


Pracownia Edukacji Regionalnej, 
Kociewskie Towarzystwo Oświatowe w Tczewie 

i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 
Oddział w Piasecznie 

o g ł a s z a j ą k o n k u r s 

dla uczniów szkół podstawowych i średnich pod nazwą: 

SZUKAMY WŁASNYCH KORZENI 

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania przeszłością własnej rodziny, Środowiska, 
regionu i aktywne poszukiwanie wszelkich śladów naszej historii 

Przebieg konkursu 

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie winni do 1 sierpnia 1998 roku nadesłać 
swoje prace (literackie, plastyczne, fotograficzne lub inne formy, np.: wyniki badań historycznych 
i zbierackich, stare fotografie, dokumenty, prasę, eksponaty etnograficzne, militaria itp.) na adres: 

Pracownia Edukacji Regionalnej w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 

2. Do końca sierpnia jury dokona oceny nadesłanych prac, wytypuje zwycięzców i roześle do 
szkół informacje o wynikach konkursu. 

3. Uroczyste wręczenie nagród, połączone z prezentacją wyników konkursu i zwiedzaniem 
wystawy, nastąpi w dniu 19 września 1998 roku, w czasie Przeglądu Kociewskich Zespołów 
Folklorystycznych w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Oddział w Piasecznie. 

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania muzeum w Piasecznie od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9°°do 1500. W pozostałe dni po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 135-14-29. 
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Z redakcyjnego b i u r k a 

Mimo wszystko róbmy swoje 

Coraz mocniej się chwieje cały ten system wartości, zapowiadany przez politycznych zwycięzców. 
Różne ładne hasła i hasełka o socjalnych i kulturalnych potrzebach głoszono wtedy, gdy niektórym 
zależało na społecznym poparciu, potem o ludziach zapomniano. Lekarz i nauczyciel należą nadal 
do grupy żebraczej, a rząd znowu Jakoś się wyżywi**. Leczenie jest już przywilejem bogatych, 
uzyskanie mieszkania również. Bogaci stają się bardziej bogatymi, a biedni są coraz biedniejsi. 

Do kąta odstawiono także troskę o własną godność. Rządzący zadbali jakby tylko o siebie. 
A generalna zasada etyki głosi, że normy pozytywnego postępowania obowiązują wszystkich 
i w każdej sytuacji. Liberalizacja życia społecznego i zachłyśnięcie się demokracją, w której ponoć 
każdemu wszystko wolno, rozregulowały pojęcia dobra i zła. Moralne podstawy wymknęły się 
spod kontroli. Pomogła temu rozprzestrzeniająca się bieda, powszechna frustracja i upadek 
autorytetów. Dzieci wypowiadają posłuszeństwo rodzicom, wartości mierzone są tylko w walorach 
materialnych, a chamstwo i zwyczajne oszustwo czy kłamstwo stają się już niemal codziennością. 
Wszechobecna swoboda, bezkarność, brak dyscypliny, życie na niby, brak szacunku dla tradycji, 
absolutna beztroska o wszystko i w każdym miejscu - to najczęściej rażące objawy-postępującego 
chaosu i znieczulicy. 

Wiele mówiono kiedyś „na górze" o potrzebie czerpania korzyści moralnych z miłości do ziemi 
najbliższej. Uszanowanie rodziny i miejsca bytowania miało wzmocnić morale lokalnych społeczności. 
Obiecywano nawet, że takie inicjatywy będą wspierane. Skądinąd wiemy, że na środki centralne nie 
można liczyć: „góra" odmawia, zasilając jednocześnie pomysły środowisk nacjonalistycznych, gdzie 
zwykłą agresję przystraja się w polityczne hasła. No cóż, zasadnicza różnica interesów! W dalszym 
ciągu Liczyć możemy głównie na finansowe wsparcie tczewskiego samorządu miejskiego, który 
rozumie ideę istnienia zarówno naszego pisma jak i pozostałych poczynań regionalnych, i na pewien 
udział, od czasu do czasu, innych gmin z Kociewia, 

Prawdą jest to, że podstawy zdrowego społeczeństwa budować należy w zdrowej rodzinie. A więc 
w takiej rodzinie, w której pierwszą troską będzie rozróżnianie białego od czarnego, siła będzie 
mierzona nie tylko sprawnością mięśni, a kłamstwa będzie można odróżnić od prawdy. 

Nie wszystko jeszcze stracone, bowiem patologia polityczna nie jest, na szczęście, zjawiskiem 
powszechnym. Róbmy więc swoje, z nadzieją iż kiedyś silny wesprze słabego, bogaty wspomoże 
biednego i zwiększy się odsetek ludzi rozważnych. 

Redaktor 



ANDRZEJ GRZYB 

Czarna Woda - wiosna 

W zeszłorocznych szyszkach kokony pajęcze 
I pąki już zielone nad wody d iamentem 
Płynie rzeka w niej olcha błękitem podszyta 
I bielą przylaszczek i złotym kaczeńcem 

A wszystko powraca lecz nie takie same 
Marcowe słońce ostre rankiem cierpkie 
Cisza rozdzwoniona sikorką i szpakiem 
I klangor dziwnie tęskny żurawi za lasem 

Z tomiku Szare kamyki 
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W listopadzie 1997 roku odbyło się kolejne, już V Sympozjum Wiślane „Zabytki Kociewia", 
zorganizowane przez Gdański Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Muzeum Wisły 
w Tczewie, przy współudziale tczewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, 
Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego i Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „Trsow" 
w Tczewie. Po sympozjum pozostało wiele cennych przemyśleń, z którymi chcemy się podzielić. 

ROMAN KLIM 

Zabytki Kociewia 

O wycl 

Kociewia jest regionem niezwykle atrakcyjnym. Obfituje w jeziora, lasy 
i urozmaiconą rzeźbę terenu oraz wiele osobliwości przyrodniczych i kulturo

wych. Trzy podregiony geograficzne: Pojezierze Starogardzkie, Bory Tuchol
skie i Dolina Wisly przedstawiają dużą rozmaitość form geograficznych. Kociewie jest 
urzekająco piękne, o spokojnych polach i łąkach, o szeroko rozlanych wodach i bogatej 
zieleni drzew i krzewów. Kojarzy się z typowo polskim krajobrazem. 

Bezcennym elementem krajobrazu kociewskie-
go są wody, na które składają się kompleksy 

jezior, rzeki, potoki i strumyki. Urwistość i stromość 
ich brzegów wzbogaca piękno krajobrazu. Kociewie po
siada ponad dwieście różnej wielkości jezior. Są one 
obecnie ostatnim i jedynym rezerwuarem czystej zdro
wej wody. 

Największą rzeką tej ziemi jest Wisła, stanowiąca 
na wschodzie naturalną granicę regionu Kociewia, nie
zwykle atrakcyjna w sensie kulturowym, symbolicznym 
i krajobrazowym, ale całkowicie nie wykorzystana. Inne, 
niniejsze rzeki Kociewia, również są widokowo intere
sujące. Wśród nich Wda, zwana też Czarną Wodą, 
z dopływami Niechwaszcz, Święta Struga, Kałębni-
ca. Prusina, Ryszka, Wyrwa i Sobińska Struga - po
siada niepowtarzalny urok i biegnie przez szereg 
przepięknych uroczysk. Urokliwa również jest Wie
rzyca z dopływami: Wietcisa, Piesienica, Węgiermuca 
i Janka (Jonka). Zupełnie szczególny charakter, krajo
brazowo inny, ma Motława. 

Podstawowym elementem krajobrazu kociewskiego 
są lasy. W olbrzymiej części są to wspaniałe komple
ksy Borów Tucholskich, których walory należą bez
sprzecznie do najwyższej klasy nie tylko w Polsce, ale 
nawet w Europie. Bory nazywane też „zielonym mo
rzem", stanowią jeden z największych w Polsce obsza
rów leśnych - około 1170 km2 powierzchni, z czego 
niemal 30% mieści się w granicach Kociewia. 

Najstarsze zespoły leśne Kociewia odzwierciedlają 
liczne rezerwaty i pomniki przyrody, stanowiące relik
ty dawnych, pierwotnych kraj obrazów. Są niezwykle bo
gate w zwierzynę i zawsze były terenem gniazdowania 
wielu rzadkich gatunków ptaków. 

Oprócz wielu rezerwatów i pomników przyrody, 
a także osobliwości przyrodniczych.szczególnego ro
dzaju jak np. głazy i głazowiska, zespoły wyjątkowych 
drzew, jary, wąwozy, przełomy, rzadkie gatunki ro
ślin..., Kociewie obfituje w liczne zespoły parkowo-pa-
łacowe, punkty widokowe, a także ogrody dendrologicz
ne czy też parki krajobrazowe i obszary chronionego 
krajobrazu. 

Cechą charakterystyczną Kociewia są wspaniale 
wkomponowane w krajobraz i przyrodę miejscowości 
o tradycjonalnej, historycznej jak i zabytkowej archi
tekturze ludowej. Stanowi ona ogromną wartość tego 
regionu, który obfituje w liczne obiekty zabytkowe, jak 
grodziska, cmentarze, kościoły i klasztory (ośrodki kul
tu religijnego i pielgrzymek), zaniki, pałace, dwory, hi
storyczne ruiny, muzea, skanseny, miejsca pamięci na
rodowej, pomniki, pola bitew, średniowieczne miejskie 
zespoły urbanistyczne, obiekty i zespoły budownictwa 
ludowego, żeglugi, hydrotechniki, rybołówstwa, szkut-
nictwa, flisactwa, leśnictwa... 

Niezwykłe są w swoim wyrazie panoramy na ko-
ciewskim brzegu wiślanym z pozostałościami kultury 
mennonicko-holenderskiej, ze specyficznym budownic-
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twem (domami i zagrodami holenderskimi). Ten łyp kra
jobrazu przeważa na Nizinie Walichnowskiej, Nizinie 
Sartowicko-Nowskiej i Małej Nizinie Świeckiej. Nale
żałoby podkreślić, że Kociewie swoją wschodnią - po
nad 100 kilometrową - granicą opiera się o Wisłę, a więc 
jest regionem nadwiślańskim, co w sposób wybitny pod
nosi jego wartość i stanowi najbardziej oryginalny rys. 

Panorama Gniewa nie przypadkowo została określona 
najpiękniejszym widokiem miejskim w Polsce Północnej. 
Na wiślanej skarpie widzimy gotycką farę, obiekt zamku 
pokrzyżackiego i renesansowy pałac zwany domem 

Marysieńki w otoczeniu mieszczańskich kamieni 

Dużym walorem Kociewia jest jego znaczne zróżni
cowanie etniczne o trzech zasadniczych zespołach kul
turowych: kociewskim (Górale, Polanie, Feteracy), ko-
ciewsko-borowiackim (Borowiaki, Borusy, Lasaki) 
i nizin nadwiślańskich (Niziniaki). To samo dotyczy głę
boko zakorzenionej w tradycji kociewskiej sztuki ludo
wej o swoistych cechach. Rzeźba w drewnie, wyroby 
z wikliny i trzciny, malarstwo na szkle i płótnie, różno
kolorowy haft - to tylko niektóre przykłady, które obe
cnie przeżywają swój renesans. Ogromna jest spuści
zna kultury duchowej Kociewia, na którą składa się jej 
historia i żywot ludzi, którzy ją tworzyli. 

Ruiny pokrzyżackiego zamku w Świeciu stoją w widłach 
Wisły i wpadającej do niej Wdy. Oglądane z wysokiej 
skarpy, zwanej Diabelcami, tworzą urokliwy element 

rzecznego pejzażu 

Przyroda i krajobraz, zabytki i historia oraz ludzie 
wyodrębniają z morza innych „małych ojczyzn" niezwy
kle oryginalny region, jakim jest Kociewie. Jego wize
runek w tej wielości jest znacząco wyrazisty i atrakcyj
ny. Kociewie jest jednym z najbardziej interesujących 
regionów nadwiślańskich, w którym Wisła, a także jej 
dopływy wycisnęły trwały ślad. Dziedzictwo kulturo
we Kociewia, a przede wszystkim zespolenie przyrody 

mm 

i zabytków, stało się wielką wartością o dużych możli
wościach jego wykorzystania dla celów turystycznych. 
Jednak wiedza o tym regionie - pomimo wielu publika-
cji wydań książkowych - wciąż jest powierzchowna 
i fragmentaryczna. 

Jedną z prób dalszego upowszechnienia regionu było 
V Sympozjum Wiślane p.t. „Zabytki Kociewia" w ra
mach cyklu: „Nadwiślańskie regiony". Problematyka za
bytków Kociewia została wybrana w pierwszej kolej
ności ponieważ, ich substancja i piękno, różnorodność 
i burzliwe losy są najbardziej oryginalnym elementem 
krajobrazu tego regionu. W czasie sympozjonu naświe
tlone zostały z różnych stron. 

Katedra w Pelplinie, świątynia dawnego klasztoru 
cysterskiego, jest najcenniejszym sakralnym obiektem 
architektonicznym na Kociewiu, stanowiącym dużą 

atrakcję dla zwiedzających 

Cel został chyba osiągnięty, bowiem spotkanie „Za
bytki Kociewia" pozwoliło pogłębić wiedzę naukową 
i praktyczną na ten temat, z myślą o jej dalszym wyko
rzystaniu dla potrzeb muzeologicznych, konserwator
skich i regionalistycznych. Nie ulega wątpliwości, że 
wiedza ta może przyczynić się także do rozwoju tury
styki i krajoznawstwa na Kociewiu, ponieważ region 
ten w tym zakresie posiada jeszcze wiele możliwości. 
Turystyka może stać się siłą napędową rozwoju gospo
darczego, tak jak to dzieje się na całym świecie. Kocie
wie czeka na swoją szansę. Ta dziedzina jest w re
zultacie najlepszą formą harmonijnego zgodnego 
z naturą rozwoju regionu. Przyczynić się także może 
do promocji kociewskich zabytków, ich ratowania 
i zabezpieczania. 

Podczas turystycznej wędrówki niecodziennym 
zjawiskiem jest drewniany kościółek w Szczodrowie, 
należący do najcenniejszych przykładów budownictwa 

tego rodzaju w Polsce 



Odszedł Nestor 
kociewskich regionalistów 
2 marca rozdzwoniły się telefony. Również w naszej redakcji. Pytano, czy u nas był, 

czy widzieliśmy, a może coś wiemy, coś słyszeliśmy... 
Po ki lku dniach prasowe tytuły węszyły sensację: „Poszukiwania starogardzkiego 

historyka", „Zniknął prawie bez śladu", „Zaginął czy pracuje...". Początkowe emocje 
z każdym dniem przybliżały zapowiedź tragedii. 

Dr Józef Milewski wyszedł z domu 26 lutego. Po śmierci żony mieszkał sam. Jego 
nieobecnością w domu zaniepokoili się synowie. Może gdzieś wyjechał, może na sobotę 
i niedzielę zatrzymał się u znajomych? Czy powędrował na kociewskie trasy, sobie 
tylko znane? Może gromadzi jakieś fakty do swoich kolejnych publikacji? Różne snuto 
podejrzenia. Mimo swych 84 lat interesował się jeszcze wieloma tematami: obecnością 
bobrów w dolinie Wdy, męczeńskim szlakiem Żydów prowadzonych w 1945 roku 
w okolice Skórcza i Osieka, historią kociewskich parafii. 

Intensywne poszukiwania rodziny i policji nie przynosiły rezultatu. Komunikaty 
w prasie, radio, telewizji też nie dostarczyły nowych informacji. Do poszukiwań za 
chęcali także księża w swoich parafiach. Ostatni raz widziano Józefa Milewskiego 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starogardzie, skąd wypożyczył książkę. W jego mie
szkaniu znaleziono tę książkę, co świadczyło o tym, że po wizycie w bibliotece wrócił 
do domu. Sąsiadka sędziwego historyka w środę popielcową jeszcze widziała go 
w kościele. Jednocześnie dochodziły strzępy informacji, że widziano go w autobusie 
PKS jadącym ze Starogardu do Lubichowa. Ktoś doniósł, że przebywał w okolicach 
Rywałdu, widziano go w Smętowie, w Czarnym Lesie... 

Po dwóch tygodniach poszukiwań potwierdziły się najgorsze obawy. Józefa Milew
skiego znalazła śmierć w pobliżu miejsca, gdzie zaczął swoje życie - koło Zelgoszczy, 
tam bowiem urodził się 18 lutego 1914 roku. Wyziębione już zwłoki znalazł rolnik na 

mało uczęszczanej drodze polnej pod lasem. 
Z Józefem Milewskim byliśmy bardzo 

związan i . N a l e ż a ł d o s t a ł y c h a u t o r ó w 
w naszym piśmie. Od września 1985 do 
marca 1989 roku pełnił funckję przewodni
czącego Rady Programowej Kociewskiego 
Kantoru Edytorskiego, potem do 1994 roku 
był jej członkiem. Był n iekwest ionowanym 
autorytetem w sprawach histori i naszego 
regionu. Opublikował dziesiątki prac nau
kowych i popularnonaukowych o tematy-
ce kociewskiej: o dziejach tego regionu, jego 
kulturze ludowej, życiu społecznym... 

Był z nami w czasie otwarcia Kongresu 
Kociewskiego, w s p ó l n i e obchodz i l i śmy 
w 1 9 9 6 r o k u 10 rocznicę Kociewskiego 
Kantoru Edytorskiego; do ostatnich dni 
życia był aktywny i pełen pomysłów. 

17 marca 1998 roku, na cmentarzu ko
munalnym w Starogardzie - Łapiszewie, 
nestora kociewskich regionalistów poże
gnali go liczni przyjaciele, którzy towarzy
szyli mu za życia. 
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Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
dla Kociewia i na Kociewiu 

Na fali październikowej odwilży 1956 roku, obok Zrzeszenia Kaszubskiego z siedzibą Zarządu Głów
nego w Gdańsku, powstało Zrzeszenie Kociewskie w Starogardzie. P# pierwszych latach aktywnej 
działalności Zrzeszenia Kociewskiego, jego nieliczni działacze, chcąc mimo trudnych warun
ków politycznych kontynuować pracę regionalną, uczestnicząc w Walnym Zjeździe Delegatów Zrze

szenia Kaszubskiego w 1964 roku w Gdańsku, poparli nową formułę tej organizacji, która przyjęła nazwę 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, obejmując swoim działaniem teren całego Pomorza, w tym też Kocie-
wie, gdzie na miejscu rozwiązanego Zrzeszenia Kociewskiego powstał Starogardzki Oddział ZK-P, a jego 
prezesem a zarazem członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZK-P był Józef Milewski. Wówczas to w oficynie 
wydawniczej ZK-P ukazała się m.in. jego 2 tomowa monografia Dzieje wsi powiatu starogardzkiego. 

Jednocześnie na łamach „Biuletynu ZG ZK-P", dziś 
miesięcznika „Pomerania", zaczęły ukazywać się co
raz liczniejsze artykuły dotyczące Kociewia,w tym 
stały felieton kociewski Kuby z Pińczyna (nieżyjące

go już Konstantego Bączkowskiego z Torunia). Gawędy te 
później ukazała się w osobnym tomiku. Z czasem w Klubie 
Studenckim „Pomerania", przyznającym m.in. Medale Sto-
lema pojawiło się grono młodych Kociewiaków, do których 
należał Andrzej Grzyb. Problemtyka kociewska była coraz 
mocniej obecna w dyskusjach zrzeszeniowych. Kociewie ob
jęły wanogi „Pomeranii i spotkania kombatantów - członków 
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski". Sytuacja ta 
nie zmieniła się nawet w latach 70., kiedy to powstało 
w miejsce oddziału ZK-P w Starogardzie Towarzystwo Miło
śników Ziemi Kociewskiej. W kręgu zainteresowania ZK-P 
pozostała nie tylko kociewska sztuka ludowa. ZK-P wydało 
kilka teczek haftu kociewskiego (Marii Wespowej z Morze
szczyna i Małgorzaty Garnyszowej z Pączewa), współorgani
zowało wystawy sztuki ludowej, a gdy powstał Oddział w Tcze
wie, także Spotkania Nadwiślańskie. W oficynie wydawniczej 
ZK-P lub Wojewódzkiego Ośrodka Kultury ukazały się z ini
cjatywy Oddziału Gdańskiego m.in. takie znaczące pozycje li
teratury kociewskiej jak Saga Kociewska Bolesława Ekierta, 
tomik poezji Jana Wespy, zbiory pieśni i legend Władysława 
Kirsteina, Bajki kociewskie Bernarda Janowicza (dwa wyda
nia). Jako pisarze debiutowali w ZK-P m.in. Roman Landow
ski i Andrzej Grzyb. Tu ukazały się też pierwsze monografie 
wsi kociewskich - Edyty Wiśniowskiej o Pińczynie i Leona 
Libiszewskiego o Dzierżążnie 

Od początku istnienia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go szczególną funkcję spoiwa pełniła postać twórcy regionali
zmu kaszubskiego, dr. Floriana Ceynowy, przywódcy marszu 
na Starogard w okresie Wiosny Ludów 1846 roku, który jako 
lekarz całe swoje twórcze życie spędził na Kociewiu w Bu
kowcu pod Świeciem, a spoczywa w Przysiersku i patronuje 
m.in. Liceum Ogólnokształcącemu w Świeciu. Tam też, 
w Świeciu i Bukowcu, w latach 80. powstały najprężniejsze 
i najstarsze obok Tczewa kociewskie oddziały Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Drugą postacią - spoiwem między Ka
szubami a Kociewiem był, mieszkający do śmierci w 1983 roku 
w Pelplinie, ks. dr Bernard Sychta, autor m.in. Słownika gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej (7 tomów) i Słownictwa 
kociewskiego na tle kultury ludowej (3 tomy) oraz Wesela 
Kociewskiego i Wesela Kaszubskiego. W 1980 roku w Pelpli
nie zainaugurowano coroczne Spotkania Pelplińskie, organi
zowane przez ZG ZK-P i Wyższe Seminarium Duchowne. 
Pierwsze poświęcone było wyłącznie Kociewiu. Spotkania te 
od lat zbliżają środowiska kaszubsko-pomorskie oraz działa

czy ZK-P i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej. 
W Pelplinie powstał też kolejny kociewski oddział ZK-P, 
a wkrótce także oddziały w Skórczu, Zblewie i Lubichowie, 
podejmujące nowe inicjatywy, także wydawnicze choćby 
w postaci gazety lokalnej itp. 

Najmłodszymi oddziałami ZK-P na Kociewiu i pograni
czu Borów Tucholskich są oddziały w Lubichowie, Osiecznej 
i Szlachcie. Wszystkie one wkładają wiele wysiłku i pracy na 
rzecz Kociewia, popularyzowania kultury i tradycji kociew
skiej, rozwijania edukacji regionalnej, promocji regionu 
i upamiętnianie wybitnych postaci z przeszłości. W dzie
dzinie upowszechnienia znaczących sylwetek Kociewian 
i edukacji regionalnej wyróżnił się Oddział w Zblewie, gdzie 
w ramach Kongresu Kociewskiego nastąpiło odsłonięcie tablicy 
ku czci ks. płk. Józefa Wryczy, a w Twardym Dole odbyło się 
I seminarium edukacyjne nauczycieli-regionalistów kociewskich. 
Przyglądając się zrealizowanym już imprezom kongresowym ła
two można zauważyć szczególnie istotną rolę Piaseczna, jako 
Sanktuarium Królowej Pomorza oraz miejsca przeglądów ze
społów ludowych, łączącego wysiłki ZK-P i Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej, podobnie jak w przypadku 
Starogardzkiego Centrum Kultury i tamtejszej Biblioteki 
im. ks. Bernarda Sychty. 

Do grona najprężniejszych ośrodków kultury kociewskiej, 
promieniujących poza Kociewie, wzbudzających radość i saty
sfakcję także w środowisku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, trzeba zaliczyć coraz piękniejsze miasta Pomorza: stary 
Gniew i młodą Czarną Wodę. Rzeki Wda i Wieżyca, łączące 
dwie nasze pomorskie krainy - Kaszuby i Kociewie, ich czy-
stość i inne problemy ekologiczne, stają się coraz bardziej 
przedmiotem współpracy między gminami, województwami 
i organizacjami Pomorzan nad Wisłą, na którym to terenie dzia
łają wszystkie kociewskie organizacje i bardzo liczne kociew
skie oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ich praca 
jest naszą wspólną satysfakcją, jak również źródłem radości 
przybywających uczestników Sympozjum Polonii Pomorskiej. 

W roku 1992 odbył się w Gdańsku na Kaszubach II Kongres 
Kaszubski. Uczestnicy tego kongresu, świadomi wspólnoty lo
sów kaszubsko-kociewskich w małej ojczyźnie pomorskiej i wiel
kiej - Rzeczypospolitej, postulowali pod adresem Zarządu Głów
nego ZK-P zwołanie Kongresu Kociewskiego. Potwierdził to 
Walny Zjazd Delegatów w grudniu 1992 roku. Realizacja tego 
postulatu stała się faktem dzięki współpracy ZG i Oddziałów 
Kociewskich ZK-P oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociew
skiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej i samorządów 
Kociewia wraz z Wojewodą Gdańskim. 

Zarząd Główny ZK-P 
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Imprezy Kongresu Pomorskiego 
maj-wrzesień 1998 

Olimpiada Wiedzy o Regionie - kwiecień, Tczew 

Ogłoszenie konkursu Nasza codzienność w ostatniej 
dekadzie XX wieku - maj, Ziemia Chełmińska 

Tematem prac mają być w szczególności: życie rodzinne 
we wszystkich jego przejawach, życie wspólnot sąsiedzkich 
i lokalnych, sposoby prowadzenia życia towarzyskiego, przy
jacielskiego, form świętowania i zabawy, obecność religii 
w życiu wspólnot lokalnych itp. 

XXXIII Międzynarodowy Spływ Wdą - 8 maja, Czar
na Woda 

II Zjazd Rodu Przewoskich - 8-10 maja, Starogard 
Gdański 

Uroczystości 50-lecia Muzeum Pomorza Środkowe
go w Słupsku -14 maja, Słupsk 

Sesja naukowa pt: Szlachta w społeczeństwie i państwie 
między Rugią a Warmią od XVIII do XX wieku (14-17 maja) 
i V Konferencja Kaszubsko-Słowińska pt.: Ludoznawcy 
i kultura ludowa Pomorza Zachodniego (3-4 września) orga
nizowane przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 

Recytujemy prozę i poezję kociewską - międzywoje
wódzki konkurs recytatorski - maj, Starogard 

Rocznica 350-lecia upadku państwowości pomorskiej 
- maj, Szczecin 

Sesja naukowa, wydawnicza, wystawa 

Tczew - nasze wspólne dziedzictwo - maj, Tczew 
Konferencja nt. promocji Tczewa, z udziałem przedstawi

cieli tczewskich środowisk emigracyjnych 

Biesiada literacka Literatura inspirowana historią 
Pomorza - 23 maja, Czarna Woda 

Obchody Jubileuszu Świecia - czerwiec, Świecie 

Obchody 800-lecia Starogardu Gdańskiego i 650-
lecia nadania praw miejskich - czerwiec, Starogard 

Zakończenie Kongresu Pomorskiego - 5-7 czerwca, 
Szczecin 

Sesja naukowa poświęcona współczesnemu społeczeń
stwu i gospodarce Pomorza (5-6.06), uroczyste nabożeństwo 
koncelebrowane przez biskupów pomorskich, przyjęcie 
uchwały kongresowej, festyn z udziałem zespołów folklo
rystycznych na Zamku Książąt Pomorskich. 

Konferencja Pomorski ruch regionalny - Gdańsk 

Obchody jubileuszu 30-lecia Muzeum Piśmiennic
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej - wrzesień, 
Wejherowo 

Spotkanie Muzealników Pomorskich 

Kongres Pomorski organizują: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej ze Starogardu Gdań
skiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Związek Przyjaciół 
Pomorza z Gdańska, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 
z Bydgoszczy, Polsko-Niemieckie Towarzystwo „Europa Regionum", To
warzystwo Miłośników Borów Tucholskich oraz Toruńskie Towarzystwo 
Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej. 

Monografia 
dla Tczewa 

Tczew dotąd nie posiadał pełnej monografii poświęconej 
dziejom miasta. Istniała więc potrzeba napisania i wy
dania popularnonaukowego zarysu historii Tczewa. 

Dotychczasowe opracowania niemieckie i polskie z drugiej 
połowy XIX i początku XX wieku są trudno dostępne 
i w dużym stopniu przestarzałe. Nie były zresztą pisane przez 
zawodowych historyków. 

Pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego pod 
kierunkiem dr. Wiesława Długokęckiego w 1995 roku przystą
pili do pracy nad historyczną monografią Tczewa. Publikacja 
łączy w sobie elementy popularyzacji z wysokim poziomem 
merytorycznym. 

Opracowanie to obejmuje dzieje miasta od czasów najdaw
niejszych i uwzględnia wyniki badań archeologicznych 
i historycznych aż po 19 czerwca 1994 r. Publikacja zawiera 
33 rozdziały, obejmujące historię Tczewa od początków osady 
do roku 1995: 

1. Geneza Tczewa 
2. Tczew w okresie pomorskim (1260-1308) 
3. Zakon Krzyżacki wobec Tczewa w początkach XIV w. 
4. Tczew jako krzyżacki ośrodek administracyjny i go

spodarczy 
5. Ustrój miasta w XIV i w 1. poł. XV w. 
6. Życie gospodarcze i społeczne w XIV i w 1. poł. XV w. 
7. Tczew wobec Zakonu Krzyżackiego w 1. poł. XV w. 
8. Tczew w wojnie trzynastoletniej (1454-1466) 
9. Tczew jako ośrodek administracyjny i gospodarczy 

starostwa tczewskiego 
10. Ustrój miasta w latach 1466-1772 
11. Rzemiosło, handel, rolnictwo w latach 1466-1626 
12. Gospodarka miejska w latach 1626-1772 
13. Życie religijne w okresie reformacji i kontrreformacji 
14. Życie religijne i szkolnictwo w XVI do pocz. XIX w. 
15. Tczew w życiu politycznym Prus Królewskich (1466-

1772) 
16. Ustrój i ludność miasta w latach 1773-1815 
17. Gospodarka Tczewa w latach 1772-1815 
18. W wirze wielkiej polityki (1772-1815) 
19. Rozwój przestrzenny Tczewa od XIII w. do 1815 r. 
20. Czynniki warunkujące rozwój Tczewa w XIX i XX w. 
21. Ustrój miasta Tczewa i system funkcjonowania władz 

miejskich w latach 1815-1939 
22. System funkcjonowania władz miejskich Tczewa 

w okresie po 1939 r. 
23. Kształtowanie środowiska miejskiego (1815-1939) 
24. Rozwój przestrzenny Tczewa i zagadnienia komunalne 

w okresie po 1939 r. 
25. Gospodarka Tczewa w latach 1815-1939 
26. Życie gospodarcze miasta po 1939 r. 
27. Rynek pracy i bezrobocie w XIX-XX w. 
28. Zagadnienia ludnościowe w XIX i XX w. 
29. Życie społeczno-polityczne do wybuchu II wojny 

światowej 
30. Życie społeczno-polityczne Tczewa w okresie po 1939 r. 
31. Szkolnictwo i oświata w XIX-XX w. 
32. Życie kulturalne w XIX-XX w. 
33. Kultura fizyczna w XIX-XX w. 

Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy nau
kowi Uniwersytetu Gdańskiego: Barbara Okoniewska, Wiesław 
Długokęcki, Andrzej Groth, Krzysztof M. Kowalski, Marek Sta
żewski. 

Książka, redagowana przez Kociewski Kantor Edytorski 
ukaże się prawdopodobnie w połowie bieżącego roku. 
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Poniżej drukujemy VII rozdział z przygotowywanej do druku przez Kociewski Kantor 
Edytorski, zapowiadanej od kilku lat, Historii Tczewa - pierwszej rzeczywistej publikacji 
monograficznej o mieście. Dr Wiesław Długokęcki, jest przewodniczącym zespołu redakcyjnego, 
a także autorem większości rozdziałów dotyczących okresu średniowiecza. Zamieszczony tekst 
jest zapowiedzią tej jakże niezbędnej książki. 

WIESŁAW DŁUGOKĘCKI 

Tczew wobec Zakonu Krzyżackiego 
w pierwszej połowie XV wieku 

1. Miasto a Zakon 
do powstania Związku Pruskiego 

Bardzo napięte stosunki między mieszczaństwem 
Tczewa a Zakonem, bezpośrednio po zajęciu prze
zeń Pomorza Gdańskiego, uległy szybkiej popra

wie po ustępstwach ze strony miasta. W ciągu XIV wieku 
wielcy mistrzowie powiększyli jego posiadłości ziemskie 
i przywrócili pewną część dochodów z sądownictwa. 
W pewnym stopniu zrekompensowało to utracone docho
dy z przewozu, rybołówstwa i młynarstwa. 

W 1410 roku mieszczanie tczewscy wzięli udział 
w bitwie pod Grunwaldem pod chorągwią wójta, który 
poniósł śmierć na polu bitwy. Klęska grunwaldzka wy
wołała stan wielkiego rozprężenia i zamętu w państwie 
krzyżackim. Jego dalsze istnienie zaczęło wydawać się 
problematyczne. Zbliżającemu się pod Malbork królowi 
polskiemu poddawały się kolejne zamki i miasta. Tak 
samo postąpił Tczew. Według skargi Zakonu na pod
danych z około XV wieku „ci z Tczewa" (die von Dirszaw) 
poddali miasto, idąc zapewne za przykładem Gdańska. Jed
nocześnie jednak przystąpili do rabunków dworów krzy
żackich wokół Malborka (czogen uff unseres ordens hóffe 
ummelang Marienburg und nomen doraus, was sie fan-
den). Z nadania Władysława Jagiełły Tczew otrzymał bli
żej nieznany, Piotr z Wągla1. Jednakże po odejściu wojsk 
polsko-litewskich spod Malborka, sytuacja zmieniła się ra
dykalnie i Tczew wrócił pod panowanie Zakonu. Można 
przypuszczać, że nastroje antykrzyżackie nie ogarnęły wszy
stkich mieszkańców, skoro najwybitniejszy tczewianin tam
tego czasu, mistrz Mikołaj, został członkiem rady krajowej, 
powołanej w 1412 roku przez wielkiego mistrza Plauena. 

Wokresie tzw. wojny głodowej (1414-1422), w której 
wojska polsko-litewskie pustoszyły terytoria zakonne na 

wschód od Wisły, nie uzyskując jednak trwałych zdoby
czy terytorialnych, Tczew nie poniósł żadnych strat. Woj
nę tę kończył traktat zawarty w 1422 roku nad jeziorem 
Mełno. Także Tczew przywiesił do niego swoją pieczęć, 
stając się tym samym gwarantem pokoju. W 1426 roku 
na zjeździe miast w Malborku przedstawił miastom spra
wę żuławki wiślanej, przylegającej do granic ich patry-
monium ziemskiego i prosił je o radę. Jest to pierwsze 
znane samodzielne wystąpienie miasta na forum miast 
pruskich. Dalszego ciągu tej sprawy nie znamy2. 

W 1431 roku Zakon złamał traktat mełneński, 
najeżdżając pograniczne terytoria Polski. Spowodowa
ło to odwetową wyprawę husycko-polską na Pomorze 
Gdańskie w 1433 roku. Wojska polskie znalazły się pod 
Tczewem 29 września. Współczesna relacja krzyżacka po
daje, że mieszczanie nie zniszczyli przedmieść, które zo
stały podpalone i stąd ogień przeniósł się do miasta, które 
spłonęło. Wielu ludzi, także ci, którzy szukali tu przejścio
wego schronienia, zginęło w ogniu. Do spalonego miasta 
weszły wojska polskie i złupiły go. 

Plastyczny obraz niszczenia pozostawił Jan Długosz. 
Najpierw obrońcy usiłowali przeszkodzić podpaleniu 
przedmieść, ale bez powodzenia. Przedmieścia najpierw 
ograbione, a potem podpalone stanęły w płomieniach, które 
sięgały wysoko, a mocny wiatr, który zerwał się z południa, 
rozrzucał na miasto iskry, głownie i płomienie, jakby spe
cjalnie chciał pomóc Polakom (...) Mieszczanie mogli 
wprawdzie ugasić pożar... za pomocą wody, zrywania ko
minów i dachów, wszelako kiedy zajął się dach jednej z wież, 
to pożar ogarnął wszystko co było w sąsiedztwie: ogień 
bowiem przedostał się z wieży na dach kościoła, a następ
nie na dachy miejskie... I wkrótce ogień... zaczął się sze
rzyć wzdłuż i wszerz i z tego powodu wojsko królewskie 
zbliżywszy się do murów usiłowało się na nie wedrzeć. 
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Nie trzeba już jednak było żadnej siły ani oblegania. 
Obrońców murów palił bowiem ogień... Z tej przyczyny 
wielu ludzi spadło z murów, a uciekając do Polaków uni
kali śmierci. Przez te same mury weszli... do miasta... Po
lacy i zbierali co lepsze łupy. A... bramy miasta... zostały... 
rozbite z jednej strony przez Polaków, a z drugiej przez 
mieszczan. I wtedy wreszcie całe wojsko polskie wdarłszy 
się do miasta, gasiło pożary, aby mogło... zdobyć łupy. 

Ponieważ jednak pożar wzrósł niezmiernie i pod dzia
łaniem ognia rozpadały się nawet kryte dachówką dachy 
kościoła i domów, bardzo wiele wspaniałych zdobyczy 
spłonęło... Pozostały jednak piwnice pełne tkanin i róż-
nego rodzaju towarów3. 

2. Tczew w Związku Pruskim 
(1440-1454) 

Po bitwie grunwaldzkiej zaczął narastać wielopła
szczyznowy konflikt między Zakonem, spełnia 
jącym funkcje państwowe, a jego poddany mi, jak 

również (równolegle) kryzys samego Zakonu jako insty
tucji duchownej. Opozycja wobec rządów krzyżackich nie 
miała jednolitego charakteru, różny był też stopień ak
tywności jej członów: wielkich miast, rycerstwa i małych 
miast. Interesy gospodarcze tych ostatnich, do których 
zaliczał się także Tczew, nie zawsze były zgodne z intere
sami wielkich miast, które np. dążyły do bezpośrednich 
kontaktów z zapleczem wiejskim, jak też utrudniały 
powiązania między małymi miastami a kupcami za
granicznymi (Holendrami, Norymberczykami). Obie stro
ny łączyła natomiast postawa wobec Zakonu: walka ze 
złą monetą, podatkami, bezprawiem krzyżackich urzę
dników, dążenie do pewnej emancypacji politycznej. 
Z pewnością istniały również, bardzo słabo znane, powią
zania gospodarcze, chyba także rodzinne, między elitami 
politycznymi i gospodarczymi wielkich i małych miast4. 

Wykorzystując wewnętrzny kryzys w Zakonie, 
związany z wypowiedzeniem posłuszeństwa wielkie
mu mistrzowi, Pawłowi Rusdorfowi przez konwenty 
dolnopruskie.(1439 r.), zebrani w Elblągu przedstawi
ciele wielkich miast i rycerstwa postanowili zacieśnić 
współpracę i powołać wspólny związek ziem i miast 
(21 II 1441 r.). Znajdujący się w trudnym położeniu 
wielki mistrz zmuszony był aprobować powstanie konfe
deracji. Uroczyste powołanie tzw. Związku Pruskiego, 
poprzez przywieszenie pieczęci przy akcie erekcyjnym 
miało nastąpić 13 marca na zjeździe w Kwidzynie. Ucze
stnicy zjazdu elbląskiego zobowiązali się poinformować 
zainteresowanych o jego postanowieniach. Informacyjne 
spotkanie małych miast pomorskich, z udziałem dwóch 
rajców tczewskich odbyło się 25 lutego w Gdańsku. Przed
stawiciele Tczewa nie uczestniczyli w zjeździe kwi
dzyńskim. Do konfederacji Tczew przystąpił 3 kwietnia 
na zjeździe miast pomorskich w Gdańsku5. 

Po ustąpieniu Pawła Rusdorfa, nowym wielkim mi
strzem został Konrad von Erlichshausen. Na zjeździe 
w Malborku (23 IV 1441 r.) małe miasta, w tym delegaci 
Tczewa, przedstawiły wielkim miastom swoje „artykuły", 

na których temat chciałyby prowadzić rozmowy. Ujawnie
nie się różnic interesów w łonie Związku Pruskiego współ
grało z przedsięwziętym przez wielkiego mistrza zamiarem 
„pokojowego" rozwiązania konfederacji. Bez wątpienia małe 
miasta były jej najsłabszym, najbardziej podatnym na pre
sje ogniwem 

W czasie rokowań o cło funtowe między Zakonem 
a wielkimi miastami w 1442 roku nie udzieliły one do
statecznego poparcia wielkim miastom. Także rycerstwo 
opowiedziało się po strome wielkiego mistrza. W Tcze
wie doszło na tym tle do skrystalizowania się stronnictwa 
prokrzyżackiego i prozwiązkowego. Na początku kwiet
nia z rozkazu wielkiego mistrza udał się do miasta wójt, 
aby przeprowadzić rozmowy „z gminą" {mit der gemey-
ne). Rozmowa toczyła się „u pana Fritscha" (czu her Frit-
schen) z dwoma starszymi. Chodzi tu nie o burmistrza, 
jak przyjmował F. Schultz, ale Fryderyka von Eppingen, 
właściciela Czyżykowa. Zarówno starsi, jak też później 
cała gmina, przyrzekli wierność wielkiemu mistrzowi. Na 
tym tle gmina i jej przedstawiciele pokłócili się z radą 
miasta (mit dem rathe mit worten dorumme begriffen 
hatte)5. To rozdwojenie społeczeństwa Tczewa utrzymy
wało się także wyraźnie w następnych latach. 

Spór o przywrócenie cła funtowego zakończył się zwy
cięstwem Zakonu (1443 r.). Trzy lata później wielki mistrz 
próbował rozwiązać konfederację korzystając z poparcia 
biskupów pruskich, którzy uznali jej istnienie za sprzecz
ne z prawem kościelnym. W zamian za to obiecywał gwa
rancje praw dla miast i rycerstwa. W połowie czerwca 
1446 roku wójt informował Konrada von Erlichshausen 
o stanowisku miasta. Rada i gmina Tczewa przyrzekły 
wprawdzie wierność zwierzchnikowi Zakonu, ale od
powiedź w sprawie wystąpienia ze związku postanowiły 
dać dopiero po najbliższym zjeździe stanów. Była to za
tem odpowiedź wymijająca. W Elblągu, 15 XI 1448 roku, 
wielkie miasta uzgodniły z małymi negatywne stanowi
sko wobec tej propozycji. Ostatecznie wielki mistrz wy
cofał się z niej, a związek opuściło tylko kilka mniejszych 
miast7. 

Stosunki między stanami a Zakonem zaostrzyły się 
po wyborze nowego wielkiego mistrza, Ludwika von 
Erlichshausen (1450 r.), który inaczej niż jego poprze
dnik, zaczął dążyć do rozwiązania związku siłą. Tym
czasem konfederacja doprowadziła do ustalenia, że stany 
miały składać przysięgę hołdowniczą nie Zakonowi, ale 
wielkiemu mistrzowi, a w okresie wakatu na tym stano
wisku namiestnikowi Zakonu. Rada, ławnicy i gmina mia
sta Tczewa złożyły Ludwikowi hołd 8 maja 1450 roku 
w Tczewie - już według nowej formuły hołdowniczej. Na 
wcześniejszym zjeździe stanów w Kwidzynie (8 III 1450 r.) 
swoje skargi przedstawiło rycerstwo, wielkie i małe mia
sta, w tym także Tczew. Dotyczyła ona łączenia rzemio
sła z warzeniem piwa. Powtórzono ją na następnym zjeź
dzie w Elblągu8. 

Początkowo Ludwik von Erlichshausen zamierzał zli
kwidować związek przy pomocy kar kościelnych. Na zjeź
dzie stanów w Elblągu 9 XII 1450 roku, także z udziałem 
delegatów Tczewa, legat papieski oświadczył, że jest upo
ważniony do rozwiązania konfederacji, jako sprzecznej 
z wiarą chrześcijańską. Dalsze pertraktacje w tej sprawie, 
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także z udziałem przedstawicieli Tczewa, toczyły się na 
przełomie grudnia i stycznia 1450/1451 roku w Elblągu 
i zakończyły się zgodą wielkiego mistrza na powołanie 
sądu apelacyjnego. 

Sytuacja uległa ponownemu zaostrzeniu, gdy Zakon 
nie doprowadził do powołania sądu oraz gdy król rzym
ski (później cesarz) Fryderyk III w lipcu 1451 roku zażą
dał rozwiązania związku. Sprawę tę rozpatrywano na zjeź
dzie miast w Kwidzynie (5 IX 1451 r.). Delegaci Tczewa 
nie byli obecni, ale przysłali list opatrzony pieczęcią miej
ską, w którym deklarowali zgodę na podjęte uchwały. 
W dalszych debatach w tej sprawie w Elblągu jesienią 
1451 roku brało udział czterech przedstawicieli Tczewa. 
Odrzucono propozycję wielkiego mistrza dotyczącą roz
wiązania konfederacji w zamian za deklarację gwarantu
jącą prawa poddanych9. 

Jesienią 1452 roku stany wysłały poselstwo do Fry
deryka III. Ten ponowił nakaz rozwiązania konfederacji 
(1 grudnia). Ale uzyskały one jego zgodę na zwołanie 
rozprawy sądowej, podczas której miano rozstrzygnąć spór 
między Zakonem a jego poddanymi. Dwaj rajcowie tczew
scy byli obecni na zjeździe w Kwidzynie 25 II 1453 roku, 
gdy członkowie poselstwa składali sprawozdanie z poby
tu u cesarza. Postanowiono też zebrać podatek na potrze
by konfederacji. Małe miasta miały dostarczyć pieniądze 
w ciągu 14 dni. Władze zakonne podjęły przeciwdziała
nia. Naciski w stosunku do Tczewa (i nie tylko) okazały się 
skuteczne. W Uście do wielkiego mistrza z 19 III 1453 roku 
wójt informował, że miasto waha się, ale zdaje się, że nie 
zapłaci podatku. Sprawy tej dotyczył list wójta z 2 sierpnia. 
Zebrał on razem radę i gminę i zapytał, czy nie mówiono 
im wielokrotnie, że konfederacja będzie zatwierdzona. 
Zebrani odpowiedzieli głośno, że tak. Następnie przeczy
tano im cesarski nakaz rozwiązania konfederacji (reces). 
Wówczas wzburzeni przedstawiciele gminy zażądali 
zwrotu pieniędzy z podatku10. 

Na tym tle podział wewnątrz ludności miasta pogłę
biał się. W liście z 28 listopada wójt donosił do Malbor
ka, że dzień wcześniej spotkał się z przysiężnymi (star
szymi) czterech cechów (werke) i z kilkoma z gminy. 
Skarżyli się oni, że rada zmuszała ich do płacenia szosu 
(2 fenigi z 1 grzywny), czego oni nie chcieli robić oraz 
uciskała w różny sposób. W sprawie konfederacji chcieli 
się podporządkować decyzjom wielkiego mistrza, które
go zapewnili o swojej wierności. 

Rozprawa przed sądem cesarskim, która miała odbyć 
się w czerwcu 1453 roku, została przesunięta na listopad. 

Niekorzystny dla związku wyrok sądu z 5 XII 1453 roku 
nakazywał jego rozwiązanie zapowiadał represje wobec 
opornych. Wielki mistrz postanowił wykorzystać tę sytu
ację do ostatecznej rozprawy z konfederacją. Krzyżaccy 
urzędnicy zaczęli wywierać w tym kierunku nacisk na 
małe miasta. Na polecenie wielkiego mistrza wójt zjawił 
się 21 grudnia w Tczewie i pytał, czy rada i gmina udzie
lały pełnomocnictwa Gdańskowi. Odpowiedź była nega
tywna. Następnie pytał cechy i gminę o ich stanowisko, 
gdyby wielkie miasta chciały utrzymać konfederację siłą. 
Cechy i gmina odpowiedziały, że jeśli została ona pra
wnie rozwiązana, to ją porzucić, nie udzielać jej żadnej 
pomocy, „nie chcą być nikomu innemu niż wielkiemu 
mistrzowi być posłuszni i uważać go za swojego pana aż 
do śmierci" (wellen anders nymant gehorsam seyn, wen 
ew. gn. und vor eren hem zcu halden bas in eren fod). 
Następnie rozmawiał w tej samej sprawie z radą, która 
obiecała dać odpowiedź w niedzielę (23 grudnia). Wójt 
domyśla się, że chcą w tej sprawie naradzić się z Gdań
skiem. Jeśli odpowiedź rady nie będzie taka jak cechów 
i gminy, to wójt jest zdecydowany za zgodą wielkiego 
mistrza przekazać im klucze do miasta. W niedzielę rada 
oświadczyła wójtowi w Sobowidzu, że w razie prawnego 
rozwiązania związku nie chce z nim więcej mieć do czy
nienia {wellen sy mit dem bunde nicht mehe zcu thun 
han), udzielać mu pomocy, i uznaje za swojego pana wy
łącznie wielkiego mistrza. Przygotowawszy w ten sposób 
grunt pod przyszłe działania wielki mistrz zwołał zjazd 
małych miast do Malborka 13 I 1454 roku. Tczew był 
reprezentowany przez dwóch członków rady i dwóch człon
ków gminy. Po obietnicy rozpatrzenia skarg i przedstawie
nia przygotowań wojennych przywódców związku, zgro
madzeni z pewnymi oporami przyrzekli mu wierność11. 

Jednakże najwyższe władze Zakonu nie do końca były 
pewne postawy małych miast. Stąd też stale napływały 
do Malborka informacje o panujących w nich nastrojach. 
24 stycznia wójt donosił, że „ci z Tczewa" zajmują sta
nowisko zgodne z postanowieniami zjazdu małych miast 
w Malborku. Tydzień później (30 stycznia) informował 
wielkiego mistrza o środkach, które należy przedsięwziąć, 
aby utrzymać miasto: należało je obsadzić dwudziesto
ma drabantami lub sołtysami z Żuław Steblewskich, aby 
gmina i cechy miały oparcie przeciw radzie. Przypuszczał 
bowiem, że gdyby wybuchła wojna, to Gdańsk pomógłby 
jej wysyłając stu ludzi. Następnie, zapewne na polece
nie Malborka, podjął starania zmierzające do urzeczy
wistnienia tego planu. 1 lutego wraz z Fryderykiem 



von Eppingen spotkał się w młynie tczewskim z przed
stawicielami gminy i sześciu cechów, proponując obsa
dzenie miasta sześćdziesięcioma ludźmi. Ci zgodzili się 
przyjąć wojsko, nawet bez zgody rady. Gdy jednak na
stępnego dnia zaproponował to samo, wspólnie radzie 
i gminie, odpowiedziano mu, że nie ma takiej potrzeby. 
Należy poczekać na przyjazd obu poselstw (związkowego 
i zakonnego) od cesarza, a następnie zorganizować wspól
ny zjazd, na którym, mają nadzieję, dojdzie do pojedna
nia. Przyrzekli ponadto nikomu nie przekazywać miasta. 
W sprawie drabantów z Gdańska, których miano wpuścić 
do Tczewa, wójt niczego bliższego się nie dowiedział12. 

W czasie przynależności miasta do Związku Pruskie
go wykrystalizowały się dwa stronnictwa. Konfederacja 
popierana była przez radę, gmina zaś i cechy opowiadały 
się za zakonem krzyżackim. Na zjazdach stanów delega
ci Tczewa (członkowie władz miejskich) popierali w zasa
dzie wielkie miasta. Wójtowie, realizujący politykę Za
konu w Tczewie, znajdowali poparcie w gminie i cechach. 
Nie zdołali jednak zapobiec zbieraniu szosu na potrzeby 
konfederacji, doprowadzić do formalnego wystąpienia 
z niej Tczewa, ani obsadzić miasta wojskiem. Po wybu
chu antykrzyżackiego powstania okazało się, że deklara
cje rady o wierności wielkiemu mistrzowi były tylko tak
tycznym wybiegiem. Bez wątpienia pozostawała ona pod 
przemożnym wpływem Gdańska. Można przypuszczać, 
że było to wynikiem bliższych powiązań gospodarczych 
i rodzinnych, wspólnego programu politycznego. Trzeba 
jednak pamiętać, że nie wszędzie występował taki podział 
jak w Tczewie. W Chojnicach rada opowiedziała się za 
Zakonem, a gmina i cechy popierały związek. Sprawa 
stosunku małych miast do Zakonu i wielkich miast wy
maga gruntownych całościowych badań. 
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BOGDAN BIELIŃSKI 

Hillarowie 
z Piesienicy 

Hillarowie wywodzą się z Rajków koło Pel
plina (Hilarowo), gdzie o nich wspomina się 
już w okresie pierwszych wojen krzyżac

kich. Rodziny ich były liczne i stąd wielu członków 
rodu osiedlało się również na majątkach ziemskich 
w innych wsiach Pomorza: w Grzybnie koło Chełmna, 
w Linowcu pod Starogardem czy w Nowej Cerkwi. 

Franciszek Hillar z Rajków, syn Jana Kazimierza 
i Barbary z domu Ornass, trafił jako pierwszy do 
Piesienicy. Piesienica leży w gminie Zblewo 3 km 

na wschód od Pinczyna, na trasie kolejowej Starogard Gd. 
- Chojnice. Pinczyn jest siedzibą parafii katolickiej. W okre-
sie międzywojennym proboszczem był tam ks. Stanisław 
Hoffman. Zapamiętany został jako pracowity duszpasterz, 
dbający o swoją parafię. Jego staraniem wybudowano 
kościół, a nieco później drogę z Pinczyna do Piesieni
cy. To jemu poświęcono sesję historyczną, która odbyła 
się w ubiegłym roku 26 kwietnia w Pinczynie. 

Piesienica stanowiła w strukturze administracyjno-
terytorialnej Pomorza obszar dworski. Znajdujący się tu
taj majątek ziemski o wielkości 428 ha był domeną pań
stwową. To z tego majątku Franciszek Hillar w 1921 roku 
wydziarżawił swoje grunty, a stało się to niedługo po przy
łączeniu Pomorza do Polski - w 1921 roku - i odtąd datu
je się obecność Hillarów w Piesienicy. 

We wsi był też młyn wodny na rzece Piesienica, ale 
jego właścicielem był Niemiec, Georg Tuchel. Piesienica 
nie miała wówczas szkoły, dzieci uczyły się w Karolewie. 
Kierownikiem tamtejszej szkoły w latach międzywojen
nych był nauczyciel Trocha. 

Franciszek Hillar (1857-1943) ożenił się z Marią Ki-
towską z Barłożna. Ze związku tego urodziło się pięcioro 
dzieci: córki Anna i Monika oraz synowie Janusz, Franci
szek i Aleksander. Gdy w końcu lat dwudziestych wprowa
dzono przymusową parcelację majątków, w 1928 roku Hil-
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lar wykupił ze swej dzierżawy 750 mórg, tj. blisko 190 ha 
i przekazał je następnie swojemu synowi, Januszowi. Przy 
okazji można wspomnieć, że razem z Hillarem po kilka
naście hektarów gruntu wykupili też m. in. Hieronim Mi-
gowski i Herek. 

Dwie starsze siostry Janusza, wyszły za braci Woj-
nowskich; Anna osiadła w Nowej Cerkwi na zakupio
nym przez ojca od Piernickiego gospodarstwie, a Monika 
zamieszkała w Łukocinie. Z braci jego, Franciszek, 
odziedziczył rodowe gospodarstwo „Podlas" 
w Rajkowach, a inż. chemik Aleksander był autorem 
obszernego rodowodu Hillarów, sięgającego początków 
XVII wieku. 

Janusz Hillar był zawodowym oficerem Wojska Pol
skiego, dosłużył się stopnia porucznika. Gospodarstwo 
swoje prowadził przy pomocy „szpektorów". Takimi za
rządcami do wybuchu wojny w 1939 roku byli: Kalinow
ski, Kapczyński i Niemiec Busa. Funkcję „pierwszego 
chłopa" pełnił na gospodarstwie Paweł Rebell, a jego żona 
służyła u Hillarów w domu. 

Według Bronisława Jeszke, którego teść był szwajca
rem na tym gospodarstwie, bydła było na nim około 100 
„ogonów, w tym 60 „dójek". Poza tym było 200 owiec 
i 6 cugów koni (1 cug = 4 konie) czyli 24 sztuki. Miał też 
własną gorzelnię, w której palaczem a także pomocni
kiem był Damazy Rożek. 

Żoną Janusza była urodziwa Helena Okonek (1904-
1991), córka bogatego chłopa z Gętomia i Pauliny z Szoł-
łów. Mimo to rodzice Janusza sprzeciwiali się temu mał
żeństwu i uznali je za mezalians. Janusz i Helena mieli 
dwoje dzieci: Janinę (ur. 1926 roku w Piesienicy) i Ma
riana (ur. 1929 roku w Świeciu). Janina została pisarką, 
znana pod imieniem Małgorzata. 

Małgorzata Hillar spędziła dzieciństwo w Piesieni
cy, tam ukończyła szkołę podstawową i jedną klasę gim
nazjum w Starogardzie. Jako pisarka zadebiutowała 
w 1955 roku. Stała się ulubioną poetką młodzieży. Do jej 
najbardziej znanych zbiorów wierszy należą Gliniany 
dzbanek (1957), Prośba do macierzanki (1959), Krople 
słońca (1961), Czekanie na Dawida (1967). W 1960 roku 
wyszła za mąż za Zbigniewa Bieńkowskiego, pisarza, 
który przeżywszy jubileusz 80-lecia (1913-1994) pozo
stawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Ostatni tom 
jego esejów sponsorował Urząd Miasta w Czarnej Wo
dzie i tamtejsze Zakłady Płyt Pilśniowych. 

Siedzibą majątku Hillarów w Piesienicy, w czasach 
międzywojennych, był urokliwy dworek, usytuowany na 
lekkim wzniesieniu. Wieńczyła go wieżyczka, która po
została w pamięci wszystkich, z którymi rozmawiałem 
o przeszłości tego gospodarstwa, a którą usunięto kilka
naście lat temu przy kolejnej przebudowie domu. Obiekt 
ten dzisiaj w niczym nie przypomina tego z tamtych lat. 
Częściowo został już rozebrany, a pozostałe fragmenty -
rozbudowano. Wygląd zewnętrzny budynku uległ tak 
wiekiej przemianie, że gdy do Piesienicy przyjechał 
syn ostatniego właściciela i oglądał owe zabudowania, 
to stojąc obok domu mieszkalnego spytał „a, gdzie jest 
ten dawny dworek?" 

Ze wspomnianej wieżyczki na dworku gospodarz, Ja
nusz Hillar, uzbrojony w lornetkę prowadził obserwacje 
swych włości. Zwykle ubrany był w mundur wojskowy, 
który bardzo pasował do jego sylwetki. Jedynie zamiast 
oficerek nosił buty gumowe, które bardziej przystawały 
do pracy na roli. 

W sierpniu 1929 roku Hillar miał zaszczyt gościć na 
swoim majątku Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, 
w ramach jego wrześniowej inspekcji Pomorza. Ta wizy
ta dodała Hillarom splendoru, który nie był im obojętny. 

Wystawne życie towarzyskie Janusza zakłócało co
dzienną pracę na roli. Poza tym lubił też wyjeżdżać do 
odległego Poznania. Stamtąd zmuszony bywał niekiedy 
depeszować do swego rachmistrza o pomoc. Rozrzutny 
tryb życia gospodarza wywierał niekorzystny wpływ na 
warunki bytowe pracowników jego majątku. Ich wyna
grodzenie było wyjątkowo niskie, sięgające niejednokrot
nie kwoty 50 złotych miesięcznie, a do tego nie było je
szcze terminowo wypłacane. Okolicznościowe premie np. 
na gwiazdkę wynosiły zaledwie po 2 zł na pracownika. 

Wspomniany wcześniej Paweł Rebell przepracował 
u Hillarów 12 lat. Do pracy najmował go jeszcze Franci
szek na swoją dzierżawę. Dłużej już jednak nie chciał pra
cować, bo Janusz Hillar nie płacił gotówką, a dawał tylko 
deputat. Chłopi zniechęceni ciągłym upominaniem się 
o zaległą zapłatę, zebrali się kiedyś i poszli razem przed 
dwór. Wówczas Hillar wezwał Pawła Rebelia i ze swojej 
kamizelki wyciągnął mu 10 złotych. Dając mu ten bank
not zadysponował: sobie zatrzymasz złotówkę a. im dasz 
po 50 groszy. Na sól i zapałki starczy a deputat macie. 

W 1936 roku Paweł Rebell, wraz z rodziną, opuścił 
Piesienicę, bo jego zaległe należności sięgały już kwoty 

Budynek mieszkalny dawnej 
posiadłości Hillarów w Piesienicy. 

Stan z 1997 r. 

Fot. B. Bieliński 

KMR 13 



800 złotych. Na odjezdne dostał wyrównanie w naturze, 
w tym połowę w zbożu. Zmielił je w niemieckim młynie, 
mąkę sprzedał i wyjechał do Małych Walichnów. 

Na okres żniw sprowadzano robotników rolnych z całej 
Polski. Z uwagi na znaczny areał, liczba angażowanych 
chłopów sezonowych sięgała nawet 50 osób. Kwaterowano 
ich w specjalnym budynku. Po żniwach w majątku Hilla-
ra urządzano tradycyjne dożynki. Na wóz drabiniasty, 
który wiózł z pola ostatnie snopy zboża, jak nakazywał 
zwyczaj, sadzano „babę" z zamontowywaną klekotką. Fura 
podjeżdżała pod dwór, przed którym oczekiwał już go
spodarz. Hillar siadał na wóz i trzykrotnie objeżdżał nim 
podwórze. Dożynki odbywały się corocznie i zawsze spra
wiały dużo radości uczestnikom. Wszyscy zatrudnieni 
bawili się i mieli darmowy poczęstunek. 

Z chwilą wybuchu wojny, Janusz Hillar wyjechał 
z majątku i przybył do rodzinnych Rajków. Tu z miej
scowym proboszczem, ks. Henrykiem Wieczorkiem 
zostali aresztowani przez specjalne hitlerowskie koman
do i przewiezieni do Pelplina. Stało się to z inspiracji 
miejscowego Niemca Kulla. O Janusza upomniał się jego 
brat, Franciszek Hillar, za co i on został aresztowany. 
Z innych opracowań wiadomo, że Janusz przebywał 
w obozie Stutthof. Córka Małgorzata Hillar (później
sza poetka) wraz z matką zamieszkała w Żyrardowie 
pod Warszawą. 

W czasie wojny na majątku w Piesienicy gospodarzył 
Niemiec Ulmer. Po wojnie gospodarstwo w trybie ustawy 
o nacjonalizacji zostało upaństwowione. 

Dawny właściciel, po 1945 roku przyjechał do Pie
sienicy, by obejrzeć swój majątek. Dzięki ostrzeżeniom 
Damazego Rożka, jego dawnego gorzelnianego, który ra
dził czym prędzej opuścić Piesienicę, Janusz Hillar unik
nął spotkania ze służbami specjalnymi, które mogło się 
niekorzystnie dla niego skończyć. 

Początkowo po wojnie w dworku organizowano kursy 
przysposobienia rolniczego. Ich ukończenie dawało kwa
lifikacje wymagane przy obejmowaniu gospodarstw rol
nych. Kierownikiem tych kursów był Zieliński. Potem 
mieściło się tu Kółko Rolnicze, której kierownikiem był 
Bogusz, a następnie rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 
W końcu był tu zakład rolny należący do Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego w Kleszczewie. 

Dziś majątek jest w dyspozycji Agencji Własności Rol
nej Skarbu Państwa. Grunty zostały wydzierżawione. 
Z zabudowań inwentarskich pozostała obora ze spichle
rzami i odrębna stajnia. Po gorzelni nie ma śladu. Obok 
stoi później postawiona hydrofornia. Stan obiektów nie 
wskazuje na zbytnią troskę gospodarza. 

Janusz Hillar po wojnie nadal pracował na gospodar
stwach rolnych, ale już państwowych. Dyrektorował na 
nich z dala od swych włości: w Wyszeborzu koło Kosza
lina, w Jackowie koło Łeby (1952) i w Poczerninie koło 
Władysławowa. 

Przechodząc na emeryturę osiedlił się w Józefowie koło 
Otwocka. Dożył sędziwego wieku. Zmarł w 1994 roku, 
przeżywszy 93 lata. Żona jego, Helena, zmarła trzy lata 
wcześniej. 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Kaszubi 
w Brazylii 

Masowe wychodźstwo Kaszub rozpoczęło 
się w latach siedemdziesiątych XIX stulecia, 
kiedy to represje po powstaniu styczniowym, 
a przede wszystkim antypolska polityka pru
skiego zaborcy i liczne wywłaszczenia chłopów 
spowodował bardzo ciężkie warunki życio
we. Prześladowania były więc motywem wy
chodźstwa do krajów zamorskich. 

Kaszubi wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, Ka
nady, rzadziej do Brazylii. Ze statystyk Stefana 
Ramulta wynika, że do końca XIX wieku, a więc 

w ciągu około 30 lat, wyjechało z Pomorza Gdańskiego 
130 tysięcy Kaszubów, czyli co trzeci mieszkaniec tej 
ziemi. Hieronim Derdowski obliczał, że z tej liczby 90 ty
sięcy osiedliło się w Stanach Zjednoczonych, 25 tysięcy 
w Kanadzie i 15 tysięcy w Brazylii. 

Ojcem kolonizacji polskiej w Brazylii był Sebastian 
Woś (Edmund Saporski), który zagrożony wcieleniem 
do armii pruskiej wyjechał w 1867 roku. Pierwsze 32 
rodziny sprowadził z Siołkowic na Śląsku Opolskim. 
Inspirowany przez księdza Antoniego Zielińskiego, pra
cującego w miejscowości Gaspar, gorącego patriotę, czło
wieka o dużych wpływach na dworze w Rio de Janeiro, 
postanowił poszukać odpowiednich terenów dla polskie
go osadnictwa. Wybrali Parane, która posiadała klimat 
najbardziej zbliżony do środkowoeuropejskiego. Z cza
sem wokół stolicy Parany, Kurytyby, wyrosły osady za
mieszkałe przez emigrantów polskich, w tym również 
kaszubskich. Kaszubi osiedlali się także w stanie Rio 
Grandę do Sul i Santa Catarina. 

Emigranci z Pomorza Gdańskiego zasiedlili w 1872 roku 
Sandweg w stanie Santa Catarina (500 osób), w 1873 roku 
Abranches w Paranie (258 osób), a w 1876 roku przybyli 
do Orleans (330 osób), D. Pedro (120 osób), D. Augusto 
(180 osób) i Rivierre (485 osób). W pierwszym okresie 
stanowili też część osadników w Sao Ignacio, Lamenka, 
kolonii Thomas Coelho, Muricy, Zacharias i Inspector 
Carwalho. 

W latach osiemdziesiątych XIX stulecia osiedli w Rio 
Vermelho w stanie Santa Catarina, w Santa Barbara 
i Santa Thereza w stanie Rio Grandę do Sul oraz w Ini-
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bual w Paranie. Stanowił również część osadników 
w Antonio Prado, Sao Vanencio i Santa Gabriella w sta
nie Parana. W ciągu dwóch dziesięcioleci przybyło do 
Brazylii około 6 tysięcy osadników z Pomorza Gdańskie
go. Jest to liczba dość pokaźna, gdy weźmie się pod uwa
gę fakt, że władze pruskie i hierarchia kościelna prze
strzegały przed wychodźstwem do Brazylii. 

Polacy wyjeżdżali do Brazylii z kilku portów euro-
pejskich. wśród nich najczęściej wymienia się Bremę, 
Hamburg i Antwerpię. Na miejsce osiedlenia wybierali 
głównie wspomniane już stany południowo-wschodnie. 

Poważną rolę w scalaniu polonijnej zbiorowości od
grywał kościół katolicki przez swoich księży. Parafia była 
i pozostała sercem, źródłem siły moralnej i ostoją dla 
emigrantów. Polonia brazylijska w tym czasie, jak 
i w pierwszych trzech dziesiątkach XX wieku, cieszyła 
się względną swobodą w prowadzeniu działalności kul
turalnej oraz używaniu języka polskiego w kościele i szko
łach parafialnych. 

Radykalne zmiany na niekorzyść, zwłaszcza w za
kresie używania języka polskiego, wprowadziły ustawy 
dyktatora Brazylii, Getulio Vargasa, począwszy od 
1937 roku. Akcja nacjonalizacyjna wyrugowała język 
polski z działalności polonijnych organizacji, z prasy 
i szkolnictwa. Późniejsze cofnięcia dekretów niewiele 
zmieniło i nie poprawiło sytuacji polskiej grupy 
etnicznej. 

Pierwotnie wyjeżdżali Kaszubi za chlebem, w nadziei 
otrzymania ziemi, którą im obiecywali agenci emigra
cyjnych towarzystw. Później emigrowano do Brazylii 
z powodów politycznych. Po 1945 roku przybyło do 
Brazylii około 6 tysięcy Polaków, rekrutujących się 
przeważnie spośród żołnierzy polskich sił zbrojnych 
na Zachodzie. 

Obecne kontakty brazylijskiej Polonii ze Starym Kra
jem są bardzo luźne. Polskie szkoły parafialne w tym 
kraju już nie istnieją. Nadal poważne możliwości działa
nia mają księża przyjeżdżający do Brazylii z Polski, a jest 
ich okołol80. Natomiast około 200 księży wywodzi się 
z miejscowej Polonii. Największa liczba kapłanów z Pol
ski pochodzi ze zgromadzeń zakonnych: księży misjo

narzy św. Wincentego a Paulo, werbistów i chrystusow
ców. Poza pracą duszpasterską opiekują się oni chórami 
kościelnymi, zespołami teatralnymi i folklorystycznymi, 
przygotowują różne uroczystości związane z polskimi 
świętami narodowymi i kościelnymi. Polskich parafii per
sonalnych na wzór północnoamerykański jest zaledwie kil
ka: w Kurytybie, Porto Alegre, Sao Paulo i Rio de Janeiro. 
Ostatnio została nią parafia przy kościele Św. Stanisława 
w Kurytybie. 

Obecnie mieszka w Brazylii około 20 tysięcy Kaszu
bów. Stolicę stanu Rio Grandę do Sul - Porto Alegre -
zamieszkuje 6 tysięcy osób z kaszubskim rodowodem. 
Istnieje tam kapelania pod wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, przy której działają stowarzyszenia 
o charakterze religijno-kulturalnym. W Kurytybie wyda
wane jest pismo Lud, które spełnia dużą rolę w podtrzy-
mywaniu polskości wśród Polonii brazylijskiej. Na jego 
łamach często ukazują się artykuły dotyczące kaszubskich 
emigrantów. Ukazuje się też Biuletyn Polskiej Misji 
Katolickiej. 

W większych skupiskach polonijnych działają także 
narodowe organizacje; w samej Kurytybie jest ich aż pięć. 
Skupiają one głównie inteligencję, pochodzącą przeważ
nie z emigracji po drugiej wojnie światowej. Na uczel
niach brazylijskich wykłada aktualnie około 80 profeso
rów z polskim rodowodem, a tylko na Uniwersytecie Pa-
rańskim studiuje 8% studentów polskiego pochodzenia. 

Znajomość języka polskiego i kaszubskiego w dale
kiej Brazylii powoli zanika, a to pod wpływem codzien
nych kontaktów z innymi grupami narodowościowymi. 
Szczególną rolę w utrzymaniu polskości odgrywa - jak 
już wspomniano - Kościół katolicki. Największe za
sługi dla brazylijskiej Polonii spośród duchownych 
pochodzących z Pomorza, miał ks. Stanisław Trzebia
towski, który założył w Kurytybie kilka polskich szkół 
i zaangażował się w działalność wydawniczą. Zmarł 
7 listopada 1945 roku w Paraiba do Sul. W 1955 roku 
sprowadzono jego prochy i złożono na cmentarzu muni
cypalnym w Kurytybie. Na płycie grobowca umieszczono 
napis w języku portugalskim Polska kolonia katolicka 
w dowód wdzięczności ks. Stanisławowi Trzbiatowskie-

Kościół polski 
w miejscowości 

Areia Branca 
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mu, fundatorowi kościoła św. Stanisława w Kurytybie. 
W 1961 roku Polonia kurytybska przy kościele św. Sta
nisława w tymże mieście wzniosła mu pomnik z napi
sem: Ks. Stanisław Trzebiatowski. Kościół św. Stani
sława swojemu fundatorowi. Wyrazem uznania był 
przyznany mu przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej Zło
ty Krzyż Zasługi. Jego imieniem nazwano w 1974 roku 
jedną z ulic Kurytyby (rua Pe. Estanislau Trzebiatowski). 

Ks. S. Trzebiatowski był wybitnym kapłanem, a nad
to - jak przystało na Kaszuba - posiadał zmysł organiza
cyjny i wytrwałość w dążeniu do celu. 

Wśród osadników znalazło się kilku innych Kaszu
bów zasłużonych dla Polonii brazylijskiej. Ważną rolę 
odgrywają także misjonarze przybyli z kraju. Z duchow
nych jako pierwszy podjął pracę duszpasterską w Kury
tybie w 1875 roku Kaszub, ks. Ludwik Przytarski. Spra
wował on także obowiązki duszpasterskie w nowych 
osadach wokół Kurytyby, jak Orleans, Tomas Coelho 
i Lamenha. W następnym roku osiadł przy kaplicy 
św. Antoniego w Orleansie, gdzie zbudował plebanię, 
szkołę parafialną i rozbudował kaplicę. Na plebanii tej 
przyjmował przedstawicieli władz państwowych, w tym 
także polityków. W Rio Claro do Sul zbudował kościół, 
plebanię i szkołę. Zmarł 15 lutego 1919 roku. 

W1958 roku przyjechał do Brazylii werbistaks. Win
centy Wrosz (ur. w 1923 r. w Przetoczynie na Kaszu
bach). Pracował min. w stanie Parana: w Ponta Grossie, 
Rio Azul i Rozario. Wydał drukiem kilka publikacji, 
wśród nich modlitewnik i katechizm po portugalsku. Jego 
młodszy, brat Walery (ur. w Wejherowie w 1936 r.) przy
był do Brazylii w 1965 roku. Ks. Edmund Orlikowski, 
urodzony również w Wejherowie w 1940 roku wyjechał do 
Brazylii w 1967 roku. Po kilku latach pracy misyjnej, 
z powodu niesprzyjających warunków klimatycznych, po
wrócił do Europy. Z księży Diecezji Pelplińskiej, prze
bywających w Brazylii, wymienia się Klemensa Muzioła 
i Antoniego Konkla. Pierwszy pochodzi z Czerska. 

Deputowanym stanu Kurytyba był dr Edwin Donat 
Tempski. W krzewieniu oświaty w Alfredo Chares w stanie 
Rio Grande do Sul zasłużył się Jan Reszke. 

Polska emigracja skupia się głównie w czterech po
łudniowo-wschodnich stanach: Parana, Sao Paulo, 
Santa Catarina i Rio Grande do Sul, zaś w mniejszym 
stopniu w Rio de Janeiro i Bello Horizonte. Brak jest 
dokładnych danych co do jej liczebności. Waha sie ona, 
według Marcina Kuli, od 250 do 450 tysięcy ludzi. 
Liczba 850 tysięcy, podawana przez innych history
ków zajmujących się problematyką emigracyjną, jest 
przez niego kwestionowana. Ale wiadomo przecież, że 
żadna grupa etniczna nie jest w stanie podtrzymywać 
przez dłuższy okres swej żywotności kulturowej bez 
kontaktów ze Starym Krajem. Wydaje się, że w Polsce 
potrzeba większej troski o podtrzymanie i rozwijanie 
zainteresowania brazylijskich Kaszubów i w ogóle tam
tejszej Polonii ojczystą sztuką, historią oraz literaturą 
regionalną i narodową - tym wszystkim co kaszubskie 
i polskie. 

Tym bardziej, że sama Polonia, żyjąc daleko od Oj
czyzny, żywo interesuje się Polską i sprawami związany
mi z naszym krajem. 
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Po naszamu 
kociewski słowniczek gwarowy 

na podstawie MARKA MIESAŁY z Osia 

brukować 
cipać sie 
ciskać 
cyganić 
czfarzyć 

digać 
dindać 
fiurgać 
filtrować 

jopac 
(wyjopać) 

kałdunić się 
ketować 

kilać 
ksiksać 
powalać 
rychtować 

(wyrychtować) 
sadzić sie 

szparować 

szperować 

szprachać 
szurszyć sie 

ufyfrane 

óskromnić 
wlulić 
wkarować się 
wyportkować 

- potrzebować 
- silić się (patrz sadzić sie) 
- rzucać 
- kłamać 
- pracować źle, niedokładnie; 

zepsuć 
- nieść coś ciężkiego 
- wisieć, chwiać się, kiwać się 
- fruwać 
- karmić (futter, niem. = pokarm 

dla zwierząt) 
- krzyczeć na kogoś 
- skrzyczeć, zbesztać 
- chmurzyć się, zasępiać, dąsać 
- zamykać na klucz, kluczyć 

(ketta, niem. I łańcuch) 
- łaskotać, łechtać 
- kłócić się, sprzeczać 
- pobrudzić, zabrudzić 
- naprawiać, przystosować 

(richten, niem. = nastawić, 
regulować) 

- naprawić, przygotować 
- silić się, nie dawać za wygraną 

wywyższać 
- oszczędzać, kutwić (sparen, 

niem. = oszczędzać, odkładać) 
- zamknąć, zamykać, więzić 

(sperren, niem = zagradzać, 
zamykać, tarasować) 

- żebrać, chodzić po prośbie 
- być zbyt pewnym siebie, 

zaczepiać 
- zabrudzone, nieuporządkowane, 

nieposprzątane 
- posprzątać, uporządkować 
- wkręcić, wcisnąć 
- wpaść gdzieś, wrobić się w coś 
- oszukać, wystrychnąć, nabrać 

kogoś 

* 
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GRZEGORZ ROGOWSKI 

Wiedźmy na stos 
Część 6 

ie wszystkie miasta stać było na utrzymanie własnego kata. Dlatego też upra 
wiający ten zawód mieszkali przeważnie w większych miastach. Do miasteczek, 
gdzie wykroczenia wymagające interwencji kata zdarzały się stosunkowo rzad

ko, w zależności od potrzeb sprowadzano go z innych ośrodków miejskich. Miastu, które 
kata wypożyczało, płacono za tę przysługę, natomiast kata wynagradzano według obo-

I wiązującej taryfy. 

i 

Wypożyczenia mistrza sprawiedliwości związane 
było nie tylko z posiadaniem odpowiedniej sumy 
pieniędzy, ale uzależnione również od dobrych 

stosunków, które winny łączyć władze zainteresowanych 
miast. Zdarzały się bowiem przypadki, iż prośbie użycze
nia kata odmawiano. 

Aby móc wykonywać tak specyficzny zawód, trzeba było 
przejść wszystkie stopnie nauki i praktyki tego rzemiosła. 
Jednym z niższych stopni była funkcja oprawcy, zwanego 
także rakarzem lub hyclem. Jego uprawnienia ograniczały się 
do wieszania i ćwiartowania skazańca, do wypalania piętna, 
ucinania uszu i rąk. Warto zauważyć, że obowiązki kata były 
bardziej zasadnicze, bowiem należało do nich stosowanie 
tortur, ogłaszanie wyroków i wykonywanie kary śmierci na 
różne sposoby. Do obowiązków oprawcy należało też dba
nie o czystość sanitarną miasta. Kolejnym stopniem wtaje
mniczenia była funkcja praktykanta, który pod czujnym okiem 
mistrza rewidował podsądnego, pozbawiał odzienia i wyko
nywał wszelkie czynności pomocnicze. Prawdopodobnie 
w okresie średniowiecza „szkoła katów" mieściła się 
w Bieczu, gdzie odbywały się liczne egzekucje. 

Za wykonywanie swojego zawodu dostawał kat stałe upo
sażenie. Dodatkowe usługi rozliczane były według taryfy urzę
dowej . Do tych wynagrodzeń dochodziły pieniądze uzyskane 
przez kata z handlu sznurami szubienicznymi oraz obciętymi 
członkami ofiar egzekucji. Zapotrzebowanie na te maka
bryczne talizmany było bardzo duże, wierzono bowiem 
powszechnie w ich moc uzdrawiającą. Należy wspomnieć, 
iż dodatkowym zajęciem mistrza sprawiedliwości było też 
leczenie ludzi. Związane to było z faktem, że lepiej od 
innych znał on ludzką anatomię. 

Zachowane dokumenty, dotyczące procesów domniema
nych czarownic w Nowem, świadczą o tym, że koszta zwią
zane ze sprowadzeniem kata były przyczyną rzadkiego korzy
stania z jego wysokich kwalifikacji. Starano się prowadzić 
sprawy sądowe w taki sposób, aby nie korzystać z usług „mi
strza świętej sprawiedliwości". W takich przypadkach wy
starczały zazwyczaj umiejętności oprawcy. Tym samym 
względy oszczędnościowe sprawiały, że sądy małych mia

steczek wydawały wyroki czasami o wiele łagodniejsze niż 
sądy ówczesnych „metropolii". 

W archiwaliach „nowskich" możemy zaledwie w jednym 
przypadku znaleźć zapis, który potwierdza, a nawet wymie
nia z imienia i nazwiska, wynajętego„mistrza sprawiedliwo
ści." Wspomniany dokument jest o tyle ciekawy, że dotyczy 
jedynego zachowanego opisu procesu zbiorowego. Wzmian
kowanym katem był Jan Godfryd Boxberg, tytułowany mi
strzem, którego wypożyczono z miasta Tczewa na okolicz
ność wykonania większej liczby wyroków. Powyższy proces 
odbywał się w 1747 roku i dotyczył czterech kobiet, którym 
„udowodniono" wspominanymi już metodami, kontakty 
z czartem. Jedna z nich przyznała się od razu do winy 
i w związku z tym, została skazana na stos z pewnym złago
dzeniem kary. Pozostałe kobiety: 

(...) Barbara Drąszkowa, Katarzyna Owczarka, Marian
na Kaczmarka, że grzech swój to jest wyprzysiężenie się 
Boga, Matki Najświętsztszej Świętych Pańskich, a czarta przy
jęcie długo ukrywały. Jednak, że będąc od sądu przyrzeczo
nego przy świadkach egzaminowane, które wyznały, że się 
Boga, Matki Najświętszej Świętych Pańskich wyprzysię-
gły, więc sąd podług prawa (...) tekstów z Pisma Świętego 
wziętych, potwierdzające swą powagą, że złoczyńcom żyć 
się ni edopuszcza na świecie. Zgładzisz złe z pośrodka was 
tak sądzi i dekretnie, ażeby żywo na stos były wrzucone i na 
proch spalone na przykład innym i na ukajanie się złych 
ludzi przez opatrznego Jana Godfryda Boxberga mistrza 
Tczewskiego. Co się wszystko ziścić ma mocą dekretu ni
niejszego kryminalnego. (...) 

Zgodnie z przyjętymi zasadami tortury nie mogły trwać 
dłużej niż jedną godzinę, nie należało ich również powta
rzać. Mimo to, sądy nagminnie nie przestrzegały tych zale
ceń. Przesłuchanie przy pomocy kata trwało z reguły tak dłu
go, dopóki nie padło z ust osoby oskarżonej przyznanie się do 
winy. Znany jest pochodzący z pierwszej połowy XVII wie
ku zapis, zawierający oświadczenie niemieckiego kata, skie
rowane do domniemanej czarownicy: 

Wezmę cię (na tortury) nie na dzień, dwa, trzy, nie na osiem 
dni, nawet nie na kilka tygodni, lecz na pół roku lub na rok, na 

KMR 17 



całe życie, aż się przyznasz; jeśli się nie przyznasz, zamączę 
cię na śmierć, a na koniec i tak zostaniesz spalona. 

Opis ten do dziś wywołuje dreszcze ale i niedowierzanie. 
Świadczy o tym, że czas tortur przedłużano w praktyce bez 
ograniczeń. Z pewnością podobnymi zasadami nie kierowa
ły się jedynie sądy zachodnioeuropejskie. Uwięzione pod za
rzutem kontaktów z diabłem kobiety, zdawały sobie sprawę 
z panujących w sądach zwyczajów, toteż w większości przy
padków przyznawały się do zarzucanych im zbrodni już pod
czas pierwszych tortur. 

Zdarzało się że przesłuchiwana osoba mimo wysiłków 
kata wytrzymywała tortury i nie przyznawała się do wysunię
tych wobec niej zarzutów. Sędziowie, widząc zatwardziałość 
oskarżonej jak też zmęczenie kata, zarządzali kilkugodzinną 
przerwę. W tym czasie odpoczywał nie tylko mistrz sprawie
dliwości i reszta oprawców, ale również dręczona niewiasta. 
Jej szarpane, rozrywane i przypiekane ciało mogło wreszcie 
odetchnąć. Przed przystąpieniem do dalszego badania nakła
niano czarownicę aby dobrowolnie przyznała się do winy. 
O dziwo osoba, która do tej pory odważnie znosiła cierpienia 
i zaprzeczała wszelkim zarzutom, przyznawała się do czynie
nia zła za namową diabła. 

Oto charakterystyczny wyjątek z zeznań, składanych przed 
sądem w Nowem, podczas procesu w 1704 roku: 

Przed drugimi torturami Marianna Rogalska upomnia
na skutecznie od uczciwego sądu, aby wziąwszy Pana Boga 
wszystkie skrytości serc przenikającego na pomoc, występ
ki swoje wypowiedziała, ani się z nimi dłużej sumienie swo
je obciążone mając taiła. Sama dobrowolnie i wyraźnie ze
znała, że czarownicą jest od trzech lat. 

Obawa przed ponownymi torturami i bólem była tak 
ogromna, że nieszczęśliwa kobieta wybierała świadomie 
śmierć na stosie. Niekiedy strach przed spaleniem, a może 
poczucie niewinności oraz chęć przeciwstawienia się opraw
com sprawiały, że kobiety postępowały inaczej niż w wyżej 
opisanym przypadku. Przesłuchiwana przez sąd nowski 
Marianna Kaczmarka wyznała: 

Takiej rezolucji byłam, że choć będę cierpiała, to się nie 
przyznam do niczego, tak sobie myślałam. Choć zostanę na 
mękach, to nie pójdę tam, gdzie drugie pójdą na śmierć. 
Wolę tu na mękach zostać. 

Zdarzało się, że przesłuchiwana niewiasta popadała wsku
tek zadawanego bólu w omdlenia, tym samym odrywając się 
na pewien czas od przerażającej rzeczywistości. 

Wspominana już Marianna Kaczmarka, poddana bada
niu w 1742 roku, doświadczyła opisanego zdarzenia: 

Wyznaję, żem w karecie jeździła z Drążkową na Łysą 
Górę, we cztery konie, Michałek (diabeł) był woźnicą, bar
dzo żałuję nieszczęśliwa, żem zataiła tego grzechu. Nieszczę
śliwa godzina moja, kiedym chciała wyznać na mękach, to 
mi się spać zachciało, nie czułam żadnych męków 

Nieczułe na tortury ciało męczono dopóty, dopóki opraw
cy nie uświadomili sobie, że wszelkie zabiegi mające dopro
wadzić do wyznań, stają się w danej chwili chybione. 

Wypadki śmierci na skutek tortur nie należały do rzadko
ści. Protokoły procesów nie wymieniają rzeczywistej przy
czyny zgonu. Pozostaje domyślać się, że chyba najczęściej 
były to ataki serca wywołane strachem lub ogromnym bólem. 
Ówcześni świadkowie wydarzeń przypisywali śmierć prze
słuchiwanej kobiety ingerencji czarta. Miał on rzekomo du
sić swą wspólniczkę po to, aby uniknęła sprawiedliwości. 

Kobiety, które najczęściej padały ofiarą zabobonu, pocho
dziły ze środowiska wiejskiego. Należy pamiętać, że niewia
sty ze wsi cechowało przyzwyczajenie do trudów i wszelkich 

niewygód co spowodowane było naturalnymi warunkami ży
cia na wsi. Dlatego przetrzymywały one dzielnie wielokrotne 
tortury. Zdawać by się mogło, że oskarżona wytrwale zaprze
czająca stawianym jej zarzutom powinna zostać uwolniona, 
a nawet mogłaby pociągnąć do odpowiedzialności oskarży
ciela. Jednak rzeczywistość była okrutna. W praktyce sądo
wej przytłaczająca większość niewiast, które bohatersko 
przetrwały wszystkie tortury, skazywana była podobnie 
jak tysiące innych na stos. Istniało bowiem przekonanie, 
że..zniesienie męczarni byłoby niemożliwe bez pomocy 
księcia piekła. Tym samym osoba, która przekroczyła próg 
izby tortur, w praktyce skazana była już przed rozpoczęciem 
badań na śmierć.,. _ 

Obrona oskarżonych była w zasadzie z góry skazana na 
niepowodzenie. Nawet posiadane alibi nie oddalało ciążących 
zarzutów, bowiem wszelkie niezgodności z linią oskarżenia 
można było zawsze tłumaczyć ingerencją mocy piekielnych. 
Sądy bez problemu znajdowały powody, dla których posą
dzane o czary kobiety mogły zostać wysłane na stos. Wyjąt
kiem, potwierdzającym tę ponurą regułę, był proces mający 
miejsce w 1701 roku. Przed sądem Miasta Królewskiego 
Nowe stanęła wówczas Anna Jerzewa Malinowa: 

(...) Na pierwszych torturach nic nie zeznała... Przed 
drugimi torturami będąc dobrowolnie pytana obwiniona aby 
cokolwiek w świecie źle zrobiła wyznała dobrowolnie, która 
także nic nie wyznaje, dlatego oną według prawa na drugie 
tortury kazał wziąć. Na drugich torturach od sprawcy cią
gniona będąc do niczego się nie przyznała. (...) Przed trze
cimi torturami obwiniona Anna będąc nakłaniana, żeby 
wyznała co kiedy złe przez złego ducha zrobiła, nic nie ze
znaje, a że nic nie zeznała na trzecich torturach (...) zaczym 
tedy uczciwy sąd nowski przestrzegając prawa i świętej spra
wiedliwości, nie uznając ją śmierci być winną. Za jej tedy 
występek uznał i błędy, że godna jest odgonienia od miejsca 
obecnego. (...) 

Tym razem oskarżona dzięki nadludzkiej wręcz wytrzy
małości i desperacji uszła spod ręki kata. Czy jednak ludzka 
zawiść nie przywiodła jej powtórnie przed oblicze sądu? Na 
ten temat, źródła milczą. 

W niektórych wypadkach, gdy posądzenia były wyjątkowo 
absurdalne, sąd skłonny był zwolnić od odpowiedzialności nie-
winną kobietę. Wówczas jednak wtrącał się zacietrzewiony tłum, 
który tylko ze znanych sobie powodów chciał pozbyć się okre
ślonej osoby. Pod wpływem wrogo nastawionej ludności, sąd 
decydował się na wydanie oczekiwanego wyroku. 

Wobec powszechnie przyjętych zasad, obowiązujących 
zarówno w Polsce jak też w całej środkowej i zachodniej 
Europie, kobiety którym udowodniono czarostwo, karane były 
śmiercią na stosie. Wyrok ten był ostateczny, ale mógł mieć 
bardziej lub też mniej zaostrzoną formę. Gdy czarownica przy
znawała się na torturach do kradzieży i profanacji na przykład 
hostii lub do innych świętokradczych praktyk wówczas za 
dopuszczenie się tak strasznego czynu, skazywano ją najpierw 
na upalenie rąk, którymi ważyła porwać się na Najświętszy 
Sakrament, potem wysyłano ją na stos. Dla wzmożenia cier
pień, można było zarządzić specjalne powolne spalanie. 

Niekiedy sąd decydował się na złagodzenie kary. Zarzą
dzał wówczas najpierw ścięcie mieczem, a dopiero później 
spalenie zwłok na stosie. Wypadki te miały miejsce wów
czas, gdy przesłuchiwana osoba dostatecznie szybko przyznała 
się do stawianych zarzutów, wyrażając żal i skruchę za popeł
nione czyny. Przed sądem ławniczym miasta Nowego, stanę
ła w 1747 roku między innymi Elżbieta Pasterka. Poddana 
torturom, przyznała się do zarzucanych jej czynów: 
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...że lubo ta (Elżbieta Pasterka) podobnie z drugimi Boga 
się wyprzysięga a czorta przyjęła, lecz bez wszelkiej trud
ności grzech swój tak ciężki Bogu obmierzły... przed sądem 
wyznała. Tak więc sąd przeczesny miasta J. K. M. Nowego 
powagą prawa decyduje, aby była przez egzekutora sądu 
sprawiedliwości mieczem karana i na stosie po ścięciu na 
proch spalona. 

Na łagodniejszą formę kaźni decydowali się sędziowie 
także wtedy, gdy wśród nich pojawiały się wątpliwości od
nośnie tego, czy oskarżona rzeczywiście była wspólniczką 
diabła. Ówczesne sądy nie były wolne od korupcji. Interwen
cja jakiegoś dostojnika również mogła spowodować złago
dzenie wyroku. 

Palenie na stosach osób, które padły ofiarą zabobonu, 
odbywało się przeważnie na Wyznaczonych miejscach, które 
zgodnie z tradycją wykorzystywane były na wykonywanie 
wszelkich egzekucji. Na wsi takie miejsce znajdowało się za
zwyczaj na granicy posiadłości wiejskich, w miastach nato
miast wyznaczone były do tego place. Nie należy zapominać, 
iż egzekucje gromadziły sporą ilość gawiedzi rządną krwa
wego widowska, dlatego miejsca kaźni były odpowiednio za
bezpieczone. 

Dla spotęgowania efektu wznoszono czasami stos nad wy
kopanym dołem. Ta mistyfikacja była potrzebna do tego, aby 
w pewnym momencie tłum przypatrujący się widowisku do
znał wrażenia, że płonąca czarownica zapada się pod ziemię. 

Budowę stosu zaczynano od wkopania w ziemię sporych 
rozmiarów pnia. Wokół niego, na wysokość kilku łokci, ukła
dano na przemian warstwę innych pni, smolnych drzew i sło
my. Nieszczęsną ofiarę przykuwano łańcuchami do głów
nego pnia konstrukcji. W ostatnim etapie przerażającego 
widowiska kat podkładał ogień. 

Gdy czarownica wstępowała na stos, jeden z sędziów 
zwracał się do niej z zapytaniem, czy potwierdza swe zezna
nia i czy podtrzymuje „powołanie" w stosunku do innych osób, 
które wymieniła podczas przesłuchania jako uczestników bie
siad na Łysej Górze. Często w obliczu śmierci skazane odwo
ływały swe „powołanie", co mogło oznaczać uwolnienie od 
tortur kolejnych osób. Inne natomiast potwierdzały swe do
tychczasowe zeznania, postępując zgodnie z zasadą: jeżeli ja, 
to dlaczego nie inne. 

Podczas egzekucji obecna była zwyczajowo osoba du
chowna, reprezentowana przeważnie przez miejscowego 
proboszcza. Przed podpaleniem stosu lub też nawet w cza
sie, gdy pierwsze języki ognia pochłaniały belki i słomę, 
zwracał się on do nieszczęśliwej ofiary przyjętym zwro
tem, by udając się przed oblicze Pana na sąd Boży, odpu
ściła swym oskarżycielom i sędziom wszystkie grzechy. 
Jak można się domyślać - i co znajduje potwierdzenie 
w źródłach historycznych - reakcje na słowa księdza były 
bardzo różne. Niektóre niewiasty po raz kolejny zarzekały 
się, iż są niewinne, inne prosiły o przebaczenie wszystkie 
osoby, które doznały od nich jakiejkolwiek krzywdy. Zda
rzały się jednak wypadki odnotowane przez protokolanta, 
gdy domniemane czarownice w poczuciu bezsilności wy
krzykiwały pod adresem sędziów i proboszcza wulgarne 
wyzwiska. 

Przeważająca większość procesów o czarostwo kończyła 
się wyrokami śmierci wydawanymi w majestacie prawa. 
Należy jednak pamiętać, że zdarzały się wyroki skazujące 
na lżejsze kary, a nawet uniewinniające. W XVI i na po
czątku XVII wieku, kiedy zwyczaj palenia czarownic nie 
zakorzenił się zbyt mocno, dość częste były procesy koń
czące się skazaniem ofiary na pręgierz lub wyświecenie. 
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Pręgierz, zwany także figurą sprawiedliwości, stawiany 
był przed ratuszem na rynku. Często przybierał on w mia
stach kształt rycerza (między innymi w Poznaniu). We wsiach 
pręgierze były prostsze, były to bowiem zwyczajne drewnia
ne słupy wkopane w ziemię. Do słupa tego przywiązywano 
skazanych, aby wystawić ich na publiczne pohańbienie i po
śmiewisko oraz aby wymierzyć odpowiednią liczbę plag. 

Wyświecanie poprzedzały zazwyczaj rózgi zadawane pod 
pręgierzem. Istota samej kary polegała na wypędzeniu wy-
świeconej osoby poza granicę wsi na tułaczkę po świecie. 
Wyrzucanie kobiety ze wsi odbywało się przy udziale wszy
stkich niewiast. W miastach wyświecanie urządzano nocą przy 
blasku płonących pochodni (stąd nazwa). Wyprowadzone 
z więzień kobiety obnażano i pędzono poza bramy miasta, ku 
rogatkom, sieczono je rózgami i oblewano pomyjami ku ogól
nej uciesze gawiedzi. Z wyroku sądu miasta Nowego, wyda
nego w 1706 roku, wyświecanie spotkało Mariannę Stępko
wą. Przed przystąpieniem do tortur przyznała się Marianna 
do winy i potwierdziła wszystko, czego sobie zażyczyli sę
dziowie. Mimo to, wzięto ją na tortury, podczas których po 
raz kolejny powiedziała jedynie to, co już wcześniej bez za
dawania mąk zeznała: 

Chcąc według należytości prawa skarać Mariannę Stęp
kową, uważając jednak te poważną rację, iż więc była opo
wiedziała wszystko sławetnemu sądowi, nie chcąc czynić 
gwałtownej obrazy Boskiej Marianna Stępkowa na miecz 
egzekutora świętej sprawiedliwości przysięgła w ten spo
sób, iż się nigdy na żadnych osobach tak zamkowej jako 
i miejskiej zwierzchności innych mścić w niczym teraz no 
i potem nie będzie i bliżej od miasta nad mil sześć wszerz 
i wzdłuż nie postoi i jeśliby w czymkolwiek teraźniejszą swoją 
przestąpiła przysięgę, bez wszelkiej zwłoki i respektu ogniem 
ma być na życiu ukarana, która że wypełniła przysięgę wy
dalona wiecznymi czasy od miasta. 

Wyroki stosunkowo łagodne wydawały sądy więk
szych miast szczególnie w wypadkach, gdy miały one 
pewne wątpliwości. Związane to było niezaprzeczalnie 
z wyższym poziomem umysłowym sędziów miejskich. 
Przyczyną łagodnego wyrok m o g ł y być także względy 
oszczędnościowe. Proces, który wymagał stosowania tor-
te i wykonania egzekucji, sporo kosztował. Koszta te wzra
stały, gdy konieczne było sprowadzenie kata, gdyż nie wszy
stkie miasta mogły się poszczycić posiadaniem własnego 
„mistrza sprawiedliwości". Z powyższego powodu rezygno
wano niekiedy ze swoistych „igrzysk", których punktem 
kulminacyjnym było przykładne ukaranie domniemanej 
czarownicy. 

Opinia publiczna na ogół niechętnie odnosiła się do 
złagodzenia wyroku, odbierano jej przecież tak upragnio
ną specyficzną formę rozrywki. Niekiedy zatwardziałe 
serca tłumu pobudzał do litości dopiero widok płonących 
kobiet wydających nieludzkie jęki. Z reguły jednak szyb
ko uświadamiano sobie, że kara spotkała przecież wspól
niczkę szatana, która dopuściła się niebywałych zbrodni, 
a taka osoba nie zasługuje na litość lecz na śmierć. Sądy 
w związku z powyższym musiały liczyć się z opinią tłu
mu, gdyż w wypadku niezgodnego z oczekiwaniami spo
łeczeństwa wyroku mogło dojść nawet do zaburzeń. Wy
darzenia takie miały miejsce na przykład w 1690 roku 
w Gnieźnie, gdzie sąd zwolnił dwie domniemane czarow
nice. Doszło wówczas w mieście do poważnych rozruchów, 
a rozwścieczony tłum chciał nawet zlinczować sędziów. Przy-
kład ten najlepiej ilustruje ciemnotę i fanatyzm ówczesnego 

| społeczeństwa. 







Pokonkursowa wystawa „Tczewianie w fotografii" odkryła dotąd nieuświadomioną 
chyba prawdę: warto przeglądać stare albumy i co pewien czas uporządkować pudła 
z fotografiami sprzed kilkudziesięciu lat. Nie tylko po to, by je odkurzyć, ale dlatego, 
żeby sięgnąć pamięcią do owych odległych lat, które zostały na tych zdjęciach zareje
strowane. 

ROMAN LANDOWSKI 

Ekspozycja tożsamości 

Są ludzie, którzy do fotografii nie przywiązu
ją wagi. Nie wykonują zdjęć i sami nie gro
madzą ich. Jest im to obojętne, czy zostawią 

po sobie jakiś ślad. Po prostu chyba nie kojarzą że 
wynalazek fotografii jest tym dla obrazu, czym pi
smo dla mowy. Niektórzy zauroczeni współczesno
ścią i „świetlaną przyszłością" niszczyli dowody 
przeszłości. Wyrzucali wszelkie „starocie". Często 
postępowano tak wobec sprzętów czy rodzinnych 
pamiątek, podobnie też nie szanowano zmatowiałych 
fotografii. Niekiedy nie pamiętamy już, kto na nich 
widnieje, ale to nie powód, by je wrzucać do pieca. 
Ale są i tacy, co nawet z pożogi wojennej, oprócz 
osobistych dokumentów, w pierwszym rzędzie ra
towali rodzinne albumy z fotografiami! 

Miłe są rodzinne spotkania, podczas których 
ogląda się pożółkłe zdjęcia, w komentarzu dodając 
jakieś nowe szczegóły, istotne fakty uzupełniające 
wiedzę o wspólnych przodkach, I ile na tych foto
grafiach historii, tej rodzinnej i powszechnej. Są na 
nich nie tylko ludzie, którzy dawno odeszli z ziem
skiego padołu, ale też nie istniejące już obiekty, 
zmienione ulice, jakieś fakty, o których mieliśmy 
dotąd bardzo mgliste wyobrażenia... 

„Tczewianie w fotografii" są dowodem prze
trwania tożsamości tych, którzy odważyli się zgło
sić swoje pamiątki do konkursu. Jest na tych zdję
ciach cały niemal duch miasta: niegdysiejsza modą 
urok towarzyskiego życia co działo się w kulturze, 
gdzie i którędy spacerowano, jak powstawało to, 
co nie dotrwało naszych czasów. 

Zza pozoru prywatności wyłania się niekiedy 
oblicze Tczewa: wygląd parku czy śródmiejskiej 

ulicy, okna wystawowego jakiegoś sklepu, wnętrze 
balowej sali. A przecież ludzie, a to oni tworzyli 
miejską społeczność, są na tych zdjęciach jak 
żywi - w wojskowym mundurze, w sukni ślub
nej, w zimowym palcie, w zapomnianych dzisiaj 
cylindrach - a wśród nich również te dzieciaki, 
boso biegające obok orkiestry. 

Wiele z tych zarejestrowanych scen nie sposób 
opisać. Gdyby nie fotografia, obecne na nich fakty 
i zdarzenia po prostu nigdy by nie zaistniały. Czę
sto dopiero wtórna analiza zawartości zdjęcia i ja
kiś pośredni zupełnie szczegół uświadamia war
tość pożółkłego kartonika. Portret na ścianie 
w mieszkaniu, tabliczka z nazwą placu na murze, 
dystynkcja na pagonie, kształt czapki, szyld nad 
sklepem - to wszystko sfotografowane zupełnie 
przypadkowo wzbogaca informację o tamtych od
ległych latach, a czasem jest jedynym źródłem 
wiedzy czy potwierdzeniem dotychczasowej tyl
ko hipotezy. 

Poza ludźmi i miastem kolejnym bohaterem tych 
zdjęć jest czas. Ten czas uwieczniony przez foto
grafującego. Musi przecież robić wrażenie zdjęcie 
pożaru z 1900 roku lub jakiegoś przodka w mun
durze pruskiej armii. A jeszcze uzewnętrznia się 
czas w konfrontacji, na przykład gdy do rodzinne
go zdjęcia prababki dostawić familię wnuka który 
też może już być dziadkiem... 

Siłą tej wystawy jest tożsamość ludzi znanych 
z imienia i nazwiska opisujących obrazami rodo
wód, kory skupia niekiedy cały wiek. Nie są to ano
nimowe postacie. Ci tczewianie żyli w tym mieście 
i opowiadają o nim bez tajemnic. 
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TADEUSZ MAGDZIARZ 

Piesza wędrówka wokół Czarnej Wody 
Jastrzębie - Zimne Zdroje 

Na kolejną wycieczkę, zorganizowaną przez 
Nadwiślański Klub Krajoznawczy „Trsow", uda
liśmy się do Czarnej Wody. Wędrówka odbyła się 
szlakiem konspiracyjnej drukarni z lat okupacji, 
którą poprowadził bezpośredni uczestnik tamtych 
wydarzeń, Józef Weltrowski ps. „Pstrąg". 

CZARNA WODA to malownicze miasteczko poło
żone w Borach Tucholskich nad rzeką Wdą, zwaną też 
Czarną Wodą. Przyjąć można, że jako osada wykształciła 
się pod koniec XVIII wieku z folwarku, którego właści
cielem był szlachcicu nazwisku Szturmowski (Sztormow-
ski). Między wojnami światowymi wzdłuż szosy (ul. Sta
rogardzka) powstało osiedle parterowych, podobnych do 
siebie, domków z czerwonej cegły. W roku 1931 było 
ich 31. Dynamiczny rozwój wsi nastąpił wówczas, gdy 
rozpoczęto w litach 1947-1948 budowę Zakładów Płyt 
Pilśniowych. 

Czarna Woda jest najmłodszym miastem Pomorza, 
istnieje bowiem od 1 stycznia 1993 roku. Leży na obsza
rze 2775 ha, z czego 54% powierzchni stanowią tereny 
leśne. Miasto nie posiada znaczących zbytków architek
tonicznych, możemy jednak zobaczyć: zespół parterowych 
budynków z czerwonej cegły, aleję 150 letnich lip i drew
niany dom kryty strzechą. Kościół pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej należy wprawdzie do obiektów współ
czesnych, ale warto go odwiedzić ze względu na obecną 
tam drogę krzyżową namalowana przez Tadeusza Rupie-
wicza. Ciekawym punktem Czarnej Wody jest drewniany 
budynek przy ulicy Starogardzkiej 11, gdzie mieści się 
Stała Wystawa Przyrodnicza Borów Tucholskich i Doli
ny rzeki Wdy. Jest to początek mającego tu powstać Mu
zeum Przyrodniczego Borów Tucholskich. 

Z dworca PKP idziemy w prawo wzdłuż torów do prze
jazdu kolejowego. Dalej kierujemy się do widocznego 
pomnika. Stoi on przy drodze do Wiecka i Leśnej Huty. 
Pomnik Czynu Zbrojnego Kolejarzy Ziemi Gdańskiej 
i Pomorza, zbudowany według projektu W. P i e t r o n 
i W. Sampa, został odsłonięty w 1969 roku. Na pomniku 
wyryte są napiły: Pamięci Kolejarzy Ziemi Gdańskiej 
i Pomorza, Pomordowanym i Poległym z Hitlerowskim 
Najeźdźcą w latach 1939-1945 - Kolejarze DOKP 
Gdańsk, Są tam też inne napisy: Westerplatte, Oksywie, 
Poczta Polska, Kosynierzy Gdyni, Wał Pomorski, miej
sca walk o wyzwolenie Pomorza i Wybrzeża Gdańskiego. 

Po zapaleniu znicza wracamy do przejazdu kolejowe
go i dalej ulicą Dworcową, obok młyna Wolanin, prze
chodzimy przez szosę Tczew - Chojnice. Dalej przez las, 
ulicą Leśną, dochodzimy do ulicy Starowiejskiej. Przy bu
dynku nr 35 skręcamy w prawo i po chwili jesteśmy przy 
Wdzie. Po przekroczeniu rzeki znajdziemy się już na te
renie wsi Jastrzębie. Z okolicznego wzgórza rozpościera 

się piękny widok przeciwległe wzniesienia i zakola 
Wdy. W dole widać tak zwane Szparczyska. To tam, na 
skarpie Wdy lub niedaleko przy niej, w 1939 roku zako
pane zostały naczynia liturgiczne (złote monstrancje i kie
lichy) z czterech okolicznych kościołów W tym z Kaspa-
rusa. Ukryli je księża wraz z sołtysem Jastrzębia, Janem 
Szmaglińskim. Niestety, do tej pory skarbów tych nie 
udało się odnaleźć, ponieważ świadkowie tego zdarzenia 
już nie żyją; zmarli w wyniku prześladowań hitlerowskich 
okupantów. 

JASTRZĘBIE prawdopodobnie było już wymienia
ne w dokumentach z XV - XVI wieku. Jest to niewielka 
wieś, o zaledwie osiemnastu zabudowaniach leżąca nad 
malowniczo wijącą się tutaj Wdą. 

Zmierzamy do zabudowania Jastrzębie 11, gdzie 
w latach 1941-1943 znajdowała się tajna drukarnia. O jej 
losach opowiada nam Józef Weltrowski. 

Po wybuchu drugiej wojny światowej jedną z form 
podtrzymania ducha polskości było potajemne drukowa
nie gazetek i ich kolportaż. W tym celu wuj Józefa We-
ltrowskiego.. Julian Szmagliński, nawiązał w 1940 roku 
kontakt z grupą partyzantów „Gryfa Pomorskiego". Przez 
pewien czas zastanawiano się gdzie ulokować drukarnię. 
Wiosną 1941 roku, po spotkaniu wszystkich zaintereso
wanych, podjęto decyzję, że miejsce dla drukarni zosta
nie usytuowane w zagajniku obok pola Genowefy i Józefa 
Weltrowskich w Jastrzębiu. Na takie rozwiązanie począt
kowo nie wyrażał zgody właściciel gospodarstwa. W koń-
cu, po namowach żony, Józef Weltrowski (senior) ustąpił 
i wówczas ustalono, że bunkier wykopany zostanie w szo
pie, która stała na skarpie rzeki; Podczas kolejnego spo
tkania została zaprzysiężona cała rodzina Weltrowskich. 
Szefem drukarni został Ludwik Kossak-Główczewski 
(ps. Japan). 

Budowę bunkra trwała miesiąc. Wejście do niego, 
przez otwór 50 x 60 cm, znajdowało się pod skrzynią 
z piaskiem w garażu powozu konnego. Powierzchnia bun
kra wynosiła około 15 m2 a jego wysokość 2 m. Ręczną 
maszynę drukarską, typu „Tygiel" oraz czcionki wykra
dziono z Czerska w dniu 6 kwietnia 1941 roku. Druk roz
poczęto na przełomie maja i czerwca tego samego roku. 
Gazetka nosiła tytuł Głos Serca Polskiego, której wyda
no w okresie działania drukarni około 30 numerów w na
kładzie od 500 -1000 egzemplarzy. Materiały do druku 
napływały za pośrednictwem skrzynki kontaktowej, umie
szczonej na skraju lasu. 

W 1943 roku gestapo wpadło na trop drukarni; 
w okolicy pojawił się fałszywy ksiądz („Pupilek"), będą
cy prawdopodobnie niemieckim agentem. Te okoliczno
ści zmusiły do likwidacji drukarni. Zdemontowano ją 
i wywieziono a jej części zakopano w różnych miejscach 
na terenie lasu Weltrowskich. Zasypano również bunkier. 
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Dzisiaj w miejscu konspiracyjnej drukarni znajduje 
się ogródek przydomowy. 

Dalszy etap wędrówki prowadził drogą leśną w kie
runku Osiecznej, do Kamionki, gdzie zostały zakopane 
części zdemontowanej maszyny drukarskiej wraz z czcion
kami. W tym celu wykorzystano wyrobisko niemieckiej 
firmy Dukendorf. 

Zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej dru
karnią zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa, na które
go polecenie wydobyto poszczególne części maszyny 
i przekazano je do Starogardu. W 1996 roku grupa po
szukiwaczy „Latebry" z Gdańska, przy pomocy Józefa 
Weltrowskiego, przeprowadziła poszukiwania na tych 
terenach w wyniku czego odnaleziono jeszcze czcionki, pod
kłady i zaciski do segregatorów. Szczególną uwagę zwraca
ją metalowe klisze z rysunkami przedstawiającymi komi
niarza czy pannę opartą o pomnik pod plączącą wierzbą. 

W innym miejscu, na nadrzecznej skarpie, wymienieni 
już poszukiwacze, odnaleźli gilotynę do cięcia papieru, 
(na której widnieje napis: „No 3431. Karl Krause - Leip-
zig") i butelki z zachowanymi oryginalnymi egzempla
rzami drukowanej gazetki. Należy przypuszczać, że pod 
ziemią znajdują się jeszcze inne świadectwa konspiracyj
nej działalności. 

Idąc dalej, przewodnik wyprawy, Józef Weltrow-
ski, prowadzi nas wysoką skarpą w dół rzeki skąd roz
tacza się urokliwy widok na dolinę Wdy. Dochodzimy 
do końcowego fragmentu pola rodziny Weltrowskich 
przez miejscowych zwanego Krzyżek. Na tym odcin
ku Wda przyspiesza swój bieg i dlatego w latach mię
dzywojennych planowano w tym miejscu wybudować 
zaporę i wodną elektrownię. Idąc wzdłuż Wdy docho
dzimy do kolejnej wioski. 

ZIMNE ZDROJE, wieś o zwartej zabudowie leży na 
brzegu Wdy 105-121 m npm. W roku 1652 tereny te za
siedlił starosta borzechowski Jan Kos (1626-1655), 
późniejszy wojewoda chełmiński (1648-1662). Dalsi osa
dnicy przybyli tu w 1665 roku. Kolejny dokument osad-
czy został, wystawiony w roku 1683 przez następnego 
starostę borzechowskiego Aleksandra Kęsowskiego-Baut-
zendorfa, świadczy o dalszej akcji osiedleńczej. 

W tamtych czasach przez Wdę przeprawiano się 
w bród. Dzisiaj mieszkańcom tych terenów służy wybu
dowany w latach 1962-1963 most drewniany, o nośności 
6 ton. wsparty na dwunastu betonowych podporach. 

We wsi, pod numerem 16, znajduje się wzniesiony 
w 1870 roku budynek z czerwonej cegły. Jest to dawna 
szkolą, gdzie w 1906 roku 55 uczących się tam dzieci. 

zastrąjkowało przeciwko nauczaniu w języku niemieckim. 
Po wejściu na te tereny w 1939 roku okupantów niemiec
kich szkoła doświadczyła większych prześladowań niż 
w latach zaboru pruskiego. Świadczy o tym tablica umie
szczona na budynku: 

Władysław Szablewski 
nauczyciel tej szkoły 
został zamordowany 
przez siepaczy hitlerowskich 
w październiku 1939 r. 
Cześć Jego Pamięci 

W centrum wsi stoi trzystopniowa kapliczka przydroż
na, wzniesiona w 1934 roku, z figurą Matki Boskiej. Przy 
drodze z Łęga i Czarnej Wody do Klanin, Osiecznej 
i Osówka, na polu państwa Kaszubowskich, stoi krzyż po
święcony przez ks. Jana Kiczka (proboszcza parafii Łąg), 
ks. Romana Bruskiego (proboszcza parafii Czarna Woda) 
i ojca Mirosława Kropidłowskiego (misjonarza Werbisty 
z Brazylii) w dniu 14 lipca 1996 roku. 

Z Zimnych Zdrojów udajemy się w kierunku Czarnej 
Wody. Po drodze spoglądamy jeszcze na ruiny młyna, 
który na dopływie Wdy zwanym Struga istniał od niepa
miętnych czasów. Wiadomo, że w roku 1892 młyn wod
ny należał do Polaka o nazwisku Dembiński; następnie 
w latach międzywojennych stanowił własność Prylów 
(prawdziwe nazwisko polskie Pestka), a w okresie dru
giej wojny światowej należał do Niemca Malkiego. Po 
zakończeniu działań wojennych uległ częściowemu zni
szczeniu, sprawna była tylko turbina. Dzisiaj obiekt jest już 
całkowitą ruiną. 

Na skrzyżowaniu dróg (Czarna Woda, Lubiki. Zimne 
Zdroje, Osówek) Józef pokazuje pozostałości kapliczki 
przydrożnej, która stała w tym miejscu aż do 1940 roku. 
Kapliczkę tę zniszczył syn Malkiego - Alfred. Jak prze
kazał Józef, dokładnie rok po tym postępku Alfred zginął 
na froncie wschodnim, zapewne była to kara za zniszcze
nie upamiętnionego miejsca. 

Stąd do Czarnej Wody już niedaleko. Zanim jed
nak tam dojdziemy, musimy przejść przez kompleks 
sztucznych łąk, które nawadniane są systemem kana
łów zbudowanych w latach 1840-1848 przy okazji bu
dowy Kanału Wdy. W Czarnej Wodzie kończy się nasz 
piętnastokilometrowy szlak, obfitujący w leśne uroki 
i bogaty w historyczne wydarzenia. 

Zainteresowanym, chcącym dowiedzieć się czegoś 
więcej o działalności drukarni, polecam książkę Józe
fa Weltrowskiego pt.: „Drukarnia w Borach Tuchol
skich z. lat 1941-1943". 
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a Kociewiu, według stanu na ko
niec 1997 roku, mamy 20 rezerwa
tów przyrody. W tej liczbie uwzglę
dnia się już te projektowane, które 

niebawem zostaną włączone do oficjalnego re
jestru. Najwięcej, bo osiem rezerwatów mieści 
się na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowe
go, którego dyrekcja mieści się w Osiu. 

Krajobraz wdeckiego parku jest szczególnie 
urokliwy. O potrzebie jego ochrony i panującej 
w nim przyrody wiedziano dawno temu. Już 
w 1827 roku ochroną objęto uroczysko z cisami 
w Wierzchlesie, położonym nieco poza granica
mi Kociewia, a znanym z prac plastycznych Leona 
Wyczółkowskiego. Jest to najstarszy w Polsce ob
szar chronionej przyrody. Natomiast starania 
o objęcie ochroną skupiska jarzębu brekinii 

sosnowego starodrzewia kolonie czapli. Nato
miast Krzywe Koło jest uroczyskiem w Pętli 
Wdy, nieopodal Kasparusa. Nieco na zachód od 
tejże starej borowiackiej wsi leży Zdrojno, naj
większy rezerwat (168 ha) na ziemi kociewskiej. 
Jest to długi odcinek rzeczki Brzezianek, prze
znaczony wraz z leśną i łąkową roślinnością dla 
odnowienia gatunku bobra europejskiego. Za
mysł się powiódł: potomstwo wprowadzonych 
do rezerwatu pięciu par bobrów rozprzestrzeni
ło się na dalsze obszary Kociewia i Borów Tu
cholskich. 

W nadwiślańskiej części Kociewia, koło Opa
lenia znajdują się cztery enklawy prawnie chro
nionej przyrody. Wiosło Małe i Wiosło Duże są 
rezerwatami leśnymi, gdzie w naturalnych wa
runkach na stromych zboczach doliny Wisły za-

koło Szczerkowa sięgają 1895 roku. Te właśnie 
stanowiska brzęków Zygmunta Czubińskiego 
prawnie zaczęto chronić dopiero w 1975 roku. 
Rezerwat należy do jednego z największych, zaj
muje bowiem 102 ha. 

Pozostałe rezerwaty Wdeckiego Parku Kra
jobrazowego chronią przede wszystkim kra
jobraz i osobliwości wodno-torfowiskowe. 
Wśród nich Jezioro Piaseczno, drugie co do 
wielkości (158 ha) łączy obie te cechy: wybitne 
walory widokowe i szatę roślinną gatunków ba
giennych, w tym stanowiska fiołka torfowego. 

Dolina Wdy i Dolina Ryszki to projektowa
ne rezerwaty krajobrazowe, w których cenne są 
wszystkie elementy przyrody. Jezioro Miedźno, 
równie piękne pod względem widokowym, jest 
ptasim rajem. To tutaj gnieżdżą się liczne gatun
ki ptactwa wodnego i błotnego. 

Podobnie urokliwe są rezerwaty w okoli
cach Osieka. Czapli Wierch, jak sama nazwa 
wskazuje, chroni gnieżdżące się na wierzchu 

chowały się na wierzchowinach zbiorowiska grą
du sosnowo-dębowego z dodatkiem lip i grabów. 
Rezerwaty Opalenie Dolne i Opalenie Górne 
obejmują fragment nadrzecznego stoku Młyńskiej 
Strugi pod Rakowcem. Osobliwością przyrodni
czą tych miejsc są najdalej na północ wysunięte 
stanowiska ciepłolubnej roślinności stepowo-le-
śnej. 

Warto pamiętać, że rezerwaty przyrody stwa
rzają szansę przetrwania gatunków roślin i zwie
rząt żyjących w naturalnych warunkach. Wraz 
z nimi przetrwać musi także ich siedlisko. Poza 
względami ściśle przyrodniczymi w rezerwatach 
zachować należy naturalne wartości kulturowe 
i krajobrazowe. 

Jedno jest pewne: wraz z pulsem nieskażonej 
przyrody przetrwa również człowiek. Niszcząc 
przyrodę człowiek skraca życie sobie i swoim 
następcom. 

Roman Landowski 
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Korzystając z obecności w Osiu, przekazujemy za Informatorem Koła Terenowego 
nr ITowarzystwa Miłośników Borów Tucholskich „Głos Osia", fragmenty tekstu Ilustro
wanego przewodnika po województwie pomorskim, wydanego w 1924 roku (Lwów -
Warszawa). Popularna w latach międzywojennych książka była podstawowym źródłem 
wiedzy turystycznej o regionie pomorskim. Interesujące nas, niżej zamieszczone, frag
menty dotyczą okolic Osia, do dzisiaj niezmiennie atrakcyjnych. W przedruku zachowa
no zasady pisowni występujące w oryginale, uwspółcześniono nieznacznie stylistykę. 

MIECZYSŁAW ORŁOWICZ 

Wycieczka po borach 
OSIE , duża wieś o charakterze miasteczka o 2.800 mie

szkańcach, w czem trzecia część ewangelików, Hotel Raj-
kowskiego. Wieś, która jest największą wsią powiatu 
świeckiego, jest centrem Borowiaków Borów Tucholskich. 
Niegdyś był to punkt skrzyżowania głównych gościńców, pro
wadzących przez Bory Tucholskie, a znaczenie Osia upadło 
po wybudowaniu kolei. Tędy prowadziła główna droga do 
Prus Książęcych, którędy w roku 1806 uciekał król pruski, 
a za nim następował Napoleon. Kazał on rozszerzyć drogę, 
która nosi do dzisiaj nazwę drogi Napoleona. Parafia była tu 
jeszcze w XIII wieku, obecny kościół katolicki pochodzi 
z 1822 roku, odnowiono go i rozszerzono w 1901 roku. Część 
stara zbudowana jest z pruskiego muru wraz z wieżą, zaś 
nowe murowane neogotyckie prezbiterjum dostawiono we
dle projektu architekta Saegerta. Jest nadto kościół ewange
licki z wysoką wieżą, murowany z 1865 roku, zbudowany 
kosztem towarzystwa Gustawa Adolfa. 

Dla zwiedzenia Borów Tucholskich wskazaną jest wy
cieczka do Osieka (25 km na północ), dokąd droga prowadzi 
bez przerwy lasem. Po drodze piękne, wąskie a długie jezio
ro Miedźno (80 mnpm), otoczone dość wysokimi zalesiony
mi brzegami. Przy północnym kącie jeziora stoi na jego za
chodnim brzegu leśniczówka Orli Dwór, obok której rośnie 
wspaniała lipa. Północna część jeziora, zabagniona, roi się od 
rzadkich gatunków wodnego ptactwa. Spotyka się tu leśne 
puchacze, czarne bociany i sokoły. Na łąkach nadbrzeżnych 
piękne kwiaty. Na zachód od leśniczówki (5 km na północ od 
Osia) leży Szczyrkowa. Jest to rewir leśny, który obejmuje 
partję lasu liściastego obszaru 190 ha, położoną wśród lasów 
sosnowych. Osobliwością Szczyrkowej są brekinie, wymie
rające już drzewo liściaste, którego tu jest jeszcze około 100 
egzemplarzy w rewirze 210. Stanowią one rezerwat przyro
dy, a najpiękniejsza z brekin ma 26 m wysokości i 240 cm 
obwodu. Las ten szczególnie pięknie przedstawia się w jesie
ni, kiedy poczerwieniałe liście brekiń barwnie odbijają od po
żółkłych liści buków i zielonych dębów. Szczyrkowa jest czę
sto przedmiotem wycieczek przyrodników, a w niemieckiej 
literaturze naukowej posiada ze względu na swe osobliwości 
fauny i flory wiele monografij. Ze Szczyrkowej można po
wrócić wprost do Osia, lub ku zachodowi do Tlenia. Chcąc 
wycieczkę ułożyć jako południową należy iść 5 km z Osia 
na wschód dawną drogą napoleońską aż do Sobińskiej rze
ki, stąd na północ wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Miedź
no do Orlego Dworu (3 km), a po zwiedzeniu Szczyrkowej 

powrót do Tlenia (12 km), ogółem 20km co zabierze 6-7 
godzin czasu. 

T L E N , centrum Borów Tucholskich, mała osada leśna 
nad Czarną Wodą, którą przekracza tor kolejowy po wyso
kim pięknym wiadukcie. Po budowie kolei zaczął się Tleń 
szybko rozwijać jako letnisko i miejsce wycieczkowe mie
szkańców miast okolicznych, powstały też wille letników 
i restauracje. Pensjonat Schauera. Położenie wśród lasów, ką
piele w Czarnej Wodzie, mającej charakter rzeki górskiej, 
czyste powietrze leśne, obok wygodnego połączenia kolejo
wego, podnoszą wartość Tlenia jako letniska. Obok hotelu, 
który Niemcy nazywają kurhausem, park z restauracją letnią. 

Piękna wycieczka na północ doliną Czarnej Wody do 
oddalonej 6 km od leśniczówki Stara Rzeka. Czarna Woda 
tworzy tu piękną, głęboko wciętą dolinę leśną, przecinając 
morenę polodowcową. Z powodu dość znacznego spadku 
(2 m na 1 km) i głazów zaścielających dno rzeki, ma ona 
charakter rzeki górskiej. Brzegi i zbocza porasta las liściasty, 
w którym przeważają buki. Najwęższe miejsce doliny, nazwa
no Piekłem. Ścieżki są po obydwóch brzegach rzeki. We wsi 
Stara Rzeka skromna gospoda. Także dalej na północ aż po 
Błędno, przedstawia się dolina Czarnej Wody bardzo roman
tycznie. Płynie ona tu wśród starego lasu. W rewirze 68 stoi 
na zachodnim brzegu rzeki, na skraju łąk, jedna z dwóch za
chowanych starych sosen bartnych. 

Idąc z Tlenia na południe gościńcem do Bydgoszczy, do
chodzimy po 2 km, do mostu na Ryszce, obok wsi Wierz
chy. Rzeka płynie ku zachodowi do Czarnej Wody, tworząc 
liczne zakręty wśród pięknego lasu mieszanego, tzw. Zato
ki Ze dworu w Wierzchach, malowniczo położonego nad 
stawem, ładny widok na dolinę Ryszki i Zatoki. 

Na wschód prowadzi z Tlenia gościniec do Osia, wiodą
cy przeważnie lasem wśród ładnych grup buków i dębów. 
Równolegle prowadził stary trakt napoleoński, którego re
sztki pozostały w lesie. Ku zachodowi prowadzi ten sam go
ściniec niemal bez przerwy lasami do Tucholir 28 km); po 
drodze nadleśnictwo Trzepciny nad jeziorem. 

S A R N I A G Ó R K A , nadleśnictwo. W sąsiedztwie 
Laski, gdzie do niedawna była czynna ostatnia smolarnia 
w Borach Tucholskich. Na wschód jezioro Piaseczna, na po
łudnie Zazdrość, obok której w grupie drzew przy torze ko
lejowym stoi Królewska sosna, najokazalsza sosna Borów 
Tucholskich. Ma ona 3,7 m średnicy i 34 m wysokości, lecz 
jest już na poły uschnięta. 
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BEATA MARIA KOWALEWSKA 

W kręgu kuźni polskości 
O pelplińskim Collegium Marianum 

Część II 
N A U C Z A N I E J Ę Z Y K A P O L S K I E G O 

Sytuacja szkolnictwa średniego na Pomorzu Gdańskim 
w XIX i na początku XX wieku 

Nauka języka polskiego w szkolnictwie średnim 
stanowiła ważne zagadnienie, bowiem chodziło 
o kształcenie w języku ojczystym przyszłej in

teligencji Pomorza. Język polski był jedynym przedmiotem, 
na którym mogło się oprzeć wychowanie patriotyczne, mło-
dzieży, dlatego społeczeństwo polskie Prus starało się o wpro
wadzenie i utrzymanie tego przedmiotu w szkołach średnich. 

W latach 1815-1920 na terenie Pomorza Gdańskiego 
istniało 21 szkół, w których uczono języka ojczystego. Były 
to gimnazja w Elblągu, Toruniu, Chojnicach, Chełmnie, 
Wejherowie, Wałczu, Brodnicy; dwie szkoły w Gdańsku 
(W tym Akademia Handlowa). Nauka języka polskiego 
odbywała się również w progimnazjach w Pelplinie, Ku
rzętniku, Nowym Mieście Lubawskim, Lubawie i w Świe-
ciu nad Wisłą, a także w seminariach nauczycielskich 
w Grudziądzu, Kościerzynie, Tucholi i Luhawie oraz w peł
nych średnich szkołach żeńskich mieszczących się w Ko
ścierzynie i Toruniu. Przez cały okres 1815-1920 lekcje 
języka polskiego utrzymały się tylko w szkołach średnich 
w Wałczu, Kościerzynie i Pelplinie. 

Język polski był w szkołach średnich tylko tolerowany, 
a władze pruskie wyrażały zgodę na prowadzenie zajęć z ję
zyka ojczystego zazwyczaj tylko pod silną presją Kościoła, 
śmiałych i częstych wystąpień posłów polskich w Berlinie 
(np. Ignacy Łyskowski), wspomaganych przez petycje z dzie
siątkami tysięcy podpisów. Ludność polska orgnizowała wie
ce protestayjne, poza tym do agitacji przyłączała się prasa, 
powoływano do życia polskie towarzystwa i związki. 

Młodzież polska nie uległa germanizacji, ducha patrio
tycznego podtrzymywał rozwijający się ruch filomacki, który 
wpływał na samokształcenie w języku polskim, zachęcał do 
poznawania literatury i historii. Przykładem świadczącym 
o patriotyzmie młodzieży polskiej był głośny proces toruń
ski z 1901 roku. 

Na terenie Prus Zachodnich prowadziło swoją dzia
łalność Towarzystwo Pomocy Naukowej (TPN), powsta
łe w okresie Wiosny Ludów w Chełmnie (1848). Celem 
towarzystwa było finansowe wspieranie uczącej się młodzieży, 
co w efekcie przyczyniało się do rozwoju zastępów inteligencji 
polskiej na Pomorzu. Akcję stypendialną prowadził także Ge
neralny Wikariat w Pelplinie. Pomocy udzielano uczniom 
w Chojniacach, Chełmnie, a nawet Wejherowie, Gdań
sku, Toruniu i Wałczu. 

Plan nauczania języka polskiego i jego realizacja 

C llegium Marianum w Pelplinie było jedną z nie
wielu szkół średnich na terenie Pomorza, w której 
przez cały czas niewoli, aż do roku 1920, język 

polski był przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich 
uczniów, a lekcje języka polskiego nie zostały zniesione 
nawet po głośnym procesie toruńskim. 

Istniały dwa główne czynniki sprzyjające zachowaniu ję
zyka ojczystego w progimnazjum. Pierwszy wynikał z pry
watnego charakteru szkoły pelplińskiej. Należy przypo
mnieć, że było to progimnazjum biskupie, więc wpływ 
pruskich władz oświatowych był ograniczony, m.in. nie 
obowiązywały w niej przepisy z 1889 i 1900 roku, zmie
rzające do likwidacji języka polskiego. Drugi czynnik, nie-
jako chroniący polskość w tym zakładzie, wypływał z zadania 
stawianego Collegium Marianum. Szkoła miała wykształ
cić przyszłych kandydatów do stanu duchownego, a prze
cież większość ludności katolickiej Pomorza była Polakami. 
Zarówno władze świeckie jak i kościelne doskonale zdawa
ły sobie sprawę z tego, że przyszli księża nie będą mogli 
wypełniać swoich obowiązków duszpasterskich, nie znając 
ojczystego języka diecezjan. 

Do roku 1872 sprawy organizacyjne, związane-ż nau
czaniem języka polskiego w szkolnictwie średnim Prus 
Zachodnich, były regulowane niejednolitymi przepisami 
prawnymi pruskiego Ministerstwa Oświaty. Dlatego przy
dział godzin na ten przedmiot, jego charakter obowiązko
wy czy nadobowiązkowy, struktura planu nauczania, były 
różnie ustalane w poszczególnych zakładach. 

Od początku istnienia Collegium Marianum język pol-
ski był uwzględniony w planie lekcji. W roku szkolnym 
1836/37, kiedy szkoła posiadała tylko jedną klasę, na język 
ojczysty przeznaczono dwie godziny tygodniowo, a lekcji tych 
udzielał kapelan biskupi, ks. Rudolf Hentschel. Uczono gra
matyki, dokonywano tłumaczeń z języka polskiego na język 
niemiecki i odwrotnie. W każdy czwartek podczas kateche
zy biskup Anastazy Sedlag wymagał tłumaczenia ewangelii 
z ostatniej niedzieli z niemieckiego na język polski. W roku 
szkolnym 1838/39 istniały w zakładzie już trzy oddziały kla
sowe i wówczas uczniowie najniższego oddziału ćwiczyli 
naukę o formach, oddział drugi uczył się koniugacji, trzeci 
zajmował się składnią i tłumaczeniem tekstów. Uczono nie 
tylko polskiej gramatyki, ale również polskich wierszy, które 
recytowano z pamięci podczas zajęć w klasie i trakcie pu
blicznych egzaminów. W następnych latach, kiedy szkoła 
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liczyła cztery klasy, na lekcjach języka polskiego łączono od
działy. Klasę trzecią i czwartą uczył prokurator Agaton Ko-
ściemski, natomiast pierwszą i drugą kapelan biskup lub 
jeden z wikariuszy tumskich. Liczba godzin przydzielona 
na ten przedmiot nie była już stała, a wahała się między 
2-3 godzinami dla każdego oddziału. Co tydzień chłopcy 
pisali pisemne prace i dodatkowo raz w miesiącu były one 
przedkładane księdzu biskupowi. 

Kiedy Zakład Wychowawczy dla Chłopców rozszerzono 
i utworzono progimnazjum, wykładowcami języka polskie
go byli w większości księża Polacy pochodzący z Pomorza. 
Nauka opierała się nie tylko na czytaniu, tłumaczeniu, opa
nowywaniu zasad gramatyki polskiej, nauce wierszy na 
pamięć. Do planu nauczania doszła historia Polski, której 
zasłużonym wykładowcą był ks. Stanisław Kujot, twórca pet* 
plińskiej „szkoły historycznej". W klasach wyższych orga
nizowano wykłady literatury polskiej, które do głębi poru
szały uczucia narodowe polskiej młodzieży. 

Nauka języka polskiego była obowiązkowa, nie zwal
niano z niej nikogo, nawet niemieckich uczniów, których 
liczba na początku XX wieku wzrosła do 30 procent, aby 
w 1920 roku obniżyć się do 3,5 procent. Mimo tak dużej 
liczby uczniów niemieckich w Collegium Marianum roz
brzmiewała polska mowa, którą posługiwano się także 
podczas rozmów z profesorami. Śpiewano i modlono się 
w języku polskim, a niemieckie kazania bywały tylko raz 
w miesiącu. Religii uczył się każdy w swoim ojczystym 
języku aż do tercji włącznie. Uczono polskich pieśni, które 
rozbrzmiewały podczas klasowych wycieczek. 

Językiem polskim posługiwali się również profesorowie 
podczas swoich konferencji, prawie do końca XIX wieku. 
W trakcie jednej z nich, ks. Paweł Juliusz Teitz zażądał aby 
dyskutowano w języka niemieckim, gdyż on nie rozumie pol
skiego. Wówczas dawny jego profesor, ks. Stanisław Kujot 
powiedział: Należało się lepiej po polsku uczyć. Warto do
dać, że kiedy dyrektorem zakładu był ks. Paweł Teichert, 
w rozmowach urzędowych z rodzicami uczniów posługiwał 
się mową polską, oczywiście jeżeli rodzice również mówili 
w tym języku. 

Duch polskości miał nieco przygasnąć, kiedy w 1886 roku 
rządy w diecezji objął biskup Leon Redner. Trwał jeszcze 
Kulturkampf, a silniejsze wówczas prądy antypolskie powo
dowały zachowanie pewnej ostrożności. Zaniechano wspól
nych wycieczek, z programu szkolnego usunięto polski 
śpiew, całkowicie zaprzestano wystawiania sztuk teatralnych, 
aby przywrócić je dopiero w 1920 roku. Zmieniała się też 
kadra nauczycielska. Miejsce polskich profesorów zajęli księ
ża niemieccy lub narodowo obojętni. Pomimo tych ograni
czeń, nie przygasł duch polskości w Collegium Marianum; 
wręcz przeciwnie: każda przeszkoda stawała się bodźcem. 
Uczniowie sami dbali o zachowanie resztek swobód, mimo 
zakazów śpiewali po polsku, poważnie traktowali naukę li
teratury polskiej i historii, a polskich książek dostarczała im 
prywatna biblioteka księdza Kujota. 

Program nauczania 

Władze szkolne nie interesowały się językiem pol-
skim w takim stopniu jak innymi przedmiotami, 
W zakresie realizacji programu dużą swobodę po

zostawiano nauczycielom, co miało swoje dobre i złe strony. 
Nie krępowany szczegółowymi przepisami nauczyciel mógł 
wykorzystać lekcje polskiego jako moment krzewienia uczuć 
patriotycznych, zamiłowań do polskiej literatury, historii, tra
dycji. Pruskie Ministrestwo Oświaty do końca XIX wieku 
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nie wydawało szczegółowych i jednolitych programów nau
czania dla szkolnictwa średniego, poza ogólnymi wytyczny
mi. Lekcje języka polskiego były organizowane i wypełnia
ne takimi treściami, jakie w danym celu zamierzał osiągnąć 
wykładowca, od narodowości uczniów i nauczycieli, a także 
od aktualnej sytuacji politycznej. 

Analizując publikacje Pawła Czaplewskiego i Romual
da Frydrychowicza, dotyczące Collegium Marianum w Pel
plinie, które wskutek braku źródeł archiwalnych stanowią 
jedyny materiał do poznania omawianego problemu, okazu
je się, że w ramach tego przedmiotu kształcono chłopców 
w zakresie zasad gramatyki polskiej, intensywnie ćwiczono 
poprawną wymowę, deklinację, koniugacji oraz składnię. 
Realizowano ćwiczenia w czytania, pisaniu, deklamacji, tłu
maczeniu tekstów niemieckich na język polski i odwrotnie. 
Wymagano pamięciowego opanowania tekstów poetyckich i 
fragmentów prozy, pieśni polskich, których uczono w jedna
kowym zakresie co i niemieckich. Uczniowie klas starszych 
uczestniczyli w wykładach literatury polskiej i historii. Nau
czanie języka ojczystego zależało w dużej mierze od dobranej 
literatury, a o tym decydowali wówczas sami nauczyciele. 

W pelplińskiej szkole lekcje języka polskiego, a w szcze
gólności literatury, oparte były o starannie dobrany wykaz 
lektur, odmienny dla każdej klasy. 

Paweł Czapiewski w swojej monografii (Collegium Ma
rianum 1836-1936. Na stuletnią rocznicę.) zamieścił tytuły 
obowiązujących utworów literackich bez podania autorów. 
Ustalenie autorstwa wszystkich tekstów jest dość trudne. Cho
ciaż wykaz ten jest niekompletny, można na podstawie usta
lonych utworów i ich twórców określić tematykę porusza
nych problemów i dokonać szerszej analizy tego przedmiotu. 

Na przełomie XIX i XX wieku funkcję Ministerstwa Kul
tury pełniło Towarzystwo Przyjaciół Nauk (TPN), które do 
programu swojej działalności włączyło walkę o język ojczy
sty, popularyzację wiedzy o dziejach i kulturze polskiej. 
W myśl tych zasad literatura dziecięca i młodzieżowa z tego 
okresu pisana była w języku polskim ze szczególnym uwy
pukleniem dziejów narodu polskiego. 

Wśród lektur obowiązujących w Collegium Marianum 
zawarto utwory literackie o tematyce religijnej, ludowej 
i patriotycznej. W pamięci i świadomości Polaków trwałe 
miejce zajęły wiersze Franciszka Karpińskiego (1741-1825), 
a w szczególności jego pieśni nabożne, z których Pieśń po
ranna („Kiedy ranne wstają zorze...") i Pieśń wieczorna 
(„Wszystkie nasze dzienne sprawy...") należały do najpopu
larniejszych. Ujmują swoją prostotą i szczerością. Religij
ność wyraził także Kazimierz Brodziński (1792 - 1835) 
w hymnicznym wierszu Do Boga. Pełen ufności w Bożą po
moc, prosi o wolność dla Ojczyzny: 

Z gruzów więzienia wołamy do Ciebie: 
Wróć nam ojczyznę, o Boże na niebie, 
bez której, Pewnie jak bez Ciebie, Boże, 
Lach żyć nie może. 

Ducha patriotyzmu podtrzymywała także twórczość reli
gijna Jana Kochanowskiego (1530-1584), szczególnie jego 
Psałterz Dawidów, stanowiący pochwałę Boga jako Stwór
cy i artysty. W Psalmie 91 („Kto się w opiekę...") wizerunek 
Boga jest stylizowany, aby uwydatnić Jego potęgę i moc. 

Do równie znanych liryków o tematyce religijnej należy 
Hymn Juliusza Słowackiego (1809 -1849), przeplatany lita-
nijnym refrenem „Smutno mi Boże". Wiersz przepojony jest 
cichym smutkiem za ojczystym krajem, porzuconym na za
wsze, a przypomnianym bocianim lotem. 

Następny tekst Hymn do Boga, jaki znajdujemy w załą
czonym spisie lektur, jest autorstwa Jana Pawła Woronicza 
(1757 lub 1753 - 1829). Koncepcja literacka utworu wspie-
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ra się na założeniu, że dziejami ludzkości kieruje Opatrz
ność, a Jej wyroki są sprawiedliwe. Stąd wniosek, że Polacy 
zasługują na swój los, niezależnie od postępowania mocarstw 
ościennych, a jedyna nadzieja leży w miłosierdziu Boga, 
w pokucie i nawróceniu. 

Nurt twórczości ludowej wśród lektur Collegium Ma-
rianum prezentował Kazimierz Brodziński, autor pogod
nej i wdzięcznej sielanki Wiesław, mówiącej o dobroci, 
poczciwości, religijności wieśniaczej. Ludowy charakter 
uwydatnił poeta wprowadzając realia folklorystyczne. 

Najwięcej utworów o tematyce ludowej zaczerpnięto 
z twórczości Adama Mickiewicza (1798 -1855). Jego balla
dy Świteź, Pani Twardowska, Trzech Budrysów, Alpuhara 
opierają się na baśniach, legendach i opowieściach literac
kich Realia historyczne nie zawsze są w nich dokładne, nie 
o to przecież chodziło. Mickiewiczowskie zbliżenie do kul
tury ludowej miało wówczas głębokie uzasadnienie. 
W czasie zaborów lud był grupą społeczną w najmniej
szym stopniu podatną na wynarodowienie, a zatem jego 
kultura stawała się ostoją kultury polskiej. 

Tematyki ludowej dotyczyły też inne utwory, nie ustalone
go autorstwa, np.: Prostak wiejski, Górale w Tatrach, Jak to 
na Mazurach, Jak to na Góralach, Pieśń żniwiarzy itp. 

Krzewienie patriotyzmu nie mogłoby być efektywne, gdy
by nie twórczość Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackie
go, Kazimierza Brodzińskiego, Franciszka D. Kniaźnina 
i wielu innych. Znaczenie Mickiewicza w literaturze polskiej 
polega na wartości artystycznej i ideowej jego dzieł, które 
wówczas stanowiły fundament świadomości narodowej Po
laków. Bohaterowie Mickiewiszowscy stawali się autentycz
nymi wzorami społecznymi, a działanie Konrada Wallenroda 
miało uświadamiać, że dla dobra ojczyzny, z braku innych 
możliwości, można nawet przejść na pozycję wroga, by zwal
czać go od wewnątrz. Mit Mickiewicza, bo o takim można 
mówić, umocnił się szczególnie po wydaniu epopei narodo
wej, Pana Tadeusza, która tęskniącym emigrantom przyno
siła namiastkę wyidealizowanej, wówczas nieosiągalnej oj
czyzny. Mistrzowsko przedstawione krajobrazy i zwyczaje 
wzmagały siłę dążeń niepodległościowych. 

Jan Bielecki Juliusza Słowackiego to opowieść, w której 
można doszukać się wspólnych wątków z Konradem Wal
lenrodem i Grażyną Adama Mickiewicza. Na pierwszy plan 
wysuwa się tutaj problem wyklętego zdrajcy ojczyzny, który 
- jak każdy bohater romantyczny - jest nieszczęśliwy... 

Przedstawicielem napoleońskiej generacji był Kazimierz 
Brodziński (1791-1835), piszący wiersze - pobudki, tchnące 
radosną wiarą w zwycięstwo (np. Mazur). Tworzył zgodnie 
z zasadą, iż poezja powinna być zwierciadłem języka, czucia 
i obyczajów każdego narodu. 

Kontynuatorem kierunku poezji Brodzińskiego był poeta -
powstaniec Jan Nepomucen Jaśkowski (1807 lub 1812-1882), 
twórca - znanego jako pieśń - utworu Ballada jakich wiele. 

Kolejnym twórcą literatury patriotycznej był Franci
szek Dionizy Kniażnin, poeta żywo interesujący się i głę
boko przeżywający sytuację polityczną kraju. Spod jego 
pióra wyszła Oda na stuletni obchód zwycięstwa Jana III 
pod Wiedniem. 

Analizując lektury obowiązujące w pelplińskiej szkole, 
nie sposób pominąć Trenów Jana z Czarnolasu, tym bardziej, 
że jego twórczość zyskała nieśmiertelność. Treny powstały 
z powodu przedwczesnej śmierci trzyletniej córki Urszuli. 
Chociaż mają charakter osobisty, tkwią w nich wyznania na 
temat ludzkiego losu. Cierpienie, nieszczęścia, załamania są 
wtopione w ludzki żywot, ale mimo to trzeba dalej kroczyć 
określoną drogą postępowania w tym „życiu". W Trenach 
Jan Kochanowski, jako cierpiący ojciec, zwraca się ze swoim 

nieszczęściem do Boga. Pełen bólu i goryczy, po utracie uko
chanej córeczki, poddaje się Opatrzności Bożej. 

W zestawie literatury dla Collegium Marianum, oprócz 
utworów o charakterze religijnym, patriotycznym i ludowym, 
nie zabrakło bajek i powiastek Stanisława Jachowicza, Igna
cego Krasickiego, Stanisława Trembeckiego. Te krótkie utwo
ry wierszowane stały się swego rodzaju narzędziem społecz
nej edukacji. Bajki Krasickiego Dziecię i ojciec, Dzieci i żaby, 
Czapla, ryby i rak, Kruk i lis, Wilczki mówią o życiu spo
łecznym, politycznym, odsłaniają ponury obraz świata. Wbrew 
pozorom nie były one adresowane do dzieci. 

Współtwórcą literatury dziecięcej był Stanisław Jacho
wicz (1796-1857), którego powiastki i bajki niekiedy oparte 
były na motywach ludowych, a tematem sięgały do świata 
dzieci, ich najbliższego środowiska. Przeżycia i przygody bo
haterów były opatrzone morałem. Przebijała w nich jakaś ma
cierzyńska życzliwość, zaprawiona humorem. Ze względu na 
swoją wymowę dydaktyczną i moralizatorską, służyły 
wychowaniu, kształtowaniu ludzkich postaw i charakterów. 

Analizując podany przez Pawła Czaplewskiego wykaz lek
tur, wyraźnie zarysowuje się pewna gradacja, tzn. zamieszczo
ne w nim utwory literackie ułożone są według zasady stopnio
wania trudności, a szczególnie podkreśla to podział na klasy. 
Tak więc wyraźnie widać, że w programie nauczania klas naj
niższych uwzględnione były przede wszystkim pieśni religij
ne, bajki i powiastki, aby w klasach starszych móc poddać 
analizie literackiej utwory trudniejsze, bardziej ambitne, czy
li cykl Trenów Jana Kochanowskiego, ballady, powieści hi
storyczne o wymowie dramatycznej, na czele z naszą epopeją 
narodową - Pan Tadeusz - omawianą fragmentarycznie. 

Istotnego znaczenia nabierają cechy wspólne dobranych 
lektur, ich dydaktyczny i moralizatorski charakter oraz nace
chowanie patriotyzmem (czasami tylko tym lokalnym, regio
nalnym) i szczerą religijnością. 

Obowiązującym w Collegium Marianum wykaz lektur nie 
mógł być więc dziełem przypadku czy jakiegoś swobodnego 
wyboru. Starannie dobrany i przemyślany pod każdym wzglę
dem, w ówczesnej sytuacji polityczne służył „pokrzepieniu 
serc". Posiadał solidne podstawy w statucie szkoły, według 
którego chłopcy mieli być wychowywani w duchu chrześci
jańskim i już od początku,kształceni w języku polskim. 

Podręczniki 

W doborze podręczników w szkolnictwie średnim 
Pomorza Gdańskiego w XIX wieku panowała 
duża dowolność. Ministerstwo Oświaty nie za

twierdzało wówczas podręczników, o ich wprowadzeniu do 
użytku decydowali najczęściej nauczyciele, dyrektorzy szkół. 
Jeśli książka była już wprowadzona do jakiegokolwiek za
kładu, to z powodzeniem mogły ją stosować inne szkoły, nie 
wymagano w tej kwestii żadnego zezwolenia władz. Nato
miast jeżeli wprowadzono podręcznik całkowicie nowy, na
leżało złożyć wniosek do Prowincjonalnego Kolegium Szkol
nego wraz z uzasadnieniem walorów nowego podręcznika. 
Swoboda ta została ukrócona wydanym 12 stycznia 1880 roku 
rozporządzeniem, które dla wprowadzenia nowego podręcz
nika wymagało zgody Ministerstwa Oświaty. Od tego roku 
wyższe władze szkolne wydawały już obowiązujące spisy 
podręczników. Opiniowaniem podręczników szkolnych, 
a także książek przeznaczonych do nauki języka polskiego, 
na początku XX wieku zajmowała się poradnia pedagogiczna 
dla szkolnictwa średniego w Berlinie. Książki szkolne do nau
ki języka polskiego, przeznaczone dla uczniów-Polaków, dzie
liły się na podręczniki historii literatury, wypisy i gramatykę. 
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W pelplińskim progimnazjum nauka języka polskiego roz
poczęła się wraz z otwarciem Szkoły. W pierwszych latach 
istnienia zakładu gramatyki uczono w oparciu o podręcznik 
Karola Pohla. Do tłumaczeń z języka polskiego na niemiecki 
służyła Książka uczebna dla szkół biskupstwa warmiński-
go, a do tłumaczeń odwrotnych bardzo rozpowszechniona 
książka Koszyk kwiatów, którą po roku zastąpiły Wypisy 
Nowickiego (1840 r.). Na podstawie dodatku do Wypisów 
uczono gramatyki. Romuald Frydrychowicz podaje, że wśród 
podręczników do tłumaczeń stosowany był Polski Przyja
ciel Dzieci dla szkól katolickich. Wśród podręczników gra
matyki, używanych od 1853 roku, wymienione są książki Szo-
stakowskiego, Muczkowskiego i oprócz tego Wybór prozy 
i poezji Poplińskiego. 

Wraz z rozszerzeniem szkoły na progimnazjum korzysta
no z czytanek, gramatyki Jerzykowskiego; istniały też podręcz
niki pomocnicze, których używano do nauki historii polskiej. 
Wymienić tu należy: Wieczory pod lipą, książkę Antoniewi
cza i Maryan z nad Dniepru ,które w czasie szkolnych wizy
tacji skrzętnie ukrywano. 

Wśród podręczników zawierających wypisy, na szczegól
ne omówienie - ze względu na bogatą treść - zasługuje Wy
bór prozy i poezji polskiej Antoniego Poplińskiego. Autor, 
wieloletni nauczyciel gimnazjalny, w doborze materiału szcze
gólną uwagę zwrócił na wartości wychowawcze (moralne, 
estetyczne). Podręcznik ten składał się z dwóch części: wypi
sów z prozy i wypisów poświęconych poezji. W części pierw
szej zamieszczone zostały bajki, anegdoty, przypowieści, po
wieści, powiastki, powieści wschodnie, opisy przyrody, opisy 
żywe, czytanki o moralności. W części drugiej autor wyróż
nił: pisane wierszem bajki, legendy, powieści, ballady, poe
zje liryczne, elegie, poezję dydaktyczną. Umieszczony w tym 
Wyborze materiał tekstowy dotyczył historii, kultury i oby
czajów dawnej Polski, jeszcze tej przedrozbiorowej. W czę
ści pierwszej zamieszczone były czytanki o następujących 
tytułach: O panu łowczym, Jaka była szlachta polska, Chry-
zostom Pasek, Bolesław Krzywousty, Wspomnienia Karpiń
skiego z XVII wieku, Uczta staropolska, Łowy na wilka, 
Przysłowia narodowe, Kalendarz zwyczajowy i wiele in
nych. Pozostałe czytanki tematycznie związane były z geo
grafią, z kulturą starożytną i Bliskiego Wschodu oraz szeroko 
pojętą moralnością. W części drugiej zamieszczone zostały 
utwory następujących poetów: Kochanowskiego, Krasickie
go, Trembeckiego, Niemcewicza, Mickiewicza, Fredry, Ko-
źmiana, Jachowicza. 

Podręcznik Poplińskiego drukowano, począwszy od 
183 8 roku, w kilku wydaniach. Korzystały z niego gimnazja 
na Pomorzu w drugiej połowie XIX wieku, co było szczegól
nie celowe ze względu na postępujący proces germanizacji. 
Spośród podręczników przeznaczonych do nauki gramatyki, 
dla uczniów narodowości polskiej, często używana była 
Polska gramatyka mniejsza Józefa Szostakowskiego, pier-
wotnie przeznaczona dla nauczycieli. Miała ona charak
ter teoretycznego wykładu prawideł gramatyki bez uwzglę
dnienia ćwiczeń. Książka składała się z trzech części. Część 
pierwsza poświęcona była głosowni, omawiała również pod
stawowe zasady ortografii. W drugiej opracowane były czę
ści mowy. Natomiast część trzecia poświęcona była składni; 
zawierała podstawowe zasady interpunkcji, a ponadto uwzglę
dniała elementarne wiadomości z poetyki. Wszelka wiedza 
eksponowana w tym podręczniku przekazywana była metodą 
dedukcyjną Autor najpierw podawał treść pojęcia gramatycz
nego, następnie regułę, a wszystko ilustrował przykładami 
(cytowane fragmenty wierszy były autorstwa J. Kochanow
skiego). Na końcu zwracał uwagę na wyjątki odbiegające od 
reguły. Gramatykę Szostakowskiego cechowała przejrzystość 

i systematyczność omawianych zagadnień. Czytelne, całostro
nicowe tablice zawarte w tekście służyły jako pomoc w przy-
swojenia odmian rzeczowników, czasowników i liczebników. 

Obok podręcznika Szostakowskiego w Collegium Ma-
rianum wprowadzono Gramatykę języka polskiego Józefa 
Muczkowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zawarty w niej wykład wiadomości gramatycznych napisany 
był na poziomie uniwersyteckim. Podręcznik składał się 
z czterech części Zródłosłów, Składnia, Wierszowanie, Pisow
nia). W pierwszej omówione zostały części mowy; w drugiej 
wykład dotyczył związków w zdaniu, budowy zdań, ich szyku; 
w trzeciej zajęto się „wierszowaniem w ogólności"; czwarta 
omawiała wybrane zasady pisowni. Tak więc, oprócz reguł gra
matycznych, podane w nim były zasady poetyki i ortografii. 
Książka liczyła 300 stron, lecz nie zawierała ćwiczeń. W roz
dziale Znaki pisarskie autor zamieścił jako przykłady, fragmenty 
tekstów literackich znanych twórców polskich, m.in. Kocha-
nowskiego, Niemcewicza, Śniadeckiego, Skargi, Naruszewi
cza, Dmochowskiego, Karpińskiego, Starowolskiego. Autoro
wi podręcznika można jedynie zarzucić to, że nie napisał owej 
gramatyki według zasad dydaktycznych, ale profesor nie prze
widywał, iż będzie używać go młodzież gimnazjalna. 

Szkoła pelplińska korzystała także z podręcznika Anto
niego Jerzykowskiego zatytułowanego Gramatyka polska dla 
początkowego użytku młodzieży szkolnej. 

Profesor Jerzy Szews zamieszcza w wykazie podręczni-
kómr, z których korzystano w Pelplinie, Książkę do czytania 
Ewarysta Estkowskiego, ówczesnego nauczyciela, pedago
ga, działacza oświatowego. Wydawał on publikacje dla dzie
ci w formie książek do czytania, z przeznaczeniem dla nau
czania początkowego i ludu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na podręczniki służące 
do nauki historii. Bardzo popularne były Wieczory pod lipą 
Lucjana Siemieńskiego, stanowiące swego rodzaju „historię 
polską dla ludu", zawartą w gawędach Grzegorza spod Ra-
cławic (pseudonim L. Siemieński). Podręcznik był rozpro
wadzany po kraju w wielu wydaniach. 

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX stu
lecia w Collegium Marianum historię wykładał ks. Stanisław 
Kujot. Początkowo korzystano z Wieczorów pod lipą, a później 
z podręcznika Feliksa Antoniewicza Historia polska w zary
sie z geografią i mapą dawnej Polski dla początkującej mło
dzieży. Używano także podręcznika Maryan z nad Dniepru 
oraz Dzieje Polski Emilii Cyfrowicz. 

Powyższe podręczniki drukowane i dostarczane były 
z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, gdzie nie tylko pano
wał ożywiony ruch wydawniczy, ale Polacy korzystali tam 
z większych swobód narodowych. 

Obowiązkową nauką języka polskiego objęci byli rów
nież uczniowie niemieccy. Dla nich przeznaczone były nastę
pujące podręczniki: 

- Karola Pohla, Grammatik der Polnischen Sprache, 
- Antoniego Poplińskiego, Elementarbuch der Polnischen 

Sprache, 
- Jana Poplińskiego Grammatik der Polnischen Sprache. 

Podręcznik Pohla stosowany był przed 1900 rokiem, ele
mentarza Poplińskiego zaczęto używać w pierwszych latach 
XX wieku. Obie książki uczyły języka polskiego w oparciu 
o słówka i tłumaczenia. Gramatkę w książce Poplińskiego 
przedstawiono zawile, nie zamieszczono wypisów z literatury. 

Krytycznie oceniano również gramatykę Jana Poplińskie
go, jako pełną błędów i sprzeczności. W zasadzie podręczni
ki braci Poplińskich traktowały język polski bezdusznie, ogra
niczając jego naukę ściśle do celów praktycznych. Polskimi 
podręcznikami były tylko z nazwy. 

Cd. w następnym numerze 
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Pelplińska filia 
Państwowej Szkoły Muzycznej 

w Tczewie 
Placówka muzyczna w Pelplinie, zlokalizowana w Domu Kultury przy Placu Grunwaldzkim 2, 

istnieje od września 1952 roku. Początkowo funkcjonowała na prawach Państwowego Ogniska 
Muzycznego, przeniesionego z Rudna (1947-1952). W wyniku porozumienia władz administra
cyjnych gminy Pelplin oraz Wydziału Kultury i Sztuki w Gdańsku, dnia 1 lutego 1972 roku po
wstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jako filia placówki w Tczewie. 

F unkcję kierowników pełnili kolejno: Franciszek 
Ratajczak (1972-1980), Maria Franz (1980-
1986), Barbara Geldon (1986-1987 oraz 1988-

1992), Aniela Brandt (1987-1988 oraz 1992-1996) 
i Krystyna Dettlaff-Czocher (1996 - do chwili obecnej). 

Brak miejscowych nauczycieli jest pewnym utru
dnieniem organizacyjnym i głównym powodem stosun
kowo częstej rotacji kadry pedagogicznej. Nauczyciele 
dojeżdżają głównie z Tczewa, Starogardu Gdańskie
go, a w przyszłości również z Trójmiasta. 

W tym kontekście na wyjątkowe uznanie zasługuje 
długoletnia i oddana praca Henryka Rzepińskiego, na
uczyciela gry na akordeonie (1952-1962 oraz 1969-
1984). Swoją długą i sumienną pracą zaznaczyła się 
również w historii szkoły Jadwiga Rutkowska, pracow
nik administracyjny (1972-1995). Stałą troską szkoły 
była zawsze jej skromna pod każdym względem baza 
lokalowa, obciążona dodatkowo złym stanem technicz
nym budynku. Do 1985 roku szkoła korzystała z wszyst
kich pomieszczeń na II piętrze. Z chwilą wyprowadzenia 
się Biblioteki Miejskiej, odzyskany lokal na I piętrze przy
znano Szkole Muzycznej (decyzja Urzędu Miasta), co 
w istotny sposób usprawniło organizację pracy, zwłaszcza 
zajęć dydaktycznych. Specyfikacją placówki muzycznej 
w Pelplinie jest szczególna otwartość w przyjmowaniu uzdol
nionej młodzieży również w znacznej mierze spoza Pelpli
na Długoletnie doświadczenie i obserwacja szkoły 
w tym zakresie potwierdzają celowość dotychczaso
wych założeń. 

Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły, rozumia
na bardzo szeroko w połączeniu z wysokim profesjo
nalizmem kadry pedagogicznej, umożliwia najlepszym 
uczniom uczestniczenie w prestiżowych imprezach 
i wydarzeniach muzycznych o zasięgu międzyszkolnym, 
np.: przesłuchania okręgowe, festiwale i konkursy. Arty
styczną edukację dopełniają, organizowane przy znacz
nej pomocy finansowej i opiekuńczej Komitetu Rodzi
cielskiego, wyjazdy na koncerty i przedstawienia do 
profesjonalnych instytucji muzycznych. 

Szkoła Muzyczna w Pelplinie rozwija również dzia
łalność kulturotwórczą na rzecz środowiska, realizując 
audycje muzyczne i koncerty z udziałem uczniów i nau
czycieli dla różnych grup społecznych. Wdzięcznymi 
słuchaczami okazują się zawsze uczniowie szkół pod
stawowych, dzieci przedszkolne i pensjonariusze Domu 
Opieki Społecznej. 

Do tradycji należą już koncerty ogólnomiejskie w ki
nie „Wierzyca", które odbywają się dwukrotnie w ciągu 
roku szkolnego (popisy półroczne i roczne uczniów wszy
stkich specjalności). 

W latach 70. prężnie działała - powołana przy Urzę
dzie Miejskim - Dęta Orkiestra Młodzieżowa rekrutu
jąca swoich członków spośród uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej. Rezultatem pracy zespołu były kon
certy uświetniające różne uroczystości państwowe. 
Opiekunem i dyrygentem orkiestry był ówczesny kie
rownik filii, Franciszek Ratajczak. 

Dorobkiem 25 letniej pracy szkoły jest niewątpliwie 
wykształcenie sześćdziesięciu absolwentów, z których naj-
zdolniejsi kontynuują naukę w szkołach muzycznych 
II stopnia. Inni realizują swoje muzyczne zainteresowa
nia na pedagogicznych kierunkach studiów z wycho
waniem muzycznym czy też w miejscowym Studium 
Organistowskim. 

Inicjatywą szkoły było nawiązanie kontaktu z Rozgło
śnią Diecezji Pelplińskiej Radio „Głos", w rezultacie czego 
zaczęły powstawać sesje nagraniowe, przybliżające dzia
łalność szkoły nie tylko mieszkańcom Pelplina. 

Od września 1996 roku po wprowadzeniu nowych pla
nów nauczania, które zreformowały dotychczasowy mo
del kształcenia, młodzież uczy się w dwóch niezależnych 
cyklach dydaktycznych: 6 letnim (w klasie fortepianu, 
skrzypiec, akordeonu i gitary klasycznej) i 3 letnim obej
mującym tylko instrumenty dęte (w klasie fletu, klarne
tu i trąbki). Szkoła daje szansę uzyskania wykształcenia 
muzycznego dzieciom i młodzieży z Pelplina 
i okolicznych wsi. W dalszym ciągu wywiera znaczny 
wpływ na życie kulturalne miasta. 
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Archeologia zajmuje się odkrywaniem, wydobywaniem zabytków kultury materialnej, 
aby następnie na tej podstawie zrekonstruować obraz życia codziennego i duchowego 

społeczeństw żyjących w różnych czasach począwszy od uformowania 
gatunku Homo sapiens po współczesność. 

ALEKSANDER ANDRZEJEWSKI 
TADEUSZ GRABARCZYK 

Spod łopaty archeologa 
Wystawa przeszłości okolic Czarnej Wody 

Pierwsi rolnicy i hodowcy w epoce kamienia 

Pierwsi ludzie pojawili się w najbliższej okolicy Czar
nej Wody, w rejonie wsi Klonowice. W osadzie, jak 
również w jej bezpośrednim sąsiedztwie - nad Wdą -

odkryto najstarsze pozostałości śladów ludzkich. Były to obo
zowiska ludności zajmującej się zbieractwem, łowiectwem 
i rybołówstwem. Jedynym surowcem, z którego wykonywali 
narzędzia, był krzemień. Czas ich pobytu w tych okolicach 
trwał około 500 lat (6000-5500 lat p.n.e.). Nieco później po
jawili się pierwsi rolnicy i hodowcy, oni także w okolicach 
Klonowie znaleźli stosunkowo dobre warunki dla swojej eg
zystencji 

Prezentowane zabytki są związane z działalnością naj
starszych społeczeństw rolniczo-hodowlanych i ukazują pod
stawowe surowce, z których wykonywano narzędzia pracy: 
krzemień, kamień i glina (4000-1700 lat p.n.e.). 

Kultura łużycka epoki brązu 

Około 1700 roku przed naszą erą na ziemiach polskich 
wykonywano już narzędzia i ozdoby ze stopu zwa
nego brązem (ok. 90% miedzi + ok. 10% cyny). Na 

terenach Polski Północnej pierwsze wyroby pojawiły się około 
1000 roku p.n.e. i były związane z pobytem tutaj tzw. ple
mion staroeuropejskich, a więc starszych ludów, które 
mieszkały bezpośrednio przed pojawieniem się plemion 
indoeuropejskich. Indoeuropejczycy przybyli na tę część 
kontynentu europejskiego około 500 roku p.n.e. i z nich 
wykształciły się m.in. plemiona germańskie i słowiańskie. 

Przedstawione na wystawie przedmioty pochodzą przede 
wszystkim z niedaleko położonych Szalamajów. Odkryto 
m.in. fragmenty naczyń glinianych oraz niewielkie przedmioty 
wykonane z brązu. Ludność, która zamieszkiwała osadę 
w Szałamajach (datowaną na lata ok. 1000 - ok. 650 p.n.e.) 
reprezentowała kulturę łużycką, której przedstawiciele zbu
dowali znany gród w Biskupinie. 

Kultura pomorska w epoce żelaza 

Bezpośrednio po osadnictwie związanym z kulturą łu
życką, pojawili się przedstawiciele tzw. kultury po
morskiej, która na terenie Borów Tucholskich egzy

stowała w okresie około 650 do około 150 roku p.n.e. 
Nazwa kultury jest oczywiście związana z Pomorzem, bo
wiem tutaj pojawiła się najwcześniej oraz na tym terenie jest 
najwięcej znalezisk związanych z jej osadnictwem. Ludność 
tej kultury wprowadziła do powszechnego użytku wyroby 
wykonane z żelaza, które na Pomorzu było wytapiane z rud 
darniowych. Najbliższe stanowisko znajduje się w Odrach, 
niedaleko rezerwatu. Odkryto tam cmentarzysko, na 
którym chowano zmarłych po uprzednim spaleniu i wsypa
niu przepalonych kości do glinianych naczyń zwanych po
pielnicami lub urnami. 

Kręgi kamienne - cmentarzysko Gotów 

Około 70/80 roku n.e. u ujścia Wisły pojawiły się ple
miona germańskie, pochodzące ze Skandynawii 
(Goci i Gepidzi). W krótkim czasie zajęły one nie

urodzajne i niezamieszkałe już od ponad 200 lat ziemie 
Pojezierza Kaszubskiego. Tutaj zakładają cmentarze, które 
wyróżniały się występowaniem w ich obrębie kurhanów i krę
gów kamiennych. Jeszcze u schyłku XIX wieku w okolicach 
Czarnej Wody znanych było kilka cmentarzysk gockich, 
m.in. w Złym Mięsie i Osowie Leśnym nad Wdą. Więk
szość z nich została zniszczona i obecnie zachowało się ich 
niewiele. Największe i najbardziej znane cmentarzysko mie
ści się w Odrach na terenie rezerwatu „Kręgi Kamienne". 
Zajmuje ono powierzchnię około 16 ha, na której znajduje 
się 30 kurhanów i 10 kręgów kamiennych. Pod kurhanami, 
w kręgach i na płaskiej części terenu odkryto dotychczas po
nad 600 pochówków. Zmarłych chowano spalonych i nie 
spalonych. Na szczególną uwagę zasługuj ą groby, w których 
pochowano kobiety, bowiem w tym okresie istniał zwyczaj 
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archeologicznej 

w dniu 14.02.1998 r. 
w siedzibie Stałej Wystawy 
Przyrody Doliny Rzeki Wdy 

i Borów Tucholskich. 
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prof. Leszek Kajzer, 
dyr. Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, 

mgr Aleksander 
Andrzejewski, kierownik badań 

i Andrzej Grzyb, 
burmistrz Czarnej Wody 

składania do pochówków kobiecych wyjątkowo bogatych 
darów. Były to - pokazane na wystawie - różnego rodzaju 
ozdoby, jak zapinki ze srebra i brązu, paciorki szklane 
i bursztynowe, bransolety srebrne i brązowe, wisiorki oraz 
przedmioty codziennego użytku, jak igły i przęśliki. W gro
bach męskich spotykamy wyłącznie ostrogi i metalowe ele
menty pasa. Prawdopodobnie pod kurhanami chowano zmar
łych przedstawicieli starszyzny plemiennej. Mogły one także 
pełnić funkcję współczesnych grobowców rodzinnych, po
nieważ ilość grobów waha się od 1 do 3. Groby odkryte 
w obrębie kręgów należą do najmłodszych, a wiadomo że 
kręgi były zawsze stawiane w początkach „użytkowania" 
cmentarzyska. To może oznaczać, że wcześniej pełniły one 
funkcję miejsc, na których zbierała się ludność celem odby
wania nieznanych nam praktyk kultowych lub omawiania 
najważniejszych spraw. Należy przypuszczać, że kiedy oko
ło 200-220 roku Goci opuścili Pomorze i ruszyli w daleką 
wędrówkę nad Morze Czarne, to wówczas pozostała nielicz
na ludność zaczęła składać zmarłych na kręgach kamiennych. 

Około połowy III wieku obszar ten przestaje być zamie
szkały. Na kontynencie europejskim trwa tzw. okres wę
drówek ludów, związany z przemieszczaniem dużych grup 
plemiennych. Wtedy też, na przełomie VI i VII wieku pojawi
ły się na Pomorzu pierwsze grupy Słowian, które zasiedliły 
przede wszystkim tereny Pomorza Zachodniego. Na Pomorzu 
Wschodnim osadnictwo słowiańskie pojawi się dopiero 
w IX wieku. 

Wczesne średniowiecze 

Obecny obszar miejski Czarnej Wody, we wczesnym 
średniowieczu znajdował się na pograniczu dwóch 
kasztelanii: raciąskiej i starogardzkiej. Jednym 

z najstarszych punktów osadniczych tamtego okresu w tej 
części Pomorza Wschodniego był gród w Raciążu koło Tu
choli. Założony został w X wieku i stosunkowo szybko stał 
się ważnym ośrodkiem administracyjnym i militarnym. Pierw
sza wzmianka pisana pochodzi z aktu fundacyjnego klasztoru 
oliwskiego w 1178 roku. W początku XIII wieku gród stał 
się stolicą kasztelanii raciąskiej „Castellania de Racen-
ze". W 1256 roku został spalony przez Wielkopolan i nie 
odzyskał już, mimo późniejszej odbudowy, swojego zna
czenia. W Raciążu w latach 1969-1985 prowadzono ba

dania archeologiczne, które dostarczyły wielu informacji 
o kulturze materialnej mieszkającej w Borach Tucholskich 
ludności. 

O wczesnośredniowiecznym Starogardzie wiemy bardzo 
niewiele. Gród książęcy był usytuowany na lewym brzegu 
Wieżycy. Niestety jego ślady zostały zatarte przez rozwijają
ce się później miasto. W roku 1198 książę pomorski Grzy-
misław podarował gród Starogard Joannitom, którzy wybu
dowali tutaj silnie obwarowany kościół św. Jana Chrzciciela. 
Przy grodzie rycerzy jerozolimskich powstała osada, której 
w roku 1350 nadano prawa miejskie. 

Średniowiecze i czasy nowożytne 

W okresie późnego średniowiecza, teren obecnej 
Czarnej Wody znajdował się we władaniu Krzy
żaków. Także i wtedy przebiegała tutaj granica 

komturstwa tucholskiego i gniewskiego. Po upadku osadnic
twa grodowego, w początkach XIV wieku, wzrosło znacze
nie miast na terenie Pomorza Wschodniego. Wiązało się to 
także z opanowaniem tych terenów przez Zakon Krzyżacki. 
Tuchola powstała dopiero po upadku grodu w Raciążu. 
W wyniku zmian przebiegu dróg handlowych, a ponadto skut
kiem przejścia Borów Tucholskich w ręce Krzyżaków i do
pływu nowych osadników, zaistniała konieczność założenia 
znacznego centrum osadniczego, a także ośrodka administra
cji zakonnej. Mury miejskie Tucholi wznieśli Krzyżacy w po
czątkach XIV wieku. Dodatkowym elementem obronnym była 
fosa. Miasto miało pierwotnie zabudowę drewnianą. Ludność 
trudniła się handlem i rzemiosłem, a źródła potwierdzają 
istnienie warsztatów szewskich, kowalskich, garncarskich czy 
bednarskich. W system obrony miasta włączony był zamek -
siedziba komturów tucholskich - którego umocnienia łączyły 
się z murami miejskimi, tworząc zwartą całość. 

Najbliższy Czarnej Wodzie ośrodek miejski wykształ
cił się w Starogardzie. Krzyżacy pojawili się tutaj w roku 
1305, kiedy to odkupili od pomorskiego możnowładcy, 
Piotra Święcy, leżącą na prawym brzegu Wieżycy wieś 
i założyli tu miasto. Kroniki podają, że nastąpiło to w 1309 
lub 1310 roku, zaś założycielem był brat Teodat z Floren
cji. Miasto, do którego prowadziły cztery bramy: tczewska 
(młyńska), gdańska (szewska), chojnicka i pelplińska (zwa
na także gniewską) opasano w XIV wieku grubymi mura-
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mi obronnymi i szerokimi fosami. W roku 1360 joannici 
zostali zmuszeni do sprzedaży swojego lewobrzeżnego 
miasta Krzyżakom i od tego czasu jest to już jeden orga
nizm miejski. 

W czasach nowożytnych przez obecną Czarną Wodę 
prowadził bardzo waży szlak komunikacyjny z Torunia do 
Gdańska. Tutaj też funkcjonowała przeprawa przez Wdę, 
a w XVII wieku w źródłach pisanych spotykamy karczmę 
ulokowaną przy tejże przeprawie. To właśnie tej karczmy 

szukali we wrześniu 1997 roku, na razie bez powodzenia 
archeolodzy. 

Tak oto dobiegła kresu nasza wyprawa w przeszłość 
tej części Pomorza. Była ona możliwa dzięki archeo
logii, nauce historycznej, pozwalającej na uzupeł

nianie suchych faktów, znanych ze źródeł pisanych. Dzię
ki archeologii, dzięki jej odkryciom, możemy choć w małej 
cząstce poznać aspekty życia codziennego ale i też ducho
wego miejscowej ludności. 

Wystawa 
Archeologia okolic Czarnej Wody 
była ważnym wydarzeniem 
kulturalnym nie tylko 
dla mieszkańców miasta 
i cieszyła się dużym 

powodzeniem 

drugiej połowie września 1997 roku ekspedycja archeologiczna Instytutu Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzi 
ła badania wykopaliskowe na terenie Czarnej Wody, przy końcu ulicy Starowiejskiej, na wysokim cyplu otoczo
nym z trzech stron Wdą. Prace miały na celu potwierdzenie informacji zawartych w Lustracjach wojewódz

twa malborskiego, chełmińskiego i pomorskiego z lat 1570 i 1664 oraz w Lustracji województwa Prus Królewskich 
z lat 1624 roku, które mówią o usytuowanej karczmie na pustkowiu Złe Mięso nad Wdą. 

Na terenie wytypowanym do badań, w trakcie wcześniejszej prospekcji, natrafiono na ułamki naczyń glinianych pocho
dzących z XVII wieku. Ilość ich była na tyle zachęcająca, że wspólnie z Urzędem Miasta podjęto decyzję o przeprowadzeniu 
wykopaliskowych badań archeologicznych, w ramach trzech wykopów o łącznej powierzchni blisko 5Om2. 

W części zachodniej wykopów odkryto relikty nowożytnych (XX w.) konstrukcji ceglanych pieca, będących zapewne 
pozostałością tzw. „letniej kuchni" na wolnym powietrzu. Świadczą o tym przepalone i osmolone cegły, a także materiał 
zabytkowy o niewątpliwych cechach kuchennych. 

Natomiast w części wschodniej odkryto warstwę kulturową, zawierającą ruchomy materiał zabytkowy, który należy dato
wać na XVII wiek. Są to głównie ułamki naczyń glinianych. Ich występowanie świadczy o wykorzystywaniu badanego terenu 
w okresie funkcjonowania wspominanej w źródłach karczmy. Dogodny teren, na wysokim brzegu tuż przy możliwej w XVII wieku 
przeprawie przez Wdę na tzw. „szlaku toruńskim", pozwala przypuszczać, że jeżeli nawet nie było tu karczmy, to na pewno 
tutaj znajdowały się pierwsze domy, z których rozwinęło się dzisiejsze miasto Czarna Woda. 
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ROMAN LANDOWSKI 

Powstańczy zaciąg 
Poszli w boje chłopcy nasze... 

Było to w końcu marca 1863 roku. Julian Łukaszewski, młody 28-letni lekarz, szybko 
zjednał sobie sympatię dużo starszego weterana powstań narodowych 1831 i 1848 roku. Lewi
cowy naczelnik Pomorza darzył starszego kombatanta wielkim szacunkiem. Publicznie winie-

nem temu mętowi wyrazić cześć za gotowość i niezmordowaną pracę w ciągu całego powstania - głosił 
o nim Łukaszewski. - Nie oglądając się na nic, szedł zawsze prostą drogą, a potrafił przy tym, tak roztrop
nie urządzić swe czynności, że z władzami pruskimi nigdy w żadne nie popadł obroty. 

dy przywódcą - dyktatorem powstania został generał 
Romuald Traugutt (od 17.10.1863 r.)s Stanisław 
Radkiewicz wszedł do pięcioosobowego „Wydzia

łu Wykonawczego Rządu Narodowego w zaborze pruskim". 
Wówczas wprowadzono również nowy podział organizacji 
powstańczej Obszar całego zaboru pruskiego podzielono na 
pięć województw (poznańskie, średzkie, bydgoskie, pomor
skie, chełmińskie) i tzw. agenturę na Prusy Wschodnie. Wo
jewództwami rządzili naczelnicy cywilni, ustanowieni już 
1 grudnia, którzy z kolei mieli prawo powoływania naczelni
ków powiatowych. Od stycznia 1864 roku zaczęto tworzyć 
nową wojskową strukturę terenową, w osobach „organizato
rów" wojewódzkich i powiatowych. 

Znane wówczas województwo pomorskie obejmowało 
całe lewobrzeżne Pomorze Nadwiślańskie. Cywilnym naczel
nikiem tegoż województwa - zwanym niekiedy komisarzem 
- mianowany został Teodor Jackowski (1831-1885) z Lipi
nek Szlacheckich, syn Hiacyntego z Jabłowa. Na rzecz po
wstania pracował już od dwóch lat, kiedy w 1862 roku 
wyjechał do Paryża z misją specjalną Komitetu Central
nego Narodowego, by tam nawiązać kontakt z polską 
emigracją. Następnie udał się do Londynu, aby w tajnych 
rozmowach z Michałem Bakuninem i Aleksandrem Herce-
nem wyjednać poparcie emigracji rosyjskiej dla polskiego 
powstania. Do Lipinek powrócił w lutym 1863 roku, gdy 
powstanie już trwało. Na Kociewiu nie zabawił jednak dłu
go, ponieważ od lipca pełnił obowiązki pomocnika komisa
rza Rządu Narodowego w Płockiem. W październiku zno
wu wyjechał. Tym razem jego podróż dyplomatyczna do 
Drezna dotyczyła uzyskania poparcia finansowego Polonii nie
mieckiej. Zgromadził tam dla powstańców kwotę odpo
wiadającą wysokości około 5.000 rubli, którą przekazał 
do Warszawy. Nie były to jedyne działania kociewskiego 
ziemianina. 

Teodor Jackowski organizował również przerzuty broni 
z Pomorza do powstania. W tym celu dzierżawił położo
ny nad granicą, już po stronie Królestwa Polskiego, ma
jątek Łapinóżek w powiecie lipnowskim. Był to bardzo 
ruchliwy punkt przemytu broni i ochotników z Pomorza. 
Jackowski w końcu wpadł w ręce policji pruskiej. Stało 
się to 18 grudnia 1863 roku w jego dworze w Lipinkach. 

Po aresztowaniu więziony był w Poznaniu i Berlinie, a po 
zasądzeniu odsiedział 18 miesięcy w twierdzy Wisłoujście. 

Dla potrzeb powstania Komitet Centralny Narodowy już 
w październiku 1863 roku ogłosił rodzaj podatku narodowego. 
Był to po prostu podatek dochodowy, płatny z góry za kilka lat 
Jeżeli Galicja i Królestwo zalegały z opłatami, a Wielkopolska 
wykazywała pewną oporność, to Pomorze wywiązywało się 
wzorowo, choć nie był to przecież region zamożny. 

Największe składki zebrano w powiatach kaszubskich. 
Tylko w ciągu dwóch miesięcy 1864 roku - w styczniu 
i lutym - zebrano tam ponad 1.250 talarów. Borowiacy 
z chojnickiego powiatu przekazali 850, a mieszkańcy po
wiatu gdańskiego prawie 200 talarów. Ludność Kociewia 
też nie żałowała pieniędzy dla powstania. W dwóch wyżej 
wspomnianych miesiącach, między Wierzycą a Wdą, zebra
no ponad 840 talarów - najwięcej w powiecie starogardzkim 
(590 tal.). Brak natomiast danych o efektach tej akcji w rejo
nie tczewskim. Wszystko wskazuje na to, że w tej części Ko
ciewia stan zbiórek był zerowy. 

Oprócz zbiórek pieniężnych przekazywanych do Warsza
wy, społeczeństwo Pomorza z własnych składek kupowało 
broń i amunicję. W ciągu pięciu miesięcy - od sierpnia do 
grudnia 1863 roku - zebrano na ten cel prawie 19.500 tala
rów czyli około 120.000 ówczesnych złotych. Broń do po
wstania przerzucono za pośrednictwem wspomnianego mająt
ku Łapinóżek, dzierżawionego przez Teodora Jackowskiego. 

Dostarczane do granicy z Królestwem Polskim przesyłki 
trafiały tam różnymi konspiracyjnymi sposobami, ponieważ 
zaostrzona kontrola policji pruskiej praktycznie uniemożli
wiała wykorzystanie ogólnodostępnych środków transportu. 
Także z Kociewia wyruszały podejrzane wyprawy ze skrzy
niami. W tych przewożono niby wodę mineralną ale ten orze
źwiający napój znajdował się tylko na wierzchu. Butelki 
w dalszych skrzyniach zawierały wsypany do nich proch strzel
niczy. Natomiast na innych wozach konnych przewożono dla 
sklepów spożywczo-kolonialnych worki z.. .orzeszkami arach-
dowymi. W łuskach po orzeszkach przemycano... kapiszony 
czyli spłonki karabinowe. 

Na wozie z fortepianem zamiast strun w jego pudle pru
scy kontrolerzy znaleźli równo poukładane strzelby. Na połu
dniu Kociewia wydany został pewien woźnica, jadący zała-

KMR 37 



dowanym wozem regularnie dwa razy w tygodniu między 
Warlubiem a Świeciem. Przewoził belgijskie karabiny, ba
gnety, formy do odlewania kul, a w beczkach kapiszony. Ucie
kano się niekiedy do bardzo pomysłowych sposobów, prze
bierając furmanów w mundury pruskich żandarmów. 

Głównym organizatorem przemytu broni z Kociewia był 
Edward Kalkstein (1826-1898) z Jabłówka, który pod fałszy
wym nazwiskiem kupca Mullera dokonywał zakupów i prze
rzutu do Królestwa. W maju 1863 roku wpadł w ręce policji. 
Był więziony w Starogardzie i na Winiarach w Poznaniu, 
a potem w słynnym berlińskim Moabicie. Zasądzoną karę od
siedział w Wisłoujściu. O dostarczanie broni do powstania 
podejrzewany był również jego brat, Michał ze Smoląga, 
a także ich ojciec, Stanisław z Klonówki. 

Pewne ślady i donosy konfidentów doprowadziły policję 
do Dąbrówki, położonej niedaleko Jabłówka. Broni szukano 
u sołtysa Andrzeja Koseckiego i dwóch następnych Andrze
jów - Dylewskiego i Ćwiklińskiego. 

Policja poczynała sobie wówczas dość odważnie i bez
względnie, realizując tajną umowę z carską Rosją, zawartą 
na początku lutego, a więc w niecałe trzy tygodnie po wybu
chu powstania. Konwencja dotyczyła wzajemnej pomocy 
w zwalczaniu pruskiego ruchu niepodległościowego. Po jej 
ujawnieniu - bo przecież już wówczas sprawy tajne upo
wszechniały się najszybciej - odezwało się kilka nawet za
granicznych protestów. Nie pomogło to wiele, bowiem aku
rat ci dwaj zaborcy w sprawach unicestwienia Polski zawsze 
się dogadywali. 

Pomoc Pomorza w postaci świadczeń pieniężnych czy za
kupu broni nie była jedynym wsparciem. Jeszcze w 1863 roku 
zupałnie spontanicznie do powstania poszło wielu uczniów 
gimnazjalnych, także tych pochodzących z Kociewia. Naj
wcześniej odezwali się gimnazjaliści w Chełmnie. Najwię
cej ochotników zebrało się z tak zwanej niższej prymy czyli 
przedostatniej klasy. W tej grupie znalazł się Franciszek Dy
lewski ze wspomnianej już Dąbrówki i Kazimierz Czapski 
z Bukowca koło Świecia. Ten ostatni, syn hrabiego Franci
szka Czapskiego, dowodził w powstaniu jednym z oddzia
łów i to pod bezpośrednimi rozkazami płka Francesco Nullo, 
garybaldczyka, który z włoskimi ochotnikami pospieszył na 
pomoc polskim powstańcom. Po zwycięskiej bitwie koło Pod
lesia w Olkuskiem, 4 maja 1863 roku, znany z niecodziennej 
odwagi 21-letni Kazimierz Czapski otrzymał awans na sto
pień podpułkownika. W powstaniu walczył również uczeń 
trzeciej klasy chełmińskiego gimnazjum, Karol Larysz, ro
dem z Pelplina. 

Natomiast Oskar Wolski ze Strugi - blisko Chwarzna 
w rejonie Starej Kiszewy - po ukończeniu gimnazjum 
w Wejherowie poszedł do powstania latem. Był synem po
rucznika zrywu listopadowego 1831 roku Poległ 22 listopada 
1863 roku w zwycięskiej bitwie pod Żeleźnią koło Płocka. 

Podczas ferii wielkanocnych 1864 roku mundurki gim
nazjalne na powstańcze szynele zamieniło kilku uczniów 
z Chojnic. Kornel Lipiński z Pączewa miał 20 lat, kiedy po 
jednej z potyczek przeszedł pruską granicę i dostał się do nie
woli. Aresztowany po ucieczce odsiadywał karę w więzieniu 
w Działdowie i Poznaniu. Syn innego kociewskiego gospo
darza, Franciszek Kurowski z Czarnego Lasu, także po wa
kacjach nie wrócił już do chojnickiego gimnazjum. Walczył 
razem z Lipińskim. 

Wielu Kociewiaków walczyło w powstaniu styczniowym 
w wyniku zorganizowanego werbunku spośród chłopstwa. 
Werbunkiem zajmowali się specjalni agenci na polecenie 
emisariuszy z Królestwa. Werbował także Andrzej Wróbel, 
krawiec z Małego Krówna, prześladowany i ścigany przez 

władze pruskie. Powstańczy zaciąg organizował także czela
dnik ciesielski z Gniewa, Franciszek Suchewicz. Gdy wpadł 
w ręce policji, skazano go na trzy miesiące więzienia. We
rbunkiem trudnił się też młynarz Alojzy Ryglewski z Głodowa. 

Bardzo często nachodzoną przez policję miejscowością 
w powiecie starogardzkim była Dąbrówka. Władze pruskie 
słusznie podejrzewały, że w tej wsi zbierali się ochotnicy. 
Z samej Dąbrówki do powstania poszedł Józef Błędzki, syn 
rolnika, lecz podczas jednej z wielu rewizji zabudowań miej
scowego sołtysa, wspomnianego już poprzednio Andrzeja Ko
seckiego, aresztowano dwóch zwerbowanych wolontariuszy. 
Nie była to byle jaka rewizja, gdyż uczestniczyło w niej trzy
dziestu żandarmów. Drugi Kosecki - Franciszek trafił z Dą
brówki do Moskwy, gdy wzięty do niewoli odbywał karę roty 
aresztanckiej (karne oddziały pracy). 

Kilku ochotników do powstania poszło z Bobowa, nakło
nionych przez ks. Franciszka Bojanowskiego. Proboszcz ów 
za agitację odsiedział w Starogardzie sześć tygodni więzienia 
(27.04. - 8.06.1864 r.). Po upadku walk los rzucił powstań
ców w różne strony. Hiacynt Błażek dostał się do niewoli pod 
Kieńczewem. Otrzymał wyrok 3 lat roty aresztanckiej, który 
odbył na robotach przy budowie kolei południowej. Jeszcze 
w 1866 roku widziano go pod Moskwą. W podobny sposób 
powstańczą wojaczkę zakończył inny rolnik z Bobowa, Piotr 
Trebnau. Zesłany na roboty, w 1866 roku pracował przy bu
dowie linii kolejowej Moskwa - Orzeł. 

Miało też Kociewie swoich popowstaniowych sybiraków. 
Na sybirskim zesłaniu był kowal Prabucki spod Dąbrówki 
i Pruszak z Pelplina. Franciszek Michna z Bobowa trafił na 
Sybir po rocie aresztanckiej, odbytej pod Tułą. Na Sybir wy
wieziono aż trzech powstańców z Rajków. Dwaj robotnicy 
rolni - bracia Dąbrowscy - przebywali na Wschodzie prawie 
4 lata. Nieco więcej wiadomo o Bernardzie Górskim. Chłop
ski syn z Rajków, raniony pod Płockiem, dostał się do nie
woli. Przebywał w tamtejszym szpitalu, skąd po wyleczeniu 
wywieziono go na syberyjską zsyłkę. Powrócił po 3 latach., 

Przy tej okazji trzeba ujawnić mało znany kociewski epi
zod powstańczy. Ochotnicy zwerbowani w Rajkowach, przed 
skierowaniem do walk, odbywali specjalne przeszkolenie 
w Nowem. Tam nad Wisłą funkcjonował rodzaj ośrodki 
ćwiczebnego. Na południowym Kociewiu jakby żywiej rea
gowano na wyzwoleńczy zryw. Blisko stamtąd było do Ziemi 
Chełmińskiej, graniczącej z Królestwem Polskim; podobnie 
było na południowo-zachodnim krańcu regionu. 

W samym końcu Kociewia, na pograniczu krajeńskim, 
a może nawet już nieco poza etnicznymi granicami, tętnił kon
spiracyjnym życiem dwór Radkiewiczów w Brzeźnie. Była 
to prawdziwa agenda powstańcza. Wspomniany już kilka razy 
Stanisław Radkiewicz (1799-1875) bywał często w rozjazdach 
dla narodowych spraw i policja nie zdołała go pochwycić. 
Patriotyczną przystanią na ziemi kociewsko-krajeńskiej za
wiadywał wówczas jego syn, Ignacy. Kiedy ten, 6 kwietnia 
1864 roku, wpadł w nastawione sidła żandarmów pruskich, 
więziony w Świeciu i potem w berlińskim Moabicie, przy
wództwo po nim przejęła jego młodziutka żona, Antonina Rad
kiewiczowi Miała wówczas 18 lat. Urodziła się gdy wybu
chła Wiosna Ludów, zmarła w 1917 roku, nie doczekawszy 
niepodległości, którą zawsze walczyła. 

Pięknie o Tosi - tak ją zwali najbliżsi - napisał „Dziennik 
Poznański" w pośmiertnym wspomnieniu: Jak przez wiele 
innych polskich domów, przepływała też przez Brzeżno fala 
powstańców (...). Trzeba było ich żywić, odziewać nieraz, 
ukrywać przede wszystkim i wysyłać dalej nocami, aby przyj
mować nowe zastępy. Czytamy dalej, jak to w dworze szyto 
bieliznę, szykowano bandaże, przygotowywano zapasy żyw-
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ności. Załadowane wozy przemieszczały się ze wsi do wsi, 
by ukryć te transporty i przekazać do miejsca przeznaczenia. 
Wszystko to spełniała z największym poświęceniem zaledwie 
osiemnastoletnia kobiet® - informowała gazeta z Poznania. 
Antonina Radkiwiczowa była tą wybitną patriotką, co rów
nie często wymieniana Paulina Winiarska z Deczyńskich 
(1841-1938) z Ziemi Chłemińsko-Michałowskiej i Emlia 
Sczaniecka (1804-1896), powszechnie znana działaczka na
rodowa z Wielkopolski. 

Na zachodnich rubieżach Kociewia narodowym duchem 
kipiał dworek Czarlińskich w Chwarznie koło Starej Kisze
wy. Główną postacią tego rodu był urodzony właśnie 
w Chwarznie Leon (1835-1918). Podczas powstania był wła
ścicielem majątków w Dubielnie i Zakrzewku w powiecie 
toruńskim. Sprawował funkcję cywilnego naczelnika (ko
misarza) województwa chełmińskiego, tak jak Teodor Jac
kowski województwa pomorskiego. Tak więc konspiracyj
na władza lewo- jak i prawobrzeżnego Pomorza pozostawała 
w rękach komisarzy rodem z Kociewia. Gdyby powstanie zwy
ciężyło, obaj Kociewiacy zostaliby wojewodami. 

Leon Czarliński (ps. Budrys, Piotr Czarny) poprowadzić 
miał do Królestwa oddziały pomorskich ochotników. Na sku
tek zdrady wyprawa się nie powiodła. W nocy z 30 na 31 mar
ca 1864 roku komisarz-dowódca został aresztowany, a potem 
osadzony w więzieniu. Poprzedniej nocy aresztowano brata 
Leona, Eugeniusza Czarlińskiego, urodzonego w 1839 roku 
też w Chwarznie. Eugeniusz do powstańczego zaciągu po
spieszył aż z Wrocławia, gdzie w tamtejszym uniwersytecie 
studiował medycynę, po maturze uzyskanej w chełmińskim 
gimnazjum. Jego powstańczy szlak zakończył się w berliń-
skiej twierdzy. 

Więziony tam był również następny z braci Czarlińskich 
- Emil (1833-1913) - pochodzący także z Chwarzna. Are
sztowano go 7 kwietnia w Brąchówku pod Chełmżą, którego 
to majątku był właścicielem. Jak zwykle, władze pruskie po
stawiły ten sam zarzut: zbrodnia zdrady stanu na skutek udzia
łu w rewolcie na szkodę państwa pruskiego. 

Najpóźniej wpadł w ręce policji najmłodszy z Czarliń
skich - Maksymilian. Zatrzymano go 28 maja 1864 roku 
w Chwarznie, gdy przebywał u ojca. Wraz z Maksymilianem 
aresztowano wówczas dwóch jego kolegów z gimnazjum, też 
skłonnych pójść ochotniczo do powstania. 

Ojcem całej powstańczej czwórki Czarlińskich był Felicjan 
(zm. 1881), właściciel Chwarzna, więziony już w czerwcu po
przedniego roku, a to głównie jako znany pomorski działacz 
ruchu spółdzielczego i założyciel wielu towarzystw rolniczych. 

Również w maju 1864 roku, na pograniczu kociewsko-
kaszubskim, w Lubieszynie dokonano ścisłej rewizji dworku 
Narzymskich. „Nadwiślanin" donosił, że uczyniono to 
w asyście pół szwadronu husarów starogardzkich. W dwor
ku znaleziono i aresztowano dwóch ukrywających się tam po
wstańców. 

Lubań - Lubieszyn - Wysin - Głodowo - Więckowy -
Obozin... był to znany pruskiej policji szlak konspiratorów. 
Nie miał też spokoju Franciszek Nierzwicki (1821-1904) 
z Więcków, który był wówczas mężem zaufania Rządu Na
rodowego. Wiedziano, że werbował kandydatów. Z Więcków 
i okolicznych wsi do powstania ruszyło osiemnastu ochotni-
ków. Wiedziano też, że o wszystkich tych zdarzeniach 
z Kaszub i Kociewia informował prasę, bowiem był kore
spondentem „Nadwiślanina" i „Przyjaciela Ludu". Mimo 
kilkakrotnie przeprowadzonych rewizji, niczego nie po
trafiono mu udowodnić. 

Narzymscy mieli posiadłości również w Obozinie. 
Dzierżawcą tamtejszego majątku nad Jeziorem Godziszew-
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skim był Józef Łyskowski, brat Ignacego. Jeszcze w czerwcu 
1864 roku Józef przesłuchiwany był przez policję, bowiem 
nie bez powodu podejrzewano go o przemycanie z Obozina 
broni i ukrywanie ochotników. 

Zupełna cisza w tamtych czasach panowała w Tczewie. 
To ważne wówczas dla zaborcy miasto było w znacznym stop
niu zniemczone i nie uczestniczyło w patriotycznych zda
rzeniach, jako też zbyt odległe od głównych szlaków po
wstańczych z Królestwem Polskim. Niektórzy twierdzą, 
że pewien wpływ miało też sąsiedztwo Pelplina, stolicy 
diecezji chełmińskiej i osobiste działania biskupa Jana 
Nepomucena Marwitza, o czym wspominaliśmy już na 
początku tej opowieści. Superlojalista - tak mówiono 
o biskupie - był sławiony jeszcze po dwudziestu łatach. 
W marcu 1885 roku jego bratanek mówił w pruskim sej
mie, że biskup w latach 1863 i 1864 podczas powstania 
polskiego świadczył rządowi pruskiemu bardzo ważne 
usługi. Jego energii należy przypisać, że polskie powsta
nie w Prusach się nie rozszerzyło. Rząd nie poskąpił mu 
uznania. Poseł von der Marwitz potwierdził także to, że 
rząd pruski w dyplomie uznania wyraził podziękowanie 
za to, że prowadził diecezjan w duchu wiary i posłuszeń
stwa dla tronu i ojczyzny. Von Marwitz miał zapewne na 
myśli własną, tę pruską ojczyznę. Dziękowano też za to, że 
biskup od diecezji, kapłanów i wiernych oddalił zło, jakim była 
karygodna zuchwałość i zbrodnicza lekkomyślność a tym 
były niepodległościowe dążenia Polaków. 

Za tę wierność biskup J.N. Marwitz w końcu 1864 roku 
od króla pruskiego, Wilhelma I, otrzymał Order Orła Czer
wonego I klasy. W odpowiedzi przechodzący przez Pel
plin powstańcy zawieszali na bramie biskupiego pałacu 
symboliczny powróz, zapowiadający ordynariuszowi nie
zbyt pewną przyszłość. 

Rozbieżne od biskupich poglądów były działania wielu 
polskich kapłanów, którym patriotyzm nakazywał prowadzić 
walkę razem z powstańcami. Byli też tacy, którzy poszli na 
pola walki jeszcze przed święceniami. Jednym z nich był Ale
ksander Załuski, który po studiach w Munster zaciągnął się 
do ochotniczych szeregów. Niezdolny do dalszej walki z po
wodu odniesionych ran, powrócił do domu. Po wyleczeniu 
się z ran ukończył pelplińskie seminarium. Potem, w latach 
1871 -1872 był administratorem parafii w Pączewie i w Czar
nym Lesie. Podobnych życiorysów było wiele. 

Warto sobie jeszcze przypomnieć, że po 5 sierpnia 
1864 roku, gdy na stokach Cytadett stracono Romualda 
Traugutta i czterech ostatnich dyrektorów rządu (spraw 
wewnętrznych,skarbu, komunikacji i poczty) - co oficjal
nie uznano za upadek powstania - niektóre oddziały par
tyzanckie walczyły nadal. W tym czasie na szubienicach 
i przed plutonami egzekucyjnymi ginęły setki powstańców, 
wśród nich także księża. Cichła melodia słynnej sygnałówki 
Wincentego Pola odzywała się już coraz rzadziej: 

W krwawym polu srebrne ptaszę, 
Poszli w boje chłopcy nasze... 

Kończyły się boje, a rozpoczęły marsze długich kolumn 
na wschód. Na syberyjską katorgę zesłano kilkadziesiąt ty
sięcy uczestników powstania, w tym ponad czterystu kapła
nów. Ale ostatni dowódca oddziału powstańczego straco
ny został w Siedlcach dopiero 24 maja 1865 roku. Był 
nim ks. Stanisław Brzózka, który dzięki pomocy podla
skich chłopów walczył ze swoimi partyzantami najdłużej. 
Stracono go jak każdego innego „buntowczika", którego 
też nawiedziła owa karygodna zuchwałość i zbrodnicza 
lekkomyślność. 



Drukujemy kolejny wyróżniony tekst z konkursu na reportaż ogłoszonego przez naszą 
redakcję. Praca zgłoszona została pod godłem „Szamot". 

JÓZEF SITKIEWICZ 

Spacerkiem po „manhattanie" 
Wymiana towarowa, handel istniały zawsze, od zarania dziejów zmieniały swe oblicze. Na naszych 
oczach dokonuje się rewolucja w obrocie pieniędzy i dóbr. Czy za tymi przemianami nadąża sposób 
myślenia przeciętnego Polaka, również sposób organizowania wspólnego wysiłku i kapitału. 

Prawdziwego Manhattanu, tego 
w Nowym Jorku, przyznaję, na 
własne oczy jeszcze nie widzia

łem. A z tego co mi wiadomo, tam, 
na wielkich giełdach nie obraca się 
towarem w swojej materialnej posta
ci, ani też pieniędzmi w formie gotów-
ki. Pieniądze i towary są zapisane 
w pamięci komputerów, Tak po
wszechna elektronizacja obrotu je
szcze u nas nie nastąpiła, chociaż już 
w niektórych miejscach można spotkać 
symptomy nowoczesności: Warszaw
ska Giełda Papierów Wartościowych, 
giełdy towarowo-rolne, świadectwa 
NFI, bankomaty, supermarkety... Na
sza rzeczywistość handlowa jest bardziej 
tradycyjna: sklep albo stragan, towar 
i gotówka z ręki do ręki. I tak zapewne 
jeszcze będzie przez najbliższe lata. 

Rynki, bazary, targowiska były sy
tuowane w centralnych punktach mia
sta, czy ©sady - w starożytności, w śre
dniowieczu - aż do początku naszego 
wieku. Wokół handlu koncentrowało 
się życie, nie tylko gospodarcze, ale 
i towarzyskie Nie istniały środki ma
sowego komunikowania, człowiek 
mógł porozumiewać się tylko bezpośre
dnio z drugim człowiekiem w domu 
i na ulicy. To tam można było uzyskać 
najświeższe informacje o sąsiadach, do
wiedzieć się czegoś o wydarzeniach 
w regionie i kraju. 

Na początku naszego wieku targo
wiska zaczęły powoli znikać z centrów 
miast, przenoszono je do dzielnic pery-
feryjnych, i to z różnych względów. 
Decydowały o tym kwestie urbanistycz-
ne i komunikacyjne. Zwiększał się ruch 
drogowy, szybko wzrastała ilość poja
zdów mechanicznych. Ośrodki miej
skie, szczególnie duże i zabytkowe, za
częły zmieniać swój charakter, stawały 
się atrakcjami turystycznymi, masowo 
przyjeżdżali ludzie ciekawi świata. Ale 
przy okazji pojawiły się nowe plagi: 
hałas, spaliny, korki uliczne, przestęp

czość... Handel kwitł jak dawien, do
stosowywał się jednak do nowych 
wymogów. Znikały jarmarczne budy, 
powstawały eleganckie salony, eksklu
zywne warsztaty rzemieślnicze, galerie, 
małe bary i kafejki, a także kina, teatry 
i kabarety. Cały ruch targowiskowy ze 
swym niepowtarzalnym urokiem i jed
nocześnie szpetotą, lokowany był w po
bliżu dróg dojazdowych do miasta. 

Podobne przeobrażenia nastę
powały w dziejach Tczewa. Na 
starych fotografiach dostrzec 

można wyraźnie jarmarczny charakter 
starówki, który po drugiej wojnie świa
towej zaczął znikać. Centralny plac stał 
się w końcu spacerowym deptakiem 
z ograniczonym ruchem kołowym. 

Na przełomie lat 80. i 90. odżył plac 
Wolności, dawny rynek, a dzisiejszy 
plac Hallera. Byliśmy świadkami po
czątków otwierania granic, każdy mógł 
już mieć swój paszport w domu, nastą
pił wolny obrót obcymi walutami, po
jawiły się kantory ich wymiany. Naród 
ruszył na zakupy, głównie za zachodnią 
granicę. I co się wówczas przywoziło, 
czym się opłacało handlować? Prawie 
wszystkim: słodyczami, alkoholem, 
sprzętem radiowo-telewizyjnym, odzie
żą... bez cła, bez akcyzy i podatków. 
Każdą ilość, jaką udało się upchnąć 
w torbie, plecaku, czy bagażniku samo
chodu. Tysiące autokarów, nie licząc 
samochodów osobowych i ciężarówek, 
przekraczało dziennie granicę. Następ
nie cały ten przywieziony towar, do
słownie, znalazł się na ulicy. Był eks
ponowany na rozłożonych gazetach, 
rozstawionych stolikach, łóżkach polo
wych. Zaczęły powstawać na każdym 
placu prowizoryczne targowiska. Roz
kwitł handel na niespotykaną do tej 
pory skalę. Co to były za czasy: każdy 
za kilkaset marek zakupionych w kanto
rze mógł zostać biznesmenem. Taka oka
zja nigdy się już później nie powtórzyła. 

Tczewski „manhattan" wypączko-
wał na placu Hallera, zaroiło się 
od handlowców, którzy rano roz

wijali interes, a wieczorem przed zmierz
chem zwijali. Ten stan nie mógł trwać 
wiecznie, co było raczej do przewidzenia. 
Jednym zarządzeniem Rady Miasta całe 
handlowanie uliczne zostało zlikwidowa
ne i przeniesione na osiedle Suchostrzy-
gi, gdzie zaczęły powstawać bardziej so
lidne miejsca: ławy, stragany, „szczęki", 
budki; później oddano do użytku stylo
we sklepiki i halę targową... 

„Manhattan" nie jest targowiskiem 
wielkim, trudno porównywać go do gi
gantów ulokowanych w strefie nadgra-
nicznej i w pobliżu głównych szlaków 
komunikacyjnych. A daleko mu do tego 
warszawskiego, utworzonego na stadio
nie X-lecia, zdominowanego przez han
dlarzy z byłego Związku Radzieckiego. 

Tczewski plac handlowy, chociaż 
nie należy do wielkich, jest licznie 
odwiedzany przez mieszkańców całego 
miasta i ma swój klimat. Bywają tu 
oczywiście goście ze Wschodu, ale nie 
oni tu dominują. Większość handlują
cych, to osoby mieszkające w Tczewie 
lub okolicy. Oferowany towar, jest taki 
jak wszędzie: owoce, odzież, obuwie, 
kosmetyki, wszelkie towary spożywcze, 
trochę staroci... 

Pani Jadzia sprzedaje świeże owo
ce, warzywa, ziemniaki na stoi
sku skleconym z desek i skrzy

nek. Rano je rozkłada, na koniec dnia 
składa. Towar i sprzęt wozi mąż starym 
polonezem. Mieszkają w Rokitkach, 
w małym gospodarstwie rolnym. Nie 
chciałaby już zmieniać miejsca pracy, 
nie wyobraża sobie innego życia. 

- Pracowałam przez szesnaście lat 
jako przyuczona księgowa i kasjerka 
w firmie państwowej. Dojeżdżałam aż do 
Pruszcza. Firmę zlikwidowali - zwierza 
się pani Jadzia -a właściwie sprzedali. 
Poszłam na zasiłek, zaczęłam też handlo-
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wać. Robię co chcę, od nikogo już nie 
zależę, jedynie od pogody i koniunktury. 

Największe obroty i zarobki ma 
pani Jadzia w soboty, przed świętami, 
może jeszcze gdy zbliżają się przyjęci-
ny. Wówczas jest największy ruch. 
Szanse, jak sama ocenia, na znalezie
nie stałej pracy w swoim zawodzie ma 
niewielkie. Nie ten wiek, i to co umie, 
to już za mało. Wymagania pracodaw
ców są bardzo wysokie: znajomość ak
tualnych przepisów, obsługa kompu
tera, język obcy i - co jest trudne do 
przyjęcia dla ludzi w średnim wieku 
- pełna dyspozycyjność. 

- Wolę sprzedawać i mieć spokój -
oświadcza pani Jadzia. - Jestem zado
wolona, chociaż dochody są raczej 
skromne i niepewne. 

Andrzej sprzedaje odzież: dżinsy, 
skarpety, koszule, męską bieliznę. Uczy 
się, niedawno skończył podstawowy 
kurs języka niemieckiego i obsługi 
komputera. Chciałby w najbliższych 
latach otworzyć duży, prawdziwy sklep 
albo małą hurtownię. Zdaje sobie jed
nak sprawę, że to marzenia. Na razie, 
jak tylko może, miga się od wojska, 
zdobywa kwalifikacje, rozkłada cztery 
razy w tygodniu stoisko, w pozostałe 
dni ugania się za towarem. 

- Obrót mały, bo konkurencja 
duża i ludzie ubodzy - wyznaje An
drzej. - Jakoś wyżyć się da. Na chleb, 
piwo, dziewczyny i inne przyjemności 
starcza. Trzeba ostro kombinować i nie 
dać się oszukać cwaniaczkom. Trzeba 
uważać... 

Lika (tak się przedstawiła) pocho
dzi z okolic Doniecka na Ukrainie. 
Przyjeżdża do Polski od czterech lat, zna 
trochę nasz język, z każdym klientem 
się dogada. Jest blondynką, chociaż 
rysy twarzy i wyraz oczu zdradzają ta
tarskie pochodzenie. Zarabia na życie 
handlem, chciałaby zainwestować 
u siebie w jakiś mały interes. Jeszcze 
nie wie dokładnie w co: może w ga
stronomię albo w biuro turystyczne. Na 
ławie ma rozłożony towar przykryty fo
lią, ponieważ zaczęło padać. 

- Sprzedaż idzie kiepsko - przyzna
je Lika. - Ceny spadają. A wśród Pola
ków panuje opinia, że co ruskie to tan
deta albo podróbka. 

Stojący obok Siamion z Grodna jest 
bardziej elokwentny. Zaczął zachwalać 
narzędzia ręczne: elektryczne wiertar
ki, szlifierki, polerki, komplety kluczy 
maszynowych. Wszystko znane z reno
mowanych firm, tak przynajmniej moż
na odczytać na tabliczkach. Świetnie 
mówi po polsku. W Grodnie na Biało
rusi większość zna nasz język. Handluje 
od sześciu lat, nie tylko w Tczewie. 
Objechał już dużą część Polski i kawa
łek Europy. Kwateruje u znajomych, to
war dowozi mu brat. Przyznaje, że inte
res idzie coraz gorzej; nie to co kiedyś. 
Zaważyła silna konkurencja i zła opi
nia o handlowcach zza Buga. 

- Pora zwinąć wszystko - żali się 
Siamion. - Lepiej zająć się czymś in

nym, ciekawszym, bezpieczniejszym... 
Mimochodem z ciekawości pytam 

o mafie, rekiet, przemyt. Natychmiast 
kończy się rozmowa. 

Pani Bożenka, można tak powiedzieć, 
przeszła wszystkie szczeble kariery tar
gowiskowej . Na początku 1990 roku 
została zwolniona w wyniku prywaty
zacji sklepu. Pracowała ponad 10 lat 
w „Społem" i nagle znalazła się na bru
ku. Będąc jeszcze na „kuroniówce" za
częła handlować czym się dało: odzie
żą, kosmetykami, słodyczami, a nawet 
walutą. Towar przywoziła z Niemiec 
i Budapesztu, zaopatrywała się u po
średników. Najpierw stała na placu 
Hallera, potem na „manhattanie", 
handlowała też w Pruszczu na gieł
dzie samochodowej. Swój towar ukła
dała najpierw na folii, później na skła
danym stoliku. Następnie sprzedawała 
ze stałego stoiska typu „szczęki". Tro
chę się dorobiła i mogła postawić obu
dowany punkt handlowy, do tego 
oświetlony i ogrzewany. Jest to jej 
miejsce od trzech lat. Obecnie sprze
daje kosmetyki i środki piorące. W tej 
chwili nie ma zamiaru niczego zmie
niać. Może kiedyś przeniesie się do hali 
targowej. Może... choć do tego miej
sca już się przyzwyczaiła. Zna tu pra
wie wszystkich handlujących, zna też 
swoich klientów. Pytam o zarobki: 

- Da się wyżyć - odpowiada pani 
Bożenka z uśmiechem, nie podając kon
kretnych sum. - Kokosów nie mam, 
a warunki dość prymitywne i konkuren
cja liczna, co drugi sprzedaje proszek. 
Nie wyobrażam sobie pracy na cudzym, 
wolę skromne, ale swoje. - Dalej oświad
cza z dumą: - Własny biznesik to nie tyl
ko zarobek, ale też pewien styl życia. 

Czy handel targowiskowy ma ja
kąś przyszłość, czy zniknie 
z pejzażu naszych miast? Może 

kiedyś, ale chyba nieprędko. Jednak 
z roku na rok jego znaczenie będzie ma
lało. W krajach Europy Zachodniej 
wszelkie targowiska i jarmarki stały się 
jedynie atrakcjami turystycznymi, gdzie 
handlują głównie przybysze ze Wscho
du, Turcji, krajów arabskich. Kupują
cy to przeważnie turyści poszukujący 
staroci, pamiątek, wyrobów rękodzie
ła. A wszystko z powodu ekspansji 
sieci nowoczesnych sklepów super-
i hipermarketów. 

Polskie targowiska ulegają ciągłym 
przeobrażeniom. Jedne znikają, głów
nie z centrów miast ze względu na swą 
szpetotę i wysokie ceny terenów; inne 

zmieniają swój charakter. Na przykład 
Warszawa. Niedługo ulegnie likwida
cji prowizoryczny bazar obok Pałacu 
Kultury i Nauki, gdzie ma być wybu
dowana stacja metra. W miejscach 
gdzie stoją prymitywne stragany po-
wstają nowoczesne pawilony. Tradycyj-
ne wielkie targowiska przeobrażają się 
w ośrodki handlowe o znaczeniu regio
nalnym. Można to zaobserwować przy 
granicy z Niemcami - w Zgorzelcu, Słu
bicach w okolicach Szczecina, a także 
w Jankach koło Warszawy. 

Podobne zmiany, choć na mniej
szą skalę, nastąpią na tczewskim 
„manhattanie". Zapadły już sto

sowne uchwały Rady Miasta. 
Planowana jest stopniowa likwida

cja budek, straganów, całej prowizorki 
i oddanie do użytku nowej hali targo
wej, parkingu strzeżonego, magazy
nów, biur oraz zaplecza technicznego. 
Zamierzenia są ambitne, lecz trudniej
sza będzie ich realizacja. Kasa miejska 
nie jest zbyt zasobna, a potencjalni in
westorzy też nie należą do bogatych 

Czy tczewskie targowisko na osiedlu 
Suchostrzygi wytrzyma konkurencję z su
permarketami? Trudno przewidzieć, cho
ciaż wydaje się, takie są tendencje świa
towe, że do marketów będzie należała 
przyszłość, mimo protestów kupców 
i wbrew poczynaniom administracji 
państwowej i samorządowej, która 
chciałaby rozwój tej sieci ograniczyć 
pod pretekstem „reglamentowania i cy» 
wilizowania o b r o t u Przypomina to 
trochę lamenty właścicieli powozów 
w połowie XIX wieku, gdy pojawiły się 
pierwsze lokomotywy. 

Rewolucja handlowa dociera i do 
nas. Jednak nie nastąpiła jeszcze zmia
na mentalności. Przemian w tym zakre
sie możemy się spodziewać dopiero 
wtedy, gdy wiek produkcyjny będą 
osiągać roczniki młodych ludzi, wycho
wanych w realiach gospodarki wolnoryn
kowej. Jesteśmy ciągle jeszcze krajem 
drobnych rolników, drobnych kupców 
i małych wytwórców. Narody bardziej 
rozwinięte gospodarczo już dużo 
wcześniej doszły do przekonania, że 
bogactwo osiąga się pracą zespołową, 
poprzez łączenie w większe przed
sięwzięcia kapitału, kwalifikacji 
i przedsiębiorczości ludzkiej. Dotyczy 
to głównie handlu, produkcji, obrotu 
finansowego. U nas w całym obsza
rze krajów rozwijających się ciągle 
pokutuje zasada: Być na swoim... 
małe ale własne. 

Tczewski 
„manhattan" 
przy ul. Żwirki 
pa osiedlu 
Suchostrzygi 
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JAN KULAS i ROMUALD ŚMIECH 

Maturzyści o sobie i swoim pokoleniu 

Postawy młodzieży coraz bardziej decydować będą o przyszłości miasta. Pokolenia, które przeżyły historie 
PRL powoli odchodzą w przeszłość. Rzeczywistość społeczną zaczynają tworzyć młodzi ludzie, których świado
mość kształtowała się po 1989 roku, już w okresie już III Rzeczypospolitej. 

Przedstawicielami tego wchodzącego w życie społeczne pokolenia są także tegoroczni maturzyści, których 
starano się bliżej poznać poprzez podjęte badania ankietowe. 

1. Charakterystyka osób ankietowanych 

Odpowiedzi na pytania ankiety, które zebrano w marcu 
1998 roku, udzieliło 312 osób, w tym 161 kobiet (52%) i 147 
mężczyzn (47%). W 4 ankietach brakowało informacji o płci. 

Do szkół w Tczewie dojeżdżało 106 maturzystów (34%), 
mieszkających w jego okolicach. Osoby ankietowane uczęszczały 
do liceów ogólnokształcących, Technikum Kolejowego, Tech
nikum Mechanicznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespo
łu Szkół Zawodowych Nr-3, Zespołu Szkół Sportowych Ogól
nokształcących i Zespołu Szkół Budowlanych. 

Osoby badane liczyły po 19 i 20 lat, będąc w okresie kiedy 
kończy się wiek młodzieńczy, a zaczyna wiek dojrzały. Jest to 
czas poszukiwania własnej tożsamości i określonej drogi życio
wej. Dla wielu z nich matura jest pierwszym znaczącym wyda
rzeniem, mającym istotny wpływ na dalszy przebieg życia. 

Spośród 239 respondentów, stale mieszkających w Tcze
wie, 85 osób (35%) zamierza w przyszłości opuścić to miasto, 
26 osób (11%) zamierza tu mieszkać nadal, a 132 osoby (54%) 
jeszcze nie wiedzą czy w przyszłości pozostaną w Tczewie. 

Znaczna część tegorocznych maturzystów zamierza opuścić 
Tczew podając często liczne powody. Oto niektóre z nich: brak 
odpowiedniej pracy, brak perspektyw na dobre życie i zarobki, 
duże jest tu bezrobocie, dużo biednych mieszkańców, którzy nie 
będą klientami mojej ewentualnej firmy. 

Inni zamierzają opuścić Tczew, by przenieść się do dużego 
miasta. Przedmiotem ich aspiracji jest najczęściej zamieszkanie 
w Trójmieście, gdzie ich zdaniem są większe szanse na zdoby
cie mieszkania, pracy. A poza tym -stwierdza inna osoba -co 
tu w Tczewie można osiągnąć. Czy któryś ze sławnych Tcze-
wian mieszka w Tczewie? 

To częste odczucie braku perspektyw może się zmienić ze 
względu na powstającą w mieście strefę ekonomiczną - stwier
dza jeden z maturzystów. 

2. Plany i zamierzenia życiowe maturzystów 

Po maturze ankietowane osoby zamierzają: 
studiować 
uczyć się w szkole pomaturalnej 
podjąć pracę i studia zaoczne 
podjąć tylko pracę 
mają inne plany 
jeszcze nie wiedzą 

121 osób (39%) 
36 osób (12%) 
87 osób (28%) 
28 osób (9%) 
20 osób (6%) 
20 osób (6%) 

Najbardziej preferowane są studia politechniczne - (22 oso
by), pedagogiczne - (18 osób), ekonomiczne - (16 osób) i pra
wnicze - (10 osób). 

Trójmiasto jest tym ośrodkiem , w którym osoby ankieto
wane zamierzają najczęściej studiować. A ponadto część osób 
zamierza podjąć studia w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu. 
Informacje z zestawienia dotyczącego planów i zamierzeń 
życiowych maturzystów wskazują, że większość ankietowa
nych zamierza studiować lub uczyć się w szkole pomatural
nej. W kontynuowaniu nauki maturzyści upatrują szansę reali
zacji swoich aspiracji, zamierzeń i planów. 

3. Cechy charakterystyczne Tczewa w opinii ankie
towanych 

Według tegorocznych maturzystów miasto nie posiada szcze
gólnych cech wyróżniających. Najczęściej były wymieniane za
bytki, których zdaniem ankietowanych osób nie ma w Tczewie 
zbyt dużo. Część osób dostrzega chęć władz do odnawiania mia
sta, dbałość o zabytki, a także istniejące w Tczewie tendencje 
rozwojowe i modernizacyjne. Duże bezrobocie wymieniano naj
częściej jako cechę negatywnie wyróżniającą Tczew. Ponadto 
- zdaniem jednej z ankietowanych osób - także noclegow
nia jaką są Suchostrzygi nie dodaje uroku miastu. 

4. Więź z miastem 

Dla osób pochodzących z Tczewa więź z miastem wynika 
z faktu, że jest to ich miasto rodzinne: tu się urodziłem i wycho
wałem, wiążą się z nim moje najmilsze wspomnienia. Jest to 
również miejsce gdzie mieszkają od lat: fest mi bliskie ponie
waż spędzam tu swoje życie, mieszkam tu 19 lat, przyzwyczai
łem się. 

Dla części osób Tczew jest miastem bliskim, ponieważ tu
taj mieszka ich rodzina i przyjaciele. Położone jest ponadto bli
sko Trójmiasta, wiec jak stwierdza jedna z ankietowanych osób: 
mam dogodny dostęp do różnych instytucji w Trójmieście. 

Znaczna część osób ankietowanych nie czuje się bliżej zwią
zana z miastem. Dla nich Tczew jest miastem jak każde inne -
kupa budynków i ludzi zapracowanych. Miasto nie ma dla nich 
znaczenia, ponieważ ich zdaniem nic się tu nie dzieje, nie ma 
miejsc gdzie młodzież mogłaby się wyszaleć. 

5. Zadowolenie z zamieszkiwania w Tczewie 

Spośród 239 maturzystów mieszkających w Tczewie -
36 osób zadowolonych jest z zamieszkiwania w tym mie
ście, 74 osoby raczej tak, 25 raczej nie i 28 osób nie jest zado
wolonych. Pozostałe 67 osób stwierdziło, że jest im obojętne, 
gdzie mieszkają lub po prostu, jak stwierdzają, przyzwyczaiły 
się do mieszkania w Tczewie. Blisko połowa ankietowanych 
(110 osób - 46%) jest zadowolona lub raczej zadowolona z tego, 
że mieszka w tym mieście. 

6. Ocena działalności Rady i Zarządu Miasta 

Działalność Rady i Zarządu Miasta ankietowane osoby, mie
szkające w Tczewie, oceniły następująco: 

a) bardzo dobrze - 3 osoby 
b) dobrze - 49 osób 
c) dostatecznie - 57 osób 
d) niedostatecznie - 31 osób 
e) trudno mi ocenić - 79 osób 
Powyższe dane wskazują, że tylko 31 osób (10%), oceniło 

działalność Rady i Zarządu Miasta niezbyt pozytywnie. Co trze
cia jednak ankietowana osoba (79 osób - 33%) stwierdziła, że 
trudno jest jej ocenić działalność Rady i Zarządu Miasta. Trud
no było również osobom ankietowanym ustosunkować się do 
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Młodzieżowej Rady Miasta. Co trzecia ankietowana osoba 
(85 osób) stwierdziła, że nie słyszała o jej działalności. 

Osoby, które słyszały o Młodzieżowej Radzie Miasta pro
ponują aby jej działalność polegała m.in. na: 

• reprezentowaniu praw i opinii młodzieży; 
• badaniu opinii młodzieży; 
• przedstawianiu opinii i wniosków młodzieży, wraz z próbą 

ich realizacji; 
• promowaniu działalności młodych ludzi (pomocy aktyw

nym); 
• gromadzeniu różnorodnych pomysłów młodych ludzi na 

polepszenie życia w mieście wraz z wspieraniem ich realizacji. 
Młodzież - zdaniem jednej z osób - ma inne spojrzenie na 

świat, często bardziej rozumie potrzebę wprowadzenia zmian, 
szczególnej uwagi - stwierdza inna osoba - wymaga młodzież, 
zwłaszcza ta biedniejsza, która nie wie także co robić z czasem 
wolnym. Młodzieżowa Rada Miasta - proponuje inna osoba -
opierając się na wzorach z innych miast - powinna także zająć 
się popularyzacją tzw. zdrowego stylu życia. 

8. Maturzyści o przyszłości 

Tegoroczni maturzyści należą już do pokolenia wolnego od 
nastawień emocjonalnych i nawyków wynikających z poprze
dniego ustroju. Mogą w większym stopniu kształtować własną 
przyszłość. Stąd też w ankiecie zapytano o ich zamiary. Kim 
zamierzają być w przyszłości? Dla większości ankietowanych 
przyszłość łączy się z pracą w wyuczonym zawodzie. Wykony
wany zawód ma im umożliwić wejście do świata pracy i w więk
szym już stopniu do świata społecznego. Spośród 312 osób, 
44 (14%) zamierzają prowadzić własne firmy. 

Dla niektórych oprócz zdobycia zawodu liczy się także pod
jęcie pracy w tzw. dobrej firmie: być informatykiem w jednej 
z lepszych firm to dla mnie ważne - stwierdza jedna z osób. Dla 
ankietowanych maturzystów przyszłość zawodowa ukazuje się 
jednak dosyć niepewnie. W dzisiejszych czasach nie można my
śleć tylko o jednym zawodzie, jeden zawód nie wystarczy. Trze
ba być operatywnym i umieć się przekwalifikować - stwierdza
ją badane osoby. 

9. Najważniejsze zadania dla naszego kraju w opinii 
i ocenie maturzystów 

Za najważniejsze zadania dla naszego kraju maturzyści 
uznali: 

a) reformę systemu edukacyjnego - 86 osób 
b) decentralizację systemu administracyjnego państwa - 26 osób 
c) ochronę środowiska naturalnego - 132 osoby 
d) wzrost przedsiębiorczości mieszkańców - 7 osób 
e) skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu - 234 osoby 
f) reformę systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych-31 osób 
g) restrukturyzację rolnictwa - 40 osób 
h) poprawę stanu bezpieczeństwa - 172 osoby 
i) rozwój budownictwa mieszkaniowego - 77 osób 
j) poprawa wyglądu i czystości miast i wiedli - 71 osób 

a w 4 ankietach brak informacji. 
Dane z powyższego zestawienia wskazują, że maturzyści za 

najważniejsze zadania dla naszego kraju najczęściej wymieniali: 
1) skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu 
2) poprawę stanu bezpieczeństwa 
3) ochronę środowiska naturalnego 
4) reformę systemu edukacyjnego 
5) rozwój budownictwa mieszkaniowego 
Na podkreślenie zasługuje fakt skutecznego przeciwdziała

nia bezrobociu jako najczęściej wymienianego, najważniejsze
go zadania dla naszego kraju. 

Młodzież kończąca szkoły jest już świadoma trudności 
w znalezieniu pracy. Okres kiedy młodzież po ukończeniu szkoły 
mogła masowo i bezproblemowo podjąć stałą pracę minął już 
bowiem bezpowrotnie. 

10. Pokolenie maturzystów 

Pomyślna realizacja najważniejszych zadań dla naszego kra
ju wymaga mobilizacji całego społeczeństwa. Czy w tych dzia
łaniach młode pokolenie może być istotnie aktywną siłą? Zda-
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niem większości ankietowanych maturzystów ich pokolenie 
znacznie różni się od pokolenia ich rodziców. Jedynie 48 osób 
(15%) uważa, że nie ma istotnych różnic między pokoleniami. 

Różnice te wynikają w znacznym stopniu z odmienności 
warunków dorastania (socjalizacji) maturzystów: moje pokole
nie różni się tym od pokolenia rodziców, że my młodzi żyjemy 
w kraju demokratycznym, gdzie występuje wolność słowa. Mamy 
psychikę mniej obciążoną historią Polski - żyjemy w gospodar
ce rynkowej, technika poszła do przodu. Mamy większy wybór 
szkół. Większą możliwość wyboru drogi życiowej. Nowe poko
lenie ma poczucie większej swobody. Zmieniające się czasy 
i warunki spowodowały - stwierdza jedna z ankietowanych osób 
- że młode pokolenie w porównaniu z przeszłym jest w 100% 
odmienne, ma inne spojrzenie na świat. Pogląd ten zdaje się 
podzielać większość ankietowanych osób. Część ankietowanych 
maturzystów przyczyn różnic pokoleniowych upatruje w tzw. 
odwiecznym konflikcie pokoleń: zawsze tak będzie - pisze je
den z maturzystów - że pokolenie młodych ludzi różni się od 
pokolenia rodziców. Konflikt pokoleń jest ponadczasowy. 
W znacznym stopniu konflikt ten wynika stąd - dodaje inna osoba 
- iż każde pokolenie uważa, że to oni mają rację. Maturzyści 
dostrzegają w swoim pokoleniu dobre jak i niezbyt dobre ce
chy. Te niezbyt dobre to m.in, nastawienie na konsumpcyjny 
styl życia, nie zwracanie uwagi na wartości najważniejsze: moje 
pokolenie ma dużo rzeczy a nie umie z nich korzystać. Oprócz 
tych cech pokolenie to posiada, ich zdaniem, wiele cech do
brych. Często wymieniano jako pozytywną cechę tolerenację 
i większą otwartość na zmiany zachodzące w naszym kraju. 
Ponadto mamy większe ambicje, jesteśmy mniej bierni. Pokole
nie młode jest bardziej aktywne, przedsiębiorcze i zaradne, ma 
większe możliwości rozwojowe. 

Te pozytywne cechy są młodym ludziom bardzo przydatne 
gdyż w opinii większości ankietowanych osób teraz nastały 
bardzo trudne czasy, moje pokolenie ma większe problemy ze 
znalezieniem pracy i rozpoczęcia życia na własną rękę. Po szkole 
jesteśmy skazani na samych siebie. Otaczający świat stawia 
tylko wymagania i przeszkody. Kiedyś państwo więcej ofero
wało młodym. Przytoczone wypowiedz charakteryzują sytua
cję młodych ludzi. W tej sytuacji kształtują się obecnie posta
wy pokolenia maturzystów, postawy bardzo zróżnicowane, od 
nielicznych wyrażających rezygnację do częstych charakteryzu
jących się znaczną aktywnością. 

11. Najważniejsze zadania do realizacji przed młodym 
pokoleniem 

Procesy przemian społeczno-gospodarczych rozpoczętych 
w 1989 roku są dopiero jakby w połowie drogi. Kontynuacja 
ich stawia przed młodym pokoleniem wyzwania w postaci zadań 
do realizacji. Zdaniem maturzystów najważniejsze zadania przed 
pokoleniem, które obecnie wchodzi w samodzielne życie to: 

a) dokończenie procesu transformacji w naszym kraju - 40 osób 
b) przyspieszenie rozwoju gospodarczego - 119 osób 
c) wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej - 100 osób 
d) udoskonalenie systemu demokracji - 61 osób 
g) unowocześnienie przemysłu i rolnictwa - 107 osób 
h) tworzenie nowych wartości kultury i sztuki - 49 osób 
i) ochrona tożsamości i dziedzictwa narodowego - 74 osoby 
j) życie zgodne z zasadami ewangelicznymi - 36 osób 
Dane z powyższego zestawienia wskazują, że maturzyści za 

najważniejsze zadania do realizacji przed młodym pokoleniem 
najczęściej wymieniali: 

1) przyspieszenie rozwoju gospodarczego 
2) unowocześnienie przemysłu i rolnictwa 
3) wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej 

Zakończenie 

Koniec XX wieku to także okres wymiany pokoleń. Powoli 
odchodzi pokolenie, które świadomie przeżyło wszystkie etapy 
historii w PRL. W coraz większym stopniu tworzy się nowa 
rzeczywistość społeczna, kształtowana przez młode pokolenie. 
Jednym z tych młodych pokoleń są tegorocznymi maturzyści. 
Ich aktywna postawa stanie się wkrótce częścią naszego wspól
nego losu. 



Recital fortepianowy 
Tomasza Wojaka 

W szósty styczniowy wie
czór 1998 roku w sali 
koncertowej Państwo

wej Szkoły Muzycznej w Chojni
cach królowała muzyka. Tomasz 
Wojak, młody mistrz z Kociewia, 
zaprosił melomanów na swój reci
tal fortepianowy. Sala była wypeł
niona po brzegi. Artysta swoje mi
strzowskie wykonanie połączył 
z twórczą, własną interpretacją. 
W niewielkiej sali koncertowej za
brzmiała na nowo Chacona z II Par
tity d-mol na skrzypce Jana Sebastia
na Bacha w transkrypcji na fortepian 
Perrucio Busoniego, Andante Spia-
nato i Wielki Polonez Es-dur Fryde
ryka Chopina, a po przerwie pro
gram wypełniły Obrazki z wystawy 
Modesta Musorgskiego. 

Owacjom nie było końca. Pia
nistę zmuszono do bisowania. 
Koncert był dla wielu ogromną 
niespodzianką, który jednocze
śnie uzmysłowił, że tak blisko nas 
są znakomici artyści, o których nie
wiele wiemy. Często dzieje się tak 
z własnej winy, kiedy nie intere
sujemy się powodzeniem ludzi 
z naszego regionu. Po prostu nie 
śledzimy ich kariery. 

Tego wieczora słuchacze auten
tycznie radowali się darem kraja
na. Tomasz Wojak urodził się 
13 lipca 1967 roku w Chojnicach. 
Pierwsze muzyczne kroki stawiał 
w Szkole Podstawowej w Czarnej 
Wodzie, gdzie uczyła go mgr Elż
bieta Buca. Rozpoczął naukę mu
zyki w Szkole Muzycznej w Staro
gardzie Gdańskim pod kierun
kiem prof. Ewy Gornowicz. Po jej 
ukończeniu z wyróżnieniem, kon
tynuował naukę w Średniej Szkole 
Muzycznej II stopnia im. F. Cho
pina w Gdańsku, w klasie fortepia
nu prof. Waldemara Wojtala. 
W.tym czasie dokonał pierw
szych nagrań radiowych jako so
lista i kameralista oraz wykonał 
pierwsze koncerty z towarzysze
niem orkiestry. 

Pianista z Borów został laure
atem Ogólnopolskiego Konkursu 
Pianistycznego w Szczecinie 
w 1985 roku. Szkołę Muzyczną 
w Gdańsku ukończył z wieloma 
wyróżnieniami. W 1988 roku na 
egzaminie wstępnym do Akade
mii Muzycznej in. F. Chopina 
w Warszawie uzyskał maksymal
ną notę i jako jedyny otrzymał 

pięcioletnie stypendium Rządu 
Polskiego na studia pianistyczne 
w Konserwatorium im. Rymskie-
go-Korsakowa w Sankt-Peters-
burgu. W tym czasie koncerto
wał głównie jako solista. 

W1990 roku w wyniku konkur-
su interpretacyjnego Towarzy
stwa im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie uzyskał roczne sty
pendium artystyczne tegoż Towa
rzystwa. W 1993 roku z dużym suk
cesem ukończył konserwatorium 
w Sankt-Petersburgu w klasie 
prof. Aleksandra Swiatkina, uzy
skując jeden z najlepszych dyplo
mów. . 

Po tournee koncertowym we 
Francji wytypowany został przez 
polskie Ministerstwo Kultury 
i Sztuki oraz Ambasadę Francji 
w Warszawie na studia podyplo
mowe w Paryżu pod kierunkiem 
światowej sławy pianisty Bernar
da Ringeissena. Obecnie jest 
doktorantem na wydziale muzy
kologii w paryskiej Sorbonie. 

Artysta mieszka w domu ro
dzinnym w Szyszchowcu między 
Łęgiem a Czarną Wodą. 

W przerwie recitalu można było 
nabyć płytę kompaktową Tomasza 
Wojaka, na której znalazła się Ra
psodia hiszpańska Franciszka Li
szta i Obrazki z wystawy Modesta 
Musorgskiego. Płyty sprzedawał 
brat artysty, Emil, też muzyk. A jest 
jeszcze w tej rodzinie siostra, mi
strzyni fletu. 

A. S. Fleming 
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ANDRZEJ S. FLEMING 

Prawie wszystko o rybach 

Na Kociewiu dawniej ryb nie brakowało. Dzisiaj jest ich mniej, ale nadal złowić je czy kupić można bez 
trudu. W wodach Wisły, Wierzycy i Wdy, w ich dopływach, a przede wszystkim w jeziorach, których na obsza
rze Pojezierza Starogardzkiego, zwanym też Kociewskim jest ponad sto dwanaście (większych od 1 ha) i kilku
nastu tysiącach oczek (błotek), ryb nadal jest pod dostatkiem. W Wiśle trafia się jeszcze łosoś i troć wędrowna. 
W Wierzycy i Wdzie żyją wciąż pstrągi. W rzekach i jeziorach licznie występuje leszcz, lin, ploć, szczupak, 
sandacz, okoń, karp, karaś i węgorz. Do zup rybnych często używano też kiełbia, jazgarza, uklei, miętusa 
i innego rybiego drobiazgu. 

Dawniej na Kociewiu bogatsi jadali ryby od święta i w dni postne, biedota jadała ryby częściej, bo były 
tańsze, często pochodziły z odłowów sąsiedzkich lub domowych rybaków - wędkarzy. Warto byłoby napisać 
historię śledzia solonego, który ratował Kociewiaków przed głodem. 

Dzisiaj dietetycy biją na alarm. Jadamy za mało ryb. Przedkładając nad nie mięso wieprzowe i wolowe, 
rujnujemy swoje zdrowie. Nie wiadomo dlaczego trzeba dzisiaj przekonywać, że dania z ryb są smaczne i zdrowe. 
Może podświadomie pamiętamy, że ryba na stole o bogactwie nie świadczyła. Szczególnie pośledniejszego ga
tunku, podobnie jak koza, symbolizowała biedę. 

Większość podanych niżej przepisów pochodzi z Kuchni pomorskiej (Pommeriches Kochbuch), wydanej 
w Rostoku w 1995 roku, jako reprint wydania z 1925 roku. Przepisy z języka niemieckiego tłumaczyła Magda
lena Madeja-Grzyb. Uwspółcześniono je i uzupełniono. 

COŚ Z WĘGORZA 

Węgorz gotowany 
Zabijamy węgorza uderzając go w ogon, ściągamy skórę 

z łba, wieszamy rybę na haku i ściągamy z niej skórę do końca. 
Następnie zdejmujemy rybę z haka tak, aby nie pękł woreczek 
żółciowy, zbieramy krew z grzbietu. Potem dokładnie rybę my-
jemy, kroimy na kawałki i wkładamy do zimnej osolonej wody. 
Dodajemy cebulę, przyprawy, odrobinę szałwi i liścia bobko
wego, po czym stawiamy na ogniu. Węgorz powinien gotować 
się powoli, w przeciwnym razie stanie się twardy. Tę rybę za
zwyczaj gotuje się dłużej niż inne. 

Galaretka z węgorza 
Po zabiciu węgorza można go dokładnie wyczyścić pia

skiem lub też ściągnąć z niego skórę, następnie gotować 
w wodzie wraz z solą, cebulą, przyprawami i liściem bobko
wym, wcześniej pokroiwszy rybę na porcje o długości palca. Po 
ostygnięciu przecinamy plasterki węgorza i wyjmujemy z niego 
ości, następnie układamy wokół niego plasterki cytryn, które 
kroimy wcześniej na połowę. Pomiędzy cytrynę wkładamy odro
binę kaparu (kapary - pączki kwiatowe rośliny uprawianej 
w strefie śródziemnomorskiej, używane jako przyprawa do po
traw), a na plasterkach cytryn układamy wianuszki z wiśni 
w occie. Wewnątrz wianuszków powinna znajdować się gwia
zda utworzona z ogórków w pieprzu, które to ogórki powinny 
być pokrojone w długie paseczki. Pomiędzy nimi powinniśmy 
umieścić małe, obrane ogony raków. Następnie kładziemy ka
wałki węgorza na tę potrawę, uważając przy tym, aby jej nie 
uszkodzić. Jeżeli mamy dużo raków, wówczas wkładamy w to 

pewną ilość ogonów i obranych szczypiec rakowych, aż całość 
uzyska odpowiednią formę. Kawałki węgorza powinniśmy tak 
ułożyć, aby galareta mogła dobrze pomiędzy nie wniknąć, wów
czas potrawa lepiej wygląda i smakuje. Po wypełnieniu formy, 
uprzednio posmarowanej olejem, odstawiamy ją w takie miej
sce, by jej zawartość zesztywniała. Następnie ostrożnie wlewa
my galaretę przy krawędzi naczynia, używając w tym celu garnka 
z dzióbkiem, aż cała potrawa zostanie zakryta. Galaretę musi
my doprawić i dodać do niej sos majonezowy z przyprawami 
ziołowymi. 

W ten sam sposób przyrządzić można galaretę z łososia albo 
karpia, jeżeli wcześniej dokładnie oczyścimy go z ości. 

Rolada z węgorza 
Czyścimy węgorza dokładnie piaskiem, rozcinamy grzbiet 

i ostrożnie wyciągamy ości, następnie dokładnie myjemy i wy
cieramy ściereczką. Z dwóch na twardo ugotowanych jajek 
wyciągamy żółtka, siekamy je drobno razem z pietruszką. Wę
gorza nacieramy solą, obtaczamy w przygotowanym żółtku i pie
truszce, pieprzymy, zwijamy odpowiednio ciasno. Następnie 
owijamy węgorza lnianą ściereczką i obwiązujemy mocno sznur
kiem. Tak przygotowaną rybę wkładamy do garnka z zimną wodą 
razem z solą, cebulą, przyprawami, liściem bobkowym i gotu
jemy na wolnym ogniu przez półtorej godziny. Ugotowaną rybę 
wkładamy pomiędzy dwie deski, na które kładziemy kamień 
ciężarek ąby je obciążyć. Gdy węgorz ostygnie pomiędzy 
tymi deskami, wówczas pewną ilość sosu, który wydzielił się 
w trakcie leżenia ryby pomiędzy deskami doprawiamy octem 
i wlewamy go do osobnego naczynia razem z węgorzem. Przed 
podaniem na stół zdejmujemy z ryby lnianą ściereczkę, kroimy 
ją na desce ostrym nożem na plasterki grubości 1,5-2 cm. 
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Plasterki umieszczamy w salaterce i polewamy sosem. Potrawę 
możemy ozdobić połówkami jajek ugotowanymi na twardo 
i ogórkami posypanymi pieprzem. 

W 
Węgorz wędzony 

ęgorza przygotowujemy jak poprzednio, patroszymy 
i zasolonego odstawiamy na 24 godziny. Po wyjęciu z soli wkła
damy na kwadrans do gotującej wody. Następnie wyciągamy 
rybę z wody, przeciągamy sznurek przez oczy i wieszamy ją na 
pręcie, który wcześniej umieszczamy nad beczką. Beczkę bez 
dna stawiamy na kamieniach, pod nią zapalmy trociny, by tląc 
się wydzielały obfity dym. Beczkę przykrywamy szczelnie mo
krym workiem, aby dym nie wydostał się na zewnątrz. Jeżeli 
worek wyschnie, należy go namoczyć. Węgorza w ten sposób 
wędzimy prze 3-4 godziny, a później przechowujemy w prze
wiewnym miejscu. 

Węgorz z piwem grodzkim 
Zabijamy węgorza, oczyszczamy piaskiem, obmywamy, 

kroimy na plasterki, przyrządzamy tak jak leszcza (patrz: leszcz 
w piwie), używając do tego piwo i cebulę. 

W 
Węgorz ze szczupakiem 

ęgorza czyścimy tak jak poprzednio lecz nie ścią
gamy skóry. Po dokładnym obmyciu, rybę w zimnej wodzie 
stawiamy na ogniu. Po dodaniu soli, cebuli, liścia bobko
wego i przypraw gotujemy ją na miękko. Jednocześnie oskro-
banego i wypatroszonego szczupaka, pokrojonego 
w plasterki, gotujemy w innym naczyniu po dodaniu tych sa
mych przypraw. Węgorza należy gotować przez godzinę, 
a szczupaka na dużym ogniu przez pół godziny. Gdy ryby 
się. ugotują, bierzemy odpowiednio duży kawałek masła 
(ok. pół kostki) rozcieramy je z mąką, przygotowując w ten 
sposób zawiesisty sos. Polewamy nim węgorza, dodajemy 
kawałki szczupaka, cytryny, kapra i gotujemy przez parę 
minut. Potrawę możemy przyrządzić na słodko-kwaśno. 

D 

PORA NA SZCZUPAKI 

Smażone szczupaki 
'o tej potrawy bierzemy małe szczupaki, które skrobie

my, patroszymy, dokładnie obmywamy, posypujemy obficie solą, 
pozostawiamy na chwilę i osuszamy (w przeciwnym razie ryby 
się nie zarumienia). Do brzucha wkładamy wątróbkę i pietru
szkę następnie obtaczamy rybę w mące. Na patelni rumienimy 
masło i smażymy ułożone szczupaki na małym ogniu dbając by 
uzyskały jasnobrązowy kolor. Kto nie lubi pietruszki, nie musi 
jej dodawać. 

Szczupak z pietruszką 
Rybę przygotowujemy jak poprzednio, myjąc ją dokła

dnie w zimnej wodzie. Następnie przecinamy grzbiet ostrym 
nożem. Jedną połówkę szczupaka kroimy na kawałki o grubo
ści ok. 6 cm, układamy je na talerzu, który odwrócony do góry 
dnem leży na salaterce, aby kawałki ryby dobrze obciekły. Wą
trobę ostrożnie oddzielamy od woreczka żółciowego. Teraz 
wrzucamy do rondelka dużą ilość pokrojonej cebuli, odrobinę 
przypraw, 6 ziaren pieprzu, liść bobkowy. Na wszystko kła
dziemy rybę obficie posoloną i wlewamy taką ilość zimnej 
wody, aby przykryła rybę. Gdy całość się zagotuje, miesza
my ją dokładnie. Do szczupaka o wadze dwóch funtów (1 kg) 
bierzemy 160 gramów masła ucieramy, dodajemy łyżkę mąki 
i odrobinę słodkiej śmietany lub mleka. W czasie gotowa
nia odbieramy odrobinę wywaru, mieszamy go z utartym 
masłem, mąką, śmietaną i wlewamy wszystko do garnka. 
Dodajemy jeszcze odrobinę posiekanej pietruszki, która 
musi być dobrze obgotowana. Jeżeli nie chcemy, by sos był 
zbyt słony, musimy dodać odrobinę mleka. Na środku sala
terki umieszczamy łby, na nich wątróbkę, natomiast kawał
ki ryby kładziemy naokoło grzbietem do góry. Potrawę moż
na podać z ziemniakami, na których układamy rybę 
i polewamy wszystko sosem. Według tej samej receptury 

możemy przyrządzić karasie, dodając do nich gorące masło 
i posiekaną rutę z pietruszką. 

Szczupak gotowany na okrągło 
Do potrawy nadają się małe szczupaki, którym po oczy

szczeniu wkładamy ogon do pyska i gotujemy w ten sposób 
w osolonej wodzie z cebulą, przyprawami i liściem bobkowym. 
Szczupaki nie powinny się długo gotować. Do ryby dodajemy 
zarumienione lub rozpuszczone masło 

ŚLEDZ TEŻ DOBRY 

Śledzie solone smażone 
Śledzie należy wcześniej moczyć w wodzie przez cały dzień. 

Gdy ryby dobrze obeschną, obtaczamy je w mące i smażymy na 
zarumienionym maśle, skrapiamy sokiem z cytryny i już może
my podawać na stół. 

Śledzie marynowane 
Rybę obmywamy i moczymy w wodzie przez 24 godziny. 

Następnie wrzucamy śledzie do garnka, dodając plasterki ce
buli, przyprawy, dużą ilość liścia bobkowego, plasterki dorod-
nych kiszonych ogórków i polewamy całość octem rozcieńczo
nym wodą, który został wcześniej zagotowany i ostudzony. Przed 
podaniem ryby na stół, kroimy ją na plasterki i układamy wko
ło niej pokrojone kawałki solonego ogórka i plasterki cytryny. 
Możemy też wymieszać mleko z odrobiną octu i oleju i polać 
tym przygotowaną potrawę. 

Śledzie marynowane, inaczej 
śledzie moczymy w wodzie przez dwa dni. Następnie 

wrzucamy ryby do naczynia wraz z przyprawami, dużą ilo
ścią liścia bobkowego, dorodnymi plasterkami kiszonego 
ogórka lub też ogórka w pieprzu i z plasterkami cebuli. Po
tem trzeba zagotować ocet winny z odrobiną wody. Gdy za
lewa ostygnie, zalewamy nią śledzie i odstawiamy na parę 
dni. 

D, 
Kartofle ze śledziami 

Dusimy na miękko kilka posiekanych cebul w maśle 
i dodajemy odrobinę mąki. Wcześniej wymoczonego śledzia 
kroimy na bardzo drobne kawałki i dusimy przez dobrą chwi
lę w przygotowywanym sosie po czym dodajemy tyle mle
ka lub kwaśnej śmietany, ile trzeba dodać do sosu. Dopiero 
teraz wrzucamy do całości, wcześniej ugotowane, pokrojo
ne ziemniaki. Całość przed podaniem pozostawiamy w so
sie na pewną chwilę. 

Sałatka śledziowa 
śledzia moczymy w wodzie przez 5-6 godzin, następ

nie ściągamy skórę, patroszymy, kroimy w małe kostki lub 
paski. Tak samo kroimy kwaśno-winne jabłka, ogórki solo
ne lub w musztardzie, pieczeń cielęcą lub też baranią. Do 
sałatki dodajemy również odrobinę posiekanej cebuli, 
chrzan, kilka łyżek oleju prowansalskiego, trochę octu win
nego i estragonowego, trochę cukru i mielonego pieprzu. 
Jeżeli sałatka jest zbyt kwaśna, dodajemy jedną łyżkę wody. 
Mieszamy wszystko razem w salaterce. Dobrze wymiesza
ną sałatkę odstawiamy. Jeżeli chcemy zwiększyć objętość 
sałatki, możemy dodać drobno pokrojone ziemniaki. Sałat
kę podajemy w salaterce, ozdabiając według uznania. 

Oto przykład przybrania: stawiamy jedno ugotowane na 
twardo jajko, z którego ostrożnie wykrajamy do połowy biał
ko dzieląc je na cztery kawałki, na środek sałatki, układamy 
te cztery kawałki białka naokoło jajka. Następnie przyrządzony 
na słodko lub na kwaśno zielony groszek układamy wokół 
kawałków białka, wokół groszku natomiast układamy wi
śnie tak, aby powstał kwiat. Można też użyć do przyozdo
bienia sałatki koryntki wcześniej zagotowanej z odrobiną 
octu i cukru, lub też czerwone buraki, ogórki w pieprzu, 
pieczarki. 
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Śledzie świeże smażone 
ś ledzie najpierw skrobiemy, patroszymy, obmywamy, 

moczymy je w mleku. Następnie posypujemy solą, w której 
muszą pozostać przez dwie godziny. Po upływie tego czasu wyj
mujemy ryby z mleka, ściągamy z nich sól, przeciągamy drut 
przez oczy i wieszamy je w ten sposób na parę godzin 
w przewiewnym miejscu, aby ryba wyschła. Potem obtaczamy 
ryby w mące, zarumieniamy masło na patelni i smażymy. Śle
dzie jednak nie mogą być zbyt miękkie. Gdy wystygną, wrzuca
my je do kamiennego naczynia, przekładamy ryby przyprawa
mi wraz z liściem bobkowym. Przyprawami posypujemy także 
całą rybę. Jednocześnie gotujemy ocet z odrobiną wody. Gdy 
ryby wystygną, polewamy je przygotowaną wcześniej zalewą, 
która nie może być zbyt ostra. Po 2-3 dniach śledzie można 
podawać. 

RYBY SZLACHETNE 

Pstrąg 
Ryby skrobiemy, patroszymy, obmywamy, wrzucamy do 

gotującej się wody, do której wcześniej dodaliśmy sól, liść bob
kowy, cebulę i przyprawy. Pstrągi nie powinny gotować się dłu
go. Dodajemy do nich również odrobinę świeżego masła, oleju 
i octu. Do tak przygotowanych pstrągów możemy przyrządzić 
sos holenderski ubity na pianę. 

Pstrąg marynowany 
Pstrągi skrobiemy, patroszymy, gotujemy w wodzie 

wraz z solą, przyprawami i cebulą. Po ugotowaniu ryby 
wyjmujemy. Wywar z pstrągów gotujemy z odrobiną octu. 
Jednak bardziej godne polecenia jest gotowanie pstrągów 
z octem. Pstrągi wrzucamy do naczynia, a gdy ostygną po
lewamy je zimnym wywarem. 

Łosoś gotowany 
Łososia dokładnie myjemy, patroszymy, spuszczamy krew, 

rozcinamy nożem i wyjmujemy ości Następnie wrzucamy rybę 
do gotującej się wody, do której dodajemy dość dużą ilość soli, 
cebuli, przypraw i liści bobkowych. Gdy łosoś się ugotuje, do
brze jest po stronie brzusznej zrobić nożem nacięcie, aby ryba 
lepiej przeniknęła solą. Do łososia dodaje się rozpuszczone 
masło, musztardę lub pieczarki i sos majonezowy. 

R 
Łosoś wędzony 

R.ybę przygotowujemy w podobny sposób jak wyżej, 
rozcinamy na grzbiecie i ostrożnie wyciągamy ości. Następ
nie wycieramy ją do czysta ściereczką. Połówki łososia 
wkładamy do miski, posypujemy je dość obficie solą i na 
jednego łososia dodajemy dwie czubate łyżeczki cukru pu
dru i dwie większe łyżki saletry, z czego na każdą z po
łówek ryby posypujemy połowę porcji saletry. Jeden płat 
ryby kładziemy na drugi i też go posypujemy solą. Gdy utwo
rzy się zalewa, należy ją od czasu do czasu uzupełniać. Ło
sosia należy pozostawić na 24-30 godzin w tej zalewie. Po 
upływie tego czasu rybę wymagamy dokładnie obsuszamy 
i wieszamy do uwędzenia. Ryte musi się wędzić przez 1-2 dni 
w zależności od ilości dymu. Najlepszy jest do tego dym 
z trocin. 

Lin 
Lina ciężko obiera się z łusek, jeżeli nie zastosuje się 

następującego sposobu. Rozpala się sworzeń, chwyta się go 
hakiem i „przejeżdża" się nim wzdłuż ryby. Po wykonaniu tej 
czynności rybę możemy łatwo obrać z łusek. Następnie lina pa
troszymy, myjemy i gotujemy w piwie jak leszcza. 

Lin z koperkiem i mlekiem 
Po oczyszczeniu gotujemy lina w wodzie z solą i przypra

wami. Następnie przygotowujemy sos z masła utartego na śmie
tanę, z mąki, mleka i posiekanego koperku. 

Wszystko razem przegotowujemy. 
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Leszcz w piwie 
Leszcza obmywamy w zimnej wodzie, ostrożnie oczyszcza

my, uważając, aby nas pękł woreczek żółciowy. Ostrym nożem 
rozcinamy grzbiet ryby, nie skrobiąc jej przedtem i kroimy ją 
na szerokość 5-6 cm. Nie myjemy ponownie leszcza, gdyż po
winniśmy utrzymać pewną ilość krwi. Należy również wkroić 
dużo cebuli do rondelka, dodać do niej przyprawy, liść bobko
wy, rybę z odrobiną soli. Do całości dolewamy białe wino lub 
słodkie ciemne piwo, nie gorzkie. Alkohol powinien pokryć rybę. 
Gdy ryba się ugotuje, wówczas ją odsączyć, dodać utarty chleb, 
kilka plasterków cytryny i dużo cukru. Kiedy ryba zupełnie 
zmięknie, dodajemy czerwone wino, odrobinę zarumienionego 
cukru lub soku, jak również odrobinę musu bezowego i pierni
ka. Od czasu do czasu należy potrząsnąć rondelkiem, aby się 
nie przypalił. Gdy ryba się ugotuje, posypać ją 120 gramami 
masła, pokrojonego na kawałeczki i ponownie gotować. Ryba 
uzyska lśniący wygląd. Teraz wyciągamy ostrożnie z wnętrzno
ści woreczek żółciowy. Sos gotujemy razem z odrobiną piwa i 
soli dopiero teraz dodajemy do ryby. W trakcie przyrządzania 
potrawy łuski ryby muszą znajdować się na wierzchu. Duży 
leszcz lub karp prezentuje się najlepiej w brytfannie. Gdy gałki 
oczne wyjdą na wierzch, wówczas jest to znak, że ryba ugoto
wała się. 

D 
Sandacz z parmezanem 

Dość dużego sandacza dokładnie czyścimy, ściągamy 
skórę, przepołowiamy, patroszymy i kroimy na kawałki szero
kości ok. 4 cm. Do rondelka wrzucamy dużo masła. Gdy masło 
zacznie wrzeć wrzucamy rybę posypaną solą i dusimy wszystko 
na małym ogniu. Gdy sandacz się ugotuje, kładziemy porcje 
delikatnie naokoło nagrzanej salaterki. W maśle, w którym du
siliśmy rybę, zasmażamy jedną łyżką mąki. Do mąki dodajemy 
drobno posiekaną, w maśle na miękko zasmażoną cebulę. Do
dajemy też przecedzoną przez małe sito śmietanę w dowolnej 
ilości, zależnie od tego ile chcemy uzyskać sosu. Następnie 
wsypujemy do całości utarty parmezan. Na litr sosu bierzemy 
60 g. Wszystko dokładnie mieszamy. Potrawę podajemy na go
rąco, skrapiając ją wcześniej sokiem z cytryny i polewając go
rącym sosem. 

Ka 
Karp błękitny 

Karpia myjemy, nie skrobiemy, ściągamy krew z grzbie
tu i wrzucamy go do salaterki Zagotowujemy odrobinę octu 
z solą i gotującą się zalewą polewamy rybę. Następnie wrzuca
my ją do kociołka z gotującą się wodą. Gotujemy karpia nie 
patroszonego wraz z cebulą i przyprawami Do potrawy dodaje
my rozpuszczone masło i świeży chrzan. Można przyrządzić rów
nież sos chrzanowy z octem i cukrem. 

R 

INNE POTRAWY 

Ryby gotowane w wodzie z solą 
Ryby skrobiemy, obmywamy w zimnej wodzie, spuszcza

my krew i gotujemy w całości. Przed gotowaniem przez cały 
czas pozostają w wodzie. Nim wrzucimy je do gotującej wody, 
dodajemy sól, cebulę, liść bobkowy, przyprawy. Ryby należy go
tować tak długo aż bielmo z oka wypłynie. To znak, że ryba się 
ugotowała. Do ugotowanej ryby podajemy prawie zawsze rozpu
szczone masło, posiekane jajka na twardo, chrzan lub musztardę. 

Sałatka rybna 
szczupaka, sandacza i dorsza gotujemy w wodzie wraz 

z solą, cebulą i przyprawami. Potem ściągamy skórę, a gdy ryby 
ostygną, patroszymy je i dzielimy na małe kawałki. Następnie 
wrzucamy porcje do salaterki, przyrządzamy sos majonezowy 
i polewamy nim potrawę. Czynność tę wykonujemy przynaj
mniej godzinę przed podaniem, aby sos mógł przeniknąć całą 
sałatkę. Ozdabiamy ją połówkami jajek (wcześniej ugotowa
nych na twardo), ogórkami w pieprzu, sardelami, pieczarkami, 
cebulą perłową lub też kaprami. Ważne, aby sałatka była przy
rządzona na sposób pikantny. Do sałatki tej można również dodać 
oczyszczone szczypce i ogony rakowe. 
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Kotlety rybne 
Do potrawy przygotowujemy kawałek drobno pokrojonej 

ryby (obojętnie jakiej), dobrze wyrobione ciasto z nerek woło
wych i pewną porcję namoczonej, dobrze wyciśniętej bułki. Buł
kę tę mieszamy razem z 125 g masła i 4-6 jajkami, w zależności 
od wyżej podanej masy. Następnie mieszamy to wszystko na 
ogniu do uzyskania sztywnej masy. Po ostygnięciu dodajemy 
do masy sól, mielony pieprz, startą gałkę muszkatołową, wszy
stko łączymy z rybą i z wcześniej drobno posiekanym ciastem 
z nerek Wołowych. Całą masę wyrabiamy dokładnie w misce. 
Wówczas dzielimy ją na tyle części ile chcemy przygotować 
kotletów. Formujemy je na desce posypanej mąką. Kotleciki 
gotujemy we wrzątku przez jedną minutę. Następnie płuczemy 
je w zimnej wodzie i układamy na czystej ściereczce. Panieru-
jemy w jajku, tartej bułce i smażymy na maśle aż do uzyskania 
brązowego koloru. Kotlety przybieramy potrawką z mleka cie
lęcego. Możemy je także podawać z warzywami, groszkiem, 
szparagami, marchewką. 

Rv 
Rybki z patelni 

Ryby, najlepiej małe płotki i okonki, należy wyczyścić, 
osolić i obtoczyć w mące. Smażyć je na patelni w dobrze roz
grzanym oleju. Najsmaczniejsze są gorące, podane wprost z pa
telni, z kromką świeżego chleba. 

Me 
Ryby w zalewie na kwaśno 

Małe płocie i okonie przyrządzić jak w przepisie wyżej 
(rybki z patelni) - do smażenia włącznie. Osobno przygotować 
zalewę: do wrzątku (ocet z wodą w proporcji 1 część octu, 6 czę-
ści wody) dodać cebulę krojoną w plastry, ziele angielskie (ku-
babę), szczyptę soli, cukru do smaku i pieprz mielony. Gorącą 
zalewą zalać smażone ryby ułożone w głębokiej misce, Tłuszcz 
z patelni wlać do potrawy. Podawać po wychłodzeniu z gorącymi 
ziemniakami. 

Od redakcji 

Czytelników może zdziwić, że wyżej zamieszczone przepi
sy nie zawierają dokładnie określonych składników. Jest to 
spowodowane tym, że dawne książki kucharskie nie precyzo
wały receptur wagowo. 

Między niebem a ziemią 

W dniu 7 lutego 1998 roku, po wieczornej mszy 
świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem Mat
ki Boskiej Częstochowskiej w Czarnej Wodzie, mia-
ło miejsce otwarcie kolejnej wystawy artystycznej. Tym 
razem prace swoje prezentowali mieszkańcy Domu Po
mocy Społecznej w Rokocinie. 

Wdomu tym funkcjonują dwie pracownie: plastyczna 
i rzeźbiarska, prowadzone przez Irenę i Marka Za
górskich. Mieszkańcy DPS w Rokocinie prace 

swoje już wcześniej wystawiali w Skarszewach, Tczewie, 
Zblewie i Starogardzie Gdańskim. 

Na wystawie w Czarnej Wodzie mogliśmy podziwiać 
zwiedzających wystawę zdawała się być zaskoczona po-
ziomem prezentowanych prac, które dostarczyły wiele 
przeżyć artystycznych. Uświadomiła jak bardzo indywidu
alną cechą jest pojmowanie otaczającej nas rzeczywistości -
przestrzeni Między niebem a ziemią. 

To wydarzenie kulturalne ma jeszcze inne znaczenie. Jest 
dobrym przykładem na to, jak pokonywać bariery w komuni
kowaniu się między ludźmi, jak podejmować próby poszuki
wań integrujących nasze społeczności. 

Przy okazji należy zaznaczyć, że nie jest to pierwszy 
kontakt Domu Pomocy Społecznej w Rokocienie z mie
szkańcami Czarnej Wody. Ożywioną współpracę z tą pla
cówką utrzymuje młodzież z organizacji harcerskiej. 

Ci, którzy mieli okazję zapoznać się z pracami mieszkań
ców DPS w Rokocinie, musieli zapewne przyznać, że ich 
poziom godny był tej wystawy. 

Henryk Kuchta 

Fragment wystawy Między niebem a ziemią 
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IRENA GOSTOMSKA 

Wiedza o regionie w bibliotece szkolnej 
Biblioteka jest głównym miejscem gromadzenia publikacji o regionie. Upowszechniać tę wiedze można 

także poprzez różne formy pracy, np. wystawy, lekcje biblioteczne. W prowadzonej przeze mnie bibliotece 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie raz w roku taka wystawa zostaje przedstawiona uczniom, 
nauczycielom oraz uczestnikom Biesiad Literackich, organizowanych przez Urząd Miasta. 

Wystawę przygotowuje się na podstawie opracowanego scenariusza. Nie podaję sposobu rozmieszczania 
plansz, napisów, bowiem zostawiam to inwencji bibliotekarzy. Mogą je uzupełniać posiadanymi publikacjami, 
elementami haftu kociewskiego, czy notami biograficznymi twórców, redaktorów. 

Przedstawiam też dosyć schematyczny konspekt zajęć bibliotecznych przeprowadzonych dla bibliotekarzy 
rejonu starogardzkiego. Na jego podstawie można opracować zajęcia zgodnie z własnymi potrzebami, wybrać 
kilka elementów do opracowania nowego konspektu lekcji. 

Poznanie twórców naszego regionu 
Konspekt lekcji bibliotecznej dla kl.. IV (90 min.) 

CELE: 

- zapoznanie z legendą i baśnią kociewską, 
- wzbogacanie czynnego słownictwa ucznia poprzez wypowiadanie się, 
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez obcowanie z utwora

mi o walorach artystycznych, 
- współpraca w grupie, wyzwalanie pomysłowości. 

POMOCE: 

1. Wystawa według odrębnego scenariusza (patrz obok). 
2. Literatura: 

Andrzej Grzyb: Bajeczny ogród, 
Andrzej. S. Fleming: inne bajki (Drewniany ptak, Jak dobry diabeł 

Jankowi fujarkę podarował, Skarb, Panna i kamień, Gotuj garnku, go
tuj, bo dzieci moje głodne), 

Bernard Janowicz: Bajki kociewskie, 
Roman Landowski: Jasna i Dersław. 

(Wszystkie baśnie znajdują się w „Kociewskim Magazynie Regionalnym") 

3. Tekst Andrzeja S. Fleminga Drewniany ptak. 
4. Karton, kolorowy papier, kredki, flamastry, klej itp. 
5. Rekwizyty teatralne. 
6. Rzeźby ptaków twórców ludowych, np. Jana Giełdona z Czarnej Wody. 
7. Nagrania muzyki ludowej. 

M ETODA : praca w grupach i forma dramy 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Podanie celu zajęć; rozmowa na temat kociewskiej twórczości regio
nalnej. 

2. Informacja o metodach pracy na lekcji. Losowy podział na grupy 
(z udziałem kartkek z namalowanymi ptaszkami w różnych kolorach). 

3. Obejrzenie wystawionych książek, przedstawienie ich autora piszą
cego również pod pseudonimem Andrzej S. Fleming. (Można również za
prosić autora na zajęcia i dodatkowo przeprowadzić z nim wywiad). 

4. Wybranie jednej z baśni, która będzie przedmiotem rozważań: Drew
niany ptak. Postawienie problemu: Czy ptak może pomóc człowiekowi? 

5. Zabawa „pomocna dłoń". (Uczestnicy zajęć stoją w kole zamykają 
oczy. Na klaśnięcie wchodzą do środka koła, szukając pomocnej dłoni. 
Kto ją znalazł, zatrzymuje się na chwilę i wraca na swoje miejsce). 

6. Uczestnicy zabawy odpowiadają na pytania: 
- Jak czuli się, kiedy stali z zamkniętymi oczami? 
- Jakiego uczucia doznali po odnalezieniu pomocnej dłoni? 

7. Praca w grupach: 
- odczytanie tekstu legendy, 
- rozmowy mające określić czas wydarzeń, bohaterów, wyodrębnie

nie sceny z życia rodziny, 
- wspólne ustalenie scen, 
- przedstawiciele grupy losują kartki z wypisanymi scenami, 
- każda grupa przedstawia w formie dramy wylosowaną scenkę. 

8. Odpowiedz na pytanie postawione przed zajęciami (pkt. 4). 
9. Konkurs na wykonanie przez grupy wizerunku ptaka. Wykonywaniu 

pracy plastycznej towarzyszy muzyka ludowa, np. nagrania Kociewskiej 
Kapeli Ludowej ze Starogardu Gdańskiego. 

10. Podsumowanie pracy w grupach. 
11. Ocena zajęć. 

Bajka, baśń na Kociewiu 
Scenariusz wystawy 

Motto: Gdzie baśni domek, gdzie? 
Hej, hej, hej, kto to wie. 
Jej dom - to polna steczka. 
Ode wsi do miasteczka. 
Izba, gdzie pełno dzieci, 
Trakt, którym wicher leci, 
Las, pole, łąka, gaj -
cały ojczysty kraj 

Hanna Januszewska 

1. BAŚNIE I BAJKI KOCIEWSKIE 

Bernard Janowicz: Bajki kociewskie (różne wydania) 
Roman Landowski: Jasna i Dersław 
Andrzej Grzyb: Jak diabeł Jankowi fujarką podarował 
Józef Ceynowa: Dobro zwycięża 

2. BAŚNIE POMORSKIE 

W krainie Gryfitów: podania legendy i baśnie Pomorza 
Roman Landowski: Łabędzi lot Damroki (baśnie z pomorskich jezior) 
Władysław Łęga: Legendy Pomorza 

3. LEGENDY GDAŃSKIE 

Jerzy Samp: Legendy gdańskie 
Franciszek Fenikowski: Okręt w herbie 

4. BAŚNIE MAZURSKIE 

Tadeusz Stępowski: Czterej synowie raka 
Teofil Ruczyński: Biała pani na zamku lubawskim 
Józef Jacek Rojek: Baśń o Kłobuku psotniku 

5. BAŚNIE KASZUBSKIE 

Edmund Puzdrowski: Bursztynowe drzewo 
Augustyn Necel: Demony, purtki i stolemy 
Augustyn Necel: W niewoli białych purtków 
Alojzy Nagiel: Matka przyroda i jej dzieci 
Jan Ziółkowski: Złota przędza 

M YSLI O BAŚNIACH I BAJKACH (PLANSZA): 

Od niepamiętnych lat 
Baśń i prozą są w waśni 
Czy prawda w prozie jest? • 
Czy też prawda jest w baśni. 

Jan Lemański 

Każda baśń nosi w sobie rysy charakterystyczne swojej ojczyzny 
i cechy wspólne całej wielkiej rodziny ludzkiej. 

Faul Delarue 

ZAWARTOŚĆ BAŚNI I LEGEND W ZBIORZE 

Romana Landowskiego Jasna i Dersław 
Jasna i Dersław, Gniew siostrzanych fal, Słońce z zaprzęgiem, Cza-

rochy i skorc, O upartym wole, Waćmir i jego córka Graźa, Gryf i Zwini-
sława, Osada co się chować lubiła, Świeca samotnika, Pełna czapka 
złota, Księżniczka i pasterz, Czarci kamień, O złamanych osiach, Obraz 
który Wisłą przypłynął, Zdrada w zamku, Rozbójnicy z Lisiej Góry, Dzwo
ny z dna jeziora, Januta w kamień zamieniona, Młynarze znad Wierzy
cy, Ziele dobrej myśli. Zaloty pana Stanisława. 
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Stowarzyszeni przyjaciele Czarnej Wody 

Kociewiu przybyło kolejne regionalne stowa
rzyszenie Miłośników. Przypomnijmy, że już 
od wielu lat działają: Towarzystwo Miłośni

ków Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, jest też 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, podob-
ne istniały lub jeszcze istnieją w Gniewie, w Nowem, 
w Skarszewach. Swoją obecność w naszym regionie 
zaznaczyły kociewskie oddziały Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Świeciu, Tczewie, Zblewie, Pel
plinie, Skórczu i w innych miejscowościach. Wszyst
kie one, w większym czy mniejszym zakresie pielęgnują 
wiedzę o przeszłości swojej ziemi, rozwijają działalność 
kulturalną i oświatową, dbają o estetykę, propagują ideę 
szeroko pojętego regionalizmu i ekologii. 

Podobną działalnością, prowadzoną w znacznie 
szerszym zasięgu, zajmuje się Towarzystwo Przyja
ciół rz. Wisły z siedzibą w Tczewie oraz również 
w tym samym mieście istniejące Kociewskie Towa
rzystwo Oświatowe. To ostatnie, dotychczas najmłod-

Funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Czar
nej Wody (TPCzW) powierzono znanemu działaczo
wi oświatowemu i regionalnemu, Janowi Lipskiemu, 
urodzonemu w pobliskich Lubikach, które obecnie 
leżą już w granicach miasta Czarna Woda. W skład 
rady Towarzystwa weszli także: urodzony w Czarnej 
Wodzie a mieszkający w Niemczech śpiewak opero
wy, Krzysztof Gornowicz (wiceprezes), proboszcz 
miejscowej parafii ks. Roman Bruski (sekretarz), 
Barbara Czecholińska (skarbnik) i Stanisław Osika 
(członek). 

Jedną z pierwszych inicjatyw TPCzW będzie upa
miętnienie postaci Piotra Sztormowskiego (1887-
1939), trzykrotnego posła na Sejm RP w latach 1922-
1935, urodzonego w Czarnej Wodzie, a gospodaru
jącego w Tomaszewie, którego w Kobylu rozstrzela
li hitlerowcy za patriotyczną postawę. Towarzystwo 
zamierza powołać od pewnego czasu planowane 
muzeum aniołów, w którym obok galerii byłaby czyn
na pracownia rzeźbiarska. Czarna Woda, jako 

sze posiada już znaczące osiągnięcia w realizacji za
dań regionalizacji w nauczaniu. W regionie widocz
ne jest także Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Ko-
ciewsko-Borowiackich „Bór" z siedzibą w Kaliskach. 

Od jesieni ubiegłego roku Kociewie wzbogaciło 
się o następne stowarzyszenie.Na zachodnich krań
cach regionu powstało Towarzystwo Przyjaciół Czar
nej Wody, najmłodszego miasta kociewskiego. Spo
tkanie założycielskie odbyło się w czerwcu, a we 
wrześniu 1997 roku towarzystwo zostało wpisane do 
rejestru stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Gdań
sku. Natomiast 28 lutego 1998 roku przyjaciele Czar
nej Wody wybrali swoje władze i przyjęli plan na 
najbliższe miesiące. 

miejscowość prężnie rozwijająca się, zasłużyła sobie 
- śladem innych miejscowości kociewskich - na swój 
własny opis dziejów. I tym również zajmie się nowo 
powstałe Towarzystwo. Natomiast samorządowy biu
letyn „Merkuriusz Czarnej Wody" wsparty piórami 
członków Towarzystwa, może poszerzyć swoją for
mułę redakcyjną o tematykę regionalną. 

Obecnie TPCzW liczy ponad dwudziestu człon
ków. Życzymy najmłodszemu stowarzyszeniu zrea
lizowania wszystkich zamierzeń, by nie zabrakło mu 
ludzi chętnych do pracy, a owoce tych działań wzbo
gaciły dorobek kulturalny i oświatowy całego regio
nu kociewskiego. 

ro -land 
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ZYGMUNT BUKOWSKI 

Wiersze 

Moja najdroższa 

Moja najdroższa ma bluzkę w kwiaty 
Spódnicę w skiby uplisowaną 
Uszy jej zdobią żywe stokrotki 
Strzegące serca w białym ogrodzie 
Kiedy dzień nowy znowu się kłosi 
Ona się dla mnie odmiennie stroi 
Włosy ujmuje w złotą przepaskę 
W jaką się tylko słońce odziewa 
Usta jej płoną niczym berberys 
Który się jeszcze z rosy osusza 
W sukience całej z pogody nieba 
Po zbożach stąpa lżej niż wiatr ranny 
W czerwcowej pełni przychodzi w bieli 
Bym w prezbiterium pod łukiem tęczy 
Mógł przysiąc że będą jej .chmurką 
Kiedy zmorzona żarem klęknie na miedzy 

List 

Barbarze Majewskiej 

Pani czuje tak moją poezję 
Jakby sercem mieszkała w motel; 
Czy Bóg doskonały raz się pomylił 
Czy celowo stworzył dwie takie istoty 
By rano wieczór i w każdej chwil 
Sławiły nasze Kociewie 
By na zmianę adorowały 
Nasz najświętszy sakrament 
I wtedy kiedy dzwony biją na trwogę 
I choćby na amen 

Kwitnące rzepaki 

Od świtu mknę przez Kociewie 
A kwitnących przeminąć nie mogę 
Tyle ich płonie w tczewskiej dolinie 
Jakby się Wisła wylała złotem 
A dalej i dalej aż po Świecie 
Świecą na falistej morenie 
Niczym wielkie latarnie 
Że i ogrom błękitu ich przemóc nie może 
A ja wciąż płynę w takiej jasności 
Jakbym przenikał przez wnętrze słońca 
Choć ono nad nimi zdaje się kropką 
Jaskrem gaszonym przez lada obłoczek 

Radość 

0 radości nasza 
Bijąca dzwonami wielkanocnego poranka 
Syn żyje 
I ramieniem matkę przytula 
A dłonią skłutą cierniem strzykawek 
Moje ręce uściska 
Boże jak Ci dziękować za tę wiosnę 
Po nocy strasznej 
Zabierającej nam syna w otchłanie 
Za ustąpienie burz mknących po niebie 
Jak czarne wyrocznie 
Jak fatum sieczące kłosy z źdźbła wychylone 
Panie - przyjmij kwiaty konwalii 
Bo one dźwigają wiekuiste zaranie 
I wonności z łąk 
Na których będziemy oczekiwać 
Aż Ty przyjdziesz 
I wprowadzisz do niebieskiego mieszkania 

Wyżej zamieszczone utwory pochodzą z najnowszego tomiku wierszy: „W twórczym żniwie" Donat 
Niewiadomski w posłowiu tej poetyckiej książki Zygmunta Bukowskiego podkreśla szczególny związek tych 
wierszy z Kociewiem, tej „malej ojczyzny" autora. Tak duże zwartościowanie „ małej ojczyzny" prowadzi w liryce 
Bukowskiego do kultu swojego miejsca zamieszkania i głębokiej więzi z rodzinnym domem. „Mała ojczyzna" to 
bowiem głównie dom, gospodarstwo i najbliższa natura, czyli praktycznie „ ojcowizna ". 
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Testament poetycki 
Franciszka Sędzickiego 

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze, kontynuujemy 
- w związku z trwającym Kongresem Pomorskim -

d r u k p o e m a t u 

Wiatr zawiał od pomorskich stron 
stanowiącego rodzaj poetyckiego testamentu pisarza 

3. Morze 






