniu 1930 roku, 
rozpoczynając swoją działalność w drużynie harcerskiej 
im. Adama Mickiewicza przy Szkole Powszechnej Nr 5 
w Tczewie, założonej przez dh phm Bronisława Grzy-
mowicza, późniejszego powstańca warszawskiego. 
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W okresie od jesieni 1930 roku do wybuchu wojny 
pełnił szereg harcerskich funkcji organizacyjnych. 

Przez cały ten czas był członkiem drużyny im. A. Mic
kiewicza w Tczewie. Od 27 stycznia 1933 roku był za
stępowym w drużynie harcerzy im. Tadeusza Kościuszki 
w Gorzędzieju jej współorganizatorem. 6 września 1935 
roku został przybocznym, a od 5 września 1936 druży
nowym w tejże drużynie. Dnia 3 października 1937 roku 
objął funkcję przybocznego w 87 tczewskiej drużynie 
harcerskiej przy Gimnazjum Państwowym. 

W tym okresie dał się poznać jako dobry organizator 
i przykładny harcerz. Przez szereg owych lat organizo
wał nieprzerwanie wycieczki, biwaki i obozy. W okresie 
2-16 lipca 1933 roku brał udział w Zlocie Chorągwi Po
morskiej w Garczynie na Kaszubach jako uczestnik obozu 
Hufca tczewskiego. W następnym roku, również w lip
cu, uczestniczył w kursie „wodzów" gromad zuchowych 
w Markocinie. Od 5 do 20 lipca 1935 roku pełnił funk
cję oboźnego drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościu
szki w Gorzędzieju na obozie powiatu tczewskiego 
w Lubiszewie, a w roku następnym pełnił obowiązki obo
źnego tejże drużyny na obozie zorganizowanym w Prze-
chowie koło Świecia. W czasie 15-21 lipca 1937 roku, 
jako zastępowy uczestniczył w obozie tczewskiego hufca 
ZHP w Swornych Gacach, a od 1 do 22 sierpnia 1938 roku 
w obozie 45 TDH im. Henryka Dąbrowskiego w Osiu. 
W lipcu 1939 zorganizował wędrowny obóz kolarski na 
Pomorzu. 

W okresie swojej aktywnej działalności harcerskiej 
na terenie miasta i powiatu tczewskiego Hubert Jan Stan-
genberg zdobył 32 sprawności harcerskie i zaszczytny 
stopień Harcerza Orlego. 

W wojnie obronnej 1939 

Napad Niemiec hitlerowskich na Polskę zastał Hu
berta w domu rodzicielskim w Gorzędzieju nad 
Wisłą. 1 września 1939 roku we wczesnych go

dzinach porannych mieszkańcy Gorzędzieja, a z nimi 
rodzina Stangenbergów zostali zbudzeni silnym warko
tem eskadr samolotów niemieckich lecących od południa 
wzdłuz Wisły w kierunku Tczewa. Po chwili rozległy się 
detonacje pierwszych bomb II wojny światowej. Dla wszy
stkich stało się jasne, że to początek wojny, że Niemcy 
napadli na Polskę. 

Hubert się nie zawahał - poszedł za głosem swojego 
sumienia i jak szybko to tylko było możliwe zebrał kole-
gów-harcerzy i na rowerach podążyli do ostrzeliwanego 
przez artylerię niemiecką Tczewa. Skierowali się wprost 
do koszar i tu zgłosili się do dowódcy 2 Batalionu Strzel
ców, ppłka Janika, wyrażając gotowość udziału w wojnie 
obronnej. Atak nieprzyjaciela na Tczew, który miał być 
zaskoczeniem, nie powiódł się. Zewsząd, a ściśle od 
wschodu, północy i zachodu dochodziły odgłosy zacie
kłych walk. Miasto broniło się do przedpołudnia nastąp-
nego dnia. W wielu obiektach powstały pożary. Płonęły 
również magazyny wojskowe na terenie koszar. Wojsko 
osłaniało drogi ewakuacyjne, wiodące na południe. Nie
stety, w planie mobilizacyjnym 2 Batalionu nie zakłada
no przyjmowania ochotników. Nie było dla nich ani miej
sca, ani broni. A ochotników były dziesiątki. Uzyskali 
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jedynie informacje o kierunku ewakuacji ludności 
urzędów. 

Tego samego dnia rodzina Stangenbergów oraz znacz
na część mieszkańców Gorzędzieja opuścili swe domo
we ogniska i przy pomocy różnorodnych środków loko
mocji, a niekiedy nawet pieszo wyruszyli we wskazanym 
kierunku ewakuacji. Pierwszy chrzest wojenny przeżyli 
„uciekinierzy" w okolicach miejscowości Osie. Na za
tłoczoną przez uchodzącą ludność szosę i boczne drogi 
eskadry samolotów niemieckich zrzuciły bomby, powo
dując masakrę ludności. 

W wyniku straszliwego zamieszania, jakie powstało 
w wyniku nalotów, Hubert zagubił swoją rodzinę i z ko
legami udał się w dalszą drogę przez Świecie, Przecho-
wo ku Wiśle, przez którą przeprawili się pod Chełm
nem. Stąd on i koledzy ruszyli w kierunku południowo w-
schodnim, docierając do Kowla na Wołyniu, gdzie mie
ścił się wyznaczony punkt ewakuacyjny władz i ludności 
powiatu tczewskiego. W październiku podrużająca na 
rowerach, grupa Huberta spotkała nad Bugiem grono ko
legów z hufca ZHP w Tczewie. Wśród spotkanych znaj
dowali się druh Paszkowsla i druh Fromholc, którzy 
podobnie jak Hubert bezskutecznie starali się zgłosić do 
różnych jednostek wojskowych. Wszędzie odprawiano ich 
z uwagi na młodociany wiek lub brak ekwipunku. 

Kiedy wojska hitlerowskie opanowały obszary znaj
dujące się nad Bugiem, Hubert wraz z towarzyszami tu
łaczki podjął wspólną decyzję powrotu do swoich domów. 
Przeczuwając, że w Gorzędzieju może mu grozić niebez
pieczeństwo ze strony miejscowego Niemca o nazwisku 
Rausch, przezornie zatrzymał się u krewnych w Prze-
chowie pod Świeciem nad Wisłą. Tu dotarła do niego 
wiadomość, że ojciec jego, Antoni, został przez hitlerow
ców aresztowany i osadzony w koszatach w Tczewie. 
Dowiedział się też, że Gestapo dokonało dwukrotnej re
wizji w ich domu w Gorzędzieju z zamiarem ujęcia i are
sztowania Huberta i jego brata, Albina, aktywnych do
tąd działaczy harcerskich na terenie powiatu i miasta 
Tczewa. 

Zamieszkali w Gorzędzieju Niemcy Raush i Gebels 
byli nieprzejednanymi wrogami wszystkiego co polskie, 
a w szczególności polskich harcerzy. Już przed wojną 
wywierali oni nacisk na zatrudnionych u nich rodziców 
uczniów gorzędziejskiej szkoły, by ci nie pozwalali swo
im dzieciom na przynależność do drużyn harcerskich. 
Ci Niemcy byli bezpośrednimi sprawcami uwięzienia 
przez Gestapo ojca Huberta w tczewskich koszarach, 
a następnie w więzieniu na zamku w Gniewie. 

Uczestnik Powstania Warszawskiego 

Wiedząc o grożącym niebezpieczeństwie, Hubert 
pozostał jeszcze przez kilka tygodni u krew
nych w Przechowie, skąd w grudniu 1939 roku 

wyjechał do Warszawy. Tam spotkał innych ukrywają-
kAćh się kolegów. Wśród nich był już w Warszawie druh 
Benon Paszkowski. Wspólnie wynajęli pokój u p. dr Szpa-
kowskiej przy ul. Marszałkowskiej 81 A. 

Rychło nawiązali kontakty z młodzieżą warszawską 
a głównie ze środowiskiem harcerskim i włączyli się w nurt 
działalności podziemnej przeciwko znienawidzonemu 



okupantowi. Już jako działacz konspiracji Hubert wystę
pował pod nazwiskiem Jan Jankowski, przyjmując jed
nocześnie pseudonim "Kuba". Wiedział, że jest poszu
kiwany. Uczestniczył w zakonspirowanym kursie pod
chorążówki „Agricola", którą ukończył w 1943 roku. 
„Agricola" należała do najstarszych utajnionych podcho
rążówek warszawskich. Kierowano do niej tylko wyse
lekcjonowanych kandydatów, pochodzących z kręgów 
starszoharcerskich tworzących „Szare Szeregi". Powo
łana przez dowództwo AK, podchorążówka „Agricola" 
wchodziła w skład „Kedywu" (Kierownictwa Dywersji). 
Jej absolwentem, a więc i kolegą „Kuby" był znany poe
ta, Krzysztof Kamil Baczyński. Być może, że znali się 
osobiście. „Kedyw" działał na prawach oddziału sztabu 
Komendy Głównej AK. Jego dowódcą w 1944 roku był 
płk Jan Mazurkiewicz - „Radosław". „Kedyw" tworzył 
zgrupowanie „Broda", w skład którego wchodziły trzy 
bataliony harcerskie: „Zośka", „Parasol" i „Miotła". Tym 
jednostkom przypadła znacząca rola w życiu podziem
nym okupowanej Warszawy i w czasie powstania, 

Hubert ściśle powiązany z „Kedywem", wspólnie ze 
swoim kolegą Benonem Paszkowskim brał udział w licz
nych akcjach i wypadach, walcząc z okupantem nie tyl
ko na terenie Warszawy, ale również w innych częściach 
ówczesnej Generalnej Gubernii. O tej działalności, jak
że strzeżonej, wspomina w piśmie do rodziców p. dr Wan
da Szpakowska, u której nasi harcerze wynajmowali po
kój w Warszawie. 

Nieuchronnie zbliżał się dzień wybuchu Powstania 
Warszawskiego, coraz częściej gromadzili się i naradza
li przyjaciele i znajomi. Nalegali, by wraz z nimi opuścił 
zagrożoną Warszawę i wyjechał na południe, na Węgry 
lub do Rumunii, dokąd wiodły dobrze przetarte przez 
przyjaciół-kurierów trasy przerzutów. Hubert zdecydo
wanie odrzucił tę propozycje, oświadczając: 

Jestem podchorążyn i na sztandar polski złożyłem 
przysięgę i dlatego moje miejsce jest tylko i wyłącznie 
tu, w Warszawie. 

Słowa dotrzymał. 

Powstańczy szlak pchor. „Kuby" 

Wybuchło powstanie. Podchorąży „Kuba" jako 
dowódca plutonu birał czynny udział w cięż
kich walkach z wielokrotnie silniejszym i po 

zęby uzbrojonym wrogiem. Od chwili rozpoczęcia zbroj
nych działań w dniu 1 sierpnia przez przeszło 3 tygo
dnie, wśród których nie było ani dnia, ani godziny wy
tchnienia, walczył z nieprzyjacielem, broniąc zagrożo
nych barykad i dzielnie szturmując pozycje wroga. Jego 
powstańczy szlak bojowy wiódł przez najbardziej krwią 
zbroczone dzielnice Warszawy: Wola, Powązki, Getto 
i Stare Miasto. Boje te weszły do legendy walczącej War
szawy, a uczestników tamtych sierpniowych zmagań, 
literatura powstaniowa określiła mianem „Tygrysy Sta
rówki". To im przypadło tworzyć najpiękniejszą, choć 
najkrwawszą kartę warszawskiej epopei. Jeden z uczest
ników walk na Starówce w swoich wspomnieniach po 
latach napisał: Przez dwanaście dni toczono zaciekłe boje 
w rejonie Pałacu Mostowskich, Arsenału, Białego Domu 
i Pasażu Simonsa. Mapy sytuacyjne tego odcinka zmie
niały się niemal co kilkanaście godzin. Po każdym dzien
nym ataku nieprzyjaciela następowało nocne przeciw-
uderzenie oddziałów powstańczych i odzyskiwano 
dzienną stratę. Budynki, ba poszczególne piętra, a na
wet jednostkowe pomieszczenia przechodziły z rąk do 
rąk. Pluton podchorążego „Kuby" walczył na tym od
cinku bez wytchnienia. Jego straty były wielkie, ale wkład 
plutonu i jego dowódcy w utrzymaniu tych kluczowych 
pozycji był bardzo znaczący. Tak pisał ppłk dr L. Fajer. 
Tu rozegrał się jeden z najbardziej zażartych bojów 

Szlak bojowy pchor. „Kuby" podczas walk Powstania Warszawskiego 
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w łańcuchu walk toczonych w obronie warszawskiej sta
rówki. A ostatnia dekada sierpnia przyniosła niespoty
kane natężenie tych walk. 

Bohaterska śmierć 

W nocy z dnia 24 na 25 sierpnia 1944 roku 
w czasie ataku na Biały Dom, prowadząc do 
boju swój pluton, poległ podchorąży Hubert 

Stangenberg - „Kuba". Bezsilnym wobec żołnierskiego 
losu świadkiem tej śmierci był jego nieodłączny kolega 
z ławy szkolnej, towarzysz wojennych niedoli i broni -
Benon Paszkowski. To on podał szczegóły dotyczące 
walki i śmierci swojego przyjaciela. Hubert został po
chowany w Ogrodzie Krasińskich, na zapleczu domu przy 
ul. Nalewki 4. Za swoją żołnierską postawę i bojowość 
na polu chwały Hubert został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Powiadomiono o tym rodzinę już po wojnie. 

Wiadomość o bohaterskiej śmierci prawego człowie
ka i dzielnego żołnierza - podchorążego „Kuby" roze
szła się szybko i przepełniła smutkiem i bólem serca jego 
wiernych towarzyszy broni. Była to wielka strata dla jego 
kolegów, zwierzchników i dla całego ruchu harcerskie
go. Odczuli ją wszyscy, którzy go znali. Hubert nigdy 
nie tracił nadziei, że nawet w toku powstania, nadejdzie 
dzień, w którym umęczona Ojczyzna odzyska należną 
niepodległość. 

Całe postępowanie Huberta cechowała głęboka wia
ra w człowieka, chęć niesienia pomocy bliźniemu, ra
dość życiowa, pogoda ducha i przekonanie, że dobra 
i słuszna sprawa zawsze zwycięży. Tak czuł i tak postę
pował jako jeden z tych, którym śmierć - miała dać pra
wo do życia i do rozwoju pozostałym. 
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Epitafium dla bohatera 
Hubert Jan Stangenberg (Jan Jankowski), pseudonim „Kuba" pośmiertnie awansowany 

został do stopnia podporucznika. Odznaczony został Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, 
Krzyżem Armii Krajowej. Jego nazwisko upamiętnione zostało na głazie Poległych Harcerzy, umie
szczonym w 1960 roku w parku miejskim przy ul. Bałdowskiej w Tczewie. 

17 września 1994 roku w kościele w Gorzędzieju odbyły się uroczystości związane z 50 roczni
cą śmierci Huberta Stangenberga. Podczas spotkania licznie zgromadzonych kombatantów 
wygłoszono dwie prelekcje: 

- prof. Stanisława Salmonowicza (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu) - Powstanie Warszaw
skie z perspektywy 50 lat, 

- prof. Macieja Krzyżanowskiego (Uniwersytet Gdański) - Akcja „Burza" na Pomorzu. 
W następnym roku Szkoła Podstawowa w Gorzędzieju otrzymała imię Huberta Stangenberga. 

Wśród 26 nazwisk, umiesz
czonych na głazie pamiąt

kowym w parku miejskim w Tcze
wie, poza Hubertem Stangenbergiem, 

widnieją nazwiska sześciu tczewskich 
harcerzy, którzy również zginęli pod
czas walk Powstania Warszawskiego: 
podharcmistrz Bronisław Grzymo-

wicz, podharcmistrz Stefan Adam
czyk, ćwik Władysław Jurgo, harcerz 
orli Leon Jasnoch, wywiadowca Jan 
Jasnoch, ćwik Piotr Piotrowski 
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20 listopada 1996 roku odbyły się uroczyste obchody 75 lecia powstania Szkoły Podstawowej 
w Swarożynie oraz 30 lecia nadania tej szkole imienia Stefana Żeromskiego. Były życzenia, 
przemówienia i występy artystyczne zespołów szkolnych, z czego najbardziej podobały się 

tańce i śpiewy pochodzące ze skarbnicy folkloru kociewskiego 

IWONA GOŃCZ 

Nauka jak niezmierne morze 
zieje Swarożyna były trudne i skompli
kowane, jak historia całego Pomorza. 
Pierwsze wzmianki o miejscowości się
gają roku 1282, gdy była pod panowa
niem książąt pomorskich. Potem nastą

pił okres zaboru krzyżackiego, przynależności do koro
ny, trudne czasy zaboru pruskiego, a w końcu rok 1920, 
kiedy Swarożyn wraz z całym Pomorzem po 148 latach 
powrócił do Macierzy. Można jedynie wyobrazić sobie, 
jak na tle tych zdarzeń zagmatwane były szkolne losy 
polskich dzieci. 

Szkołę w Swarożynie źródła historyczne wzmian
kują już w 1843 roku, jako jedną z ośmiu szkól parafii 
katolickiej i ewangelickiej w Tczewie. Najprawdopodob-
niej szkoła istniała tutaj już wcześniej ale wówczas 
w owym 1843 roku chodziło do niej 61 dzieci, wśród 
których - jak wynika z ówczesnych dokumentów wizyta
cyjnych - 35 umiało biegle czytać zarówno po polsku jak 
i po niemiecku. Nauczycielem był katolik, który dzieci 
z rodzin katolickich uczył religii w języku polskim. 

W 1877 roku istniały w Swarożynie dwie szkoły. 
Do ewangelickiej, którą kierował nauczyciel Karol 
Bóhnke, uczęszczało 48 dzieci; a do katolickiej, której 
uczył Wojciech Rekowski, chodziło 61 uczniów. 

Język polski szkołach został całkowicie zlikwido
wany w 1887 roku. Zabroniono używać go nawet na 
lekcjach religii. Nauka polskich dzieci ze Swarożyna 
i okolic była naznaczona niemieckim panowaniem na Po
morzu - aż do 1920 roku. 

Organizacja oświaty w niepodległej już Polsce na
trafiła na wiele przeszkód, zwłaszcza na terenach pomor
skich. Jak wynika z kroniki, przejęcie szkoły przez wła
dze polskie nastąpiło w Swarożynie dopiero w 1921 roku 
i rok ten uznać należy za początek istnienia polskiej pla
cówki (oświatowej. 

Zmiany stosunków ludnościowych spowodowa
ły zmniejszenie liczby mieszkańców wsi, dlatego też 
w 1922 roku do szkoły uczęszczało tylko 19 uczniów. 
Stan ten wzrósł do 138 dzieci w 1939 roku. Z zapisów 
kroniki szkolnej wynika, że nauka odbywała się w sta
rym budynku, a w całym okresie międzywojennym za-
trudnionych było trzech nauczycieli, w tym także kie
rownik szkoły. 

Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej, do 
Swarożyna 3 września 1939 roku wkroczyły oddziały 
wojsk niemieckich. Rozpoczął się trudny okres prawie 
sześcioletniej okupacji hitlerowskiej. W sposób znamien
ny zapisano to w kronice szkolnej. 

Wejście do starej szkoły, 
pochodzącej z połowy XIX wieku 

fot. ze zbiorów autorki 
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Około 15 października 1939 r. zostaje przysłany do 
szkoły Niemiec Neuman, którego zapoznał ze szkołą 
i dziećmi p. K. Pawłowski. Dzieci znające język niemiecki 
wkrótce rozpoczęły naukę, a olbrzymia większość wkrótce 
za mini zmuszona była chodzić do szkoły i uczyć się 
języka niemieckiego. W klasie zapanował niemiecki śro
dek pedagogiczny - kij. Co do faktu, że nie był on uży
wany, lecz nadużywany, zgodne są zdania wszystkich 
obywateli. 

Po wyzwoleniu w 1945 roku szkoła wznowiła dzia
łalność w kwietniu. Zapisano do niej 126 dzieci. Rok 
szkolny rozpoczął się 16 maja. a zakończył się już 
15 lipca. Naukę prowadzono w budynku szkolnym, który 
nie poniósł żadnych stert w wyniku działań wojennych, 
chociaż bardzo mocno był zniszczony wewnątrz. Lekcje 
odbywały się odtąd również w pałacu neoklasycystycz-
nym, który do zakończenia wojny był siedzibą właścicie
la majątku, barona Eryka von Poleske. Po ucieczce wła
ściciela do Hamburga pałac stał się potem siedzibą 
administracji PGR-u; urządzono w nim także mieszka
nia dla pracowników. 

2 września 1960 roku oddano w Swarożynie do 
użytku nowy budynek szkolny. Jego budowę prowa

dzono od 11 lipca 1958 roku; wykonawcą prac było Te
renowe Przedsiębiorstwo Budowlane z Tczewa. 

Pierwotny projekt przewidywał tylko cztery sale lek
cyjne, świetlicę i szatnię, a ukończenie budowy przewi
dziano na 1 września 1959 roku. W wyniku dokonanych 
zmian w projekcie, tzn. powiększenia ilości pomieszczeń 
lekcyjnych, obiekt otwarto w 1960 roku. Naukę rozpo
częło wówczas 212 uczniów, których uczyło 6 nauczy
cieli. 

W ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
24 kwietnia 1966 roku szkoła w Swarożynie otrzyma
ła imię Stefana Żeromskiego, wybitnego Polaka, miło
śnika młodzieży i wielkiego pioniera idei morskiej oraz 
popularyzatora wiedzy o Pomorzu i Wybrzeżu w latach 
międzywojennych. Wydarzenie to stanowi jakby otwar
cie ostatniego okresu dziejów szkoły. 

W ciągu trzydziestolecia 1966-1996 znacznie po
prawiły się warunki pracy w szkole. Wybudowano sze
reg pomieszczeń sanitarnych, rozbudowano |eatnię 
i urządzono salę biologiczną. W tym czasie przeprowa
dzono remont szkoły, polegający głównie na wymianie 
okien. Rok szkolny 1996/97 rozpoczęło 348 uczniów 
i 27 nauczycieli. 

Hymn szkoły 

Jesteś naszym domem, Polsko! 
Kochamy Cię mocno, szczerze. 
Żyjesz w pracy i piosence, 
Nikt nam Ciebie nie zabierze. 

Wzorem, jak miłować Ciebie 
Jest. Żeromski - patron szkoły. 
Przyjmij miłość zatem naszą 
I wdzięczny uśmiech wesoły. 

A kiedy już dorośniemy, 
Damy Ci, Ojczyzno, więcej: 
Lotne, śmiałe nasze myśli 
I do czynu mocne ręce. 

K I E R O W N I C Y I D Y R E K T O R Z Y 
SZKOŁY P O D S T A W O W E J 

W SWAROŻYNIE 
W L A T A C H 1921-1996 

Jan Pypka 1921-1931 
Klemens Pawłowski 1931-1939 
Kazimierz Leja 1945-1949 
Arkadiusz Woroniecki 1949-1967 
Tadeusz Zawadzki 1968-1987 
mgr Edmund Szczepański VI 1987 - VIII 1987 
mgr Jarosław Gołąbek 1987-1991 
mgr Mirosław Młyński 1991 do chwili obecnej 

Fragment pałacu 
neokalasycystycznego, 
w którym prowadzono lekcje 
po 1945 roku 

fot. ze zbiorów autorki 
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Rozmowa z dyrektorem szkoły Mirosławem Młyńskim 

Czym kierował się Pan przy podjęciu decyzji o kandy
dowaniu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Swarożynie? 

Motywem mojej decyzji była chęć sprawdzenia się na funk
cyjnym stanowisku. Przez wcześniejsze lata pracowałem 
z dziećmi i młodzieżą. Funkcja dyrektora szkoły daje możli
wość dalszej pracy z uczniami oraz gronem pedagogicznym. 
Z chęcią podejmowałem pracę na tym stanowisku, gdyż szko
a i środowisko lokalne nie było mi obce, ponieważ tutaj przed 
łaty rozpoczynałem swoją pracę zawodową. 

Jak z perspektywy czasu ocenia Pan lata swojej pracy 
w szkole? 

Pięć łat pracy na stanowisku dyrektora szkoły uważam za 
czas dobrze wykorzystany. Mimo trudnych czasów dla oświa
ty została utrzymana ścisła współpraca z Radą Pedagogicz
ną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz środo
wiskiem lokalnym. Dotyczy to także nawiązania współpracy 
z przedsiębiorstwami i zakładami przemysłowymi, na których 
pomoc można liczyć w postaci remontów, pomocy finansowej 
i materialnej. Dobrze układa się współpraca z Urzędem Gmi
ny w Tczewie oraz Urzędem Gminy w Starogardzie Gdańskim. 
Efektem dobrej współpracy ze wszystkimi, którym dobro szko
ły nie jest obec, są remonty jakie zostały wykonane 

Jaki jest Pana największy sukces w czasie pełnienia 
funkcji dyrektora, a jaka największa porażka? 

Sukcesy są widoczne i nimi nie należy się chwalić, ocenią 
to inni. Jeśli chodzi o porażkę to obawiam Mię, że może być 

kłopot z powołaniem do życia komitetu budowy sali gimna
stycznej i zrealizowanie tego projektu. A dodam, że jest moją 
wielką ambicją zrealizować to zamierzenie 

Jakie są Pana plany dotyczące przyszłości szkoły? 
Jaka jest szansa na ich realizację? 

Chciałbym, aby w najbliższym czasie powstała, jak wcze
śniej wspomniałem, sala z kilkoma izbami lekcyjnymi, a przede 
wszystkim ekologiczna dla środowiska kotłownia. Marzy mi 
się ciekawa infrastruktura na terenie szkolnym, wzbogacenie 
szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz utrzymanie 
szkoły na wysokim poziomie, odpowiadającym współczesnym 
wymogom oświaty. Nie jest to projekt fantastyczny. Jestem 
przekonany, że na bazie wspólnych pozytywnych doświadczeń, 
zrozumienia ze strony zarządu naszej gminy, nauczycieli, innych 
pracowników, rodziców i sponsorów istnieje możliwość realiza-
cji wszystkich zamierzeń dla poprawy warunków nauki dzieci. 

Co chciałby Pan przekazać swoim pracownikom 
i uczniom z okazji tak znakomitego jubileuszu? 

Żeby stale rozwijała się współpraca pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami procesu kształcenia i wychowania, jakim są pra
cownicy, rodzice i uczniowie. Abyśmy mogli racjonalnie wy
korzystywać warunki, jakimi dysponujemy. Bazowanie bowiem 
na tym, co mamy najlepszego, najcenniejszego rodzi sukces 
i sprzyja dalszym osiągnięciom. Marzy mi się także, aby 
uczniowie traktowali szkolę jako miejsce, w którym czują się 
współgospodarzami w naszych wspólnych zamierzeniach 
oświatowych. 

Nauka jest jak niezmierne morze... 
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz jaka to rozkosz.. 
Ucz się, co tylko sił w Tobie, żeby jej zakosztować 

Stefan Żeromski 

Dyrektor Mirosław Młyński (z lewej) 
w dniu jubileuszu szkoły odbiera życzenia 

od wójta Gminy Tczew, Ireneusza Włochynia 

Uroczystości jubileuszu 75-lecia szkoły 
uświetniły występy uczniów 

śpiewających na kociewską nutę 
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Tym tekstem otwieramy stałą rubrykę tematycznie związaną z doświadczeniami nauczycieli 
regionalistów. Coraz bardziej wkraczająca do szkół regionalizacja w nauczaniu uzasadnia 
potrzebę zapewnienia takiego miejsca, gdzie wszyscy zainteresowani tymi problemami, 
a szczególnie nauczyciele, będą mogli wymienić swoje doświadczenia, podzielić się uwagami 
i opublikować swoje autorskie programy. Proponujemy, by tym miejscem był „Kociewski 
Magazyn Regionalny", pismo najlepiej służące tym sprawom. Zapraszamy na nasze łamy. 

DANUTA WEICHERT FIGURSKA 

Z doświadczeń nauczyciela polonisty 

Dragacz 
to jeszcze Kociewie 

Tak zatytułowałam wystawkę 
zorganizowaną, w ubiegłym 
roku, w Szkole Podstawowej 

w Dragaczu. Była gazetka i właści-
we na niej hasło, wykonane przez 
miejscowego grafika. Na wystawce 
znalazły się rysunki ludowych stro
jów kociewskich, dawnych domów 
i mebli, będących ich wyposażeniem, 
fragmenty tekstów gwarowych i sta
rannie przepisane fragmenty poezji 
współczenego pisarza, Romana Lan
dowskiego. Te wiersze wprowadzały 
w nastrój i atmosferę miłości do tra
dycji ziemi ojczystej. Pod gazetką wy
stawiłam tomiki wierszy i książki te
goż autora, przeznaczone dla dzieci. 
Towarzyszyło im kilka numerów 
Kociewskiego Magazynu Regional
nego. Wszystko to było zarówno 
pomocą naukową jak i inspiracją 
do szerszego omówienia twórczości 
prezentowanego autora. 

Okazało się, że uczniowie pierw
szy raz zetknęli się z tymi tematami, 
powiem więcej - z nazwą swojego 
regionu. Dragacz to jeszcze Kocie
wie, sięgając znacznie dalej, 30 km 
na południe, za Świecie, aż za Gniez
no, aleja musiałam wszystko zacząć 
od początku. 

Zwracając uwagę na programy 
nauczania, zdecydowałam się po

święcić dwie jednostki lekcyjne 
w każdej klasie. 

Zaczęłam od rozmów, w trakcie 
których uczniowie zachwycali mnie 
postawą i sposobem myślenia. Ko
chają oni swoją najbliższą ojczyznę, 
dostrzegają i wierzą w ludzką dobroć, 
serdeczność, która pomaga pokony
wać trudy współczesnego życia. Mło
dzi z zapałem opowiadali o trady
cjach i zwyczajach zachowanych 
w ich domach i domach dziadków. 

Przekonałam się, że poprzez roz
wijanie miłości do ziemi najbliższej 
na lekcjach języka polskiego, można 
osiągnąć wiele innych wspaniałych 
postaw, takich jak uszanowanie dru
giego człowieka, dbałość o ekologię, 
serdeczność w kontaktach między
ludzkich, rozwijanie wiedzy historycz
nej, twórczości i ekspresji słownej, 
oraz wreszcie szacunku do starszych. 

Dzieci wyraziście dostrzegły wa
lory czystego powietrza na rodzinnej 
ziemi i ze smutkiem patrzyły na ota
czające Dragacz dymiące wokół ko
miny ze szklarni. Mówiły, że pierw
szy raz zwróciły uwagę na to, że wy
dobywający się z „foliowych komi
nów" dym jest dla nich zagrożeniem. 

Na tych dwóch lekcjach języka 
polskiego osiągnęłam i zrealizowa
łam najważniejsze cele wychowaw

cze, gdzie omawianiu innych zaga
dnień programowych musiałabym 
poświęcić znacznie więcej czasu, aby 
osiągnąć zamierzony cel. 

U uczniów z klas VII i VIII 
zaobserwowałam ogromne zaintere
sowanie poezją Romana Landow
skiego. Treści zawarte w utworach 
odbierali jak wskazówki na przetrwa
nie w trudnych, współczesnych cza
sach. Zapragnęli poznać i szanować 
ziemię, na której się urodzili. Po lek
cji kilku uczniów poprosiło o tomik 
poezji Romana Landowskiego. Uzna
ję to za duże osiągnięcie, bowiem zo
stały rozbudzone zainteresowania. 
A przecież na tym właśnie wszystkim 
zależy. 

Płynie stąd prosty wniosek - na
leży w programach nauczania wię
cej miejsca poświęcić kulturze naro
dowej i jej tradycji. Sądzę również, 
że większość utworów literackich, 
wskazanych w programach naucza
nia, straciła na swej aktualności. 
W ich miejsce warto wprowadzić 
nowe płody współczesnych pisarzy, 
a szczególnie te, które nawiązują do 
tradycji - tej narodowej jak i lokal
nej. Bowiem miłość do najbliższej 
ziemi, tej małej ojczyzny, winna się 
stać celem wychowania i może się 
stać nawet sensem bytowania! 
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EWA SOLSKA 

Żeby o swojej ziemi wiedzieć jak najwięcej 

I Olimpiada Wiedzy o Kociewiu 

21 lutego 1997 roku w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie odbył się Turniej Wiedzy 
o Kociewiu, w którym uczestniczyło szesnaście trzyosobowych zespołów szkół podstawowych 
rejonu Tczewa i Starogardu. Dziewięć z nich wywalczyło udział w finale I Ołimpiady Wiedzy 
o Regionie, który odbył się 18 kwietnia 1997 roku w Tczewskim Centrum Kultury. 

C elem imprezy było przybliżenie uczniom re
gionu, w którym żyją, a o którym tak niewiele 
ciągle wiedzą (wyjątek stanowi młodzież mie
szkająca na wsi). Zagadnienia dotyczyły różnych 

dziedzin wiedzy: środowiska przyrodniczego, miast, atrakcji 
i szlaków turystycznych, historii, gospodarki, legend i bajek, 
gwary oraz kultury ludowej Kociewia. 

Wykorzystano wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, 
takich jak: mapa indukcyjna Polski, mapa turystyczno-krajo
znawcza Kociewia, szkic przedstawiający większe rzeki re
gionu, herby miast, obrazy na szkle malowane, rzeźby w drew
nie, przedmioty codziennego użytku dawnych Kociewiaków 
(wypożyczone z Muzeum Wisły), kociewski i kaszubski strój 
ludowy (z DKK), zdjęcia z grudniowego Sejmiku Kociew-
skiego, a także scenkę z Jasnej i Dersława Romana Lan
dowskiego pt. „Zaloty pana Stanisława", w wykonaniu 
uczniów SP nr 12 w Tczewie, fragment Bajek Kociewskich 
Bernarda Janowicza odczytane przez uczennicę SP nr 2 
w Pelplinie oraz Słowniczek gwary kociewskiej Marii Pają-
kowskiej. 

Konkurs przeprowadzono w formie zabawy edukacyjnej. 
Na każdym stoliku leżało kilka kopert zawierających zadania 

Zdobywcy I miejsca Turnieju Wiedzy o Kociewiu, 
(drużyna SP nr 12 w Tczewie), od prawej: 

Marek Bucholc, Marta Zander i Bogumił Bednarczyk, 
odbierają nagrody z rąk prezesa 

Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego, Ireny Bruckiej 

do wykonania przez wszystkie grupy jednocześnie, kredki, 
pisaki i czyste arkusze papieru. 

Należało na przykład: 
• przyporządkować nazwy miejscowości odpowiednimi 

zdjęciem przedstawiającym wybrane atrakcje turystyczne 
rejonu, podać numer tego obiektu oraz krótką o nim infor
mację (Tczew - zdjęcie nr 7 - skansen mostów, most na 
Wiśle z 1851-1857 r.; Pelplin - zdjęcie nr 8 - bazylika 
katedralna z 1280-1350 r.); 

• pomalować właściwymi kolorami elementy haftu ko
ciewskiego według Marii Wespowej i podpisać nazwy trzech 
z nich (margarytka, zboże, słoneczko, oset, mak, jarzębina); 

• dopisać do słów podanych kociewską gwarą ich znacze
nie w języku litercakim (jaglija - świerk; uczba - nauka; brzad 
- owoc, zupa owocowa ...); 

• przyporządkować zakłady przemysłowe odpowiednim 
miejscowościom (Stocznia Rzeczna - Tczew, Zakłady Płyt 
Pilśniowych - Czarna Woda, Fabryka Mebli Okrętowych 
(Famos) - Starogard Gd. ...). 

Każda z grup otrzymała również kilka pytań indywidual
nie, na przykład: 

- na mapie indukcyjnej Polski wrysuj kredą przybliżone 
granice Kociewia; 

- wybierz herby miast leżących nad Wierzycą i umieść 
je w odpowiednich miejscach na mapie; 

- wymień co najmniej dwa miejsca na Kociewiu, 
w których hitlerowcy dokonywali masowych egzekucji 
Polaków; 

- podaj nazwiska autorów słowników gwary kociewskiej; 
- podejdź do gabloty, wyszukaj zdjęcia przedstawiające 

jedną z kociewskich bajek, podaj jej tytuł; 
- powiedz, co stanowi główną tematykę obrazów i rzeźb 

kociewskich? 
Zmagania uczestników bacznie obserowało i oceniało 

jury w składzie: Krystyna Demska - nauczycielka j. polskie
go, Teresa Kowalska - nauczycielka geografii, Roman Klim -
kustosz Muzeum Wisły, Roman Landowski - publicysta, 
poeta, redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regio
nalnego". Zdobyte punkty skrupulatnie liczyła Teresa Borzy-
szkowska - nauczycielka geografii. 

Do finału I Olimpiady Wiedzy o Kociewiu zakwalifiko
wały się zespoły uczniów z następujących szkół (według 
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zajętych lokat): nr 12 Tczew, nr 2 Pelplin, Pinczyn, Pogódki, 
Turze, Subkowy, Starogard Gdański, nr 2 Tczew, nr 4 Tczew. 

Nagrody sponsorowane przez kilka instytucji oświatowych 
w Tczewie otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. 

Zaproszeni goście i uczniowie - widzowie wraz z opieku
nami gromkimi oklaskami nagradzali wszystkich biorących 
udział w turnieju. 

Na zakończenie ogłoszono wyniki szkolne konkursu 
fotograficznego „Kociewie w obiektywie" zorganizowa
nego w SP nr 12 w Tczewie, I nagrodę otrzymał uczeń klasy 
VIIIc - Bogumił Bednarczyk za zdjęcie pt.: „Mosty na Wiśle 
w Tczewie". 

Wojciech Lesiński w podziękowaniu za zaproszenie spre
zentował SP nr 12 w Tczewie obraz na szkle malowany 
pt.: „Święty Mikołaj". 

Imprezę sfinalizował skromny poczęstunek przygotowa
ny przez rodziców i.nauczycieli SP nr 12 w Tczewie. 

f Finał I Olimpiady Wiedzy o Kociewiu 
odbył się 18 kwietnia 1997 roku w Tczew
skim Centrum Kultury. Spośród dziewięciu 
drużyn wyłonionych 211utego najlepsi 
okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawo
wej z Pogódek. Drugie miejsce wywalczył 
zespół z SP nr 2 w Pelplinie, a trzecie przed
stawiciele SP nr 4 w Tczewie. 

O olimpiadzie szerzej napiszemy w na-
stępnym numerze. 

Z komunikatu 
Regionalnego Forum Edukacyjnego 

w Gdańsku 
o rozstrzygnięciu Konkursu 

na edukacyjny program regionalny 

Celem konkursu było uzyskanie ciekawych materiałów 
do prowadzenia zajęć poszerzających wiedzę o regio

nie, kształtujących miłość i przywiązanie do „małych oj
czyzn" 

Na konkurs wpłynęło 46 prac z czego 11 nagrodzono 
i wyróżniono. Drugie miejsce (bez przyznania pierwszego) uzy
skała praca zbiorowa autorstwa Jacka i Stanisławy Kuffel ze 
Szkoły Podstawowej w Przysiersku pt. Wychowanie regio
nalne w Szkole Podstawowej im. Jana Ceynowy 
w Przysiersku. 

W grupie prac wyróżnionych znalazło się opracowanie 
Ireny Bruckiej z SP nr 11 w Tczewie pt. Dziedzictwo kul
turowe w regionie a program nauczania j. polskiego 
w kl. IV-VIII (problematyka kociewska) oraz Grażyny Nadol-
nej z SP nr 8 w Starogardzie Gd. pt. Poeta jest twoim bra
tem (spotkanie z twórczością ks. Janusza Pasierba). 

Poza tym ze szkół kociewskich wpłynęły 3 prace uz
nane przez jury jako ciekawe: Alicji Grabskiej-Knitter 
z Opalenia Próby budowania edukacji regionalnej w SP 
im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, Doroty Nawrockiej 
ze Swarożyna Scenariusz lekcji regionalnej z języka pol
skiego w kl. VII (umiłowanie regionu i przywiązanie do 
ziemi rodzinnej w pieśni pt. „Ziemia kociewska" i Jolanty 
Skierki z Dzierżążna Autorski program edukacji regional
nej w nauczaniu geografii w klasach IV-VIII. 

Obszerniejsze informacje o przebiegu i znaczeniu 
konkursu zamieszczone zostaną w następnym numerze. 

Podziękowanie 

Dziękujemy Regionalnemu Forum Edukacyjnemu w Gdańsku, 
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, Sejmikowi Samorzą
dowemu Województwa Gdańskiego, Kuraturium Oświaty 

w Gdańsku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które orga
nizując Konkurs na edukacyjny program regionalny, pokazały wspól
notom regionalnym Kaszub i Pomorza, jak ciekawili skutecznie 
można popularyzować wychowanie regionalne oraz wyróżniać i na
gradzać tych, którzy Małym Ojczyznom poświęcili wiele czasu 
i energii. 

Konkurs na edukacyjny program, starannie przygotowany i zor
ganizowany udowodnił, że istnieje potrzeba spotykania się, konsul
towania, wymieniania pomysłów, doświadczeń w pracy środowisk 
lokalnych i małych społeczności, które troszcząc się i pracując dla 
Małych Ojczyzn służą Wielkiej Ojczyźnie. 

W sytuacji, kiedy świat wartości ulega licznym deformacjom 
i zaburzeniom, kiedy brakuje pozytywnych wzorców i odniesień, przed 
szkołą instytucjami wychowawczymi i kulturotwórczymi stanęło trud
ne zadanie odbudowy systemów wartości i ideałów. Cele te mogą 
realizować poprzez aktywizowanie do pracy we wspólnocie lokalnej, 
budzenie poczucia więzi z mieszkańcami miejscowości, gminy, re
gionu, kultywowania środowiskowego i regionalnego kolorytu folklo
ru, gwary, zwyczajów i obrzędów. 

Wierzymy, że przeprowadzony konkurs będzie punktem wyjścia 
do dalszej współpracy w okresie odradzania się regionalizmu, pozy
skiwania nowych kręgów w nim zaangażowanych i stanie się inspira
cją dla władz oświatowych oraz samorządowych innych województw. 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Przysiersku 
oraz Jacek i Stanisława Kuffel, laureaci konkursu 

Kilka uwag o programie autorskim 
Szkoły Podstawowej w Przysiersku 

Zmiany polityczno-gospodarcze, mające miejsce po 1989 
roku w naszym kraju, pociągnęły za sobą dość gwałtowne 
przeobrażenia społeczno-kulturowe. Nie wszystkie jeszcze 

płaszczyzny naszego życia uległy stabilizacji i nadal poddawane są 
wielu wstrząsom. W zaistniałej sytuacji uległ także zaburzeniu świat 
wartości i ideałów oraz pozytywnych postaw, który tak bardzo po
trzebny jest w procesie wychowawczo-dydaktycznym. 

Dzisiejsze instytucje zajmujące się edukują i wychowaniem mło
dzieży muszą szukać m. in. nowych form i modeli pracy, aby osiągnąć 
pozytywny cel swej działalności na miarę nadchodzących czasów. 
Dotyczy to zwłaszcza szkół podstawowych, zarówno dużych jak i 
małych - wiejskich, gdyż to one przede wszystkim wyposażają młode
go człowieka, zanim stanie na progu dorosłego życia, w odpowiedni 
zasób wiedzy, umiejętności, nawyków oraz wyznawanych 
i akceptowanych wartości. Wszak to ów bagaż ma decydujący wpływ 
na jego dalsze losy. 

Przed nakreślonymi powyżej aktualnymi problemami polskiego 
szkolnictwa stoi także Szkoła Podstawowa w Przysiersku. W ich 
przezwyciężeniu oraz znalezieniu najbardziej trafnych i skutecznych 
rozwiązań ma służyć jej program autorski pt. Wychowanie regional
ne w Szkole Podstawowej im. dra F. Ceynowy w Przysiersku, który 
jak wynika z tytułu, uwypukla przede wszystkim wychowawczą rolę 
szkoły, nie ujmując oczywiście nic pozostałym zadaniom tejże pla
cówki. Dotyczy on całości pracy szkoły, a więc musi uwzględniać 
wszystkie jej pola działalności, na których to można i należy realizo
wać wychowanie regionalne w bardzo szerokim rozumieniu. 

Sam ów program jest dość rzadką innowacją wśród szkół pod
stawowych województwa bydgoskiego. Do realizacji programów au
torskich całych szkół w ubiegłym roku zostało dopuszczonych na 
jego terenie tylko 13 placówek. Wśród nich znalazła się przysierska 
szkoła, która jako jedyna opracowała i realizowała program o profilu 
wychowania regionalnego. 

W przygotowaniu tegoż programu uczestniczyli prawie wszy
scy członkowie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Przy
siersku, na których to barkach spocznie także jego realizacja. Za 
podstawę źródłową niniejszej pracy musiano przyjąć „Program nau
czania w szkole podstawowej Ministerstwa Edukacji Narodowej'' 
(Warszawa 1992), „Dziedzictwo kulturowe w regionie - założenia pro
gramowe Ministerstwa Edukacji Narodowej" (Warszawa 1995) oraz 
ubiegłoroczny program autorski tejże szkoły, który został pozytywnie 
zaopiniowany 26 marca 1996 r. przez Komisję Oświaty w Bydgoszczy. 

Przyjęta przez autorów konstrukcja pracy ma ułatwić Czytelni
kom dotarcie do interesujących ich informacji w sposób prosty i szybki 
oraz spełnia wymogi stawiane przez Komisję Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszczy powołanej do oceniania programów autorskich. 

Wszystkich, którzy przyczynili się do powstania niniejszej pracy 
składam serdeczne podziękowania. 

Ireneusz Pieróg 
nauczyciel SP w Przysiersku 
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JOZEF M. ZIÓŁKOWSKI 

Badex mistrzem Agroligi 
O uprawie bez orki 

Na piątych Targach Rolno-Przemysłowych, które odbyły się 
w czerwcu 1996 roku w Lubaniu koło Kościerzyny, ogłoszono 
wyniki eliminacji wojewódzkich konkursu Agroliga '96. Naj

wyżej oceniono Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Badex" 
z Tczewa. Firma zajmuje się sprzedażą środków ochrony roślin, na
wozów i pasz, a także skupem zbóż. Swoją działalność prowadzi na 
terenie województw gdańskiego i elbląskiego. Natomiast w podsu
mowanym, w połowie lutego, ogólnopolskim konkursie Agroliga '96 
tczewski „Badex"zająl 8. miejsce w kategorii przedsiębiorstw 
obsługujących rolnictwo. 

- Ci, którzy wygrali eliminacje wojewódzkie, mieli prawo startu w elimi
nacjach centralnych - powiedział nam Kazimierz Kurlapski, dyrektor Bade-
xu. - Nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia. 

Firma chce nie tylko sprzedawać rolnikom środki ochrony roślin, ale 
i kupować płody rolne, proponując kompleksową obsługę. Za takie właśnie 
działanie została wyróżniona. 

- Chcemy naszą ofertę rozszerzyć - mówi dalej dyrektor firmy. - Bytem 
w USA, po spotkaniu z biznesmenami w Waszyngtonie wytypowano „Badex" 
jako firmę do współpracy w zakresie nowej technologii upraw zbóż. W Sta
nach Zjednoczonych ponad 50 procent upraw ziemi odbywa się bez orki. 
Farmer tylko przeprowadza zasiew i zbiera płody. Dlatego możliwe jest, aby 
tysiące hektarów uprawiało kilka osób. Koszty są mniejsze o 30-50 procent, 
a plonowania po kilku latach jest wyższe. W Lubaniu przeprowadziliśmy trzy 
pokazy siewu. Nie spodziewaliśmy się, że zgromadzą one tylu obserwatorów. 
Osobiście jestem przekonany do technologii stosowanej od 1975 roku w Sta
nach Zjednoczonych. Plantacje, które tam zwiedzałem, na wysokiej klasy 
glebach przynoszą plony powyżej 100 kwintali pszenicy z hektara. 

Dyrektor Kurlapski powiedział nam też, że chce zawiązać spółkę polsko-
amerykańską. Udziałowcami w niej byłby „Badex" i przedsiębiorca amery-
kański, reprezentujący trzy koncerny sprzedaży maszyn rolniczych i ciągni
ków dużej mocy. 

- Chodzi nam o gwarancje rządowe na wprowadzenie tej technologii -
kontynuuje Kazimierz Kurlapski. - Będziemy też tworzyć centrum szkolenio
we dla Wschodniej Europy. Potrzebni nam są udziałowcy wśród producen
tów nawozów i środków ochrony roślin. 

- Czy znajdziecie zainteresowanych, którzy w Polsce będą chcieli stoso
wać proponowaną przez was technologię? 

- Sądzę, że tak, mając na uwadze pokaz w Lubaniu. Sprowadzimy więcej 
kompletów maszyn i będziemy wykonywać usługi na 100-200 ha. Wszystko 
zależy od samych rolników, którzy muszą przekonać się do naszej propozycji. 
Jest chyba wielu chętnych. Te maszyny będą kupowane przede wszystkim 
przez właścicieli dużych gospodarstw rolnych. Oszczędności nakładu pracy 
i energii wyniosą około 30 procent. W pierwszych latach stosowania tej 
metody plony będą porównywalne z osiąganymi przy pomocy tradycyjnej 
uprawy. Po pięciu latach będzie następowała zwyżka plonów. 

„Badex" z rolnikami chce nie tylko handlować, ale także doradzać im 
jak nowocześnie gospodarować. Zdaniem prezesa firmy, polska wieś musi 
się zmienić. Już teraz wdać. że najtrudniejsza jest sytuacja małych gospo
darstw rolnych, w których są duże koszty produkcji i minimalne dochody. 
Transformacja w rolnictwie trwać będzie, według naszego rozmówcy, przy
najmniej przez jedno pokolenie. 

Jest tam pięknie przez cały 
rok, ale wiosna przysparza 
tym obszarom szczególnego 
uroku, gdy krajobraz odziewa 

się budzącą do życia przyrodą. 
Wówczas wyrazisty staje się argu
ment, że krajobraz ten należy oto
czyć opieką. Natura cieszy się na 
tych terenach wyjątkowymi wzglę
dami, jest bowiem prawnie chro
niona wraz z całym przyrodniczym 
środowiskiem. Wszelka działalność 
człowieka zostaje podporządkowa
na nadrzędnemu celowi ochrony 
walorów krajobrazowych, które 
wyróżniają ten obszar. Zbyt często 
człowiek okłamuje przyrodę, okra
da ją z naturalnego przywileju by
cia sobą, dlatego inny człowiek, 
bardziej wrażliwy, wymyślił prawo 
mające osłaniać przed bestialską 
głupotą i przypominające ciągle, że 
naturze pozostawić należy swobodę. 

Tak swobodę, choć w pewnym 
tylko stopniu ograniczoną, zapewnio
no naturze tworząc min. parki krajo
brazowe i obszary chronionego krajobra
zu. Według ustawy o ochronie przyrody 
z dnia 16 października 1991 roku (Dz 
U. Nr 114 z 12.10.1991, poz. 492), która 
określa wszystkie formy ochrony, za 

parki krajobrazowe 
uważa się obszary chronione ze wzglę
du na wartości przyrodnicze, histo
ryczne i kulturowe, a celem ich utwo
rzenia jest zachowanie, popularyzacja 
i upowszechnianie tych wartości w wa
runkach racjonalnego gospodarowania. 

Nie należy mylić tych obiektów 
z parkami narodowymi, gdzie nie wol
no prowadzić żadnej działalności go
spodarczej. W parkach krajobrazowych 
jest ona prowadzona z zachowaniem 
i przestrzeganiem bilansu przyrodnicze
go. Nie wolno krajobrazu i przyrody 
uszczuplać lub ją przekształcać. 

Pierwsze w Polsce parki krajobra
zowe powstały w połowie lat siedem
dziesiątych. Najstarsze dwa pomorskie 
- Trójmiejski Park Krajobrazowy i Nad
morski Park Krajobrazowy - utworzo
no w latach 1978-1979. Dwa następ
ne, na Kaszubach położone, powołane 
zostały w 1983 roku. Wdzydzki PK 
obejmuje cały zespół Jezior Wdzydz
kich wraz z ich otoczeniem. Natomiast 
Kaszubski PK chroni krajobraz zes
połu Jezior Raduńsko-Ostrzyckich, 
Wzgórz Szymbarskich i kompleksu 
Lasów Mirachowskich. 

Setny park krajobrazowy utworzo
ny w Polsce w 1995 roku. Docelowy 
program ochrony przewiduje, że po
wstanie jeszcze 50 takich obiektów. 
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Na ziemi kociewskiej istnieją do
tychczas dwa parki krajobrazowe, oba 
w województwie bydgoskim. 

W D E C H PARK 
KRAJOBRAZOWY 

chroni rzekę Wdę i jej dolinę na odcin
ku od Błędna do Gródka oraz jej do
pływy na tym obszarze, głównie ujście 
Prusiny. W północnej części parku sil
nie meandrująca Wda tworzy natural
ny krajobraz śródleśnej rzeki, wijącej 
się wśród morenowych wzniesień. Jest 
to nieliczny przykład owego urokliwego 
widoku w całej północnej Europie. Da
lej rzeka przyjmuje spokojny bieg, mija
jąc za Tleniem zespół jezior Żur wraz z 
zalewem sięgającym do elektrowni. 

Obszar chronionej doliny Wdy ma 
kształt nieregularnego prostąkąta, 
którego linia biegnie na zachód ku Śli-
wiczkom i dalej na południe do Gród
ka. W kierunku wschodnim od Błędna 
granica parku zmierza do Starej Huty 
i w dół do Miedzna, by za Jaszczem 
zwęzić obszar do doliny Wdy i zamknąć 
obwód w Gródku. 

Na terenie parku znajduje się kilka 
leśnych rezerwatów ochrony ścisłej,; 

min Brzęki, Dury, a także rezerwat pta
si na jeziorze Miedzno, obejmujący całą 
powierzchnię jeziora i bagna Sobiań-
skiej Strugi, będące miejscami lęgowy
mi wędrownego ptactwa. Niemal 
w środku Wdeckiego Parku Krajobra
zowego leży duża wieś letniskowa, 
Osie, gdzie w Rynku znajduje się sie
dziba zarządu tegoż parku. 

Natomiast w Świeciu nad Wisłą 
przy ul. Sądowej 5, mieści się zarząd 
drugiego na Kociewiu obiektu tego 
typu. Jest nim 

ZESPÓŁ NADWIŚLAŃSKICH 
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

położonych w południowej części 
regionu. Chroniony obszar dotyczy 
sfery krawędziowej północno-zacho
dniego odcinka Dolnej Wisły, sięgają
cego od Pieniążkowa na północy do 
Kozielca na południu. 

Praktycznie w parku tym chronio
na jest cała Nizina Nowsko-Sartowic-
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ka z doliną Mątawy, uchodzącej pod 
Nowem do Wisły. W tej części przypa
da również tzw. Szwajcaria Rulewska, 
okolica wyjątkowo urokliwa. 

Szczególnymi walorami widokowy
mi obdarzone są tzw. Czarcie Góry, 
przez miejscową ludność zwane też 
Diabelcami. Jest to stroma krawędź 
doliny Wisły pocięta parowami i jara
mi, biegnąca na całej długości parku. 
Spotkać tu można liczne stanowiska 
rzadkiej roślinności stepowej, objęte 
ochroną gatunkową. Krawędź nie 
schodzi niżej 23 m npm. Najwyżej jest 
między Sartowicami a Świeciem - 78 
do 87 m npm. Wyjątkowo piękny wi
dok ujścia Wdy do Wisły pod Świeciem 
można obejrzeć z 82 metrowej skarpy. 

Wszystko wskazuje na to, że nie-
bawem powstanie 

KOCIEWSKI 
PARK KRAJOBRAZOWY 

na który złożą się dwa obszary chro
nionego krajobrazu: gniewski i nadwi
ślański, położone w województwie 
gdańskim. Park obejmie końcowy od
cinek doliny Wierzycy - od Pelplina do 
ujścia rzeki. Walorem krajobrazowym 

jest tu również meandrująca Wierzyca 
i fragmenty silnie pofałdowanej i zale
sionej wysoczyzny morenowej. Zalesio
na jest także południowa część projek
towanego parku, gdzie mieszczą się 
cztery rezerwaty przyrody - dwa leśne 
(Wiosło Małe i Wiosło Duże) u brzegu 
Wisły i dwa roślinne (Opalenie Dolne 
i Opalenie Górne) ze stanowiskami ro
ślinności leśno-stepowej na terasach 
nadrzecznych przepływającej tam Młyń
skiej Strugi. Park pod względem admi
nistracyjnym obejmuje całą gminę Gniew 
oraz części gmin Morzeszczyn i Smęto
wo. Wyjaśnić należy, czym są 

obszary chronionego 
krajobrazu 

następna forma zapewniająca naturze 
w miarę swobodne bytowania. Zgod
nie z cytowaną już ustawą o ochronie 
przyrody, obszar taki obejmuje wyróż
niające się krajobrazowo tereny o róż
nych typach ekosystemów. Zagospo

darowanie tych systemów powinno za
pewnić stan względnej równowagi 
ekologicznej systemów przyrodni
czych. Obszary chronionego krajobra
zu są jakoby wstępem do powołania 
na ich terytorialnej bazie parków kra
jobrazowych. 

Poza wyżej wymienionymi obsza
rami, gniewskim i nadwiślańskim, 
które wejdą w skład nowo tworzonego 
Kociewskiego Parku Krajobrazowego, 
w gdańskiej części regionu kociewskie
go znajdują się jeszcze dwa takie ob
szary chronione usytuowane w całości 
i jeden na kociewskim pograniczu. 

OBSZAR CHRONIONEGO 
KRAJOBRAZU DOLINY WIETCISY 

obejmuje środkowy odcinek doliny 
Wietcisy i dolny odcinek doliny Buko-
winy wpadającej do Wietcisy, która jest 
dopływem Wierzycy. Ochronie objęty 
jest teren od Nowej Karczmy do Wil
czych Gór pod Skarszewami. 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
DOLINY WIERZYCY 

to krajobraz środkowego biegu rzeki 
wraz z całą doliną. Chroniony jest od 
zachodnich granic Kociewia aż po Sta
rogard Gdański, wraz z doliną ochro
nie podlegają sąsiadujące fragmenty 
zalesionych wierzchowin wysoczyzny 
morenowej. 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
BORÓW TUCHOLSKICH 

to bardzo rozległy, największy obiekt 
chroniony w województwie gdańskim. 
Położony jest na pograniczu regionu, 
ale jego znakomita część leży na Ko-
siewiu. W całości sięga od Wdzydzkie
go Parku Krajobrazowego po okolice 
Osieka. Króluje tu Wda, płynąca na
turalnym korytem, jak też naturalny 
jest cały krajobraz, w nikłym jeszcze 
stopniu dotknięty działalnością czło
wieka. Tutaj leży Czarna Wody, naj
młodsze miasto Pomorza, wraz ze swo
imi w otoczeniu miejscowości letnisko
wymi, których część administracyjnie 
należy już do gminy Kaliska, 

o 
Żeby urodę tej ziemi zacho-

wać, zarówno dla celów eko-
logicznych, estetycznych czy 

turystycznych, należy ograniczyć 
wpływ cywilizacji technicznej. Trze
ba to uczynić skutecznie, bowiem do
świadczenie uczy, że niewrażliwi na 
piękno ludzie próbują przyrodę okła
mać, ingerując w nią działalnością 
gospodarczą. W końcowym efekcie 
powoduje to zniekształcenie krajo
brazu. A przecież wielu się już prze
konało, jak niebezpieczne jest pod
cinanie gałęzi, na której się siedzi. 
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Dla tczewian, spragnionych relaksu i czynne
go wypoczynku na wolnym powietrzu, proponuję 
niezbyt męczącą trasę spacerową o przebiegu 
okrężnym. Dotyczas tczewscy piechurzy w czasie 
popołudnio- wych lub sobotnio-niedzielnych spa
cerów wędrowali przeważnie z Tczewa pieszym 
szlakiem żółtym kociewskim) wzdłuż Kanału 
Młyńskiego do Rokitek i wracali tą samą drogą. 
Takie powroty nigdy nie są budujące i twórcze. 
Dlatego proponuję modyfikację tej trasy o nowy 
składnik, czyniący z niej szlak okrężny: Tczew -
Szpęgawa - Rokitki - brzegiem Kanału Młyńskie
go - Tczew. 

Dom pod nr 1 - okazały i zbudowany na planie szerokie
go prostokąta - reprezentuje typ budownictwa dworkowego. 
Murowany i otynkowany w elewacji frontowej, nakryty 
jest dwuspadowym, wysokim dachem, niestety, obecnie po
kryty eternitem. Jego podmurówka i parter są wysokie. Po
środku pięcioosiowej elewacji frontowej posiada drewnianą 
werandę ulokowaną na wysokiej podmurówce, do której pro
wadzą schody zapoczątkowane po bokach kwadratowymi 
kolumnami, murowanymi i otynkowanymi o kamiennych 
podstawach. Dwuspadowy papowy daszek werandy o nie
wielkim spadzie wchodzi prostopadle pod okap dachu głów
nego. Jest ona oszklona, z podziałem stolarki na wiele kwa
ter, wypełnionych oryginalnymi kolorowymi szybkami. Po 
bokach werandy, w elewacji frontowej, występują po dwa 
wysokie prostokątne okna, podzielone na cztery kwatery 
o pięknych proporcjach. Tego typu okna występują także 
w elewacjach szczytowych z tym, że uzupełnione są one 
w szczytach dwoma niewielkimi prostokątnymi okienkami 
i jednym w kształcie półkola w samym wierzchołku szczy
towym. Całość uzupełniają dwie okazałe lipy u wejście głów
nego werandy. 

Domek pod nr 2, tworzący jeden szereg z domem nr 1, 
jest dużo od niego mniejszy i skromniejszy. Posiada niski 
parter i dwuspadowy dach z holenderką, którego przedłu
żenie tworzy nakrycie przedsionka wejściowego w środku 
trój osiowej elewacji frontowej. Murowany i otynkowany 
posiada ceglane szczyty. Współgra z nim prawie identyczny 
w charakterze i tej samej wielkości budynek gospodarczy. 

Szpęgawa w dalszym ciągu „ulicówki", czyli szosy „skar
szewskiej", posiada jeszcze kilka przykładów trydycjonal-
no-historycznego budownictwa, w tym resztki dawnego ma
jątku, które powinniśmy obejrzeć zanim obok domku nr 2 
(a właściwie obok jego budynku gospodarczego) skręcimy 
na lewo, w drogę polną wiodącą na południe do Rokitek. 
Biegnie ona wyniosłym grzbietem pomiędzy dolinami 
Motławy i Rowu Młyńskiego. Początkowo widok na dolinę 
Motławy przesłania las sosonowy, miejscami dochodzący 
do koryta Motławy. W dolnych partiach przechodzi on 
w bogaty las łęgowy. Tak w lesie sosonowym jak i łęgo
wym występuje wiele uroczych ścieżek i alejek. Dla tcze
wian, spragnionych lasu i przekonanych, że jego najbliższa 
obecność związana jest z rejonem Swarożyna lub Opalenia, 
ten las na zapleczu Szpęgawy, będący w zasięgu ręki będzie 
na pewno niespodzianką godną polecenia. Zresztą jego 
obszar w tym rejonie jest znacznie większy, ponieważ 
z prawej strony drogi widać drugą połać lasu sosnowego, 
wypełniającą przeciwległe zbocze i sięgającą znacznie głę
biej. Rów Młyński, odgałęziający się w rejonie Rokitek 
od Motłwy, jest tworem sztucznym, zbudowanym w średnio-

KMR 



Tam, gdzie równą linią kończy się las z lewej strony dro
gi, rozpościera się pole będące własnością Lecha Chromika 
z Rokitek. W jego centralnej części jeszcze w latach siedem
dziesiątych istniał cmentarz o wymiarach około 20 x 25 m, 
otoczony starymi drzewami. Według Jadwigi Szarafin z Ro
kitek, był to dawny cmentarz choleryczny. Niestety, cmen
tarz ten, będąc przecież miejscem szczególnym i historycz
nym, został zniszczony około 1975 roku, kiedy pole Lecha 
Chromika było dzierżawione przez Rolniczą Spółdzielnię 
Produkcyjną w Rajkowach. Warto zapamiętać to miejsce, bę
dące świadectwem odległej epoki. A może należałoby zazna
czyć je w krajobrazie pamiątkowym kamieniem albo tablicą? 

Z drogi polnej, naznaczonej tylko pojedynczymi, ale za 
to ogromnymi wierzbami, otwierają się na obie strony roz
ległe widoki. Z prawej strony rozpościerają się rozległe i ma
lowniczo pofalowane pola i łąki, zamknięte na horyzoncie 
wieżą kościoła w Lubiszewie. 

Droga teraz idzie w dół do miejsca przecięcia z Motławą 
z mostkiem ziemnym z dwoma okrągłymi betonowymi prze
pustami. Przed mostkiem odchodzi w prawo wąska droga 
polna do miejsca, gdzie od Motławy odgałęzia się Rów Młyń
ski. Z tej strony rozpoczyna się las łęgowy, przechodzący po
tem w sosnowy - w rejonie „rybaczówki" przed Lubiszewem. 

Droga pnie się teraz w górę. Z najwyższego punktu wznie
sienia otwiera się widok na Rokitki. Z tej perspektywy i z tej 
wysokości najlepiej można oglądać układ przestrzenny wioski. 

Droga polna, stanowiąca oś naszego marszu, biegnie 
w kierunku widniejącego krzyża, gdzie następuje jej połą
czenie z drogą z Rokitek do Lubiszewa W narożniku tych 
dróg, w miejscu uświęconym tradycją, stoi obecnie okazały 
drewniany krzyż, w miejsce dawnego krzyża zniszczonego 
w czasie okupacji. Jadwiga Szarafin, mieszkanka Roki
tek zna dokładnie historię zniszczenia tego krzyża i jego dal
szych losów. Nowy krzyż został ustawiony 24 października 
1995 roku. Krzyż - Boża Męka jest nowym elementem 
w krajobrazie Rokitek, nie odnotowanym jeszcze w żadnym 
przewodniku. 

Drogą z Rokitek do Lubiszewa wiedzie pieszy żółty Szlak 
Kociewski. Tak więc dalszą wędrówkę poprzez Rokitki 
i brzegiem Kanału Młyńskiego do Tczewa będziemy kontynu
ować ogólnie już znaną trasą. Spacer łącznie wynosi 10 km. 
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JÓZEF MILEWSKI 

Podróż misyjna 
św. Wojciecha 

przez Kociewie 

W związku z Milenium misyjnej podróży 
św. Wojciecha do Prus i jego męczeńskiej 
śmierci, powstaje szereg propozycji wytyczenia 
szlaków turystycznych na domniemanych 

trasach przemieszczania się praskiego biskupa. Przypuszcza 
się, że w marcu 997 roku, osiągając terytorium Pomorza 
Gdańskiego, św. Wojciech przez Kociewie podążał do Gdań-
ska, aby stamtąd wyruszyć z mijsą świętą do Prus. Istnieją 
trzy wersje tras tej podróży: Wisłą, wzdłuż lewego brzegu 
rzeki, względnie - tą najbardziej prawdopodobną - przez 
środek Kociewia, nazywaną-jak chcą jedni - odnogą szla
ku bursztynowego albo - jak chcą inni - „drogą kupców" 
(via mercatorum). 

Tę ostatnią trasę, najbogatszą w legendy i ludowe prze
kazy, można wykorzystać jako turystyczny szlak pieszy 
długości 141 km i oznakować go np. kolorem biało-czerwo
nym. Pod względem krajobrazowym jest to szlak niezwykle 
urozmaicony. Rozpoczyna się w Świeciu nad Wisłą w Doli
nie Dolnej Wisły i wychodząc na Wysoczyznę Świecką 
najpierw pokonuje zbocze i krawędź doliny rzecznej, a po
tem biegnie na północ przez rozcięty doliną Wdy obszar 
wysoczyznowy i dalej przez sandrową równinę Borów 
Tucholskich oraz pagórkowate częściowo Pojezierze Staro
gardzkie zbliża się ponownie ku dolinie Wisły, osiągając 
u wschodniej rubieży Pojezierza Kaszubskiego krawędź Wy
soczyzny Gdańskiej na granicy z Żuławami Wiślanymi, 
w miejscu będącym dziś przedmieściem Gdańska o nazwie 
Święty Wojciech Pod względem administracyjnym projek
towany szlak przecina dwa województwa: bydgoskie 
(ok. 40 km) i gdańskie (ok. 100 km). 

Trasę tę św. Wojciech pokonał zapewne w ciągu pięciu 
dni, przebywając dziennie przez pierwsze dwa dni po około 
25 km w Borach Tucholskich i po około 30 km na obszarze 
pojeziernym w pozostałych trzech dniach. Stąd wniosek, że 
przez niektóre z niżej wymienionych miejscowości biskup 
tylko przechodził. Podczas swej podróży biskup niewątpli
wie korzystał z udogodnień świadczonych przez ludność. 

A oto przebieg proponowanego szlaku. 
Świecie nad Wisłą - Dolne Miasto (0 km) 
Według legendy statek z orszakiem św. Wojciecha 

znalazł się na niebezpiecznym rozlewisku Wisły i Wdy. 
Zagubił się, a nawet groziło mu rozbicie. Podróżni dobili 
do brzegu i opuścili go. Do zbierających się w pobliżu wie-
śników biskup przemówił, zachęcając ich do postawienia 
w tym miejscu jakiejś wieży strażniczo-ostrzegawczej z pa
lącym się na niej ogniem o nocnej porze. Z czasem prośbie 
stało się zadość. Od rozpalonego światła pobliskie osiedle 
nazwa- no Świeciem. W świeckim kościele pod wezwaniem 
św. Andrzeja Boboli znajduje się choroągiew z postacią 
św. Wojciecha, a w kościele pobemardyńskim nad amboną 



umieszczona jest figura Świętego. Przed pierwszą woj
ną światową była w Świeciu ulica św. Adalberta czyli 
św. Wojciecha. Później przemianowano ją na ulicę św. Woj
ciecha. W dniu 5 czerwca 1963 roku dzwon kościelny 
w Przechowie (obecnie dzielnica miasta) otrzymał imię 
św. Wojciecha. W odbudowanym i godnym obejrzenia ko
ściele pod wezwaniem MB Częstochowskiej i św. Stanisła
wa Biskupa, znajdującym się na Dolnym Mieście, powstało 
w 1989 roku Diecezjalne Sanktuarium Maryjne, nawiedza
ne przez pielgrzymki podążające na trasie z północnych 
części Pomorza do Częstochowy. W Świeciu warto ponadto 
obejrzeć pokrzyżacki zamek wodny z XVI wieku, cmentarze 
poległych i pomordowanych (1939-1945) oraz kompleks 
pobernardyński, tzw. klasztorek. 

Leosia (10 km) 
W pobliżu stacji kolejowej znajduje się granitowy głaz 

narzutowy pod nazwą „Kamień św. Wojciecha", jeden z naj
większych w Polsce, o kształcie ściętego ostrosłupa (obwód 
24,5 m, długość 8,8 m, szerokość 8,5 m, wysokość 3,5 m). Był 
to zapewne niegdyś ołtarz pogański. Według legendy św. Woj
ciech poświęcił ten głaz i odprawił na nim mszę św. oraz 
w miejscu tym przemawiał i chrzcił mieszkańców ziemi. 

Gródek nad Wdą (14 km) 
Znajdują się tu resztki zamku krzyżackiego, drewniany 

dwór z XVIII wieku, filialny kościół i elektrownia wodna na 
Wdzie, zbudowana w latach 1921-1923. 

Laskowice (22 km) 
Jest to kolejna przystań misyjnej podróży. We wsi 

rośnie pomnikowy dąb, który według legendy został posa-
dzony przez św. Wojciecha, a więc liczący 1000 lat. W dniach 
1 i 2 września 1939 roku uchodzący tędy w kierunku połu
dniowym polscy żołnierze, podchodzili do tego dębu i cało
wali go prosząc o pomoc na wojnie i szczęśliwy powrót do 
domu. Ponadto jest tu dom misyjny werbistów. 

Jeżewo (25 km) 
W miejscowym kościele jest zabytkowy obraz Korona

cja Matki Boskiej, być może współautorstwa Hermana Hana 
z około 1625 roku. Służbę duszpasterską pełnił tu w latach 
1906-1907 ks. Józef Dembieński - pamiętnikarz. Na cmen
tarzu znajdują się groby 40 żołnierzy kampanii wrześniowej. 

Lipinki Świeckie (38 km) 
Niewielka wieś śródleśna, ważna jako punkt postojowy 

dla podróżujących przez tutejsze lasy. Miejsce urodzenia 
ks. F. Ksawerego Rogaczewskiego (1892-1940), wybitnego 
działacza Polonii Gdańskiej, zamordowanego w Stutthofie, 
od 1992 roku objętego procesem beatyfikacyjnym. W Gdań-
sku jest ulica jego imienia. We wsi kościół z 1904 r. 

Przewodnik (43 km) 

Małe osiedle borowiackie, niejako zajazd leśny, położo
ny na skrzyżowaniu dróg, wymagający niegdyś miejscowe
go przewodnika - stąd nazwa. W latach 1821-1841 znajdo
wała się tu kopalnia bursztynu, a w roku 1853 - suszarnia 
nasion sosny. 

Osiek (50 km) 
To duża wieś letniskowa w dawnej puszczy osieckiej, 

nad największym na Kociewiu jeziorem, Kałębie (466,3 ha). 
Według przekazów, biskup Wojciech zatrzymał się w ksią
żęcym gródku, korzystając z gościny i noclegu. Przebywała 
tutaj, na książęcym dworze, piękna dziewczyna, branka jednej 

wojennych wypraw. Miejscowy rycerz chciał ją poślubić, ale 
rodzice zabraniali ożenku z poganką bez chrztu. Otrzymała go 
z rąk praskiego biskupa. We wsi znajduje się słynne na Pomo
rzu sanktuarium w. Rocha, patrona czasów zarazy i moru Już 
w XV wieku były tu dwie kaplice św. Rocha - jedna we wsi, 
a druga w zamku krzyżackim. Ostała się tylko ta we wsi. Miej
scowy kościół pochodzi z lat 1865-1866 i jest pod wezwaniem 

św. Rocha. Kult tego świętego jest tu szczególnie żywy w dzień 
kościelnego odpustu. Ponadto w Osieku warto obejrzeć gro
dzisko z fragmentem muru zamkowego, pomnikowy głaz na
rzutowy i drewniane chaty podcieniowe. 

Skórcz (57 km) 
Do 1864 roku do parafii tego XIV-wiecznego miastecz

ka kociewskiego należał także Osiek. Stąd w obydwu tych 
miejscowściach żywy jest kult św. Rocha. Przy budynku 
poczty znajduje się przydrożna kaplica poświęcona temu 
świętemu. Występuje tu jako podróżny z nakryciem na ple
cach i laską w ręku oraz z nieodłącznym psem przy nodze, 
trzymającym w pysku kromkę chleba dla potrzebującego. 
Warto też obejrzeć wczesnośredniowieczne grodzisko oraz 
cmentarze poległych i pomordowanych w latach 1939-1945. 

Grabowo (64) 
Tu według legendy biskup Wojciech miał nauczać z tak 

wielkim powodzeniem wśród stale rosnącej liczby słucha
czy, że zmuszony był wstąpić na wielki kamień, aby być 
lepiej wiedziany. Część tego kamienia później użyto do bu
dowy przydrożnej kapliczki. Zniszczona, w czasie ostatniej 
wojny, została odbudowana. We wsi znajduje się kościół 
z XVI wieku i wczesnośredniowieczne grodzisko. 

Bobowo (69 km) 
Wieś położona nad Węgiermucą, przez którą miał się 

przeprawiać św. Wojciech zmierzając na przeciwległe 
wzgórze, gdzie nauczał miejscową ludność. Znajduje się 
tam czternastowieczny kościół, od XVI wieku pod wezwa
niem św. Wojciecha. 

Starogard Gdański (79 km) 
Jedna z legend powiada, że biskup Wojciech w drodze 

do Gdańska przeszedł tu w bród Wierzycę. W latach 1934-
1939 zbudowano w mieście kościół pod wezwaniem 
św. Wojciecha, do którego w 1953 roku sprowadzono reli
kwie Świętego. W kościele św. Katarzyny znajduje się 
w bocznym ołtarzu obraz św. Wojciecha. W bocznym ołta
rzu tego kościoła znajduje się również zasłaniany obraz 
św. Rocha. W mieście warto obejrzeć zabytkową farę i mury 
obronne z XIV wieku oraz odwiedzić cmentarze poległych 
i pomordowanych. Jest tu też muzeum regionalne. 

Swarożyn (91 km) 
Grodzisko wyżynne, tak zwana „Złota Góra", dawnej 

miejsce kultu pogańskiego, obecnie na tym miejscu znajdu
je się kościół. Ponadto we wsi warto obejrzeć murowany dwór 
i park podworski. Znajduje się tu zespół szkół rolniczych. 

Gorzędziej (101 km) 
Według podana, w namiocie ustawionym pod starym 

dębem,biskup Wojciech odprawił mszę św. W tym miejscu 
znajduje się zabytkowy kościół gotycki, gdzie w głównym 
ołtarzu jest figura Świętego. Sprowadzone Wisłą w kwiet
niu 1995 roku Wojciechowe relikwie pozwoliły na prze
kształcenie świątyni w sanktuarium Świętego. W 1992 ro
ku powstał przy kościele dom zakonny Szensztackiego In
stytutu Sióstr Maryi, założony przez biskupa pelplińskiego 
prof Jana B. Szlagę. Warto dodać, że wieś położona jest 
w bardzo urozmaiconym terenie. Z wysokiej krawędzi 
roztacza się wspaniały widok na dolinę Wisły. 

Lubiszewo ( l l l km) 
Według przekazu, w tej wsi miał miejsce ostatni postój na 

trasie praskiego biskupa, zmierzającego do Gdańska. Lubisze-
wo jest wzmiankowane już w 1198 roku. Znajduje się tu ko
ściół z XIV wieku z rzeźbą Madonny Szafkowej zdeponowanej 
obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. W okolicy są 
wczesnośredniowieczne grodziska, a w pobliskich Rokitkach -
pola bitewne z lat 1306,1577 i 1627. 

Ostatni odcinek szlaku misyjnego prowadził z Lubisze-
wa do Gdańska. 
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ANDRZEJ STEFAN FLEMING 

Panna i kamień 
Legenda z Czarnej Wody 

Nie była królewną. Była piękną dziew
czyną z nadrzecznej leśniczówki.Pan-
na nad pannami. Tak piękną, że nie 
było chłopaka, który nie oglądałby się 

za nią, kiedy, zerkając z ciekawością dookoła, 
szła przez wieś. A każdy z kawalerów chciał 
z nią choćby przez chwilę porozmawiać, usły
szeć wypowiedziane przez nią choćby jedno 
słówko. Choćby przez chwilę spojrzeć z bliska 
w jej modre i trochę smutne oczy. Choćby przez 
mgnie dotknąć jej aksamitnej, małej rącz
ki, objąć ją w pół i może ukraść jednego, choć
by najmniejszego, słodkiego buziaka. Żadne
mu kawalerowi to się nie udało. Panna rzadko 
wychodziła poza opłotki leśniczówki. Nie czę
sto też można ją było zobaczyć, jak krzątała się 
po podwórzu, ogródku i sadzie leśnictwa. Nie
którzy mówili, że to nie panna a tęczowy motyl 
fruwa między warzywnikiem a sadem. W nie
dzielne przedpołudnie,kiedy kto żyw, szedł do 
kościółka na mszę, na chrzciny, czy wesela, 
panna szła również, lecz zawsze w towarzystwie 
rodziców. Leśniczówka stała spory kawał za 
wsią w lesie, nad rzeką. Leśniczy i jego żona 
niechętnie widzieli u siebie gości, sami też, jak 
mogli, unikali odwiedzania innych. Wieś miała 
ich nie bez racji za odludków. O pannie mówio
no, że niedaleko padło jabłko od jabłoni, że 
przepiękna, taka pracowita, ale jak i rodzice, 
odludek. 

Między wsią a leśniczówką na drugim brze
gu w rzecznym zakolu kryło się niewielkie go
spodarstwo. Chłop z żoną, tak jak i ich przod
kowie z uporem uprawiali niewielkie zagony 
między rzeką a lasem. Orali i siali, ziemia ro
dziła korzenie i kamienie. Mimo to, gospoda
rze nie przymierali. Karmiły ich las i rzeka. 
Płowowłosy syn chłopa ledwo nauczył się cho
dzić, już z równą ojcu wprawą łowił w rzece 
królewskie pstrągi, na równi z matką zbierał 
jagody i grzyby. Mówiono też we wsi, że oj
ciec z synem to niedościgli kłusownicy. 

Ponoć w ich domu sarniego, czy zajęczego 
mięsa nigdy nie brakowało. Wiedział o tym 
leśniczy. Toteż nie było między leśniczym 
a chłopem zgody. Przy byle okazji dochodzi
ło do ostrych kłótni, ale dopóki leśniczy chło
pa nie złapał na gorącym uczynku nie mógł 
nic zrobić. 

Anna, córka leśniczego Jasiek, syn kłusow
nika znali się dobrze. Mimo niezgody rodziców, 
dorastali obok siebie, mimo przeszkód, kiedy 
tylko nadarzyła sią okazja, brodzili w rzece, 
łowili dzikie króliki po nadrzecznych, sosno
wych młodnikach, czy zjażdźali na sankach 
z jedynej w okolicy górki. Między leśniczówką 
a chałupą Jaśka dwa brzegi rzeki łączyła drew
niana kładka. W środku rzeki tkwił ogromny 
kamień, tak że kładka łączyła kamień z pra
wym i lewym brzegiem rzeki. Na tym właśnie 
kamieniu przesiadywała Anna, wygrzewając się 
w słońcu niby maleńki zimorodek. Rodzice 
pozwalali jej na to, ponieważ kładka i kamień 
dobrze były widoczne z okien leśniczówki. Na 
tym kamieniu przesiadywał również Jasiek. Tu 
właśnie w zawirowaniach za kamieniem łowił 
najpiękniejsze pstrągi. Tu też przychodziła 
Anna. 

- Witam cię, piękna Anno. Nie odchodź, po-
bądź ze mną chwilę - pokrzykiwał Jaśko, 
pędząc kładką do kamienia. 

- Witam cię Janku, witam mój kochanecz-
ku, ale już muszę iść. Wołają mnie - odpowia
dała Anna. I było to prawdą, w oknie leśniczów
ki matka dawała znak ręką dziewczynie, żeby 
wracała do domu. 

- A poczekaj choćby pół pacierza, a ja ci naj
piękniejszą rybę z rzeki złowię. 

- Nie mogę czekać, a i wziąć bym nie mogła. 
W słońcu nie możemy nawet przez chwilę być 
razem. Przecież wiesz. Do zobaczenia, Jaśku. 

- Do rychłego zobaczenia, Anno - wołał za 
nią Jasiek, kiedy biegła, a jej kruczoczarne wło
sy falowały wzdłuż ramion. 
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Ludzie, jak to ludzie, różnie mówili. Powta
rzali półgębkiem, że niby Anna i Jasiek nie 
tylko za dnia na tym kamieniu się spotykali. 
Nie bez złośliwego uśmiechu powtarzali, że 
dobrana z nich para. Leśniczanka i kłusownik. 
Niejeden głośno, tak żeby dotarło to do leśni
czego, dopytywał się, kiedy to w końcu będzie 
weselisko. 

Może i z tego powodu nienawiść między le
śniczym a chłopem narastała. Niby omijali się 
z daleka, ale coraz częściej dochodziło między 
nimi do gwałtownych awantur. Leśniczy wy
krzykiwał, że ustrzeli kłusownika. Chłop wrze
szczał, że może będzie na opak. Nawte na ko
ścielnej drodze nie dawali sobie spokoju. Co 
roztropniejsi we wsi mawiali, że miast nawza
jem sobie ubliżać, lepiej pomyśleliby o szczę
ściu swoich jedynaków. 

Anna coraz rzadziej wychodziła z leśniczów
ki. Rodzice wiecznie ją napominali: 

- Nie waż się. Nie dla ciebie ten kłusownik -
powtarzali. - Ze skóry obedrę draba, jeśli je
szcze raz razem was zobaczę. 

Jaśkowi też ojciec powtarzał, że z jego mi
łości do Anny będzie nieszczęście. Dwoje ko
chających się ludzi znajdzie sposobność, żeby 
choćby na chwilę się zobaczyć. Mimo napo
mnień, Anna i Janek spotykali się na śród-
rzecznym kamieniu po zmierzchu.opatrze
ni w wygwieżdżone niebo, przytuleni szeptali 
do siebie jekby zaklęcia, a potem milczeli dłu
gie chwilę. 

Wpierw zniknął Jasiek. Jakby zapadł się pod 
ziemię. We wsi co odważniejszy mówił, że Ja
siek nie wrócił z lasu, że podchodził jelenia, 
ale leśniczy podszedł Jaśka, że nie będzie 
pogrzebtl, bo Jasiek już gdzieś w lesie dawno 
pogrzebany. 

Jakiś czas później zniknęła Anna. Przepa
dła jak kamień w wodę. Ludzie powtarzali, że 
pewnie z tęsknoty za Jaśkiem skoczyła z ka
mienia do rzeki i utopiła się. Inni mawiali, że 
kłusownik w rewanżu za Jaśka pomógł dziew
czynie przenieść się na tamten świat. Jak było 
naprawdę nikt nigdy się nie dowiedział. 

Leśniczy i jego żona, matka Anny, pomarli 
na odludziu ze zgryzoty. Niedługo też żyli chłop-
kłusownik i jego żona. Oni też nie mogli prze
boleć straty jedynego syna. W obu domach nikt 
nie odważył się zamieszkać. Z czasem las i rze
ka pochłonęły je. 

Rzeka pamięta o pięknej Annie. Zawsze wio
sną, kiedy budzi się do życia, woda w jej toni 
staje się kruczoczarna. 

Czy można zniszczyć miłość? Każdego roku 
w noc świętojańską, kiedy niebo wygwieździ się, 
na śródrzecznym kamieniu pojawia się piękna 
panna w bieli i słychać kroki idącego ku niej 
po nieistniejącej kładce młodzieńca. 

Nasze promocje 

J a c e k G a d e c k 

Deszcz 

łapa deszczu na wszystkim 
ciężki cień 
zwietrzały ortalion ciszy, 
strumień czasu w krokach 
rozpryskany na cztery wiatry 
lawina obrazów zapierająca dech 
w słowa 
murem wchodzi szkoła 
zza kulis 
jak piorun z jasnego piwa 
jak flesz 
delirium z szuflady mnemozyny 
za gardło chwyta 
fotografia z dna 
mokra . 
lepka w dotyku 
wywołana 
dziewczyna zwana Małgorzatą 
(imię zresztą zmieniono) 
drży 
tak blisko 
może kocha 

deszcz nadszedł 
od via Mefisto 

kwiecień 1995 

Jacek Gadecki 
urodził się w 1964 roku. Mieszka w Sta
rogardzie Gdańskim. Pisze od osiemnaste
go roku życia, ale poważnie poezję trak
tować zaczął od 1993 roku, w którym to 
zadebiutował na łamach „Gazety Kociew-
skiej". Prezentował swoją twórczość na 
wernisażu słowa, zorganizowanym przez 
prywatną Galerię N w Starogardzie. Przy
gotowuje się do wydania tomiku. 
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GRYZYNA KRUZYCKA-GIEŁDON 

Dzieje pomorskiego patrioty 
Szumią Bory Tucholskie, 
Łka żałobnie Wda kręta, 

Ty, co serce masz polskie, 
O „Sobolu" pamiętaj! 

Alojzy Jędrzejewski, Jawor": 
Pożegnanie Sobola 

Teren Pomorza w czasie drugiej wojny światowej należał 
do najtrudniejszych obszarów walki z okupantem niemiec
kim w Polsce. Wcielenie Pomorza do HI Rzeszy wraz 

z daleko idącymi konsekwencjami polityczno-administracyjny
mi, prawno-gospodarczymi, a także narodowościowymi prowa
dziło do systematycznego wyniszczania ludności polskiej i za
siedlania Pomorza ludnością niemiecką1. 

Jedną z możliwości przeciwstawiania się poczynaniom oku
panta była walka prowadzona w ramach tajnych organizacji 
wojskowych. Niestety, podjęcie walki z wspólnym wrogiem nie 
było tożsame z jednomyślnością walczących. Zdarzały się kon
flikty, czasami nawet tragiczne w skutkach. 

Na łamach Kociewskiego Magazynu Regionalnego w 1995 
roku (nr 1-2 (11-12), s. 11, 12) ukazał się artykuł Józefa We-
Itrowskiego pt. Dlaczego ks. płk Józef Wrycza zerwał współ
pracę z Tajną Organizacją Wojskową „Gryf Pomorski". 

Odpowiedź na powyższe pytanie (tytuł) oscyluje właśnie 
wokół konfliktu personalnego między czołowymi przywódcami 
TOW „Gryf Pomorski": komendantem naczelnym Józefem Gier
szewskim ps. „Ryś", a przewodniczącym Rady Naczelnej, Józe
fem Dambkiem ps. „Lech", „Jur". Spór ten „nie był tylko wy
razem konfliktu ambicjonalnego"2 lecz dotyczył m.in. miejsca 
i sposobu przechowywania dokumentacji zawierającej listy 
członków organizacji, a przede wszystkim poglądów na temat 
„łączenia się z Armią Krajową i współpracy z polskimi władza
mi emigracyjnymi" (Kapitan Gierszewski związany był z AK, 
zaś J. Dambek' „skłaniał się do współpracy z emisariuszami 
Armii Ludowej")4. 

W dniu 8 lipca 1943 roku J. Gierszewski „Ryś" został za
mordowany z polecenia J. Dambka „Lecha" za rzekomą zdradę 
organizacji5. Świadkiem powyższych wydarzeń, któremu w tym 
samym czasie grożono śmiercią za dezercję i przejście do AK, 
był Jan Kazimierz Szalewski ps. „Szpak", „Soból" Temu wła
śnie człowiekowi jako ,jednemu z najwybitniejszych konspira
torów północnego Pomorza", a tym samym „patriocie o wyjąt
kowo barwnym i bogatym życiorysie" poświęcono monografię 
wydaną w 1996 roku w Gdańsku i zatytułowaną: Jan Kazimierz 
Szalewski dzieje pomorskiego patrioty. 

Bezpośrednią przyczyną jej powstania była nagła i zagad
kowa śmierć dr J. Szalewskiego, wówczas majora rezerwy WP 
(4 marca 1988 r.). Po tym fakcie rodzina zmarłego zebrała wszy
stkie dostępne dokumenty dotyczące jego życia, zachowane 
w mieszkaniu oraz wśród krewnych. Najcenniejszym źródłem 
informacji jest rękopis samego J. Szalewskiego, zatytuowany: 
Moje wspomnienia spisane w 1985/86 r. Autor monografii, Zyg
munt August Sikorski (członek Zarządu Środowiska Pomorskie
go AK w Gdańsku), w taki sposób wypowiada się na temat 
rękopisu i innych źródeł: „Przedstawiam opracowanie życiory
su Jana Szalewskiego, (...) starałem się przenieść wiernie fakty 
i opinie zawarte w Jego własnych tekstach. Nierzadko odbiega
ją one od innych, spisanych już świadectw. Uzupełnienia 
tekstu z innych źródeł, dotyczące zwłaszcza okresu po 1943 r. 
zostały wyraźnie oznaczone. Ograniczyłem się do źródeł publi

kowanych w „Gdańskim Przekazie" (ŚZŻAK) oraz osobiście 
przeprowadzonych wywiadów"6. 

Wszystkie pozyskane przez autora informacje zostały za
mknięte w ośmiu rozdziałach oraz pięciu załącznikach. 

Rozdział pierwszy dotyczy dzieciństwa Janka Szalewskie
go, spędzonego w Czersku w województwie bydgoskim. Tam 
rozpoczyna się jego kariera szkolna (1921), która zostaje uwień
czona maturą, złożoną w męskim gimnazjum klasycznym 
w Chojnicach (1935). Rozdział kończą informacje odnoszące 
się do przebiegu służby wojskowej (młodość). 

Rozdziały drugi, trzeci aż do szóstego szczegółowo relacjo
nują koleje życia bohatera, począwszy od przygotowań do wy
buchu wojny, poprzez desperacką wojnę obronną września, aż 
do działalności w tajnych organizacjach wojskowych, której to 
istotę pojmował w następujący sposób: „Wyznawałem zasady 
integracji konspiracyjnej na Pomorzu i dlatego należałem do 
TOW „Gryf Pomorski", także do Polskiej Armii Powstania 
i do Rządu Demokratycznego, a od 1943 roku do Armii Krajo
wej (kryptonim PZP na Pomorzu) po wykonaniu rozkazu scale
niowego nr 292 przez gen. Sikorskiego" '. 

Na szczególną uwagę zasługują relacje dotyczące tzw. „waż
niejszych operacji" oraz typowe przykłady działań ugrupowa
nia dowodzonego przez J. Szalewskiego - kryptonim „Szyszki" 
(patrz rozdział V, załącznik nr 1). 

Po zakończeniu wojny bohater książki podzielił los setek 
Polaków. Więziony w Gdańsku (od sierpnia 1945 do lipca 1946) 
„za działalność w Armii Krajowej jeszcze po wyzwoleniu" (patrz 
rozdz. VI). Podobny los spotkał jego żonę Stefanię Lesikowską 
ps. „Jaskółka". 

Rozdziały końcowe ukazują Jana Kazimierza Szalewskiego 
jako niezwykle czynnego działacza społecznego (m.in. propa
gował miejsca pamięci narodowej Kaszub i Kociewia), próbu
jącego odnaleźć się w rzeczywistości Polski Ludowej. Czytel
nik znajdzie tam zapis wyjątkowo dramatycznych wydarzeń 
z życia bohatera powyższej monografii. 

Całość wstępem opatrzył prof. dr hab. Maciej Krzyżanow
ski (Przewodniczący Środowiska Pomorskiego Armii Krajowej 
w Gdańsku). Dodatkową atrakcję publikacji stanowi bogata 
i wartościowa dokumentacja fotograficzna oraz następujące za
łączniki: 

1. Ważniejsze operacje i typowe przykłady działań ugrupowania „Szy
szki", dowodzonego przez Jana Szalewskiego - „Sobola"; 2. Wykaz miejsc, 
w których usytuowane były bunkry i ziemianki; 3. Funkcje Jana Kazimie
rza Szalewskiego; 4. Ważniejsze adresy, medale i wyróżnienia; 5. Alfabe
tyczne zestawienie konspiratorów zgrupowania „Szyszki". 

Dzieje Jana Kazimierza Szalewskiego, komendanta jedne
go z inspektoratów AK, ilustrują najnowszą historię martyrolo
gii Pomorza Gdańskiego. Oparte o mało znane źródła prywatne 
oraz o relacje nielicznych żyjących jeszcze świadków, stanowią 
oryginalne uzupełnienie histroriografii Pomorza9. 
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Testament poetycki 
Franciszka Sędzickiego 

W' bieżącym roku przypada 115 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci Franciszka Sędzickiego (1882-1957), 
dziennikarza i poety, piewcy Pomorza, który całe swoje życie poświęcił umacnianiu polskości na pomor
skiej ziemi. W okresie zaboru pruskiego i wiatach międzywojennych Franciszek Sędzicki był redaktorem 

wielu czasopism pomorskich. Współpracował m.in. z pelplińskim „Pielgrzymem", a po 1919 roku redagował 
„Dziennik Starogardzki". 

Za swoją działalność pomorską, jeszcze przed 1939 rokiem otrzymał cenny Wawrzyn Polskiej Akademii Umiejęt
ności, a w 1951 roku Nagrodę Literacką Miasta Gdańska. 

Wspomniane rocznice przypadają w roku rozpoczęcia Kongresu Pomorskiego. To ważne dla współczenych Pomorzan 
wydarzenie będzie dobrą okazją do przypomnienia najbardziej znaczącego utworu literackiego Franciszka Sędzickiego 

p o e m a t u 

Wiatr zawiał od pomorskich stron 
stanowiącego rodzaj poetyckiego testamentu pisarza. 

Utwór powstawał stopniowo, wydany w 1918 roku przez znaną oficynę edytorską Gebethner Wolff w Warsza
wie. Składa się z szesnastu części: 1. Prolog, 2. Znajomy świat, 3. Morze, 4. Las pomorski, 5. Pieśni pomor
skie, 6. Wieś pomorska, 7. Chata pomorska, 8. Pole pomorskie, 9. Pusta noc, 10. Śpiew nadgrobny, 11. Gdy dzwon 

świąteczny woła..., 12. Dziewczyny pomorskie, 13. Życie pomorskie, 14. Wojna, 15. Kraina Erydanu..., 16. Finale. 
Poszczególne części drukować będziemy w kolejnych numerach Kociewskiego Magazynu Regionalnego, 

z zachowaniem pisowni według wydania z 1918 roku. 

1 . P r o l o g 

Wiatr zawiał od pomorskich stron 
i porwał ducha w mroczną dal, 
gdzie płaczą pieśni morskich fal 
i pogrzebowy jęczy dzwon! 

Wiatr zadął od rodzinnych stron, 
gdzie się po kniejach tłucze żal, 
gdzie westchnie rybak, gbur i drwal, 
puszczyka słysząc krzyk i wron. 

Zielona ruń, kwiecistość łąk, 
lesistość wzgórz, przezrocze wód 
w raj zamieniają wdzięczny kraj. 

Las stary szumi, młody gaj 
i morze najpiękniejszą z ód. 
A jednak tam mych źródeł mąk!... 

II 

Wiatr zadął od pomorskich stron! 
Zanucił mi rodzinną pieśń, 
wionęła na mnie dziejów pleśń, 
błysł wid na smutny ludu stan. 

Wiatr zadął od pomorskich stron, 
gdzie serce tłoczy zwątpień cieśń 
i próżno się wysila mieśń, 
by zazielenić doli gon!.,. 

Wokoło nas wesoły świat: 
Zabrzmiały śpiewy, śmiechy, tan! 
I wartka w żytach płynie krew. 

A u nas smutkiem razi kwiat, 
wyciska łzy jałowy łan! 
O, wietrze, tafty nuć mi śpiew! 

III 
Wiatr zawiał od pomorskich stron 
i bluznął w twarz ulewą łez! 
Czas już niedoli znaczyć kres 
i stopnieć nasz dziejowy szroni... 

Leć, wietrze, do rodzinnych stron! 
Z hasłem potężnem, wielkiem spiesz, 
zapału, czynu ognie krzesz 
wśród prostych chat i światłych gron. 

Już dość tych łez, co mętnią wzrok! 
Dość skarg, co męską łamią moc. 
Nam jeno woli krzepić hart, 

ludowych dopilnować wart, 
a jutrznia błyśnie w ciemną noc 
i będzie z nami mocny Bóg! 
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