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Z redakcyjnego biurka 

Komu na tym zależało? 

Takie pytanie zadają sobie mieszkańcy północnego Kociewia po podaniu do publicznej wiadomości 
informacji o utworzeniu okręgów wyborczych, związanych z jesiennymi wyborami do sejmiku pomor
skiego. Powodem powszechnego wrzenia jest uchwała tegoż sejmiku, która ustalając okręgi wyborcze, 
podzieliła Kociewie. Powiat starogardzki połączono z Kaszubami, tzn. włączono do okręgu IV razem 
z powiatami kartuskim, kościerskim i gdańskim, a powiat tczewski trafił do okręgu V, czyli do Powiśla 
z powiatami nowodworskim, malborskim i kwidzyńskim. 

Komuś musiało na tym zależeć, żeby rozbić jedność regionalną Kociewia i osłabić możliwość wpro
wadzenia do sejmiku radnych z tej ziemi. Nie mamy żadnej wątpliwości, że jest to działanie celowe, skoro 
w pozostałych projektach podziału, które brano pod uwagę, powiaty starogardzki i tczewski były zawsze 
obecne w osobnych okręgach. A więc każda propozycja podziału przewidywała rozdzielenie Kociewia. 
Dbałość o osłabienie siły wyborczej tego regionu jest zadziwiająca i nader podejrzana. Uchwała sejmiku 
została przegłosowana jednomyślnie. Głosowali za nią nawet radni z Kociewia. Niektórzy z nich tłuma
czyli się tym, że obowiązywała dyscyplina partyjno-koalicyjna. Zapewne zapomnieli skąd pochodzą 
i kogo reprezentują. Partię czy swoich wyborców z regionu? 

A więc komu na tym zależało? Nie jest tajemnicą, że Sejmik Województwa Pomorskiego z natury 
układu geofizycznego zdominowany jest przez reprezentantów z regionu Kaszub. Kociewiacy niewiele 
mieli do powiedzenia w tym gremium nawet gdy całe Kociewie należało do jednego okręgu, ale tym razem 
jakby zadbano o to, by wcale ich tam nie było. Mówi się o tym głośno, także o uzurpacji Kaszubów do 
wyłącznego władania całym województwem. 

No cóż, nie udała się zmiana nazwy województwa na kaszubsko-pomorskie - bądź, jak niektórzy 
chcieli, na kaszubskie - to może się uda zabór władzy. Kociewiacy mocno protestowali przeciw propozy
cjom zmiany nazwy województwa, możliwe więc, iż próba rozbicia Kociewia przy pomocy nowego 
podziału na okręgi wyborcze jest po prostu karą za ów protest. 

Jeśli rzeczywiście tak jest, to dziwnie praktyki te wyglądają wobec głośnej kampanii informacyjnej 
o Unii Europejskiej („Unia bez tajemnic"), do której tak bardzo chcemy wejść. Przypomnijmy, że jedną 
z unijnych wartości jest popierany przez Polskę szacunek do różnorodności, a więc również tożsamości 
regionów. No. chyba, że wśród kaszubskich działaczy znowu jest inaczej. 

Redaktor 
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Pan Wiktoryn pięknie i barwnie opowiada o bohate
rach swojej kolekcji, szczególnym sentymentem darząc 
Borutę. To od niego się zaczęła kolekcja. W zbiorze rzeźb, 
legend, powiedzeń, przysłów dotyczących diabła polskie
go, główne miejsce zajmuje najbardziej polski ze wszyst
kich diabłów - Boruta. 

Nie ma żadnej wątpliwości, wszystkiemu zawinił dia
beł. Najpierw nakłonił Ewę do skosztowania zakazanego 
owocu, czego skutki odczuwamy do dzisiaj, później zaś 
jako Boruta podsunął Wiktorynowi Grąbczewskiemu myśl, 
by całe życie poświęcił kolekcjonowaniu najróżniejszych 
wyobrażeń polskiego diabła. 

Rzecz cała miała swój początek 44 lat temu, w 1958 roku. 
Tedy to - jak powiadają w łęczyckich komnatach, Boruta 
postanowił przypomnieć Polakom o swoim istnieniu. By 
tego dokonać musiał jednak posłużyć się kimś, najlepiej 
naiwnym i czystym. Takie bowiem dusze najbardziej odpo
wiadają piekielnym mocom. Wcielił się przeto w postać ludo
wego rzeźbiarza i gawędziarza, Ignacego Kamińskiego, po 
czym zaczął rozglądać się za swoją ofiarą. Traf chciał, że Łę
czycę nawiedził wówczas Wiktoryn Grąbczewski - miłośnik 
sztuki ludowej i cudownych bajan. Dojrzawszy w przybyszu 
doskonałe narzędzie swoich niecnych poczynań - Boruta-
Kamiński ofiarował Grąbczewskiemu figurkę wyrzeźbionego 
przez siebie diabła i dar ten okrasił tak niezwykłą opowieścią 
o swojej przyjaźni z królem Kazimierzem (który, jak wiadomo 
wykorzystywał łęczycki zamek w celach niezbyt chlubnych, 
lecz za to zaspokajających królewskie żądze), że biedny Grąb
czewski nie dość, że diabłu w wieczną dzierżawę zaprzedał 
duszę i obiecał służyć do końca swoich dni, to jeszcze na 
dodatek nigdy weń nie uwierzył i do dzisiaj uwierzyć nie ma 
ochoty. Za to lubi słuchać i zbierać legendy. 

Jedna z nich, przekazana przez dziadka Ignacego Ka
mińskiego, opowiada o królu Kazimierzu Wielkim, panu ziemi 
kujawsko-łęczyckiej, twórcy i pomysłodawcy budowy 
twierdzy w Łęczycy, co to do swojej „bokóweczki" na łę
czycki zamek jechał i na grobli do błota z wozem i końmi 

Boruta Kontuszowy, rzeźba Andrzeja Wojtczaka, 1984. 
Fot. A. Janicki 

wpadł. Jak to go później chłop z boru, Borutą zwany, z ba
gna wyciągnął. Jak mu sam król Kazimierz szlachectwo nadał 
i na zamku za włodarza osadził. Jak potem chłop-szlachcic 
Boruta dla swoich współziomków okrutnym się stał i pie
niądze im zabierał. A po śmierci diabłem się stał i pieniędzy 
zagrabionych na zamku do dziś pilnuje. 

Pan Ignacy zakończył swoją opowieść przysłowiem: 
Nie masz diabla gorszego - jak się stanie pan z ubogie
go, tu wręczył mi małą figurkę tego diabła na pamiątkę. 
Boruta, witeź i wojewoda diabłów polskich, wywodzący 
się z chłopa z boru, został przybrany w kontusz szlachecki, 
by jako diabeł - w późniejszych czasach - w różnych opre
sjach swój lud wspomagać. 

Przepiękna opowieść dziadka Ignacego tak pana Wik-
toryna zachwyciła, że zaczął zbierać diabły z różnych stron 
i regionów polskich. I tak oto Boruta dał początek najwięk
szej kolekcji w Polsce i prawdopodobnie w Europie. Jak 
twierdzi pan Wiktoryn, największy zbiór diabłów posiada 
miasto Kowno na Litwie. 

Jego kolekcja liczy sobie 1290 eksponatów, w tym: 595 
rzeźb, 108 rysunków, 52 obrazki olejne, 215 exlibrisów, 220 
książek i znajduje się na, „Przedpieklu", głównej siedzibie 
łęczyckiego Boruty i jego wielkiej czarciej konfraterni. 

Stoją sobie obok siebie na „Przedpieklu" na półkach, 
na kolach od wozu, skrzyniach i ławach, opowiadając zwie
dzającym legendy, przypowieści i podania z różnych re
gionów Polski. Obok Kusego stoi śląski Pieczydło, na któ
rego zabawnie spogląda Kaszub - Purtek. Lu...cy Wurm 
i Gmyr spoglądają z ukosa na Kufla i żelaznego Kordka 
z ziemi lubuskiej, którym na trąbce przygrywa Ferdek z Kielc. 

Wykonane zostały z najróżniejszych materiałów: z drew
na lipowego, gruszy, wierzby, dębu, topoli, sosny, buku, 
jabłoni, śliwy, orzecha, osiki, brzozy, kory, gałązek, maho
niu, gałganów i drutu, gliny, ceramiki, gipsu, betonu, pia
skowca, żelaza, złomu samolotowego, blachy, miedzi, cyny, 
cukru i ciasta, plastiku, sznurka, wełny i futra. Namalowa-

[ ne były farbami: olejnymi, akrylowymi, pastelami, tuszem, 
akwarelami, wytłoczone na ręcznych i drukarskich prasach. 
Wśród nich te naj.., naj.., naj... Najcenniejsza kolekcja 
w zbiorach to tuzin diabelskich rzeźb Ignacego Kamińskie
go z Łęczycy (pewnie mało kto wie, że diabelski tuzin to nie 
12 lecz 13, a diabelski kwadrans to nie 15 lecz 7 minut, 
ciekawe ile to jest diabelska minutka, albo godzinka). 
Najwięcej jest rzeźb autorstwa Bolesława Grabskiego-Ku-
rzejmka, najmiejszym eksponatem - srebrny diabełek Mag
dy i Andrzeja Nowokowskich, najprzydatniejszym - szachy 
nie z tej ziemi Andrzeja Wojtczaka, najbardziej praktycznym 
- łyżeczki diabelskie do herbaty, najstarszym - anonimowe 
diabelskie skrzypce. Diabelskie rodowody pochodzą z prze
kazów ustnych, audycji radiowych i telewizyjnych, sztuk 
teatralnych, z anegdot i przysłów ludowych. 

Kolekcja diabłów pokazywana była w wielu miastach 
w Polsce i w Europie. W roku 1993, w 35-Iecie kolekcjoner
skiej pracy, w warszawskim Muzeum Etnograficznym od
była się wielka wystawa pt. „Diabeł polski", ciesząca się 
wielką popularnością. 

Dlaczego właśnie diabły? Wiele osób zwiedzających 
wystawę lub zaglądających do „Przedpiekla" na ulicę Bu
kowińską w Warszawie zadawało to pytanie. W gawędzie, 
opowiadając historię tego niesamowitego zbioru, pan Wik
toryn mówi o'swojej pasji. W rzeczywistości, mimo rzeko
mo złych postaci, które się w nim znajdują - nie jest on 
ani taki straszny, ani niesamowity. Po prostu nasze pol
skie „Pokuśniki" są stworzeniami do nas samych podob
nymi: sympatycznymi, wesołymi, dowcipnymi i skłonny-
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mi do psikusów. Przebiegłe i cwane, pełne poświęcenia, 
a w sytuacjach tego wymagających zachowują się nad 
wyraz patriotycznie. Coś to przypomina? Czy aby nie 
nasze własne cechy narodowe? Dlatego może tak bardzo 
je polubiłem i z taką pasją gromadzę wszystko, co dotyczy 
tematu diabelskiego. Uwielbienie do tych przedziwnych 
stworów nie zrodziłoby się, gdyby nie fakt, że urodziłem się 
i wychowałem się w małym miasteczku - Łęczycy. A że w Łę
czycy popularnie się mówi: „ Gdzie kamieniem nie rzucisz 
tam w diabła trafisz", więc diabły na trwałe wpisały się 
w mój życiorys. Na pewno duży wpływ miały piastunki: mat
ka, babcie i ciotki, które nigdy w czasach dzieciństwa 
diabłem mnie nie straszyły. Mimo, iż uganialiśmy się 
po dziedzińcu zamku łęczyckiego, nie baliśmy się, że 
z lochów wyjdzie Imć Pan Boruta. W mojej podświa
domości przez lata rodziła się pasja niezwykła, naj
pierw do łęczyckiej sztuki ludowej, by później przerodzić 
się w wielką potrzebę zbierania wszystkiego, co jest zwią
zane z pojęciem diabla. 

W „Encyklopedii Staropolskiej" Zygmunta Glogera 
(tom I, str. 189, rok 1900) podana jest definicja o powsta
niu tego najbardziej polskiego z czortów, zacnego diabła 
Boruty: „Z wyrazu „bór" powstało imię słowiańsko-pol-
skie Boryslaw, Borys, Borek, Boruta. Że zaś w dawnych 
pojęciach narodu przechowywanych dotąd przez lud 
wiejski, istniał zły duch, czyli czart borowy, leśny, 
Borowiec, Borowik, skutkiem więc podobieństwa 
w brzmieniu i związku z pojęciem boru, lud przeniósł 
nazwisko ludzkie Boruta (jak potwierdza Karłowicz) na 
diabła zwanego także Borowym, Rokitą, Rokickim, 
jako na ducha mieszkającego w borach, rokitach, ło
zach i suchych wierzbach. Podania o Borucie, który 
zajęty był straszeniem ludzi nocą po groblach, lasach 
i płataniem psot przez sprowadzanie ich z dobrej dro
gi, a ukazywał się w postaci psa czarnego, krążyły po 
całym kraju, zarówno u ludu jak i u szlachty z tą różnicą że 
lud w nie wierzył a szlachta się śmiała". 

Z biegiem czasu legenda o diable Borucie modyfiko
wała się. Z groźnego i złośliwego czorta przeistoczył się 

w diabla opiekuna uciśnionych, uosobienie ludowej wia
ry w sprawiedliwość społeczną. W czasach mojego dzie
ciństwa nasze babcie i mamy już nas Borutą nie straszyły. 
W legendach, baśniach, czy opowiadaniach nigdy ten dia
beł nie byl straszny, złośliwy, czy groźny. Budził raczej 
sympatię, mimo, że niejednego człowieka (jak głosiły le
gendy) wywiódł w pole, wykąpał w łęczyckich błotach, 
czy wyprowadził na manowce. W naszych wyobrażeniach 
Boruta przybierał coraz to nowe postacie. Był szlachci
cem zawadiaką, w konluszu i z karabelą, jeżdżącym po 
łęczyckich błotach karetą zaprzężoną w konie-diabły 
(np. rzeźby Ignacego Kamińskiego, Kazimierza Kowal
skiego i innych). W opowiadaniach z czasów napoleoń
skich nosił epolety wachmistrza Księstwa Warszawskiego 
(rzeźba Kazimierza Kowalskiego). Z czasów przedrozbio
rowych w legendzie Jerzego Gieratowskiego „Karczma 
nad Bzurą" karmazynem-patriotą sprzeciwiającym się roz
biorom Rzeczypospolitej walczącym przeciwko diabłom: 
rosyjskiemu Dydce, smoleńskiemu i pruskiemu Smętkowi 
(np. rzeźba Andrzeja Wojtczaka). Mają mu to te diabły za 
złe, że zmienił się nie do poznania. Nic więc dziwnego, że 
cechy tak bliskie naszemu narodowi jak patriotyzm, wy
pomina Borucie niemiecki diabeł Smętek mówiąc: ...zmie
niłeś się Waszmość Panie Łęczycki w tym kraju będąc, on 
jest jako zaraza. Kto się o niego otrze, zaraz mu dobrze 
i wraz patriotą się staje, jakby tu urodzony. A jak w kraj ten 
postąpi, to tak go w siebie wciągnie, jak te młaki dooko
ła.... We współczesnych czasach i legendach Boruta jest to 
pan w czarnym ubraniu i kapelusza, górniczym kombine
zonie (rzeźba Bolesława Grabskiego) lub ubrany we współ
czesny strój. Jeździ samochodem, traktorem, a nawet samo
lotem -jak twierdzi jeden z łęczyckich lotników. W latach 
wojny 1939 roku jest piechurem gen. Kutrzeby czy czarnym 
ułanem gen. Abrahama (rzeźby Zygmunta Gumińskiego). 
Przede wszystkim jednak uosabia nasze cechy narodowe. 
Dlatego ze wszystkich diabłów polskich Boruta jest mi 
najbliższy - tak kończy swoją opowieść Wiktoryn Grąb-
czewski - przyjaciel diabła łęczyckiego. 

C i ą g d a l s z y w n a s t ę p n y m n u m e r z e 

I na koniec garść, może nawet kilka garści przysłów diabelskich 
z bogatego zbioru Hetmana diabłów polskich: 

Po piwie do domu droga dale
ka, bo po-lasach i polach diabeł 
wodzi człeka. 

Gdy mu piwo w głowie szumi 
tego diabeł w lesie gubi. 

Zanim tłusty zdechnie - to chu
dego diabli wezmą, (krakowskie) 

Ma diabeł dość cukru i grzech 
słodki czyni. 

W i e l e ludzi nie wierzy w Boga 
- ale w diabła wierzy. (F. Dostojewski). 

N i e taki diabeł straszny - jak 
się z igieł wideł nie robi. 

1 rudno się oprzeć podszeptom 
diabla, jeśli to czyni Ustami kobiety. 

Najgorszy jest diabeł wtenczas, 
kiedy się modli. (XIX w.) 

Do spółki diabeł z babą rzepę 
siał - i źle na tym wyszedł. 

Ł a t w o t o p o z n a ć p o p a n i 
śmiechu, nie taki diabeł straszny 
po grzechu. 

Z ł a żona, zły sąsiad, diabeł trze
ci - jednej matki dzieci. (A. Fredro) 

Gdyby diabeł w raju nie miał 
jabłka - skusiłby Ewę krynoliną. 

S k ą p y zbiera. A diabeł worek 
szyje. (I. Kraszewski) 

Bardziej się bój diabła głupie
go, niż mądrego. 

B o g a t e m u diabeł byka doi. 
(przysłowie króla Wł. Jagiełły) 

S a m diabeł tego nie chciał co 
w jego imieniu kobieta zgotowała. 

1 o s t a r a p r z y p o w i e ś ć : my 
szczyptę cudzego, a diabeł pełną 
garścią nachwyta naszego. 

Adwokat po sprawie, panna po 
zabawie - diabła warci. 

W cudzą żonę diabeł włożył dwie 
łyżki miodu, a w ślubną tylko jedną. 

Kobieta jest daniem godnym bo
gów, jeśli go diabeł nie przyprawi. 

c z ł o w i e k nie zdąży zgrzeszyć, 
a już go diabli na widłach wynoszą. 

Ślub w lesie, wesele diabli wzięli. 
Każdy doktor ma trzy postawy: 
Kiedy przyjdzie - miły jak anioł. 
Kiedy uleczy - dobry jak Bóg. 
Kiedy się nagrody upomina - zły 

jak diabeł. 



TCZEW W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH: 

okresie międzywojennym na terenie Tcze
wa rozwijał się stosunkowo żywo ruch ze

społów związanych z szeroko rozumianą kulturą. Do 
zespołów tych należały: związki śpiewacze, profesjonalne 
i amatorskie zespoły teatralne oraz kluby sportowe. 

Na wstępie należy omówić bardzo prężną działal
ność miejscowych związków śpiewaczych. W 1929 roku 
w mieście działały chóry: mieszane „Lutnia" i „Halka", 
oraz męski „Echo" 1 . 

Chór mieszany „Lutnia" powstał 1 IV 1919 roku. Jego 
pierwszym prezesem został Edmund Raduński, dyrygen
tem Temerowski. pierwszy zespół składał się z około 25 pań 
i 15 panów2. W 1927 roku prezesem chóru był Grabowski, 
dyrygentem Paweł Szutta, a cały zespół liczył 40 człon
ków3. W trakcie swojej działalności chór zdobywał wiele 
nagród i wyróżnień na lokalnych konkursach śpiewaczych4. 

14 września 1923 roku powołany został do życia chór 
męski „Echo", miał on być chórem reprezentacyjnym i jako 
taki brać czynny udział we wszystkich uroczystościach 
kościelnych i państwowo-narodowych. 

Pierwszym prezesem został wybrany A. Deskowski, 
którego wkrótce zastąpił W. Kobyliński, pierwszym dyry
gentem „Echa" został Ludwik Sumiński5. W 1927 roku do 
chóru należało 43 członków6, wtedy także „Echo" wszedł 
w skład Pomorskiego Związku Kół Śpiewaczych w Toru
niu. Zgodnie z celem, który przyświecał założycielom, chór 
uświetniał wszelkiego rodzaju uroczystości oraz urządzał 
koncerty dla szerokiej publiczności. W okresie międzywo
jennej działalności chór skupiał w swych szeregach głównie 
urzędników, w 1938 roku pod względem zawodowym stan 
członków przedstawiał się następująco: urzędnicy państwo
wi i samorządowi - 54%, kupcy 20%, rzemieślnicy - 18%, 
przedstawiciele wolnych zawodów - 6%, nauczyciele - 2%7. 

Najkrócej działającym w omawianym okresie tczewskim 
chórem była „Halka". Chór ten powstał 3 marca 1929 roku 
i miał charakter mieszany. Pierwszym prezesem został Stani
sław Kleina, a dyrygentem Pawła Szutta. W szeregi człon
ków po zebraniu założycielskim wstąpiło 45 osób8. Chór ten 
skupiał się głównie na występach w czasie obchodów świąt 
państwowych oraz na uroczystościach kościelnych. 

Obok chórów polskich na terenie miasta działały także 
chóry niemieckie. W 1929 roku działały: Manner Gesang 
Verein (Męskie Stowarzyszenie Śpiewacze) oraz chór przy 
Verband Deutches Katholiken (Stowarzyszenie Katolików 
Niemieckich). Oba chóry należały do założonego w 1922 
roku Bund Deutschen Gesangvereine Posen - Pommerel-
len (Związek Niemieckich Stowarzyszeń Śpiewaczych Po
znań - Pomorze)1'. W 1927 roku Manner Gesang Verein 
skupiał w swoich szeregach 20 osób, jego prezesem był 
Schmeiling, a sekretarzem Andrecki10". 

Ważną rolę w życiu kulturalnym Tczewa w okresie mię
dzywojennym odgrywały sceny objazdowe przybywające 
z innych miast. Prezentowały one często najwyższy po
ziom sztuki aktorskiej. Przed publicznością tczewską wy
stępował m.in. warszawski zespół teatralny „Reduta" kie

rowany przez Juliusza Osterwę11, oraz wielokrotnie gościł 
Stefan Jaracz z zespołem Teatru Narodowego12. Poza tym 
publiczność tczewską odwiedzały zespoły: Teatru Ziemi Po
morskiej z Torunia, teatrów poznańskich, oraz Teatru Gru
dziądzkiego, który w latach 1927-28 dał 12 przedstawień13. 

Mniejszość niemiecka posiadał swój stały amatorski 
teatr - Deutsche Biihne Tczew. Scena ta powstała w stycz
niu 1927 roku, kierował nią trzyosobowy komitet, na czele 
którego stał wydawca „Pommereller Tageblatt" dr Max Krull. 
W dniu 3 lutego 1927 roku odbyło się inauguracyjne przed
stawienie, wystawiono wtedy komedię A. L'Arromege'a 
„Mein Leopold". Początkowo działalność DB Tczew dzięki 
poparciu finansowemu organizacji niemieckich i konsula
tu w Toruniu rozwijała się pomyślnie. Kryzys gospodarczy 
i spadek zainteresowania doprowadziły w latach 1930-1931 
do załamania się sceny niemieckiej i zaprzestania działalno
ści. W lutym 1932 roku, wskutek nacisków konsulatu nie
mieckiego, doszło do reaktywowania DB Tczew, nowym pre
zesem został Kurt Link. Do wybuchu wojny teatr niemiecki 
urządzał kilka przedstawień w sezonie, organizowano także 
gościnne wyjazdy do Skarszew, Starogardu i Wejherowa14. 

Działalność DB Tczew wynikała przede wszystkim z chę
ci manifestowania przez Niemców obecności ich kultury 
na Pomorzu. Funkcjonowanie sceny niemieckiej było moż
liwe tylko dzięki licznym wsparciom finansowym dokony
wanym przez oficjalnych przedstawicieli rządu Rzeszy Nie
mieckiej w Polsce. 

Specyficzną działalność kulturalną prowadziła istniejąca 
w Tczewie loża masońska. Loża „Fredrich zum Unausloschli-
chen Gedachtnis" („Fryderyk pod Niewygasłą Pamięcią") 
została założona w 1891 roku i przez cały okres swej działal
ności miała charakter wybitnie niemiecki. W okresie do 1920 
roku należała do Grosse Loge von Preussen (Wielkiej Loży 
Prus) w Berlinie, a w latach 1921-1938 do Bund deutscher 
Freimauerloge in Polen (Związek Loży Wolnomularskich 
w Polsce) z siedzibą w Bydgoszczy, a później w Poznaniu15. 

W 1921 roku prezesem tczewskiej loży („Meister vom 
Stuhl") był Adolf Schlesier, sekretarzem Gottlieb Schuc-
kert, a skarbnikiem Alfons Rutkowski. Ilość członków ule
gała zmianom i tak w 1921 roku loża liczyła 40 członków, 
w 1930 roku-58 członków, a w 1931 -1932 roku — 51 człon
ków. Z bardziej znanych obywateli Tczewa do loży masoń
skiej należeli: właściciele Wytwórni Octu, Musztardy i Li
kierów Herman i Willi Hein oraz dr Max Krull. Na temat 
działalności loży można powiedzieć niewiele, wynikało to 
z tajnego charakteru tej organizacji, w Tczewie jej niedostęp
ność była potęgowana przez wyłącznie niemiecki charakter. 
Zebrania członków loży odbywały się raz w miesiącu, w na
leżącym do niej gmachu organizowano zabawy karnawało
we połączone ze zbiórką pieniędzy na utrzymanie kuchni 
ludowej, ale i ta działalność była kierowana tylko do najbo
gatszych obywateli miasta pochodzenia niemieckiego"'. 

Tczewska loża została postawiona w stan likwidacji 
30 czerwca 1934 roku. W kwietniu 1935 roku został sprze
dany budynek siedziby loży, ostateczne zaniechanie dzia
łalności nastąpiło w 1938 roku17. Przyczyny likwidacji tkwi
ły w naciskach władz polskich, które w działalności loży 
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masońskich dopatrywały się działań wymierzonych w in
teresy państwa. 

Na uwagę zasługują działające na terenie Tczewa 
w omawianym okresie kluby sportowe, spośród których 
na pierwszy plan wysuwał się Klub Sportowy „Wisła". Zo
stał on powołany do życia 26 czerwca 1929 roku z inicjaty
wy Władysława Rydlewskiego, Bolesława Pancierzyńskie-
go, a zwłaszcza późniejszego długoletniego prezesa Al
fonsa Guzińskiego. Początkowo w klubie istniała tylko sek
cja piłki nożnej, następnie założono sekcję lekkoatletyczną 
oraz koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. W 1931 roku 
klub liczył około 120-130 członków, z czego 80 było czyn
nych (w liczbie tej było 30 kobiet)18. 

W okresie międzywojennym dużą popularnością cie
szyły się kluby kręglarskie. W 1927 roku działały dwa 
kluby: „Wisła" i „Merkur". Ostatni z wyżej wymienionych 
powstał w 1924 roku, a jego założycielem i prezesem był 
Alojzy Synak. Klub ten korzystał z kręgielni funkcjonują
cej w Hali Miejskiej19. 

Krzewieniem szeroko rozumianej kultury fizycznej zaj
mowało się Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół". Z jego 
inicjatywy odbywały się liczne zawody, takie jak: biegi szta
fetowe, zawody pływackie, lekkoatletyczne oraz rozgrywki 
piłki nożnej20. 

Mniejszość niemiecka posiadała w Tczewie swój klub 
sportowy, który nosił nazwę Tum und Sportverein von 1862 

(Stowarzyszenie Gimnastyczne i Sportowe 1862). Klub na
leżał do powstałego w 1927 roku Deutschen Turnerschaft 
in Polen (Niemiecki Związek Gimnastyczny w Polsce) z sie
dzibą w Bydgoszczy21. W statucie klubu Tum und Sportve-
rein zapisano, iż „Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie 
wychowania fizycznego i towarzyskości, wyłączając zagad
nienia polityczne i religijne"22. Według powyższego sta
tutu klub posiadał następujące sekcje: gimnastyczną, 
lekkoatletyczną, sportów wodnych i wycieczkową. Sekcje 
te dzieliły się na męskie i żeńskie23. W 1929 roku do klubu 
należało 40 członków, prezesem we wrześniu 1937 roku był 
Dingerdissen24. 

Poważnym problemem dla działających w Tczewie klu
bów sportowych był początkowo brak odpowiedniego bo
iska. Miasto posiadało boisko przed budynkiem Szkoły 
Morskiej, które było jednak zbyt małe, aby organizować 
na nim większe zawody sportowe. Dopiero w 1927 roku 
z inicjatywy niemieckiego towarzystwa Sportplatz Tczew 
powstało na Czyżykowie pierwsze boisko z prawdziwego 
zdarzenia o powierzchni 2 ha25. Kolejnym obiektem powsta
łym w omawianym okresie był Stadion Miejski przy ul. Bał-
dowskiej. Stadion ten oddano do użytku w 1934 roku; 
obejmował obszar 2,5 ha, posiadał kryte trybuny dla 
widzów, pod którymi mieściły się szatnie i składnice 
sprzętu sportowego. Zimą istniały możliwości urządze
nia sztucznego lodowiska26. 
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Kociewie w muzyce, Gdańsk 1986, s. 40. 
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O edukacji regionalnej 
MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK ** 

na studiach podyplomowych 
Droga do uczestnictwa w kulturze ogólnoludzkiej 
prowadzi przez przeżycie własnej tożsamości - regionalnej, narodowej... 

ks. prof. Janusz Pasierb 

nany poeta, historyk sztuki, zarazem człowiek 
światowy chętnie powracający do oswojonej przestrzeni 
w Pelplinie, Tczewie - nie doczekał owoców reformy oświa
ty. Jednym z jej niewątpliwych blasków jest właśnie edu
kacja regionalna, której poświęcono m.in. 24 Zeszyt Bi
blioteki Reformy („O edukacji regionalnej - dziedzictwie 
kulturowym w regionie"). Czytamy w nim: 

- Współczesny świat na nowo odkrywa wartości spo
łeczności lokalnych i ich bogactwo kulturowe, a w pro
blematyce regionalnej ukierunkowanej na kształcenie 
postaw otwartych, dostrzega się szansę na wzbogacenie 
wartości różnych grup społecznych i odnalezienie wspól
noty ogólnonarodowej i dalej — europejskiej; 

- Znaczenie edukacji regionalnej jest niezwykle ważne 
nie tylko dla poznania przez uczniów własnej tożsamości, 
ale również dla kształtowania postaw tolerancyjnych, 
otwartych, nastawionych na pluralizm, na rozumienie i ak
ceptację różnych kultur; 

- Zakładamy, że już w szkole podstawowej, a także 
w gimnazjum, liceum i szkole zawodowej, edukacja re
gionalne będzie realizowana obligatoryjnie (s. 4, 5). 

W nowej Podstawie programowej edukacja regional
na przewija się przez wszystkie etapy w formie zadań 
szkoły, treści i podstawowych umiejętności. 

Nim tak się stało, niektórym nauczycielom - wybrań
com - regionalistom dane już było dawno zrozumieć, od
kryć swoją misję, określić wagę edukacji regionalnej i jej 
formy. 

Przewodnią rolę w tej kwestii odegrała Komisja Oświaty 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jej pomysły dotarły do 
ministerialnego szczebla i oficjalnie w 1995 roku znalazły się 
w Założeniach programowych. Dziedzictwo kulturowe 
w regionie. W wielu szkołach trafiały jednak do szuflady. 
Po kilku latach na szczęście znalazły się w obowiązującej 
Podstawie programowej MEN-u. W maju 1999 roku z po
lecenia dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej przygotowałam 
informacje na temat realizacji w Wyższej Szkole Pedagogicz
nej w Bydgoszczy wniosków z Krajowej Konferencji „Edu
kacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie w zre
formowanej szkole" zorganizowanej przez MEN. 

Wśród wniosków był pomysł opracowania programu 
studiów podyplomowych, które są najlepszą formą dosko
nalenia i poszerzenia kwalifikacji nauczycieli-humanistów, 
przygotowujących się do realizacji lub już realizujących 
międzyprzedmiotową ścieżkę edukacyjną czy też oddziel
ny przedmiot z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu, 
ewentualnie zajęcia pozalekcyjne w szkole lub placówce 
kulturalnej. 

Od października 2000 roku przez trzy semestry (do lutego 
2002 r.) ponad 40-osobowa grupa nauczycieli zrealizowała 
program studiów, w skład którego wchodziły przedmioty: 

Historia regionu. Dydaktyka historii, Piśmiennictwo 
regionalne, Literatura regionu, Onomastyka regionalna, 
Elementy etnolingwistyczne, Wybrane zagadnienia z kul
tury regionu, Środowisko geograficzno-przyrodnicze, Pod
stawy edukacji regionalnej, Seminarium przedmiotowo-me
todyczne, Metodyka ścieżek edukacyjnych - w sumie 
ponad 300 godzin zajęć prowadzonych przez nauczy
cieli akademickich z Akademii Bydgoskiej, we współ
pracy z Muzeum Etnograficznym w Toruniu i Kujawsko-
Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. 

Z dobrym odbiorem słuchaczy spotkały się też inne 
formy zajęć: 

• wystawa w Toruniu „Czas oczekiwania, czas magii", 
• wycieczka po Bydgoszczy, 
• zajęcia w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły 

(przy chacie pomennonickiej w Chrystkowie), 
• zajęcia prowadzone przez etnografa w Parku Etnogra

ficznym w Toruniu. 
• wystawa w Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy 

„Poezja i krajobrazy Kaszub", 
• warsztaty metodyczne w Szkole Podstawowej w Przy-

siersku. 
Na zakończenie studiów odbyła się konferencja na

uczycieli jako podsumowanie dorobku godnego upo
wszechnienia w placówkach oświatowych regionu. Część 
artystyczną wypełnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pło
mienie" z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgosz
czy pod kierunkiem Małgorzaty Beredy. 

W pierwszej edycji studiów uczestniczyła kilkuosobo
wa grupa polonistów z Kociewia, która jako pracę zalicze-
niową przygotowała niezwykle ciekawy i pożyteczny 
Zeszyt edukacyjny. Kociewie - moja mała ojczyzna. We 
wrześniu trafi do rąk regionalistów. Dwa kolejne już opra
cowane zeszyty dla uczniów czekają na wydanie. Powinny 
dotrzeć wszędzie tam, gdzie po regionalnych Steckach wę
drujemy w naszej nieustającej uczbie. 

Przy okazji zachęta - apel do nauczycieli-humani
stów z Kociewia: dołączcie do grupy słuchaczy studiów 
podyplomowych (dwa semestry). Do 15 września moż
na przesłać podanie wraz z kopią dyplomu i kwestiona
riuszem osobowym na adres: 

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 
Instytut Filologii Polskiej 
ul. Jagiellońska 1 1 / 85-067 Bydgoszcz 

0 Zeszycie edukacyjnym Kociewie - moja mała ojczyzna - w następnym numerze 
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wstawiono w 1690 roku, jest on cały rzeźbiony lecz pospo
litej roboty i dlatego przed kilku laty usunięto cztery i wsta
wiono cztery nowe rzeźby. Ołtarz nie był dotąd malowany. 
Powyżej tabernakulum stała rzeźba Trójcy Przenajświęt
szej koronująca Matkę Boską. Obecnie rzeźba ta znajduje 
się w najwyższej partii ołtarza, a rzeźby Koronacji Matki 
Boskiej w ogóle nie ma. Ks. Krolau jak również ks. Tro
chowski podają w swoich wizytacjach, że wielki ołtarz jest 
poświęcony św. Krzyżowi, lecz żaden z nich nic nie pisze 
o rzeźbie ani o obrazie Ukrzyżowania, chociaż analiza jego 
wykazała, że pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. 
Ks. Krolau wspomina tylko o obrazie Ukrzyżowania, że wisi 
on w przedsionku kościoła, bo nędznie jest malowany. 
W 1779 roku ołtarz główny został odrestaurowany. Wizy
tacja z 1780 roku18 podaje, iż ołtarz wielki tytułu św. Krzyża 
jest wspaniały, obszerny i wysoki, gdyż sięga aż do same
go sklepienia, zbudowany jest z dwóch kondygnacji. Na 
pierwszej kondygnacji znajduje się obraz Najświętszej Pan
ny Bolesnej trzymającej ciało Jezusa, a po jego obu stro
nach stoją dwie rzeźby św. Andrzeja i Jakuba apostołów. 
Natomiast w drugiej kondygnacji znajduje się obraz Jezu
sa Ukrzyżowanego i kolejne dwie rzeźby apostołów 
św. Piotra i Pawła. Cały ołtarz jest odnowiony, malowa
ny, na białym tle wyzłacany. Obrazy, które podał wizytator 
w 1780 roku zachowały się do czasów współczesnych, jak 
również barokowe złocenia. Zmianie uległa tylko polichro
mia drewnianych elementów, obecnie jest to kolor od deli
katnej zieleni, seledynu, do jasnej oliwki. Z tego samego 
okresu co ołtarz główny pochodzi nowa ambona. Wizyta
cja z 1765 roku19 podaje, że ambona jest nowa, przymoco
wana do ściany przy końcu pierwszego chóru po stronie 
ewangelii, artystycznie rzeźbiona, malowana i złocona. Na 
balustradzie schodowej, ozdobnie i stylowo rzeźbionej, 
przedstawiono pięciu doktorów kościoła, wokoło w czwo
robok łamanej kazalnicy umieszczono czterech ewangeli-

Ołtarz i ambona z barokowymi zdobieniami. 
Źródło: Fara Podwyższenia Krzyża Świętego, Pelplin 1999. 
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dzwony. Pierwszy, tak zwany duży dzwon, ważący 40 cet-
narów, poświęcony był św. Janowi Chrzcicielowi, ulany 
i zawieszony w 1584 roku z funduszy gminy ewangelickiej, 
do której należała ówcześnie fara. Drugi dzwon mniejszy, 
zwany średnim, był z jednego boku wytrącony i pochodził 
z 1666 roku. Znajdował się na nim wizerunek Ukrzyżowa
nego Jezusa. Trzeci dzwon mniejszy, ważący 13 cetnarów 
i 14 funtów, z wizerunkiem św. Mikołaja został ulany 
i zawieszony w 1722 roku przez Michała Wittwercka 
w Gdańsku. Czwarty najmniejszy dzwon pochodzi z ko
ścioła św. Jerzego i waży 200 funtów. Na nim znajduje 
się niemiecki napis w gotyckich literach, zawierający proś
bę do Boga, do Najświętszej Maryi Panny jako Matki do
brej rady i do św. Anny (Helb Gott, Maria beroth, S. Anna 
lebs Droth). Dzwon ten był przechowywany w ratuszu 
miejskim i dopiero w połowie XVIII wieku przekazano 
go kościołowi. 

wielkim, z obrazem ukrzyżowania i śmierci męczeńskiej. 
W 1583 roku14 wizytator naocznie stwierdził brak jakich
kolwiek sprzętów liturgicznych tego ołtarza. Zapewne zo
stały zrabowane i nie oddane po pożarze w 1577 roku. W wi
zytacji z 1686 roku15 czytamy, iż wyposażenie głównego 
ołtarza stanowiły srebrne naczynia liturgiczne i wytworny 
kielich do hostii. Bardziej szczegółowy opis ołtarza zawie-
rająkolejne wizytacje z 1729 i 1765 roku. W protokole z 1765 
roku ks. kanonik Trochowski16 pisze, że ołtarz główny jest 
sztuką rzeźbiarską ozdobnie wykonany, lecz dotąd nie ma
lowany i nie złocony. Wynika z tego, że od roku 1690 aż od 
postawienia głównego ołtarza pozostawał on w surowym 
stanie, co pozwalało na dokonywanie w nim zmian. Ks. 
Krolau w wizytacji z 1729 roku" pisze, że ołtarz główny 

nętrze kościoła było równie wspaniałe i okazałe 
jak całajego budowla. Oczom wiernego najpierw 
ukazywał się ołtarz główny, zwany w wizytacjach 



stów, a na tylnym plafonie przedstawiono baranka apoka
liptycznego. Nad amboną wznosi się baldachim, na szczy
cie którego sześciu aniołów dźwiga glob ziemski. Anioło
wie są przedstawicielami różnych narodów, m.in. Indianin, 
Murzyn i Malajczyk, jako wyraz powszechności kościo
ła. Musiano ją ustawić krótko po 1729 roku, ponieważ 
wizytator z 1729 roku2" pisze jeszcze o starej ambonie. 
Po zniszczeniach wojen szwedzkich kościół otrzymał 
nowy wystrój w stylu barokowym, odznaczającym się prze
pychem form, bogactwem barw i szczegółów dekoracyj
nych, który w znacznym stopniu zachował się do czasów 
współczesnych. 

Bardzo duże zmiany następowały także w układzie 
kaplic i ołtarzy bocznych. Wizytacja z 1583 roku 
wymienia następujące ołtarze i kaplice kościoła pod 

wezwaniem św. Krzyża21: najpierw kaplica Bractwa Ryba
ków, następnie Świecka kaplica z ołtarzem św. Michała, 
dalej otwarty ołtarz Bractwa Krawców, kaplica Bractwa Szy
prów, otwarty ołtarz Bractwa Piekarzy, kaplica Rajców Mia
sta, kaplica Bractwa Piwowarów, otwarty ołtarz Bractwa 
Ubogich, kaplica Bractwa Oraczy, kaplica Bractwa Strzel
ców Kurkowych. Kolejna wizytacja z 1597 roku22 wymienia 
te same kaplice z podaniem wezwań ołtarzów. I tak kaplice 
posiadały Bractwa: Rybaków z ołtarzem p.w. św. Michała, 
Szewców z ołtarzem p.w. św. Michała, Strzelców Kurko
wych z ołtarzem p.w. Bożego Ciała, Szyprów z ołtarzem 
p.w. św. Jana Chrzciciela. Przy kaplicy Bractwa Piwowarów 
i Oraczy wizytator nie podał wezwania ołtarza. Kaplica Raj
ców Miasta posiadała ołtarz p.w. Najświętszej Marii Panny 
snycerskiej roboty, malowany i pozłacany, z obrazem na 
płótnie. Według akt wizytacji z 1686 roku23 kaplice nie były 
celebrowane ze względu na zaprzestanie działalności przez 
bractwa. Jedynie Bractwo Rybaków nadal brało czynny 
udział w kultywowaniu religii katolickiej i posiadało swo
ją kaplicę. Kolejną kaplicą, którą opisuje wizytator jest 
baptysterium, czyli kaplica chrzcielna, ówcześnie po
bielona i zamykana kratą. Misa chrzcielnicy była mie
dziana i wytworna. Wizytator podaje, że znajdowała się 
zaraz przy kamiennej dzwonnicy, czyli przy końcu fary 
niedaleko wejścia. 

Według protokołu wizytacyjnego ks. Jakuba Krolau 
z 1729 roku24 ołtarze i kaplice miały następujący układ. Od 
strony południowej znajdowała się kaplica św. Jana, ufun
dowana przez rodzinę Czarlińskich z Czarlina. Zachował 
się w ołtarzu kartusz z ich herbem. Drugą kaplicę zajmowa
ło założone w 1726 roku Bractwo Aniołów Stróżów. Ufun
dowali też figurę Anioła Stróża znajdującą się w ołtarzu. 
Trzecią kaplicą, znajdującą się nad południowym wejściem 
bocznym do kościoła, była kaplica Przemienienia Pańskie
go utrzymywana przez proboszcza, nazywanego w wizyta
cji prepozytem. Ostatnią, czwartą kaplicą była kaplica 
Trzech Króli utrzymywana przez cech browarników. Przy 
filarach po stronie południowej stały następujące ołtarze: 
przy pierwszym filarze ołtarz św. Anny, przy drugim św. Jó
zefa z 1722 roku, przy trzecim św. Rocha. Od strony pół
nocnej, po stronie ewangelii/epistoły znajdowały się trzy 
kaplice. Pierwszą była kaplica św. Apostołów Piotra i Paw
ła utrzymywana przez cech rybaków. Drugą kaplicę św. Mi
kołaja Biskupa utrzymywali rolnicy z tczewskiej, subkow
skiej i miłobądzkiej parafii. Trzecią i ostatnią była kaplica 
św. Jakuba Starszego utrzymywana przez rzemieślników 
nieokreślonych bliżej według zawodu. Przy filarach, po stro
nie północnej, stały następujące ołtarze: przy pierwszym 
filarze nowy ołtarz Matki Boskiej z dwoma obrazami: Matki 
Boskiej i św. Bernarda, przy drugim ołtarz św. Jana Nepo

mucena z dwoma obrazami: na dole św. Jana, u góry św. Re
migiusza. Wizytacja z 1765 roku, przeprowadzona przez 
Trochowskiego25, wykazuje kolejne zmiany w wyglądzie 
kaplic i ołtarzy. Nie ma już kaplicy św. Jana ani jego ołtarza. 
Prawdopodobnie z tej kaplicy urządzono chrzcielnicę. Do 
kaplicy Bractwa Świętych Aniołów Stróżów wstawiono fi
gurę Matki Boskiej Niepokalanej. W kaplicach po stronie 
północnej została tylko kaplica św. Jakuba. Zlikwidowano 
kaplicę św. Piotra i Pawła, oraz kaplicę św. Mikołaja. Ich 
miejsce zajęły kaplice św. Apolonii i Opatrzności Bożej. 
Obraz św. Mikołaja przeniesiono do innego ołtarza. Przy 
pierwszym filarze po stronie północnej nie ma już ołtarza 
Matki Boskiej, tylko św. Jana Nepomucena. Przy drugim 
filarze znajduje się obraz Matki Boskiej Bolesnej. W 1780 
roku26, po remoncie kościoła roku poprzedniego, wizytator 
Rybiski pisał, iż w kościele licząc wszystkie ołtarze boczne 
i ołtarz główny jest ich w sumie 13. Oprócz wielkiego ołta
rza wszystkie pozostałe są proporcjonalne względem 
siebie i wszystkie są konsekrowane. Pierwszy ołtarz 
znajdował się od strony epistoły w kaplicy św. Anny, cały 
rzeźbiony, malowany i wyzłacany, były w nim dwa obrazy 
na płótnie, u góry św. Joachima a w dolnej kondygnacji św. 
Anny. Drugim był ołtarz przy filarze św. Rocha Wyznawcy. 
Obraz jego był malowany na płótnie ze srebrną niewielką 
sukienką, cały ołtarz rzeźbiony, malowany, częściowo po
złacany a częściowo posrebrzany. Trzeci ołtarz przy filarze 
św. Józefa, z obrazem malowanym na płótnie, cały zrobio
ny snycerską robotą, malowany, pozłacany i posrebrzany. 
Czwarty ołtarz i kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświęt
szej Marii Panny zrobiony też snycerską robotą, malowa
ny i pozłacany. Znajdowała się w nim statua Marii Panny 
i Anioła Stróża. Opiekowało się tą kaplicą Bractwo św. Anio
ła Stróża oraz, jak pisał wizytator, do tego ołtarza była przy
łączona fundacja państwa Czarlińskich z zobowiązaniem 
odprawiania dwóch mszy w tygodniu, na co dokumentów 
żadnych nie było, jednak Szymon Kicki, starosta sobo-
widzki, wypłacał z dóbr Stanisławie, które otrzymał po Czar
lińskich, co roku 62 złote i 12 groszy. Piąty ołtarz i kaplica 
Przemienienia Pańskiego był wspaniały, rzeźbiony, malo
wany zieloną farbą i złocony, prowadziły do niego drew
niane schody. Szósty ołtarz i kaplica Trzech Króli był nie
wysoki, stary ale również rzeźbiony i malowany. Siódmy 
ołtarz i kaplica św. Apollonii i Męczenników znajdował się 
po drugiej stronie ołtarza. Obraz był malowany na płótnie, 
a sam ołtarz rzeźbiony i pozłacany. Dziewiąty ołtarz i kapli
ca św. Jakuba Apostoła, snycerskiej roboty, malowany i po
złacany. Dziesiąty ołtarz św. Mikołaja Biskupa i Wyznawcy, 
snycerskiej roboty, malowany i pozłacany z obrazem malo
wanym na płótnie. Jedenasty ołtarz przy filarze św. Jana 
Nepomucena snycerskiej roboty, malowany i pozłacany 
z obrazem na płótnie malowanym. Do niego była przedtem 
fundacja dziedzica Czarlina, jak pisał wizytator, jednak te
raz to ustało gdyż wypłacać nie chcą a dokumentów żad
nych nie ma. Dwunasty ołtarz Najświętszej Panny Marii 
Bolesnej snycerskiej roboty, malowany i wyzłacany, stała 
w nim rzeźba NMP trzymająca na łonie ciało Pana Jezusa. 
Farze podlegały także kaplice zewnętrzne. 

W 1583 roku Tczew miał łącznie cztery świątynie: 
parafialną, czyli farę, klasztor, kaplicę św. Jerze
go i supra portam extructam, czyli kaplicę na 

bramce nieznanej nazwy27. Prepozytura św. Jerzego zosta
ła zbudowana przez Krzyżaków poza miastem. Była ona 
połączona ze szpitalem i cmentarzem. W 1400 roku z kasy 
wielkiego mistrza wypłacono 4 skojce na obiad u św. Jerze
go, gdy wielki mistrz słuchał mszy. Następne wzmianki 



o ofiarach u św. Jerzego pochodzą z 1404 i z 1448 roku. 
W latach 1408-1409 wypłacono z kasy mistrza pewne kwo
ty trędowatym28. Przy leprozoriach były z reguły kościoły, 
a raczej kaplice, którymi zarządzał osobny proboszcz, po
siadający odrębną dotację. Zarządzał on również szpita
lem. Kaplice przeważnie nosiły wezwanie św. Jerzego. Z cza
sem, gdy minęło niebezpieczeństwo trądu, przekształciły 
się one w przytułki dla ubogich, zwane w średniowieczu 
właśnie szpitalami. Pełniły też one funkcje domów opieki, 
w których zamożniejsze starsze osoby mogły wykupić miej
sce i przebywać pod stałą opieką aż do śmierci. Po wyru
gowaniu Krzyżaków z Pomorza zniesiono najpierw szpital, 
który nie miał środków na utrzymanie, ponieważ utrzymy
wali go Krzyżacy. Kaplicę św. Jerzego przyłączono do fary 
i używano do nabożeństw pogrzebowych oraz procesji. 
Podczas reformacji podupadał coraz bardziej. Później, 
w 1596 roku, biskup Rozrażewski wydalił luteranów z fary. 
Zajęli oni wówczas prepozyturę i odprawiali tam swoje na
bożeństwa do 1626 roku. W lipcu 1626 roku, król szwedzki 
Gustaw Adolf, po zajęciu Tczewa kazał ze względów stra
tegicznych zburzyć szpital i kościół filialny pod wezwa
niem św. Jerzego, a w 1632 roku zapadły się resztki murów. 
Obecnie jego dokładne położenie nie jest znane. Wiadomo 
tylko, że stał on na miejscu cmentarza ewangelickiego, 
tzn. na terenie dzisiejszego parku Mikołaja Kopernika. 

Ecclesia sen capella snpra porlam - jaki nosiła tytuł 
kaplica na bramce nie wiadomo. Nabożeństwa odprawiało 
się w niej kilka razy w roku, sprzętów liturgicznych dostar
czała fara. W czasie reformacji zaczęła podupadać. Wizytator 
w 1583 roku pisze, że kaplica od wielu lat była zaniedbana. 

Pośród wszystkich wymienianych sprzętów liturgicz
nych na uwagę zasługuje kilka, które zachowały się do 
czasów współczesnych. Na pierwszym miejscu, we wszyst
kich wizytacjach, wizytatorzy wymieniali wielki krzyż srebr
ny, wyzłacany z partykułą Drzewa Krzyża Św.29, pochodzący 
z XV wieku. Wysokość krzyża wynosi 86 cm, posiada sze-
ścioboczną profilowaną ażurową podstawę, wspartą w na
rożnikach na sześciu leżących lwach. Wierzch stopy jest cy
zelowany scenami męki Pańskiej: Pan Jezus w Ogrójcu, jego 

znieważenie, upadek pod krzyżem i św. Weronika. Pola wierz
chu stopy dzieli promieniście filigran żabek. W okrągłej 
oszklonej kapsułce podtrzymywanej przez dwóch aniołów 
znajdują się relikwie. Nodus wykonano w formie ażurowej 
kapliczki z promieniście rozstawionymi skarpami z prześwita
mi zwieńczonymi fialami. Drzewce krzyża zdobią ażurowe or
namenty listowia i kwiatonów. Całość cechuje doskonała 
robota, pochodząca z kręgu tego samego warsztatu co kie
lich z 1492 roku. Srebrny pozłacany gotycki kielich o wyso
kości 20,5 cm, u podstawy ozdobiony jest statuami św. Marii 
Opromienionej, św. Marcina, św. Katarzyny i św. Barbary. 
Czaszę zdobi koszyczek cyzelowany ażurowy o formach liści 
palmety. Sześcioboczny nodus poprzedzielany jest filarkami, 
między którymi znajdują się małe okrągłe okienka, wypełnio
ne przezroczami. Powyżej i poniżej nodusa znajduje się po 
sześć nisz, zawierających statuy apostołów. Dolną część sa
mego kielicha zdobią lilie, a pod nogą widnieje napis: Dieser 
Kelch hort yn die Priester Bruderschaft ze Dyrschaw anno 
domini 1492. Dalszym przedmiotem zabytkowym jest krzyż 
pacyfikał wysokości 51,5 cm, z podstawą rytowaną z usko
kami w formie ośmioliścia i ramionami krzyża bogato zdo
bionymi trybowanym ornamentem. Równie skrupulatnie 
wymieniana była w XVIII wieku wielka monstrancja, wy
sokości 91 cm. Cechą charakterystyczną jest jej luneta oto
czona ornamentem roślinnym palmetowym z aniołami w ob
łokach i ażurowymi promieniami na szczycie. Na brzegu 
podstawy widnieje napis: „Złotnik gdański J. Schlaubitz 
1742". Analizując rejestry sprzętów liturgicznych, szcze
gólnie z lat 1728, 1765 i 1780, nasuwa się następujący 
wniosek, iż w XVIII wieku w obrzędach liturgicznych 
na pierwsze miejsce wysuwała się forma zamiast treści. 
Wystawność form ukrywała często rutynę i formalizm a na
bożeństwa odprawiano z barokową wystawnością. 
Wiernych przyciągano bogactwem sprzętów liturgicz
nych, nowymi bogato zdobionymi ornatami, nowymi ob
rusami, ręcznikami, lichtarzami etc. Miało to wszystko świad
czyć o wielkości, bogactwie i potędze kościoła. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 

Przypisy 
1 Na podstawie analizy architektonicz

nej J. Heise, Die Bau und KunsldenkmaJer 
des Kreises Pr. Stargard. Danzig 1885, 
s. 166 uważa, że w XIII wieku zbudowano 
prezbiterium, trzy nawy, zakrystię, skarbiec, 
wieżę i przedsionek południowy. Natomiast 
T. Jurkowlaniec, Gotycka rzeźba architek
toniczna ii' Prusach, Wrocław 1989. s. 198 
datuje budowę kościoła na koniec XIII 
i pierwszą połowę XIV wieku. 

2 Archiwum Diecezjalne w Pelplinie 
(ADP), Gedanensia (G) 70, Visitatio ge-
neralis ecclesianim decanatuum Dirscha-
viesis et Starogardiensis ex mandoto 
I l lmi exc. et Rmi. DD. Josephi Rybiński epi-
scopi loci-ordinarii Vladisl. Et Pomeraniae 
per PAR. Lucam loannem Krzykowski cano-
nicum Crusavic, nolarium apostolicum, vi-
sitatorem delegatum peracta 1780. k. 196. 

' E. Radliński. Zarys dziejów miasta Tcze
wa, Tczew 1927, s. 18. 

4A. Kupczyński, Fara Świętego Krzyża 
w Tczewie, Tczew 1939, s. 2. 

5Ad historiom ecclesiasticam Pomera
niae apparatus pauper subsidia literaria 
poscens a viris bonis et doctis collectus ad 
interim a Georgio Schwengel Cartusiae 

Priore 1749. zestawił B. Czapla, [w:] Fon-
tes 1912, t. XVI-XIX, s. 157. 

6 ADP, G 20 a, Visilatio archidiaconalus 
Pomeraniae sub felic. auspicilis lllmi et Rmi 
DD. Bonaventurae de Niedzielsko Modaliń-
ski... episcopi Vladislaviensis et Pomeraniae 
a PARD Andrea Albinowski archidiacono 
Pomeraniae A.D. 1686 et 1687, k. 194. 

7 Visitationes archidiaconalus Pomera
niae Hieronymo Rozrażewski Vladislavien-
si et Pomeraniae episcopo factae. zestawił 
Stanisław Kujot, [w:] Fontes 1897-1899, 
t. I-III, s. 54." 

8 Ibidem, s. 506. 
9 Ibidem, s. 391-392. 
10 ADP, G 20 a, s. 76-77. 
11 S. Michalski. Protestanci a sztuka. 

Spór o obrazy w Europie Nowożytnej, War
szawa 1989, s. 21 i n. 

12 ADP, G 70, k. 202. 
13 Ibidem, k. 202; szczegółowy opis sa

mych dzwonów znajduje się także w artyku
le R. Frydrychowicza, Dzwony kościelne 
w diecezji chełmińskiej, [w:] RTNT, r. 33, 
Toruń 1926, s. 381-382. 

'14 Visitationes ... , s. 62. 
15 ADP, G 20 a. k. 195. 
16 ADP, G ó l , Visilatio generalis Ecc-

lesiarum Archidiaconalus Pomeraniae 

tribus decanalibus Gedanensi Starogar-
densi et Dirschaviensi distinctarum per 
PARD Bartholomeum Franciscum Xa-
verium Trochowski Ins. Collegiatae Crusv. 
canonicum, officjalem Svecensem, pra-
epositium Serocensem ab lllmo Exc. 
el Rmo DD. Antonio Casimiro Ostrow
ski episcopo VIadisl. et Pomeraniae de-
legatum commissarium et depulatum 
visitatorem generałem... expedita 1765-
1766. s. 208. 

17 ADP, G 40, Fisitatio Nonnularum 
Ecclesiarum in Archidiaconatu Pomeraniae 
sitarum per P.R. losephum Ignatium Na-
rzymski Archidiaconum Pomeraniae in 
anno 1728 el 1729 peracta, s. 31. 

18 ADP, G 70, k. 204. 
19ADP, G 61, s. 212. 
20 ADP, G 40, s. 30. 
21 Visitationes... , s. 59-62. 
22 Ibidem, s. 393-395. 
21 ADP, G 20 a, k. 194. 
24 ADP, G 40, s. 30-31. 
25 ADP, G 61, s. 208-209. 
26 ADP, G 70, k. 204. 
27 Visitationes ... , s. 54. 
28 Historia Tczewa, pod red. W. Dłu-

gokęckiego, Tczew 1998, s. 67. 
29 ADP, G 70, k. 202. 
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ROMAN LANDOWSKI 

Bernardyni 
Przybysze w habitach (dokończenie) 

K
ontrreformacyjna działalność polskich zakonów mę
skich pociągała za sobą konieczność budowy no
wych klasztorów. Powstawały one w miejscach 

masowych pielgrzymek, odbywanych jakoby dla odpoku
towania win, jakich dopuścili się wierni, niezbyt skutecznie 
broniący zasad wiary katolickiej. Nie wdając się w szczegóło
we rozważania o nieprawościach tamtego okresu, przyznać 
trzeba, że powstało wówczas wiele pięknych barokowych 
obiektów klasztornych. Jednym z nich jest „klasztorek" 
- jak mówią o nim miejscowi - w Świeciu nad Wisłą. 

Bernardyni przybyli do Świecia wiosną 1625 roku na 
prośbę miejscowych rajców. W liście z 17 stycznia poprzed
niego roku, skierowanym do konwentu bydgoskiego, część 
świeckich mieszczan pisała: ...żebyście do nas łaskawie 
przybyć raczyli. Gdy 28 stycznia 1625 roku proboszcz 
w Świeciu, ks. Tomasz Prusakowicz, potwierdził tę proś
bę wobec biskupa włocławskiego, zakonnicy przybyli 
po dwóch miesiącach, uroczyście wprowadzeni do drew
nianego kościoła św. Michała, stojącego na książęcym 
wzgórzu. 

Sprowadzeni do Świecia bernardyni pochodzili, co już 
wiemy, z Bydgoszczy, gdzie zakon polskiej prowincji ist
niał od polowy XVI wieku, a ich późnogotycki-renesanso-
wy kościół stoi tam do dzisiaj. Zaproszenie zakonników do 
Świecia miało zapobiec rozprzestrzenianiu się protestanc
kich idei, które w tym mieście znajdywały dość znaczny 
posłuch. Już w 1590 roku Zygmunt III Waza wystosował 
dla Świecia reskrypt królewski, datowany 17 kwietnia, 
stwierdzając iż nie będzie tolerował nowej religii w mieście, 
dotąd przed zarazą herezji obronionego. Luteranie jed
nak nadal mieli się dobrze i zajmowali miejsca w gronie 
rajców. Kolejni dwaj królowie powtarzali owe reskrypty, 
adresowane w znacznie ostrzejszym tonie. Jeszcze w 1739 
roku magistrat w Świeciu został wezwany przed sąd bisku
pi, ponieważ nadano luteraninowi miejskie przywileje. 
Bernardyni mieli więc sporo roboty w tym mieście. 

Od 1 maja 1626 roku przebywali w nowym obiekcie klasz
tornym. Podczas „potopu" w 1655 roku Szwedzi nie oszczę
dzili klasztoru i wówczas spłonął drewniany kościół. Po 
odbudowaniu znowu strawił go ogień, tym razem w 1670 
roku na skutek burzy - po uderzeniu pioruna. Nie były to 
chyba najlepsze lata mieszczańskiej ofiarności, skoro prace 
wokół murowanej już świątyni rozpoczęto dopiero w 1692 
roku, a trwały do 1720. Konsekrowana 3 października 1721 
roku przez biskupa kujawskiego, Krzysztofa Antoniego Szem-
beka, otrzymała wezwanie Niepokalanego Poczęcia Najświęt
szej Maryi Panny. Rozbudowano też klasztor, w którym pra
ce budowlane ukończono ostatecznie w 1718 roku. 

Klasztor mieścił wówczas łącznie 26 cel, w tym 5 na 
parterze, gdzie poza kuchnią, gotującą posiłki również dla 
ubogich i bezdomnych, czynna była też polska szkoła pro

wadzona przez tychże bernardynów. Były to dla klasztoru 
najlepsze lata. Konwent liczył wtedy przeszło 50 zakonni
ków. Poza prowadzeniem szkoły i sąsiedniego szpitala dla 
nędzarzy zajmowali się uprawą na stokach nadwiślańskich 
Diabelców winorośli i chmielu. Pracowali też we własnym 
browarze, do którego wodę kunsztownie z gór sprowa
dzano, a piwo warzył klasztor tylko dla własnego stołu. 

Po 1750 roku w klasztorze przebywało już tylko 20 ber
nardynów. Klasztor głównie pełnił wówczas funkcję ośrod
ka pielgrzymkowego i w tym celu nieco wcześniej, bo w 1741 
roku, wybudowano okalające dziedziniec krużganki wraz 
z wieżą bramną. To tutaj słuchano spowiedzi, głoszono ka
zania, a pątnicy nieraz znajdywali schronienie przed nocą. 
Po pięćdziesięciu latach wnętrza krużganków otrzymały całą 
jakby galerię obrazów, przedstawiających sceny z życia 
Chrystusa. Namalował je jeden z wielu artystycznie uzdol
nionych zakonników, brat Link. 

Inny malarz w habicie z miejscowego klasztoru, o. Pas
chalis, w roku 1800 wykonał polichromię kościoła, a nieco 
później boczne ołtarze. Główny ołtarz rokokowy stał już od 
1767 roku. Wprawdzie pożar w 1902 roku naruszył wnętrze 
świątyni, polichromię udało się odtworzyć. Nad łukiem 
przed prezbiterium malowidło na tynku przez ponad dwie
ście lat opowiada o legendzie obrazu z Matką Bożą. We
dług ludowego podania rzecz cała miała się wydarzyć na 
przełomie XVI i XVII stulecia. Najkrócej można tę nieco
dzienną fabułę streścić następująco: 

Kupiec ze Sandomierza sprzedał w Gdańsku swoją psze-
nicę tamtejszemu handlarzowi, który był niewierzącym. Gdy 
w jego mieszkaniu dobijali transakcji, sandomierski miesz
czanin dostrzegł obraz z wizerunkiem Matki Bożej, który 
służył za zasuwę do komina. Wykupił ten obraz za wielką 
sumę i zabrał ze sobą na statek. Gdańszczaninowi nieba
wem zginęły pieniądze, a sam stracił wzrok. Gdy sando
mierski kupiec wracał Wisłą do swego miasta, jego szkuta 
z niewiadomych powodów zatrzymała się koło Świecia. Mimo 
iż nic nie stało na przeszkodzie, nijak nie chciała ruszyć dalej. 
Dopiero gdy na brzeg wyniesiono obraz i umieszczono go w 
ołtarzu kościoła klasztornego, statek popłynął. Natomiast 
gdański bezbożnik, gdy się o tym dowiedział, odbył piel
grzymkę do Świecia, nawrócił się i odzyskał wzrok. 

Odtąd ponoć datują się odpusty nawiedzane przez licz
nych pątników. 

Podobną wersję legendarnego i cudownego jednocze
śnie zdarzenia przekazuje tekst pieśni nabożnej O Najświęt
szej Maryi Pannie w kościele ojców Bernardynów w Świe
ciu. Autorem tego utworu jest Jan Stanisław Jabłonowski 
(1669-1731), wojewoda ruski i od 1667 roku starosta świec
ki. Ten polityczny i religijny pisarz polskiego Oświecenia 
znany jest głównie z traktatu „Skrupuł bez skrupułu w Pol
szczę", krytykującego ówczesne formy parlamentaryzmu 
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czyli polskie liberum veto. Jako sojusznik Stanisława Lesz
czyńskiego został pojmany przez Augusta II Mocnego 
i wtrącony do więzienia, w którym przesiedział cztery lata. 
Wcześniej, jako starosta przebywał często w Świeciu i znał 
legendę o Najświętszej Maryi Pannie. Jego utwór ma aż 
siedemnaście zwrotek. Oto niektóre z nich: 

Najdroższa Perło, Matko Jezusowa, 
Jasna Jutrzenko, Pieszczko Chrystusowa, 
Cudy jaśniejesz na Świeciu kwitnąca, 
Jak w nowym Raju, Różo woniejąca. 

Szczęśliwe nurty, brzegi i zatory, 
Szczęśliwe statki, drogi, lasy, bory, 
Któremi Wisła ten skarb sprowadziła 
I z brzegów na ląd przy Świeciu złożyła. 

Bez zmazy Panna czarności nie znając, 
Z Gdańska do Świecia prostą drogę mając, 
Uciekła z domu heretyka złego, 
A przypłynęła do ludu swojego. 

Tu w Świeciu sobie miejsce ulubiła, 
Na rączkach Syna z sobą sprowadziła, 
Stoi gospodą u synów ubogich, 
w Braci Franciszka w ten skarb wielce drogich. 

Rozumiej, Świeciu, iż przy tych pieszczotach 
Syn z Matką myśli o naszych niecnotach; 
Jedna nam Matka Dziecinę miłości, 
By nas nie karał za grzechowe złości. 

Cudna ta Panna na wszystek świat słynie, 
Złotemi nurty okręt łaski płynie, 
Arka przymierza tu przy Świeciu stoi, 
Kto się jej tyka, zguby się nie boi. 

Skoro ten obraz w Świecie wprowadzony, 
Powietrze i głód zaraz uśmierzony; 
Wyznają, że ta Panna żywot daje, 
Ta wszerz Pomorskie broni Polskie kraje. 

Tryumfuj, Świeciu, pokutuj, grzeszniku, 
Upadnij do nóg Maryi, nędzniku, 
Proś, by w opiece jako swoich miała 
W on czas, gdy dusza wyjdzie z swego ciała. 

Niech swą przyczyną Świecie i Pomorski 
Kraj zawsze wspiera, oddala od Polski 
Głód, mór i wojnę; a my Tobie damy 
Cześć, Panno Święta, na co się chylamy. 

Kościół poklasztomy w Świeciu ufundowany przez burmistrza miasta Georga Kapella w 1625 roku. 
Źródło: Świecie. Księga jubileuszu 800-lecia, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Świecie-Gdańsk 1998. 
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Ta „najdroższa Perła", owa Matka Boża Świecka, była 
i jest celem licznych pielgrzymek, nawet po kasacji 
klasztoru, którą władze pruskie przeprowadziły w 1816 
roku. Kościół pozostał katolicki, natomiast obiekty 
klasztorne zamieniono na szpital psychiatryczny albo 
na - j a k się wówczas mówiło - zakład dla obłąkanych. 
Stało się to już w 1822 roku, gdy zabrano na ten cel 
część pomieszczeń, a po dwudziestu kilku latach (1845) 
cały dawny klasztor stał się siedzibą psychicznie cho
rych. Razem z nimi, w osobnej celi, mieszkał ostatni 
gwardian, o. Narcyz Brzeziński, który odmówił opusz
czenia klasztoru. Jako przełożony konwentu pozostał 
na miejscu do końca, niczym kapitan na statku. Zmarł 
28 stycznia 1849 roku. 

Na bernardynach w Świeciu kończy się przegląd wie
lowiekowej obecności męskich zakonów na Kociewiu. 
Były jeszcze zakonnice, ale ich usługiwanie ludziom należy 
już do współczesności. Wśród sióstr najbardziej widocz
ne okazały się wincentynki (wincentki): w Pelplinie 
(1862), w Tczewie (1884), w Świeciu (1867). Długo jed
nak nie pobyły, bo skutki pruskiego kulturkampfu nie sprzy
jały rozwojowi kongregacji zakonnych. Dopiero w latach 
międzywojennych siostry odnowiły swoją działalność. 

Wówczas także pracę charytatywną rozpoczęły na 
Kociewiu elżbietanki. W Osiu dwie siostry prowadziły 
ochronkę, podobnie jak w Starogardzie. W tym mieście 
nad Wierzycą siostry z Domu Św. Elżbiety miały własny 
szpital. Również szpital i ochronkę urządziły w Skarsze
wach dominikanki. Natomiast w Gniewie identycznymi 
formami opieki zajmowały się józefitki. W Topolnie koło 
Świecia siostry z Kongregacji Dobrego Pasterza (pa
sterki) prowadziły dom wychowawczy dla podupadłych 
dziewcząt. Topolno wszakże leży już poza Kociewiem, 
choć niedaleko jego południowego krańca, to warto 
przypomnieć, że fundatorem barokowego kościoła i nie
wielkiego klasztoru była rodzina Konarskich. W latach 
1685-1811 przebywali tam paulini, opiekujący się miej
scowym sanktuarium Matki Bożej Topoleńskiej. 

Do współczesności należy także męska kongrega
cja werbistów. Na Kociewie przybyli latem 1923 roku. 
Swój ośrodek urządzili w Górnej Grupie, leżącej między 
Warlubiem a Świeciem, na malowniczej krawędzi wyso
czyzny nadwiślańskiej. Po 1945 roku różne były losy 
klasztoru i zakładu misyjnego, ale od 1991 roku są tam 
ponownie, jak za najlepszych lat. 

Dniem dzisiejszym, tą najmłodszą współczesnością, 
są karmelici bosi w Gorzędzieju. Osiedli tam przy sank
tuarium św. Wojciecha, w grudniu 1996 roku. Połowa 
XII wieku i koniec XX: ponad osiem stuleci żyją w ubó
stwie. Teraz ostatnio również koło Tczewa, na nadwi
ślańskiej skarpie, gdzie Sambor II planował ulokować 
swoje pierwsze miasto. 

Przez wszystkie wieki przybysze w habitach nie mieli 
łatwego życia na Kociewiu. Na takie liczyć nie mogli, 
bowiem powołani byli do trudów, tych fizycznych i du
chowych. Nie zawsze im sprostali. Często też polskie 
dzieje zakłócały klasztorną ciszę. Było też odwrotnie: 
to przybysze w habitach wywierali wpływ na rozwój 
zdarzeń w przeszłości naszej ojczyzny. Dlatego są czę
ścią polskiej kultury, umysłowości i obyczaju. Bez nich 
dni byłyby bezbarwne, także tutaj, na Kociewiu. 

ADAM BLOCH 

(gmina Śliwice) 

Około 3 lat temu z krajobrazu Lasek 
znikła ostatnia chata kryta strzechą. 

Stare domy zmodernizowano 
lub rozebrano, a jeden trafił nawet 

do Muzeum Etnograficznego w Toruniu. 

Nazwa miejscowości Laski jest topograficzna, okre
ślająca drzewostan. W okresie zaboru nazywana Le-
schwiese. Przez wieś przepływa rzeczka Prusina. Numeracja 
na domach wskazuje, że znajduje się tu około 20 domostw. 
Na koniec 1999 roku zameldowanych było 119 stałych 
mieszkańców. Jest wodociąg, jeden sklep i dwa telefony. 

- Przydałby się jeden publiczny automat telefoniczny 
- mówią mieszkańcy. 

Do sołectwa Laski należy jeszcze Zazdrość, Sarnia 
Góra oraz leśniczówka Zimne Zdroje. Jeszcze dzisiaj moż
na tu dojechać pociągiem. Około 1 km od wsi znajduje się 
przystanek Laski Tucholskie. Nie mając własnego środka 
lokomocji, jest to jedyny sposób dojazdu do tej miejscowo
ści. Oddalona od Śliwic o około 5 km, tak samo jak Zazdrość, 
nie posiada dobrze utwardzonej drogi dojazdowej. W latach 
trzydziestych w okolicy budowano tzw. „Polską drogę", 
już były nasypy i dowożono kamienie do układania bru
ku. Jednak z powodu braków finansowych i zbliżającej 
się wojny inwestycja została wstrzymana. Mieszkańcy 
twierdzą, że gdyby została ukończona, to wieś wyglądałaby 
zupełnie inaczej. Niedawno sprzedano budynek szkolny, gdzie 
przez wiele lat istniała trzyklasowa placówka. 

- Z uzyskanych środków władze gminy obiecały coś 
zrobić z naszą drogą - mówi syn sołtysa Lasek, Roman 
Dejnowski. 

Pan Roman dużo wie o swojej wsi. Pokazuje miejsce 
gdzie stał ostatni piec smolny. 

- Jakby dobrze poszukać, to są lam jeszcze cegły, z któ
rych był zbudowany. Moja babcia dość często opowiadała 
jak on wyglądał. Kiedyś nawet spisała to jakaś dzienni
karka... Dalej pod lasem stał jeszcze jeden piec, ale to wia
domo tylko z przekazu jeszcze starszych ludzi - opowiada. 

Chodzi tu zapewne o piec, którego pozostałości istnia
ły jeszcze w latach pięćdziesiątych, a jak wyglądał sto lat 
temu, możemy zobaczyć w książce Muhlardta „Die Tuchler 
Heide. Danzig 1908". Bożena Krefta przeprowadziła w 1979 
roku wywiad z sędziwymi mieszkańcami Lasek i odtworzy
ła obraz pieca i zasady jego działania. Piec był własnością 
Łukasza Żurawskiego, który pędził smołę razem ze swymi 
synami. Był zbudowany całkowicie z cegieł, miał kształt 
wielkiego kopca. Uzyskiwano też przy okazji terpentynę. 
Odbiorcami tych produktów byli żydzi ze Świecia, a nawet 
Kongresówki. Przy piecu stał barak, gdzie przez całą zimę 
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mieszkali smolarze. Istniało też drugie pomieszczenie przy 
piecu, gdzie kobiety suszyły len i tkały płótno. Smolarnia 
w Laskach przestała działać krótko przed I wojną świato
wą, wraz ze śmiercią właściciela pieca Żurawskiego. 

- Życie w Laskach jest trudne - mówi jeden z ostat
nich rolników tej wsi. - Najgorsze są zimy. Pracy na miej
scu brakuje, więc trzeba jeździć do Śliwic i Sliwiczek. 
Dobrze, że w pobliskiej Sarniej Górze duża część miesz
kańców znajduje zatrudnienie. 

- Jeszcze niektórzy z nas „bawią się w rolnictwo" 
- wtrąca drugi - ale najczęściej do tej zabawy trzeba 
dokładać. 

Dawniej było tu weselej i gwarniej. Ludzie potrafili się 
lepiej bawić. W szkole odbywały się zabawy, organizowa
ne przez nie istniejącą już miejscową straż pożarną. 

- Rozpadła się bo brakowało ,,ochotników" do dzia
łania - mówi sołtys Stanisław Dejnowski. 

Obecnie największą atrakcją wsi jest... manifestacja 
pierwszomajowa, organizowana przez miejscową„kawaler-
kę". Oczywiście dużo w tym humoru, ironii oraz naśmiewa
nia się z dawnych pochodów epoki PRL-u. W tym roku już 
po raz kolejny, spotkali się koło południa w centrum wsi, 
z czerwonymi flagami i chustami. Kolumną na motorach 
oraz samochodami „defilowali" przed miejscowym sklepem, 
niczym przed trybuną honorową. Dalej przejechali na sy
gnałach przez Śliwiczki i Zazdrość, wszędzie oczywiście 
wzbudzając sensację. Na koniec obiecali sobie, że spotka
ją się również w roku przyszłym. 

Jest w Laskach kilka miejsc wartych uwagi. Obok domu 
sołtysa stoi krzyż z 1896 roku, postawiony dla upamiętnie
nia powołania do zakonu miejscowej dziewczyny. W cen
trum wsi rzuca się w oczy zadbana boża męka. Spotkany na 
drodze Władysław Gwizdała - jeden ze starszych miesz
kańców wsi - opowiada o figurze św. Jana Chrzciciela sto
jącej w ogrodzie Jana Megera. Ponoć 200 lat temu pewien 
wędrowiec szukając jakiejkolwiek pracy sprzedał świątka 
mieszkańcowi wsi. 

- Z karpiny została wyrzeźbiona, dlatego tyle lal jest 
w nienaruszonym stanie. Chcieli kiedyś figurkę zabrać 

do muzeum i dać inną, ale ludzie nie pozwolili - wspomi
na pan Władysław. 

Za wsią znajduje się cmentarz, gdzie spoczywa oko
ło 100 mieszkańców Lasek, ofiar cholery, panującej tu 
w XIX wieku. - Choroba przyszła z Lińska. Poszła pra
wie cala wieś. Dlatego nasi dziadowie stąd nie po
chodzą. Większość wprowadziła się w puste domostwa 
- mówi pan Gwizdała. Krzyż postawiony w 1972 roku 
przez proboszcza ze Śliwic, stoi na miejscu bożej męki 
zniszczonej w czasie ostatniej wojny. Pozostały tylko 
ślady fundamentów. 

W Laskach jest coraz mniej dzieci. Ludzie żyją 
w trudnych warunkach i dlatego nie decydują się na 
powiększenie rodziny. Nie widać tutaj też zbytnio no
wych domów, raczej przebudowy i drobne naprawy sta
rych chałup. Coraz częściej też słychać o sprzedaży 
domów dla celów turystycznych osobom z zewnątrz. 
Teraz panuje moda na stare siedliska, schowane gdzieś 
w głębokim lesie. Laski są takim miejscem wymarzo
nym. Przez Laski prowadzi szlak turystyczny, więc w cza
sie wędrówek po Borach Tucholskich warto na chwilę 
zatrzymać się w tej miejscowości. 

Rekonstrukcja 
1 pieca smolnego. 

• 

Widok wsi. 
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KRYSTYNA ZBIELSKA 

Patron 
naszej szkoły 

KAZIMIERZ ŁUSIEWICZ 
regionalista, krajoznawca, przyjaciel ludzi i artysta ludowy 

azimierz Łusiewicz urodził się 20 listopada 1921 roku 
w Wieleniu nad Notecią (województwo wielkopol
skie). Pochodził z rodziny chłopskiej o dużych tra

dycjach patriotycznych, pielęgnującej zwyczaje, tradycje, 
historię i kulturę regionalną. 

Gdy miał dwa lata, rodzice wraz z nim wyjechali do Francji 
w poszukiwaniu lepszego bytu. Jednak przed wybuchem 
drugiej wojny światowej wrócili do rodzinnego Wielenia. 
W czasie okupacji hitlerowskiej rodzina została wysie
dlona, a Kazimierz pracował jako robotnik rolny u Niem
ca w Herbutowie koło Trzcianki, gdzie poznał swoją 
przyszłą żonę Irenę. 

Pod koniec okupacji wraz z kolegą uciekł z przymuso
wych robót, jednak został schwytany i osadzony w nie
mieckim obozie. W 1945 roku założył rodzinę. Po wojnie 
państwo Łusiewiczowie objęli gospodarstwo rolne w No
wych Dworach. 

W 1950 roku przeprowadzili się do Luszkówka na połu
dniowe pogranicze Kociewia, na 13-hektarowe gospodar
stwo rolne. Zajmowali się uprawą ziemi i hodowlą gęsi. 

Z małżeństwa z Ireną doczekał się ośmiorga dzieci: 
czterech córeki i czterech synów. Kiedy najmłodszy z sy
nów, Marian, przejął gospodarstwo po ojcu, Kazimierz mógł 
więcej czasu poświęcić swoim pasjom. 

Jako samouk, swą wszechstronną wiedzę o przyrodzie, 
archeologii, zamiłowanie do rzeźby, rysunku, malarstwa i in
nych pasji zawdzięczał wybitnym zdolnościom, uporczy
wej, mozolnej i wytrwałej pracy. 

Ochroną środowiska naturalnego interesował się od 
najmłodszych lat. Od 1962 roku był członkiem Ligi Ochro
ny Przyrody, szczególnie włączył się w nurt jej działalno
ści, gdy w 1982 roku w Świeciu powstał Zarząd Oddziału, 
którego został członkiem. To dzięki niemu i działaczom LOP 
udokumentowano wiele pomników przyrody prawem 
chronionych. Łusiewicz był inicjatorem powstania Par
ku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły, rezerwatów: Pa
rowy Ostnicowe koło Gruczna, plejstoceńskich piaskowców-
zlepieńców w Parowie Cieleszyńskim oraz Czarcich Gór. 

W 1980 roku zainicjował też powstanie grupy penetru
jącej Wysoczyznę Świecką w osobach: Zdzisław Erdmann, 
Jan Kamiński, H. Konieczna, T Rybus, która opracowała 
raport o stanie środowiska przyrodniczego. Kazimierz Łu
siewicz współpracował z Wojewódzkim Konserwatorem 

Przyrody w Bydgoszczy, 
któremu, wraz z członka
mi Zarządu LOP, przeka
zywał projekty i plany do
tyczące objęcia ochroną 
terenów cennych pod 
względem krajobrazowym, 
przyrodniczym i kulturo
wym oraz archeologicz
nym. Piękno przyrody oko-
lic Świecia utrwalał na 
swoich akwarelach. 

Drugą niezwykłą pa
sją Łusiewicza była ar
cheologia. Na swoim polu natknął się na ślady kultury pre
historycznej. Na obszarze między Świeciem a Dobrczem 
odkrył około 60 takich stanowisk archeologicznych; były to 
zarówno cmentarzyska dawnych kultur osadniczych jak 
i przykłady rzemiosła wczesnośredniowiecznego. 

W roku inaugurującym obchody 650-lecia miasta Świe
cia, Łusiewicz, wraz z członkami Sekcji Historycznej i Ochro
ny Środowiska Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej 
odkrył najprawdopodobniej pozostałości dawnego gro
du Grzymisława. Na zaproszenie archeologów amato
rów lustracji odkrycia dokonali pracownik muzeum 
w Grudziądzu, mgr R. Kirkowski i pracownik naukowy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. M. Grzegorz. 
Potwierdzili oni, że może to być gród Grzymisława, bo
wiem znaleziono w tym miejscu duże ilości ceramiki, 
mieszczącej się w ramach danej epoki (650-1250). Obszar 
domniemanej osady o powierzchni 4-5 ha jest zgodny z opi
sem historyków. 

Z inicjatywy Kazimierza Łusiewicza Luszkówko 
doczekało się własnej izby regionalnej. 

Lubił też rzeźbić w drewnie świętych, postaci histo
ryczne, scenki wiejskie oraz zwierzęta i rośliny. Sporzą
dzał wiele szkiców i rysunków: ołówkiem, kredkami, tu
szem i farbami. 

Spotykał się z uczniami; zabierał ich na wycieczki po 
okolicy, uwrażliwiał na piękno przyrody. Opowiadał o hi
storii „małej ojczyzny", rozwijał postawy patriotyczne. 

Najwięcej czasu poświęcał na spotkania z ludźmi. Miał 
znakomite poczucie humoru, był „duszą" towarzystwa 
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i wspaniałym gawędziarzem, chętnie dzielił się swoim do
świadczeniem, ale przede wszystkim był bardzo czuły na 
czyjeś nieszczęście. 

Kiedy zaatakowała go choroba nowotworowa w 1981 
roku, wszystko czynił w ogromnym pośpiechu. 

W dowód uznania zasług Kazimierz Łusiewicz odzna
czony został wysokimi odznaczeniami państwowymi, m.in. 

Pragnę pochwalić uczniów Szkoły Podstawowej 
w Zbrachlinie za to, że bardzo zaangażowali się 

w działania prowadzone na rzecz „Małej Ojczyzny". Opra
cowany przeze mnie trzyletni (1999-2001) plan ścieżki re
gionalnej został owocnie zrealizowany. 

Jednym z jego zadań było znalezienie osoby godnej 
miana patrona szkoły. Uczniowie z ogromnym zaintereso
waniem przeprowadzali wywiady z mieszkańcami pobliskich 
wsi na temat ciekawych i zasłużonych ludzi. Wychowaw
cy, wraz ze swoimi wychowankami, w tym celu udawali się 
na wycieczki piesze i rowerowe po okolicy. Bardzo szybko 
i bezkonkurencyjnie na piedestał stanęła sylwetka Kazimie
rza Łusiewicza. Jest to osoba zasłużona dla przyrody, kul
tury i historii Ziemi Świeckiej. W tym momencie wywiady 
uczniowskie skupiły się wokół rodziny i przyjaciół Łusiewi
cza. Zbieraliśmy pamiątki związane z jego życiem i twórczo
ścią (rzeźby, szkice, rysunki, obrazy, znaleziska i wykopali
ska archeologiczne), dokumenty oraz artykuły z gazet, 
dotyczące jego działań na rzecz przyrody, kultury i historii 
regionu. Informacje o działaniach społeczności szkolnej 
zostały zawarte w szkolnej gazetce „Grzybobranie" w arty
kule pt. „W poszukiwaniu zasłużonych ludzi". 

Z okazji Święta Uczniowskiego, w dniu 13 paździer
nika 1999 roku, uczniowie kl. VIII, pod moim kierun
kiem, przygotowali międzyklasowy konkurs pt. „Moja 
okolica", mający na celu ukazanie dorobku działań 
uczniowskich. Uczniowie poszczególnych klas projek
towali herby najbliższych miejscowości oraz przygoto
wywali miniprzewodniki po okolicy i w dowolnej formie je 
prezentowali (układali w formie wiersza i recytowali, przed
stawiali w formie reklamy...). 

Punktem kulminacyjnym uroczystości była wystawa 
na temat życia i twórczości Kazimierza Łusiewicza. Na Świę
to Uczniowskie zaproszono wizytator oświaty, D. Krzy-
żelewską, a cały przebieg uroczystości został przed
stawiony w miejscowej prasie - „Czas Świecia", w artyku
le pt. „Święto Uczniowskie". 

Święto Uczniowskie swoją formą dało początek podsu
mowaniom bloków przedmiotowych, toteż w czerwcu 2000 
roku na podsumowanie bloku „Moja rodzina" zaproszono 
rodziny zasłużone dla okolicy, a w tym rodzinę Łusiewiczów, 
która zaprezentowała sylwetkę nieżyjącego już ojca. Ucznio
wie wykonywali herby i drzewa genealogiczne zasłużonych 
rodzin oraz prezentowali ideał współczesnej rodziny. Na uro
czystość przygotowano wystawkę, związaną z posta
cią Łusiewicza, ale rozszerzoną już o artystyczną i literacką 
twórczość uczniów. Wśród eksponatów była też kronika, 
opracowana przez uczniów pod moim kierunkiem, poświęco
na Łusiewiczowi, której jeden egzemplarz został wręczony 
rodzinie Łusiewiczów. 

Złotym Krzyżem Zasługi. Zarząd Główny LOP w Warsza
wie nadał Mu srebrną oraz złotą odznakę „Za szczególne 
zasługi w ochronie przyrody". Posiadał wiele odznak re
sortowych i regionalnych. 

W dniu 16 marca 1992 roku na cmentarzu parafialnym 
w Pruszczu ze smutkiem żegnało Go grono przyjaciół, przed
stawiciele samorządu lokalnego. 

Małe ojczyzny uczą żyt 
w ojczyznach wielkich, 
w wielkiej ojczyźnie ludzi. 

Janusz St. Pasierb 

Na podsumowanie bloku również zaproszono wizytator 
oświaty, D. Krzyżelewską a przebieg uroczystości upamięt
niono w „Czasie Świecia", w artykule pt. „Herby i drzewa". 

W czerwcu 2000 roku odbyła się sesja, na której wszy
scy uczniowie naszej szkoły zaaprobowali Kazimierza 
Łusiewicza jako przyszłego patrona szkoły. Uczniowie 
wybrali go, gdyż był dla nich niekwestionowanym au
torytetem, przyjacielem ludzi, patriotą, mistrzem i artystą, 
wielkim badaczem i odkrywcą, a jego dorobek warto poka
zać współczesnej młodzieży. Dziś wskazuje nam drogę do 
wytrwałości, do wiary w siebie, uczy miłować „Małą 
Ojczyznę" i żyć w przyjaźni z ludźmi i z naturą. 

Dnia 30 sierpnia 2000 roku członkowie Rady Pedago
gicznej zebrali się w celu wyboru patrona. 15 września tego 
samego roku Rada Szkoły zatwierdziła przyszłego patrona 
szkoły. 

3 listopada 2000 roku zorganizowaliśmy gminny kon
kurs międzyszkolny „Moja okolica", mający na celu po
znanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturo
wych oraz zasłużonych ludzi gminy Pruszcz. Miał on też 
charakter lekcji pokazowej dla dyrektorów i nauczycieli 
szkół gminnych. Na ten dzień czekaliśmy z ogromną nie
cierpliwością, bowiem otwierały się przed nami nowe 
wyzwania. Uczniowie w czasie konferencji prasowej 
przeprowadzali wywiady z osobami zasłużonymi dla gminy, 
przygotowywali przewodnik po wybranej miejscowości 
i w dowolnej formie przedstawiali, prezentowali wyszuka
ne w gminie podania ludowe. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się bogata wy
stawka zbiorów dotycząca „Małej Ojczyzny" i przyszłego 
patrona. 

Na uroczystość zostały zaproszone władze oświatowe 
i samorządowe, które otrzymały na pamiątkę przewodnik 
mojego autorstwa pt. „Topolno i okolice". Przewodnik 
ten był częściowo opracowany na bazie badawczych 
prac uczniów i obecnie stanowi niejako „podręcznik" 
niezbędny w realizacji ścieżki regionalnej. Zawiera omó
wienia walorów przyrodniczych, historycznych i kultu
rowych najbliższej okolicy. Poświęciłam go pamięci przy
szłego patrona szkoły. Do tej pory nie ukazała się żadna 
publikacja na ten temat. Książka ta zasiliła w maju 2000 
roku wystawkę czytelniczą, zorganizowaną przez Bibliote
kę Miejską w Świeciu w Dni Kongresu Kociewskiego. 

Gminna uroczystość została opisana w „Czasie Świe
cia" w artykule pt. „Historia regionu" i „Małe Ojczyzny" 
oraz w „Gazecie Pomorskiej" w artykule pt. „Ocalić od za
pomnienia". 

20 listopada 2000 roku z okazji 79. rocznicy urodzin 
Kazimierza Łusiewicza zaprosiliśmy do szkoły jego przyja
ciół: prezesa Ligi Ochrony Przyrody Oddziału w Świeciu, 
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Zdzisława Erdmanna oraz członków Zarządu. Uczniowie 
dowiedzieli się o ich wspólnych naukowych penetracjach 
przyrodniczo-ekologicznych oraz o działaniach na rzecz 
ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Mile zasko
czeni byli faktem, że K. Łusiewicz z przyjaciółmi w 1980 
roku podjął się badania Wysoczyzny Świeckiej i opraco
wał pierwszy Raport, przedstawiający wpływ okolicznych 
zakładów przemysłowych (np. Zakładów Celulozy i Pa
pieru) na osobliwości przyrodnicze naszego regionu. 
Był wspólnie z nimi inicjatorem powstania Parku Krajo
brazowego Doliny Dolnej Wisły oraz rezerwatów przy
rody: Parów Cieleszyński, Parowy Ostnicowe Gruczna, 
Czarcie Góry. Uczniów szczególnie zaciekawiły odkry
cia archeologiczne patrona, m.in. odkrycie długo poszu
kiwanego grodu Grzymisława. Prelekcja była poparta po
kazem przeźroczy. 

Jeden z uczniów otrzymał na pamiątkę zielnik z 1980 
roku wykonany przez przyjaciół po wyprawie przyrodni
czej po pobliskich Parowach Ostnicowych Gruczna. 

Spotkanie działaczy LOP ze społecznością uczniowską 
znalazło swoje odzwierciedlenie w „Czasie Świecia" w ar
tykule „Jak ciekawa jest przyroda". 

Dwutysięczny rok minął dla nas szczęśliwie, gdyż Rada 
Gminy uchwaliła Nadanie Szkole Podstawowej w Zbrachli-
nie Imienia Kazimierza Łusiewicza. 

Nauczyciele rozpoczęli, trwającą do dziś, pracę nad pie
lęgnowaniem pamięci o Kazimierzu Łusiewiczu na lekcjach 
przedmiotowych oraz godzinach wychowawczych. 

W lutym zostałam powołana na pełnomocnika ds. przy
gotowania uroczystości Nadania Szkole Imienia, w związ
ku z czym powołałam Społeczny Komitet, w skład którego 
weszli: dyrektor szkoły, członkowie rodziny Łusiewicza, 
przedstawiciele władz samorządowych, grono pedagogicz
ne, członkowie Rady Szkoły, kapłani Topolna i Niewieści-
na, przedstawiciele Zarządu LOP Oddziału w Świeciu oraz 

jego przyjaciele (16 osób). Patronat nad uroczystością objął 
wójt gminy Pruszcz. 

Komitet Społeczny ustalił przybliżoną datę uroczysto
ści, wystąpił do sponsorów (instytucji i indywidualnych 
ofiarodawców) z prośbą o dofinansowanie uroczystości, 
sporządził preliminarz zamierzeń i wydatków, zwrócił się 
z prośbą do dyrektora szkoły o założenie konta z dopiskiem 
„Patron" oraz ustalił listę gości i wstępny przebieg uroczy
stości. 

O działaniach Komitetu informowała miejscowa prasa: 
w „Czasie Świecia" artykuł „Patron dla szkoły" oraz w „Ga
zecie Pomorskiej" artykuł pt. „Patron". 

Życie w szkole „wrzało". Komitet pracował intensyw
nie, uczniowie z nauczycielami przygotowywali część arty
styczną i przebieg imprez towarzyszących. Nie mogliśmy 
się już doczekać tej tak doniosłej chwili - Nadania Szkole 
Imienia. 

22 kwietnia 2001 roku z okazji Dnia Ziemi przepro
wadziliśmy konkurs międzyklasowy na temat przyszłego 
patrona szkoły - przyrodnika i ekologa oraz konkurs wie
dzy ekologicznej. Dzieci wykazały się wyjątkową wie
dzą. Rozstrzygnięto również plastyczny konkurs „Kartka 
z życia Kazimierza Łusiewicza". Dzień ten był wyjątko
wy, bowiem społeczność szkolna, w obecności gości, 
rodziny Łusiewiczów i przyjaciół przyszłego patrona 
szkoły, zasadziła drzewo - dąb bezszypułkowy i nadała 
mu imię „Kazimierz" na cześć przyszłego patrona. Dąb 
ten (potomek znanego w Polsce Lecha, Czecha i Rusa) 
został przywieziony przez prezesa LOP i członków Zarządu 
z arboretum w Kórniku. Akt Nadania Drzewu Imienia zo
stał zakopany w butelce obok dębu. Impreza szkolna 
została opisana w „Czasie Świecia" w artykule pt. „Dąb 
Kazimierz". 

Nadszedł wreszcie dzień Nadania Szkole Imienia 
- 27 kwietnia 2001 roku. Uroczystość rozpoczęła się 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Kazimierza Łusiewicza, ufundowanej przez Zarząd LOP. 
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mszą św. koncelebrowaną przez trzech księży: Bronisława 
Bronickiego, Andrzeja Regenta, Kazimierza Burdę. 

W części artystycznej uczniowie przybliżyli gościom 
sylwetkę patrona szkoły. 

Akt Nadania Imienia Szkole odczytał wójt, Franciszek 
Koszowski. Na ręce żony K. Łusiewicza - Ireny wręczo
no wiązanki kwiatów. Przedstawiciele poszczególnych 
szkół złożyli pani dyrektor życzenia i podarowali upo
minki. Wszystkim zainteresowanym, którzy przyczynili 
się do nadania szkole imienia Kazimierza Łusiewicza, 
w imieniu rodziny podziękowała córka, Maria. Uroczyście 
przemówili goście. 

Ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie i po
święcenie tablicy pamiątkowej ku czci Kazimierza Łusie
wicza ufundowanej przez Jego przyjaciół - członków 
Zarządu LOP Oddziału w Świeciu. Chwilę tę uświetniła or
kiestra dęta przy Zarządzie Gminnym OSP w Pruszczu. 

Niespodzianką dla gości była przygotowana pod 
kierunkiem prezesa LOP i moim wystawa „Życie i twór
czość patrona". 

Bogata była wystawka znalezisk i wykopalisk arche
ologicznych, które odnalazł Łusiewicz w naszej okolicy. 
Były to siekierki, grociki krzemienne i ceramika sprzed na
szej ery. Nasz patron, choć był samoukiem w dziedzinie 
archeologii, zawsze trafnie umiał oceniać wiek i pochodze
nie znalezisk archeologicznych, co potwierdzały później 
badania pracownika muzeum w Grudziądzu R. Kirkowskie-
go oraz pracownika UMK prof. Maksymiliana Grzegorza. 
Wystawkę wzbogaciły zdjęcia z wypraw archeologicznych 
i zbiorów oddanych do Muzeum w Grudziądzu oraz do 
Muzeum im. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 

W dziale przyrodniczym znajdowały się zdjęcia z na
ukowych penetracji K. Łusiewicza z członkami Zarządu 
LOP i naukowcami z UMK w Toruniu. Piękne były zielni
ki z osobliwą roślinnością. 

Równie ciekawy był dział historyczny, ukazujący 
działania patrona zmierzające do tworzenia Miejsc Pa
mięci Narodowych w gminie oraz poszukiwania historii 
„Małej Ojczyzny". 

W gablocie zostały zgromadzone ordery i odznaczenia 
zasłużonego działacza LOP i Towarzystwa Miłośników Zie
mi Świeckiej. 

Wyjątkowy urok miała wystawa prac malarskich, szki
ców i pięknych rzeźb tego artysty ludowego. 

Dopełnieniem tej wystawki były prace plastyczne 
uczniów naszej szkoły i własna twórczość literacka. 

Wszystkim gościom na pamiątkę wręczyliśmy wydaw
nictwa książkowe z biografią patrona Szkoły Podstawowej 
w Zbrachlinie, opracowane przez prezesa LOP - Z. Erd-
manna oraz nauczyciela sąsiedniej szkoły i zarazem osobę 
bardzo zaangażowanej w przygotowanie uroczystości 
Nadania Szkole Imienia - Marię Miodowską i nauczy
ciela ścieżki regionalnej - Krystynę Zbielską. 

Uroczystość miała charakter podniosły i znalazła swo
je odbicie w „Czasie Świecia" w artykule pt. „Zasłużony 
dla regionu" oraz w szkolnej gazetce „Żniwo" w artykule 
„Nasza szkółka ma imię". 

Uczniowie zdają sobie sprawę, że choć znają swojego 
patrona, to jeszcze wiele przed nimi stoi zadań mających na 
celu zgłębianie wiedzy o tym wyjątkowym człowieku 
o „wielkim" sercu, przyjacielu dorosłych i dzieci, wy
bitnie zdolnym ale i pełnym wytrwałości, pracowitości 
i silnej woli. 

Pragnę całym sercem podziękować tym wszystkim, któ
rzy zaangażowali się w działania na rzecz patrona szkoły. 

Dni 
Kociewia 

z bedekerem 
Dnia 30 czerwca 2002 roku w Skórczu 
odbyło się Święto Kociewia, będące 
epilogiem obchodzonych w wielu miej
scowościach regionu Dni Kociewia. Był 

to swoisty symbol integracji mieszkańców trzech ko-
ciewskich powiatów: starogardzkiego, świeckiego 
i tczewskiego. Mimo niezbyt przychylnej aury im
preza cieszyła się dużym zainteresowaniem miejsco
wej społeczności. Trzeba przyznać, że organizatorzy 
tegoż przedsięwzięcia: Starostwo Powiatu Starogardz
kiego jak i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
IGLOTEX w Skórczu włożyli sporo starań organiza
cyjnych, co zaowocowało widocznym powodzeniem. 

Na dużej estradzie zainstalowanej na stadionie 
koncertował Chór Męski „Echo" z Tczewa, zespoły 
regionalne: „Burczybas" z Gniewa, „Piaseckie 
Kociewiaki", „Rychławiaki", „Subkowiaki". Dzień 
ten był znakomitą okazją do podsumowania wielu 
konkursów, warsztatów regionalnych, wystaw i wę
drówek turystycznych. 

Tego dnia, z wielu złożonych propozycji, wybra
no wstępny projekt herbu Kociewia, w ramach od 
dłuższego czasu prowadzonej akcji redakcji „Dzien
nika Bałtyckiego". Najtrafniej o przyszłym znaku 
regionu przemówił do komisji pomysł Rafała Bucz
kowskiego z Tczewa. Na jego projekcie w central
nym miejscu tarczy herbowej widnieje historyczny 
gryf z czasów księcia Sambora II, otoczony trzema 
znakami środowiska przyrodniczego Kociewia: za
rys iglastego drzewa symbolizuje lasy, fale przed
stawiają jeziora i rzeki, a kłos zboża mówi o rolni
czym charekterze regionu. 

Towarzyszący świętu kiermasz reprezentował 
wyroby i rękodzieło wielu środowisk: twórców lu
dowych, leśników i myśliwych oraz rzemieślni-
ków-wytwórców wyrobów pamiątkarskich. Był tak
że pokaz pilarzy i drwali. Kulinarną atrakcją był 
swojski chleb ze smalcem i regionalna grochówka. 

Ukoronowaniem imprezy był wieczorny koncert 
starogardzko-trójmiejskiego zespołu „Leszcze", te
gorocznego laureata nagrody dziennikarzy Festi
walu Polskiej Piosenki w Opolu. 
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Poniżej drukujemy w całości tekst Tomasza Antoniego von Piechowskiego, któremu nie spodobał się ton 
wypowiedzi Andrzeja Grzyba i Romana Landowskiego, protestujących przeciw próbom zamiany nazwy woje
wództwa pomorskiego na kaszubsko-pomorskie - KMR nr 4 (35). Specjalnie nie trzeba się temu dziwić, ponie
waż pan von Piechowski proponuje po prostu województwo kaszubskie bez pomorskiego dodatku, czemu dał 
wyraz w dyskusji zamieszczonej w numerze 2 (347) Pomeranii (luty 2002). Musimy przyznać, że to tym bardziej 
nam się nie podoba. 

Nie do końca też może się podobać praktyka naszego adwersarza, polegająca na wyjmowaniu wyrażeń 
z kontekstu, co powoduje, że wmawia nam sformułowania, które nie znajdują się w tekście. Przecież nie chodzi 
np. o koncepcję „Wielkiego Pomorza" i nikt nie zarzuca nikomu „niedouctwa". Wydaje się, że pan von Piechow
ski, wprawdzie podpisujący się jako Prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Toruniu, bardzo 
dowolnie zinterpretował pewne fragmenty naszego tekstu, w odpowiedzi prezentując swoje osobiste opinie. 
Co wnikliwsi czytelnicy KMR zapewne sami się zorientują „w czym rzecz", gdy powtórzą lekturę owego niepra-
womyślnego „tonu wypowiedzi". 

Jednocześnie informujemy, że władze ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zostały zaproszone na II Kon
gres Kociewski, ale nie zaszczyciły obecnością; może zawieruszyło się zaproszenie. 

Za pochwałę złożoną redakcji naszego kwartalnika serdecznie dziękujemy. 

TOMASZ ANTONI VON PIECHOWSKI 

Województwo kaszubsko-pomorskie? 
Dlaczego nie?! 

Niemile mnie zaskoczył ton wypowiedzi Panów 
Andrzeja Grzyba i Romana Landowskiego, za
mieszczonych na lamach „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego" (nr 4/2001, s. 5-6), 

polemizujących z ideą zmiany obecnej nazwy województwa 
pomorskiego na kaszubsko-pomorskie. Zanim przejdę do 
meritum, powiem tylko że pochodzę z Tczewa, w mieście 
tym do tej pory mieszkają moi najbliżsi krewni, tam mam 
także groby swoich przodków. Z racji pochodzenia 
etnicznego i terytorialnego jestem Kociewiakiem, dlatego 
czuję się uprawniony do zabrania głosu w tej sprawie. 

A. Grzyb napisał: W sprawie zmiany województwa po
morskiego na kaszubsko-pomorskie powinienem milczeć. 
Nie byłem na Zjeździe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie
go, toteż nie mogłem słyszeć wypowiedzi wojewody po
morskiego. Może na tym należało tę wypowiedź zakoń
czyć. R. Landowski też na zjeździe nie był. Ja byłem obec
ny jako reprezentant Oddziału Toruńskiego ZK.-P (mandat 
nr 171) na XV Walnym Zjeździe Delegatów ZK.-P w dniu 
1 grudnia 2001 roku. Byłem i nic żałuję, choćby dlatego że 
spotkałem tam panią dr hab. Marię Pająkowską-Kensik i mo
głem nabyć „Mały słownik kociewski'" jej autorstwa, ale 
nie tylko dlatego. 

Wypowiedź wojewody pomorskiego Jana Ryszarda Ku
rylczyka deklarującego poparcie dla idei zmiany nazwy wo
jewództwa zaskoczyła absolutnie wszystkich, przy czym 
zdecydowaną większość delegatów w sposób pozytyw
ny, o czym świadczyły gorące oklaski. Miarą tego zasko
czenia mogło być ustosunkowanie się do tej propozycji 
prezesa ZK-P prof. dra hab. Brunona Synaka, zdaniem nie
których osób nazbyt stonowane. Trudno się zgodzić z tym 
zarzutem. Nie czuję się na silach by analizować intencje 
wojewody. Faktem jest jedynie to, że z jego ust określona 
deklaracja padła, że jej się nie spodziewano i przyjęto ją 
z zaskoczeniem ale bardzo pozytywnie. 

Jeśli chodzi o słowo „nacja" użyte przez wojewodę 
w liczbie mnogiej, to rzeczywiście takie sformułowanie było. 
W kontekście emocji jakie towarzyszą tej wypowiedzi zdu
miewa mnie fakt, że nikt nie zauważył, iż komendant woje
wódzki policji użył w odniesieniu do Kaszubów słowa 
„naród" (O tempora! O mores!). Byłem, słyszałem, za
świadczam. R. Landowski napisał w związku ze słowa
mi wojewody Kurylczyka: Jeśli Kaszubi są narodowością 
czyli nacją to - ho, ho - blisko do zatęchłego nacjonali

zmu, a tego się brzydzą mniejsi bracia pomorscy Kaszu
bów. I trochę się go boją chociaż niektórzy mówią że ten 
duży brat nie jest już groźny, bo nieco osłabł. Pan Lan
dowski jest także poetą, temu faktowi przypisuję nieco 
kwiecisty styl przywołanej tutaj wypowiedzi. Wspomnia
łem że jestem Kociewiakiem, w tym miejscu wypada się 
również przyznać, że jestem także Kaszuba, chociaż na 
Kaszubach się nie urodziłem, nigdy nie mieszkałem, a języ
ka kaszubskiego uczę się tak jak języka obcego. Spieszę 
z wyjaśnieniami: jestem wyznawcą i orędownikiem niepo
pularnego poglądu głoszącego, że Kaszubi to odrębny 
naród słowiański, tak więc subiektywna identyfikacja (bo 
o innej mowy być nie może!) na płaszczyźnie narodowej 
(kaszubskiej) nie kłóci się u mnie z identyfikacją na płasz
czyźnie etnicznej (kociewskiej) i państwowej (polskiej). 

Nie bardzo podoba mi się ton wypowiedzi R. Landow
skiego, a zwłaszcza niektóre przymiotniki. Jeśli kiedykolwiek 
pojawi się „stęchła" odmiana nacjonalizmu kaszubskiego, 
a więc taka, która będzie komuś narzucała kaszubskość 
wbrew jego woli, to będę pierwszą osobą, która zacznie tę 
deformację zwalczać. W sprawach identyfikacji narodo
wej, etnicznej, państwowej i religijnej jestem wyznawcą 
skrajnie liberalnych poglądów. Jeśli ktoś uważa się za Ko-
ciewiaka - Polaka, a przy okazji „nie czuje" kaszubszczy
zna to jego święte prawo! Nie musi czuć! Bez obaw! Mogę 
tylko podać mu rękę, bo tak się składa, że będzie to pewnie 
ręka mojego brata albo kuzyna. Znam jednak także in
nych „tczewskich Kaszubów", którzy samodzielnie od
kryli kaszubskość dla siebie, najczęściej na studiach uni
wersyteckich. Nikt nas nie indoktrynował, nie namawiał, nie 
przekupywał niemieckimi pieniędzmi. Myśmy się w kaszubsz-
czyźnie po prostu zakochali, a na miłość nie ma lekarstwa. 

Za słowa wojewody Kurylczyka że Kociewiacy to też 
Kaszubi ani ja, ani żaden z działaczy ZK-P, nie może brać 
odpowiedzialności. Wyżej wskazałem na swoim przykła
dzie jak można godzić świadomość kaszubską ze świado
mością kociewską. Jest jednak dla mnie oczywiste, że tego 
typu samookreślenia należą do rzadkości, dlatego nie ośmie
liłbym się dokonywać generałizacji, jaką poczynił wojewoda. 
Z tej wynika natomiast wniosek, że wprowadzana do szkół 
regionalizacja nauczania to dopiero początek trudnego pro
cesu edukacyjnego - w Polsce, która nazywała się „Ludo
wą", ale nie była rządzona przez lud, zacierano na siłę wszel
kie różnice, nic więc dziwnego że wojewodzie Kaszubi 
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i Kociewiacy pomieszali się w jedno wielkie „coś". Po to mamy 
nasze pisma społeczno-kulturalne żeby tego typu lapsusy 
bez zbędnego rozdzierania szat prostować. 

Jeśli chodzi o „mniejszych braci pomorskich" i „duże
go brata" - Kaszubów, to do mnie owe quasi-teologiczne 
i Orwellowsko-popkulturowe metafory nie przemawiają. 
Obserwuję ruch kaszubsko-pomorski od wielu lat, ale 
wszystko co zauważyłem, to to, że Kaszubi pragną pozo
stać Kaszubami, a nie kaszubizować Kociewiaków. Mam 
natomiast uzasadnione obawy, że część z nas, Kociewia
ków, buduje swoją tożsamość na poczuciu krzywdy, choć 
dla mnie to raczej (nieuzasadniony) kompleks niższości. 
Jakiż to „duży brat" - 500-tysięczna społeczność kaszub
ska w prawie 40 milionowym państwie - toż to „bratek", 
„braciszek", a nie brat! Myślę że dużą szansą na pogodze
nie nas wszystkich będą problemy z integracją mniejszości 
narodowych i etnicznych, które napłyną na Pomorze po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, gdy stanie się ona 
docelowym krajem osiedlenia dla przybyszy ze Środkowej 
Azji, krajów Maghrebu i wszystkich stron świata. Mam 
nadzieję, że przynajmniej wtedy skończy się kociewska 
„Schadefreude" - radość z tego, że Kaszubom coś nie wy
szło, że osłabli, albo tak nam się zdaje. 

Dlaczego województwo miałoby się nazywać kaszub-
sko-pomorskie? Właściwie powinno nazywać się woje
wództwem kaszubskim, wtedy by nie było problemów 
z kreseczką między dwoma wyrazami! Nie sądzę żeby 
w województwie śląskim mieszkali sami Ślązacy, a jednak 
nikomu taka nazwa tam nie urąga (może dlatego że nie ma 
tam Kociewiaków). Gdyby nie działalność dra Floriana Cey-
nowy i jego następców, gdyby nie silny kaszubski ruch 
intelektualny na ziemiach pod pruskim panowaniem, to 
dzisiaj nie byłoby ani Kaszubów ani Kociewiaków, tylko 
bylibyśmy Niemcami o słowiańskim pochodzeniu, jak po
lowa dzisiejszych Niemców. Kociewie zostało odkryte przez 
naukowców na marginesie badań nad Kaszubami (wystar
czy wspomnieć prof. Kazimierza Nitscha), pisała o tym swe
go czasu prof. Hanna Popowska-Taborska, tych faktów 
nie da się oddzielić. Gdyby nie zainteresowanie kaszubsz
czyzna, ziemia kociewska mogłaby jeszcze długo pozostać 
ziemią nieznaną. 

Po 1989 roku po raz pierwszy w dziejach Kaszubi stali 
się podmiotem, a nie przedmiotem historii, są w swoim pań
stwie, współgospodarzą na własnej ziemi, to jeden z powo
dów, dla których warto promować tę nazwę znaną ze śre
dniowiecznych dokumentów. Wprawdzie nazwa Kaszuby 
widnieje już na mapach prowincji Ontario w Kanadzie, ale... 
tym większy wstyd że nie możemy się jej doczekać u siebie, 
w Polsce. Druga sprawa to ta, że region wschodniopo-
morski z Kaszubami w nazwie, Gryfem w herbie i własną 
flagą wojewódzką (czarno-złotą) byłby się lepiej wy
różniał w zjednoczonej Europie, stanowiąc na jej mapie 
zauważalną i niepowtarzalną całość. Mam nadzieję, że 
doczekamy w Polsce rzeczywistej decentralizacji ustroju 
państwa, czyli podziału na autonomiczne sfederowane 
regiony (z parlamentem i rządem krajowym oraz własnym 
budżetem), aby owe regiony były silne, konieczna jest 
wizja całości wykraczająca poza granicę własnego po
wiatu czy „Kozenfyrtla" (wtajemniczeni wiedzą gdzie 
leży to tajemnicze miejsce). 

(...) mit wielkości, że Kaszuby sięgają od Torunia 
do Szczecina, a na południu ich granicą jest Noteć to nie 
żaden mit, tylko koncepcja „Wielkiego Pomorza" (sięgają
cego zresztą nieco dalej na północnym wschodzie) zapre
zentowana i udokumentowana w wielotomowej „Historii 
Pomorza" pod redakcją prof. dra Gerarda Labudy. Nie do
czytałem się tam jednak o tak pojętych granicach Kaszub. 
Można tę koncepcję akceptować bądź nie, ale nie należy 
jej przeinaczać na użytek prasowej polemiki. 

R. Landowski zarzuca mnie i moim rodakom niedouc-
two: Przy tej samej okazji wypada przypomnieć, iż nazwa: 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie też nie jest określeniem 
poprawnym (...). Tych członów po prostu nie można ze
stawiać łącznikiem. Tak mówią zasady języka polskiego. 
No, u Kaszubów może być inaczej, skoro mają swój wła
sny język. W ostatnim zdaniu, oprócz nuty ironii (nie 
pierwszy raz nam się zarzuca że źle znamy język polski), 
pobrzmiewa także odcień zazdrości. Przyznam że jest cze
go zazdrościć. Jestem dumny z tego że język kaszubski 
żyje, rozwija się i ma się coraz lepiej, zwłaszcza że ponad 
150 lat temu pisano że już wkrótce go nie będzie. Toż to 
dowód na to, że cuda się zdarzają! 

Języka polskiego uczyłem się w Tczewie i mam nadzie
ję, że moje nauczycielki nie muszą się za mnie rumienić. 
Zgadzam się z Panem Redaktorem, że nazwa Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie nie wygląda najlepiej, warto jednak 
wspomnieć jaka jest jej geneza, zanim zaczniemy wytaczać 
armaty przeciwko wróblom. W 1956 roku, na fali popaź-
dziernikowej „odwilży" powstało Zrzeszenie Kaszubskie, 
III Zjazd Delegatów obradujący w dniu 18 października 
1964 roku, podjął uchwalę o zjednoczeniu ze Zrzeszeniem 
Kociewskim, które wówczas istniało jedynie na papierze 
i nie było liczącym się partnerem dla władz. Stało się to na 
wniosek tych działaczy kociewskich, którzy pragnęli dalej 
pracować na rzecz wspólnej sprawy. Wówczas Zjazd pod
jął także uchwalę o zmianie nazwy organizacji, aby stało się 
jasne że ma ona otwartą formułę i chętnie widzi w swoim 
gronie także nie-Kaszubów. Przypominam w tym miejscu 
o tych faktach, ponieważ nijak nie pasują one do tezy o „du
żym bracie", który tylko patrzy jak się dobrze urządzić kosz
tem „brata mniejszego". 

Bycie Kaszuba to wielka radość, frajda, bycie Kocie-
wiakiem także, przynajmniej dla mnie. Nigdy nie czułem się 
„bratem mniejszym" dlatego że pochodzę z Kociewia. 
W dyskusjach nad wspólnym dziedzictwem kulturowym 
warto pamiętać, że więcej nas łączy niż dzieli, co nie znaczy 
że mamy zamazywać istniejące różnice i stawiać znak rów
ności między Kaszubami i Kociewiakami. Jeśli chcemy na
prawdę wiele znaczyć na mapie Polski i Europy, to może 
warto zacząć od nawiązania nadwątlonej kooperacji ko-
ciewsko-kaszubskiej. A. Grzyb wspomina o dorobku 
II Kongresu Kociewskiego, mnie się w tym miejscu nasu
wa pytanie dlaczego do jego współorganizacji nie zapro
szono nikogo z władz ZK-P, skoro I Kongres Kociewski 
doszedł do skutku dzięki osobistej inspiracji i zaangażo
waniu prof. dra hab. Józefa Borzyszkowskiego? Czyżby 
Zrzeszenie odmówiło współpracy? A może po drugiej stro
nie odezwały się kompleksy? Może przypisując wygóro
wane ambicje niektórym działaczom kaszubskim A. Grzyb 
powinien wpierw sam uderzyć się w pierś? 

Pomysł ewentualnego referendum w sprawie zmiany 
nazwy województwa uważam za sensowny. Gdyby taka 
zmiana miała nastąpić byłoby dobrze żeby nikt z miesz
kańców Pomorza nie czul się pominięty we współdecy
dowaniu o swoim małym miejscu na Ziemi. Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, którego jestem członkiem, nie za
mierza nikomu niczego narzucać, ale drogą do przyszłego 
porozumienia w tej i innych sprawach jest dialog, a nie 
walka na przymiotniki. 

Na zakończenie pragnę złożyć całemu zespołowi redak
cyjnemu „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" ser
deczne gratulacje z okazji długoletniego ukazywania się 
Waszego pisma, jego wysokiego poziomu merytorycz
nego i edytorskiego. Z wielką radością dowiaduję się 
co dobrego dzieje się na moim ukochanym Kociewiu. 
Żywię cichą nadzieję, że w przyszłości Kaszubi będą 
prezentowani na jego łamach w lepszym świetle z ko
rzyścią dla nas wszystkich. 
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Tczew ze względu na swe strategiczne położenie nad 
Wisłą w pobliżu Gdańska, często pojawiał się na 
arenie działań wojennych. W 1626 roku został zdo

byty przez Szwedów i wówczas rozpoczęto przekształcać 
miasto w silną twierdzę. Należy wspomnieć, iż twierdze 
chętnie zakładano nad rzekami - w miejscach strategicz
nych, które mogły przerwać komunikację, na terenach 
płaskich pozbawionych przeszkód terenowych1. Z okre
su, gdy Tczew był pod panowaniem Szwedów (1626-
1629 i 1655-1657 i 1659), pochodzą dwie ryciny (patrz 
ryc. 1 i 4), w tym jedna datowana na lata około 1627-
1628 oraz kilka planów miasta. Dwa nich powstały w I po
łowie XVII wieku (ryc. 2, 5), kolejny (ryc. 3) powstał w okre
sie „potopu", jeden zawarł w 1634 roku w swoim atlasie 
pracujący dla króla polskiego F. Getkant (ryc. 7). 

Rycina 1 przedstawia miasto Dersaw. Nazwa ta, podob
nie jak Dirschaw oraz Derio2, oznacza nazwę Tczewa. Ryci
nę tę datuje się na lata 1627-1628, gdyż po zdobyciu miasta 
w 1626 roku, Szwedzi zburzyli znajdujące się przed jego 
zabudowaniami budynki, łącznie z protestanckim kościo
łem św. Jerzego, o czym wiemy z księgi parafialnej gminy 
ewangelickiej3, a w ich miejscu wznieśli fortyfikacje obron
ne, które przejęły funkcje murów obronnych zbudowanych 
przez Krzyżaków w XIV wieku4. Obraz ten pokrywa się z pla-
nami szwedzkimi. Jest to niewątpliwie widok od strony za
chodniej (nie zaś północnej jak pisze Haftka3). W połu
dniowym (prawym) końcu ryciny widać pasmo spichlerzy 
wchodzących w skład systemu obronnego miasta. Pełniły 
one rolę baszt, pochodziły z wcześniejszego okresu, kiedy 
płynęła u ich podnóża fosa mająca połączenie z Wisłą. Jest 
bardzo prawdopodobne, że w chwili zajęcia miasta przez 
Szwedów były one zniszczone i że to oni je naprawili. Ryci
na ta ukazuje przede wszystkim umocnienia samego mia
sta oraz nieukończone umocnienia obozu szwedzkiego i for
tyfikacji przed miastem, bo widać, że połączone są tylko 
zasiekami. 

Na ryc. 2, także w tych miejscach, znajdują się umoc
nienia. Wydaje mi się, że były nimi właśnie spichlerze-basz-
ty, bo tak właśnie oddaje je ryc. 1. Na północ od nich (od 
spichlerzy) widać fragment murów obronnych z XIV wie
ku, który przetrwał do naszych czasów w takiej samej formie 
(jak widać to na ryc. 8). Na murze tym widać charaktery
styczne nadbudówki nowożytne. Umożliwiały one artyle
rii obstrzał z flanki. Między tym murem a spichlerzami jest 
wolna przestrzeń, lecz na późniejszych planach jest ona 
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Matuszewską z Czarnegolasu, Jerzego Kamińskiego 
z Barłożna, Felicję Kołakowską z Tucholi, Bożenę Ro-
nowską z Terespola Pomorskiego. Oddział Etnograficz
ny Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Krajową Ko
misję Artystyczno-Etnograficzną Fundcji „Cepelia" 
w Gdyni reprezentowała Krystyna Szałaśna. 

Wszystko zaczęło się od pomysłu Zenona Usarkie-
wicza, który w styczniu 2002 roku wysunął propozycję 
utworzenia Kociewskiej Izby Twórczości Ludowej. Po
stulat ten został przedstawiony na zebraniu wiejskim 
w dniu 12 lutego i zyskał pełne poparcie sołtysa Wyci
nek, Stefanii Wielińskiej, a wójta gminy Osiek, Janusza 
Kaczyńskiego, też nie trzeba było przekonywać. Prace 
ruszyły pełną parą, gdy w początku maja z Urzędu Gmi
ny uzyskano pisemną zgodę na urządzenie w budynku 
dawnej szkoły w Wycinkach proponowanej izby ko
ciewskiej. 

Wcześniej, bo jeszcze w styczniu, Zenon Usarkiewicz 
z grupą miejscowych twórców ludowych odwiedził Mu
zeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, gdzie 
uzyskano kopie wzorów haftów Marii Wespowej i Małgo
rzaty Garnyszowej. W tym samym miesiącu ta sama grupa 
wybrała się do Czarnegolasu, by złożyć wizytę artystce 
ludowej, Reginie Matuszewskiej, celem zapoznania się z jej 
twórczością. W marcu odwiedziny w Muzeum Tradycji 
Ruchu Ludowego w Piasecznie wzbogaciły informacje 
o strojach kociewskich, natomiast o technikach rzeźbiar
skich wiadomości dostarczyła obecność w galerii Michała 
Ostoja-Lniskiego w Czarnej Wodzie. 

Twórcy ludowi w Wycinkach, wzbogaceni wiedzą 
o Kociewiu i jego regionalnej kulturze, zabrali się w maju 
do pracy, uzupełniając swoje wcześniej już zgromadzo
ne rękodzieła - hafty, wycinanki, miniatury stroju ludowe
go w ubiorach lalek. Jednocześnie nastąpiło oficjalne 
zawiązanie Koła Twórców Ludowych, którego przewod
niczącym został Zenon Usarkiewicz, inicjator całego 
zamysłu. Podpisano pierwsze kontrakty ze spółką Pol
ska Sztuka i Rękodzieło „Cepelia" w Warszawie i w Gdy
ni, a stało się to możliwe dzięki atestom nadanym przez 
gdyński oddział Krajowej Komisji Artystyczno-Etno-
graficznej. 

Do Koła Twórców Ludowych należy obecnie czterna
ście osób zajmujących się haftem, strojem, miniaturo
wym krawiectwem, szydełkowaniem, wycinanką, malar
stwem i rzeźbą. To ci ludzie, wraz ze swoimi rodzinami 
i przyjaciółmi, podjęli się prac remontowych budynku 
po byłej szkole i przeprowadzenia porządków w jego 
obejściu. Prace te trwały niemal do ostatniej chwili, bo 
do wieczora przedednia otwarcia. 

5 lipca przybyła Kociewiu ważna placówka upo
wszechnienia kultury regionu, dostępna dla wszystkich 
twórców pragnących wzbogacić wartość sztuki ludo
wego rękodzieła, wzorowanego na tradycji regionu. 
Izba, zlokalizowana w samym centrum turystycznym 
ziemi kociewskiej, stworzy doskonałe warunki do wy
promowania tych wartości na zewnątrz regionu - w głąb 
kraju. Szczególny charakter tej placówki, jedynej tego 
rodzaju na całym Kociewiu, wymagać będzie równie 
szczególnej opieki merytorycznej, zarówno władz sa
morządowych jak i instytucji profesjonalnych, dalszej 
życzliwości sponsorów oraz serdecznej przychylności 
tych wszystkich działaczy, dla których dobro Kociewia 
jest sprawą nadrzędną. 



Ryc. 1 Fortyfikacje Tczewa. 
Widok od zachodu, stan z lat 1627-1628. 

Źródło: M. Haftka, Fortyfikacje Prus Królewskich doby 
wojen polsko-szwedzkich, Malbork 1995, s. 30. 

Ryc. 2 Plan fortyfikacji Tczewa 
z I połowy XVII wieku - 1 . Hoppego. 

Źródło: M. Haftka, Fortyfikacje Prus Królewskich doby 
wojen polsko-szwedzkich, Malbork 1995, s. 41. 

Ryc. 3 Tczew i jego fortyfikacje w 1658 r. 
-miniaturowy miedzioryt z dzieła S. Puffendorfa. 

Źródło: E. Rozenkranz, Dzieje Tczewa, Koszalin 1999, s. 264. 
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już zabudowana. Jest to południowo-zachodnie naroże 
miasta. I to właśnie w okolicy tego naroża zbudowano 
w 1635 roku kościół dla gminy ewangelickiej, która od roku 
1626 była go pozbawiona. Został on zbudowany z dawne
go spichlerza joannickiego, który znajdował się w pobliżu 
wysokiej bramy, wewnątrz murów, na ostrym kancie. 

Wejście do kościoła było od północy, ambona z lewej 
strony (zachodniej), ołtarz z południowej. Dach był o kon
strukcji drewnianej6. Opis taki odpowiada położeniu tego 
kościoła na planie miasta z XIX w (zob. przypis 13). Wyda
je się, że kościół ten znajdował się w bezpośrednim sąsiedz
twie narożnej baszty, zachowanej do chwili obecnej (ryc. nr 8). 
Historycy niemieccy (Preuss7, Schultz8, Schneider9) wyraź
nie mówią, że zbudowany był on wewnątrz murów. Najbar
dziej wiarygodny jest Schneider. Żył on w XVIII wieku, był 
tczewskim pastorem ewangelickim. Jako jedyny z powyż
szych kronikarzy na pewno widział ten kościół, który roze
brany został dopiero w 1839 roku. Obecnie jednak panuje 
przekonanie, że powyższe naroże miejskie to kościół św. Je
rzego10, choć archeolodzy twierdzą, że jest to baszta z wy
sokimi blendami" - płytkimi wnękami w kształcie okna 
w murze obronnym, której dolna część powstała w średnio
wieczu, górna zaś później. Wydaje się, że można basztę tę 
datować na okres po roku 1628, tzn. po powstaniu dokład
nie ukazującej miasto ryciny 1. O tym że kościół św. Jerze
go znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie baszty może 
świadczyć, że teren obok muru należał do roku 1855 do 
gminy ewangelickiej12 (lokalizacja kościoła została przed
stawiona na jednym z planów miasta z XIX wieku13). Nato
miast plan szwedzki (ryc. 3) nie zawarł w tym miejscu ani 
kościoła ani baszty, lecz budynek pokryty ukośnym da
chem. Jest to wielce prawdopodobne, by kościół ten miał 
ukośny dach, skoro został zbudowany z dawnego spichle
rza. Miał on, jak to określił Schultz, zgrabną wieżę. Na pla
nie szwedzkim budynek ten nie ma wieży; być może została 
zniszczona w 1656 roku podczas walk Polaków ze Szwedami, 
jak mówi Raduński14. Sprawę wyglądu tegoż kościoła mógł
by wyjaśnić zaginiony miedzioryt z 1645 roku, który przed
stawiał ów kościół, a o którym wspomina pastor ewange
licki z Tczewa15. O miedziorycie, lecz z roku 1649, mówią też 
Schultz16' i Raduński17. Możliwe, że pierwszy z nich rzeczy
wiście go widział. Nie mógł tego doświadczyć Raduński, 
który korzystał z pracy Schultza. Mówi tak samo jak on, że 
wieża ta była widoczna jeszcze na kupfersztychu z 1649 
roku. Użył nawet takiego samego słowa „kupfersztych" 
(z niem. miedzioryt), zamiast podać jego polski odpowied
nik. W innym miejscu zawarł Raduński18 obraz Tczewa 
z XVII wieku. O dziwo, rysunek jest zadziwiająco podobny 
do innego, ukazującego Tczew w XIX wieku, który został 
umieszczony min. na okładce monografii Tczewa z 1998 
roku19. Są obok siebie dwa kościoły z wieżami, nieco 
dalej wpoludniowo-zachodnim narożu miasta widnieje jesz
cze jedna wieża. Jej lokalizacja odpowiada kościołowi 
ewangelickiemu, a wygląd jej - wieży ratusza. Widać, 
że rysunek ten fałszuje obraz Tczewa w XVII wieku, bo 
są na nim te same, zadziwiająco podobne budynki, co na 
ryc. z XIX wieku - stodoły, statki rzeczne itd. 

Wracając do ryc. 1, to na północnym jej krańcu widać 
wieżę kleszą, w której do 1577 roku, do czasu pożaru 
miasta wywołanego przez żołnierzy Batorego, znajdo
wało się miejskie archiwum. Pożar ów wybuchł przed wie
żą, a stąd przeniósł się na cale miasto. Jest ona niższa niż 





na rycinie z 1485 roku, miniaturowej panoramie Tczewa 
widocznej na obrazie „Oblężenie Malborka", powstałego 
około tegoż roku. Umieszczono ją w jednym z numerów 
Kociewskiego Magazynu Regionalnego20. Być może, na 
tej z 1485 roku była ona źle ukazana, ale wydaje się, iż na 
obu jest ona prawidłowo pokazana (na ryc. 3 jest ona przed
stawiona bardzo podobnie jak na ryc. 1). Obydwie ukazują 
rzeczywisty jej obraz w swym czasie. Po pożarze z roku 
1577 odbudowano ją być może niższą i szerszą, bo tak le
piej pełniła swe obronne funkcje w połączeniu z fortyfika
cjami nowożytnymi. Na południe (prawo) od niej widać 
kościół św. Krzyża. 1 rzeczywiście widać, że to ten kościół, 
bardzo podobny do tego, który przetrwał do naszych cza
sów, a niepodobny do tego z fantastycznej ryc. 4. Na połu
dnie od niego widoczne są domy mieszczan tczewskich 
i budynki klasztoru dominikańskiego, który wraz z cztere
ma domami (bez kościoła) nie uległ spaleniu w roku 1577. 
Tuż obok niego widać z profilu kościół dominikański, lecz 
nie widać jego wieży, zgadza się to ze słowami M. Haftki, 
który mówi, że uległa ona obniżeniu po roku 1485 do wy
sokości murów kościoła. Widoczna jest ta wieża na wspo
mnianej rycinie z 1485 roku. Być może nastąpiło to po po
żarze miasta. Tuż za nim (w kierunku wschodnim) widać 
wysoką wieżę sąsiadującą z zamkiem, który został spalony 
w 1308 roku przez Krzyżaków21, a jego ruiny stojące obok 
tej wieży widział jeszcze w 1743 roku Schneider22. Na prawo 
od niej stoi okazały ratusz z wieżą, który ucierpiał w pożarze, 
lecz został odbudowany trzy lata później, w 1580 roku. Za 
nim, na wschód, znajduje się szczyt bramy wodnej. 

Ryc. 2 ukazała umocnienia z 1 polowy XVII wieku i zro
biła to rzetelnie, pokrywa się ona z ryc. 1, lecz powstała po 
niej, bo w narożu miasta widać opisaną powyżej basztę 
narożną obok spichlerzy-umocnień, powstałą na pewno 
przed planem Getkanta (1634). Oddaje ona stan z około 
1628 roku, bo nie ma na tym planie reduty zbudowanej 
w 1628 roku wewnątrz obozu szwedzkiego. Widać na niej 
także wybudowane w 1626 roku umocnienia przed mia
stem. Były to od strony południowej: jeden bastion, jeden 
półbastion i dwa dzieła rogowe, od północy zaś dzieło ro
gowe z kurtyną i półbastion. Od zachodu zbudowano umoc
nienia o narysie bastionowym - dwa dzieła rogowe i dzieło 
odsłonięte od tyłu - lunetę. 

Nie wiadomo w jakim stanie przetrwały one do „poto
pu", gdy Tczew został także zajęty przez Szwedów. Z tego 
okresu pochodzi ryc. 3, lecz widać na niej nie tak silne 
fortyfikacje jak te z okresu 1626-1634. Zawarto na niej tylko 
częściowe umocnienia przed miastem od strony północnej 
i zachodniej. Widać na niej także umocnienia przy przepra
wie przez Wisłę. W 1659 roku Tczew został zdobyty z rąk 
Szwedów i na długie lata powrócił do Polski. Fortyfikacje 
wzniesione przed miastem XVII wieku przetrwały do XIX 
stulecia. Zostały one umieszczone na jednym z planów mia
sta z tego okresu, zaś jedno z umocnień miasta - baszta 
zbudowana w I polowie XVII wieku - przetrwała do chwili 
obecnej (ryc. 8). 

Ryc. 3 ukazująca Tczew od strony Wisły - stworzona 
przez Dahlberga, a zawarta w dziele Puffendorfa, nie zawie
ra ruin zamku, które powinny być od tej strony widocz
ne, a które stały jeszcze w 1743 roku (wiemy to z relacji 
Schneidera). Przedstawia zaś bardzo dokładnie fortyfika
cje szwedzkie, a nie miasto. Widoczne są na niej: bastiony 
przed miastem, wieża klesza, dwie bramy miejskie i domy 

mieszczan. Poza tym także rycina rzetelnie ukazuje wygląd 
ratusza. Na podstawie przeprowadzonych w Tczewie w roku 
1995 badań w miejscu, gdzie stał ratusz, okazało się, że skła
dał się on z dwóch pomieszczeń i zbudowany był na kształt 
litery „L". Tak właśnie wygląda na ryc. 3 (także ryc. 1 to 
potwierdza - bo widać na niej budynek ratusza, a jego 
wieża wyraźnie odstaje w lewym rogu, nie widać tego bu
dynku dokładnie, ale wydaje się, że jest zbudowany na 
kształt litery „L"). Przedstawia ona też umocnienia Tczewa 
na tzw. wyspie szkockiej na Wiśle, ale nie widać u Puffen
dorfa trzech kościołów - dwóch katolickich i ewangelic
kiego. Widać tylko jeden, stoi on w miejscu kościoła 
św. Krzyża, obok wieży kleszej, ale z wyglądu go nie przy
pomina. Nie ma obok niego kościoła dominikańskiego. Wy
daje się, że znajduje się on przed nim (w rzeczywistości zaś 
stoi za nim), lecz jest bez wieży, co się zgadza z powyższym 
zdaniem M. Haftki na ten temat. W rogu południowo-za-
chodnim stoi budynek i być może jest to kościół św. Jerze
go, ale nie ma on wieży. Obok niego ani przed nim nie ma 
muru obronnego widocznego na ryc. I. Być może wieża 
uległa zniszczeniu w walce ze Szwedami, jak mówi Raduń-
ski23. Wydaje się, że ryc. 3 nie ukazuje miasta dokładnie, bo 
skupiła się na umocnieniach szwedzkich, ponieważ jej au
tor pracował przecież dla Szwedów. 

Na rycinie Hartknocha (nr 4) z 1684 roku widać obraz 
miasta Tczewa po roku 1657 roku, bo widoczny jest na niej 
most, który został w tym roku zbudowany. Podpisano ją 
jakoby przedstawiała miasto Dirschau, ta nazwa do dzisiaj 
używana jest na oznaczenie Tczewa w języku niemieckim. 
Rycina pokazuje bardzo ładne miasto od strony rzeki. Nie 
widać ani ruin zamku, które znajdowały się wówczas jesz
cze i to z tej strony, nie widać obecnej jeszcze na ryc. 1 
wieży wysokiej, umieszczonej także przez Schneidera w 1743 
roku. Ukazuje ona obraz kościoła św. Krzyża taki sam, jak na 
ryc. 3, lecz stoi on źle, równolegle zamiast prostopadle do 
rzeki, a wieża jego znajduje się z innej strony - przeciwnej niż 
w rzeczywistości. Obecne są na rycinie bramy miejskie, po
dobne do tych z ryc. 1, lecz nie ma kościoła dominikańskie
go, który stałobok fary. Obraz pokazuje chyba kościół 
ewangelicki, bo tenże kościół znajduje się w miejscu, gdzie 
rzeczywiście się znajdował, lecz skierowany był inaczej. 
Dokładnie widoczny jest ratusz z zegarem24. Występuje 
duża liczba baszt; nie wiemy jednak wskutek braku źródeł 
pisanych z tego okresu, ile tych baszt wówczas rzeczywi
ście było. Lustratorzy królewscy w 1565 roku stwierdzili, 
że było ich dwanaście25, lecz było to 100 lat wcześniej. 
O liczbie ich w XVII wieku możemy wywnioskować tylko 
z rycin z tego okresu (ryc. 2). Być może rycina ta powstała 
na podstawie ryc. 3 i innych znanych autorowi opisów 
miasta. Obraz jej odbiega od rzeczywistego wyglądu mia
sta. Rozenkranz nazwał ją ryciną nie pozbawioną fantazji26. 

Latem 1626 roku rozpoczęli Szwedzi fortyfikowanie mia
sta i budowę przed nim umocnień ziemnych o charakterze 
polowym, co doskonale oddają kolejne ryciny (nr 5, 6). 
Zbudowali wówczas dwie lunety, dwie reduty i jedno dzie
ło rogowe - wszystko było połączone ciągami zasieków. 
W ciągu miesiąca zastąpiono je wałami i rowami transzei27. 
Początek prac fortyfikacyjnych przedstawił w swej kronice 
I. Hoppe (ryc. 5). Umocnienia te znajdowały się w odległo
ści około 150 m przed miastem. Szczególną rolę pełniły dzieła 
rogowe - wznoszono je przed obwodem umocnień o nary
sie bastionowym, gdy przed nimi znajdowały się martwe 
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pola - miejsca przed twierdzą gdzie napastnik nie mógł zo
stać trafiony przez obrońców. W tymże 1626 roku na północ 
od miasta Szwedzi zbudowali obóz warowny otoczony cią
giem fortyfikacji polowych. Kolejnych prac podjęli się do
piero w dwa lata później. Wówczas osłonięto dziełem rogo
wym obszary położone między miastem i Wisłą, w celu 
zabezpieczenia istniejącego wówczas mostu pontonowe
go28, a także dodano redutę wewnątrz obozu żołnierzy. 

Umocnienia tego obozu widoczne są doskonale na pla
nie Hoppego (ryc. 5). Następnie dobudowali kolejne umoc
nienia przed miastem - widać je na planie Getkanta (patrz 
ryc. 7). Stworzono wówczas pięciokątne dzieło fortyfika
cyjne - bastion, składający się ze zwróconych w stronę 
nieprzyjaciela czół, części bocznych - barków, na których 
rozmieszczano artylerię oraz kurtyn łączących to dzieło z in
nymi umocnieniami29 Następnie rozbudowano linię tran-
szei w odległości 1500 m na południe od miasta. Stankie
wicz zaznacza, że dokładny czas powstania tych umocnień 
obejmujących od zachodu i południa wieś Czyżykowo nie 
jest znany, nie wiadomo jaki był tutaj udział inżynierów 
szwedzkich a jaki polskich, ponieważ rozbudowa umoc
nień Tczewa została przeprowadzona częściowo na po
lecenie króla polskiego Władysława IV30. Na pewno 
powstały one między latami 1628 (po powstaniu fortyfika
cji z 1628 roku, zawartych na ryc. przez Woźniaka31) a przed 
1634 (plan Getkanta - ryc. 7). Getkant na swym rysunku 
umieścił w prawym dolnym rogu przekrój umocnień. Dzięki 
temu udało się obliczyć wymiary fosy i walu. Głębokość fosy 
wynosiła 3,57 m, jej szerokość u dołu - 5,04 m, zaś u wierzchu 
- 9,46 m, wysokość wału wynosiła 2,38 m, jego szerokość 
u spodu 8,67 m, zaś u wierzchu 6,47 nr'2. Dybaś przytacza 
obliczenia, z których możemy dowiedzieć się, ilu ludzi potrze
ba było do wykonania prac fortyfikacyjnych (ziemnych) w cią
gu miesiąca (tak jak miało to miejsce w przypadku Tczewa). 
Pisze on, że wykonałoby tę pracę w ciągu miesiąca 1700 ro
botników'1. Wówczas Tczew nie miał nawet tylu mieszkań
ców. Oznacza to. że musiało do niego ściągnąć wraz z woj

skiem szwedzkim wielu robotników - także wykwalifikowa
nych - murarzy i rzemieślników dla obsługi armii. Getkant 
zawarł także na swym planie rozmieszczenie baterii - i tak od 
strony Wisły miasto osłaniały baterie Panna i Wilk, od stro
ny południowej bateria Nadolskiego, za nią znajdowała 
się bateria Lew, istniała jeszcze jedna - Ryś, która znajdo
wała się między fortyfikacjami miejskimi, a obozem szwedz
kim. Szwedzi zbudowali także umocnienia przy przeprawie 
przez Wisłę - był to szaniec kleszczowy na Wyspie Szkoc
kiej i przyczółek wraz z trzema bateriami po drugiej stronie 
rzeki - po stronie Lisewa. 

Nie wszystkie powyższe ryciny ukazują w takim samym 
stopniu rzeczywisty obraz Tczewa, w czasie w którym po
wstały. Najlepiej, wręcz fotograficznie przekazała go ryc. 1. 
Obraz, który przedstawia zgadza się z innymi źródłami, 
a niektóre obiekty (kościół św. Krzyża, fragment mu
rów obronnych z otworami artyleryjskimi) zachowały swój 
wygląd po dzień dzisiejszy. Umocnienia na niej pokrywają 
się z ryc. 2. Autor ryc. 3 skupił się na ukazaniu bitwy pod 
Tczewem, a przy okazji zawarł niewielki obraz miasta, które
go niektóre fragmenty nie zgadzają się z ówczesnym sta
nem (złe rozmieszczenie kościołów, brak na niej zamku, wy
sokiej wieży), ale daje dokładny i rzetelny obraz ratusza. 
Ryc. 4 różni się od pozostałych. Dokładnie widać na niej 
tylko ratusz i most na Wiśle. Poza tym nie wnosi żadnych 
informacji o obrazie miasta w XVII wieku. Wydaje się, że 
ukazuje ona w południowo-zachodnim krańcu miasta ko
ściół św. Jerzego, lecz jego położenie (prostopadle do rzeki 
a nie równolegle jak na planie miasta z XIX wieku, daleko 
od fary i ratusza) nie odpowiada żadnemu z istniejących 
wówczas świątyń w Tczewie. Kolejne ryciny (5 i 6) przed
stawiają tylko umocnienia obozu szwedzkiego, w mniej
szym stopniu zaś pokazały miasto. Na pytanie postawione 
w temacie można odpowiedzieć, że ryciny oddają rzeczy
wisty obraz miasta, nie wszystkie w jednakowym stopniu, 
ale wnoszą one wiele cennych informacji na temat siedem
nastowiecznego Tczewa. 

Przypisy 

1 B. Dybaś, Fortece Rzeczypospolitej 
- Studium z dziejów budowy fortyfikacji sta
łych w państwie polsko-litewskim w XVII wie
ku. Roczniki 'towarzystwa Naukowego w To
runiu, r. 88 (1988). z. 2. s. 57. 

2J.Szeliga. Rozwój kartografii Wybrzeża 
Gdańskiego do roku 1772, Wrocław-War-
szawa-Kraków 1982. s. 261. 

3 E. Preuss, Dirschau's historische 
Denkwiirdigkeiten, Danzig 1860, s. 30. 
przyp. 77. 

4 M. Maluszyński. Zabór Pomorza przez 
Krzyżaków (1308-1309), Rocznik Gdański. 
7-8 (1933-1934), s. 68. 

5 Zob. M. Haftka, Fortyfikacje Prus 
Królewskich doby wojen polsko-szwedzkich, 
Malbork 1995. s. 41. 

6 E. Preuss, clz. cyt., s. 36, przyp. 85. 
7 Tamże. 
8 F, Schultz, Geschichte des Kreises Dir-

schau, Dirschau 1907. s. 124. 
9 .1. 11. Schneider. Mitteilungen ans der 

Geschichte Dirschaus, hg. v. A. Bertling, 
Zeitschrifl des Westpreussisches Geschicht-
svereins, 14 (1885). s. 111. 

10 R. Landowski. Tczew spacery w cza
sie i przestrzeni, cz. 1, Tczew 1995. s. 266, 
ryc. 121. Zobacz leż - Tczew, wyd. stara
niem Prezydenta Miasta Tczewa, b m w . 
1999. s. 44. 

11 Studium historyczno-urbanistyczne 
miasta Tczewa. Toruń 1980. t. Xl. s. 37. 

12 Tamże. s. 38. 
13 Plan ten zawarł - O. Korthals. Chro-

nik des Kreises Dirschau, Bonn 1969, s. 78. 
IJ E. Radliński. Zarys dziejów miasta 

Tczewa, Tczew 1927, s. 60. 
13 I. II. Schneider, dz. cyt., s. 12. 
16 F Schultz, dz. cyt., s. 124. 
17 E. Radliński, clz. cyt., s. 60. 
18 Tamże. s. 51. 
19 Historia Tczewa, pod red. W. Dlu-

gokeckiego. okładka i pierwsza strona ob
woluty. Zob. też Ks. .1. Więckowiak, Ko
ściół katolicki w Tczewie. Pelplin 2001, 
s. 109. 

20 M. Haftka. B. Jesionowski, Miniatu
rowy widok średniowiecznego Tczewa z około 
1485 roku. Kociewski Magazyn Regional
ny, 15 (1996). s. 49. 

21 K. Korda. Gdy miasto upadło. Zdo
bycie Tczewa przez Krzyżaków w 1308 roku. 

Kociewski Magazyn Regionalny, nr 33 
(2000). s. 15 

22 .1. II. Schneider, clz. cyt., s. 65. 
23 E. Raduński, dz. cyt., s. 60. 
24 R. Rząd, Ratusz tczewski. Dzieje bu

dowli i rekonstrukcja jej zarysu na na
wierzchni rynku. Rocznik Gdański, 58 
(1998). s. 153. 

25 Lustracja województw pomor
skiego, malborskiego i chełmińskiego 
1565. wyd. S. Hoszowski. Gdańsk 1961. 
S. 124. 

26 E. Rozenkranz, Dzieje Tczewa, Ko
szalin 1999, s. 81. 

27 J. Stankiewicz, System fortyfikacyjny 
Gdańska i okolicy w czasie wojny 1655-
1660, Studia i Materiały do Historii Woj
skowości. XX (1976), s. 111. 

28 'Tamże. 
29R. II. Bochenek, 1000 słów o inżynie

rii i fortyfikacjach, Warszawa 1980, s. 17. 
30 .1. Stankiewicz, dz. cyt., s. 113. 
31 R. Woźniak. Fortyfikacje w dawnych 

Prusach Królewskich w pierwszej polowie 
XVII wieku. Warszawa 1974. s. 101. 

32Tamże, s. 102. 
33B. Dybaś, dz. cyt., s. 58. 

30 





co do wielkości majątku oraz jego stopniowego podziału, jak 
również możliwe stało się ustalenie prostej linii przodków. 

Według najstarszej urzędowej adnotacji, było to duże 
gospodarstwo ziemskie, z prawem połowu ryb w jeziorze oraz 
prawem polowania w „Wilhelmswalde". Dokumenty rozpo
czynają się od Jana i Marianny z domu Reszke, którzy w roku 
1822 przekazali gospodarstwo Szymonowi i Agnieszce z domu 
Bunikowska. W roku 1862 wdowa po Szymonie przekazała 
gospodarstwo Jakubowi Gniewkowskiemu i jego żonie An
toninie z domu Piłat. 19 marca 1903 roku majątek przewłasz
czono na Leonarda Gniewkowskiego, który sprzedał go 
17 grudnia 1912 roku Onufremu i Franciszce Partykom, prze
nosząc się z żoną Martą z domu Stefańska oraz czwórką dzie
ci do niedaleko położonej miejscowości Lalkowy. 

Należy zaznaczyć, że różnego rodzaju podziały majątku, 
spłaty i wszelkie zobowiązania finansowe pomiędzy człon
kami rodu doprowadziły do rozdrabniania „ojcowizny" i szu
kania dla siebie miejsca poza miejscem urodzenia. 

W zasobach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Gdańsku znajdują się również księgi i teczki, dotyczące 
działalności parafii św. Rocha oraz szkoły wiejskiej w Osieku, 
na podstawie których stwierdzić można, iż przedstawiciele 
rodu, a zwłaszcza Szymon, aktywnie uczestniczyli w radzie 
szkolnej i parafialnej. Wśród tych dokumentów jest również 
urzędowe pismo Izby Karnej w Starogardzie z dnia 20 wrze
śnia 1907 roku, które zawiera oskarżenie i wyrok na księdza 
proboszcza Jana Olszewskiego oraz trzech innych parafian 
za organizowanie strajku szkolnego w latach 1906-1907. 

Lalkowy - po 1939 roku 
Dotychczasowe poszukiwania, które jeszcze nie zo-

stały definitywnie zakończone, pozwoliły na re-
konstrukcję schematu genealogicznego, zwłaszcza 

w zakresie tej gałęzi rodu, która dotyczy mnie bezpośred
nio. Obejmuje ona, począwszy od Jana, poprzez Szymona, 
Jakuba i Leonarda osiem pokoleń, łącznie sto siedem osób. 
Dodatkowe, niejako dla wzbogacenia wartości poznaw
czych, drzewo to zostało rozszerzone o gałęzie boczne, które 
wraz z rodzeństwem Leonarda (mojego dziadka), powięk
szają tą liczbę do stu osiemdziesięciu jeden osób. Nie są one 
jednak zasadniczym przedmiotem tych rozważań, gdyż nie zdo
łałem na temat ich przeszłości zebrać zbyt wiele materiału. 

Cała natomiast uwaga skupiona została na dziejach 
rodu w gałęzi wywodzącej się od Leonarda i Marty 

Rok 1932. Dzieci Marty i Leonarda Gniewkowskich: 
w pierwszym rzędzie od lewej - Kazimierz, Łucja, 
Stanisław, Melania, Leon; 
w drugim rzędzie od lewej -Józef i Zygmunt. 

(linia Osiek-Lalkowy). Bóg obdarzył ich licznym potom
stwem: pięcioro urodziło się w Osieku a sześcioro w Lal-
kowach. Wieku dorosłego doczekało ośmioro rodzeństwa, 
natomiast trzy osoby zmarły przedwcześnie. 

Jak już wcześniej wspomniano, w grudniu 1912 roku 
Leonard sprzedał swoje gospodarstwo w Osieku. Zanim 
to nastąpiło kupił niewielki majątek w Pieniążkowie (od 
Kucharskich), gospodarząc krótko na obydwu jednocze
śnie. W roku 1913 kupił duże gospodarstwo z zabudo
waniami w miejscowości Lalkowy, od Piłatów, krewnych 
matki Leonarda. Gospodarstwo w Pieniążkowie sprzedał 
natomiast Józefowi, synowi swego brata Jana. 

Należałoby w tym miejscu kilka słów powiedzieć o ro
dzeństwie Leonarda, wywodzącym się również z Osieka. 
Najstarszą była Marianna (ur. 1866), która wyszła za mąż za 
Tomasza Kucharskiego. Kupili gospodarstwo w Pieniążko
wie, lecz po przedwczesnej śmierci swej jedynaczki Berna
detty, sprzedali je Leonardowi i wyprowadzili się do Świecia. 

Bratem Leonarda był Jan, który kupił gospodarstwo w Je
leniu, za pieniądze pożyczone od Leonarda. W 1924 roku Jan 
oddał (po dewaluacji) równowartość pożyczki. Doszło wte
dy do nieporozumienia pomiędzy braćmi, którzy przestali się 
odwiedzać. Jedynie ich dzieci przypadkowo się spotykały. 

Drugą z kolei siostrą Leonarda była Anna (ur. 1876), 
która wyszła za mąż za Antoniego Glinieckiego - kowala 
z Kamionki. W latach międzywojennych mieszkali w Bzo-
wie. Dosyć wcześnie owdowiała i szczególnie w czasie woj
ny i trudnych latach powojennych bardzo dużo pomogła 
rodzinie Leonarda, stając się ich „duchem opiekuńczym". 

Najmłodszą siostrą była Hipolita (ur. 1880), osoba scho
rowana, która nigdy nie wyszła za mąż. 

O czasach I wojny światowej i jej wpływie na życie 
w Lalkowach niewiele zdołałem się dowiedzieć, poza tym, 
że po jej zakończeniu Leonard zatrudniał byłego jeńca ro
syjskiego Adama, który dobrowolnie pozostał w Polsce. 
Jego specjalnością było łowienie gołymi rękoma ryb w sta
wie za ogrodem. 

Staw ten, niestety, okrył się złą sławą, gdyż stał się 
bezpośrednią przyczyną śmierci 14-letniego Władysława, 
który się w nim utopił. Przedwczesna śmierć 20-letniego 
Edmunda ma również swój związek z tym stawem. Wszedł 
rozgrzany do wody, zachorował na zapalenie opon mózgo
wych i zmarł wkrótce po tym zdarzeniu. 

Melania- najstarsza córka Marty i Leonarda w roku 1934 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Poznaniu. 

Młodsza o rok Łucja wyszła za mąż za Leona Glinieckie
go (przypadkowy zbieg nazwisk z mężem Anny z Bzowa). 
Był on podoficerem zawodowym i stacjonował w Gniewie. 
W roku 1936 urodziła się Eugenia, a w roku 1938 - Maria 
Krystyna. 

Wacław natomiast, jako najstarszy z żyjących braci (prze
widziany jako główny spadkobierca i następca) do roku 
1939 pracował nieprzerwanie na gospodarstwie rodziców. 

Następnym w kolejności był Zygmunt, który po ukoń
czeniu 4-letniej szkoły powszechnej (do której uczęszczali 
wszyscy z rodzeństwa) dalszą edukację kontynuował w Col
legium Marianum w Pelplinie, gdzie uczył się trzy lata (do 
tzw. tercji). Dalszą edukację kontynuował w Szkole Handlo
wej w Nowem i tam też rozpoczął pracę w sklepie. W następ
nych latach pracował w powiecie brodnickim i Wąbrzeźnie. 
W miarę możliwości pomagał starzejącym się rodzicom w pra
cach na gospodarstwie. W marcu 1938 roku został powoła
ny do służby wojskowej, którą odbywał w 62 pułku piechoty 
w Bydgoszczy. Dzięki jego zainteresowaniom fotograficznym, 
z okresu przedwojennego, wojennego oraz czasów po roku 
1945, zachowało się wiele fotografii (kilka albumów) oraz 
około 200 błon filmowych do tzw. stykówek, z których jesz
cze obecnie istnieje możliwość wykonania odbitek. 
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Rok 1940. 
Od lewej: Anna 
- siostra Leonarda 
(z Bzowa) i Leonard 
z żoną Martą. 

Jeżeli zaś chodzi o kolejnego z potomków Marty i Le
onarda - Józefa, to z tego okresu niewiele informacji udało 
się uzyskać. Jednak, sądząc z faktu, iż w edukacji „zaszedł 
najwyżej" z całego rodzeństwa, można sądzić, że swoją 
naukę kontynuował również w Collegium Marianum, z tym 
że już łącznie z maturą. Dalsze informacje ograniczają się 
jedynie do stwierdzenia, iż do wybuchu wojny pracował 
jako handlowiec w Lipnie. 

Jedynymi w całym rozpatrywanym drzewie genealo
gicznym bliźniakami byli Leon i Kazimierz (mało do siebie 
podobni). Leon przez jakiś czas uczył się w zakładzie fry
zjerskim w Nowem, lecz wkrótce powrócił do Laików, po
magając rodzicom w pracy na roli. Drugi z bliźniaków, Kazi
mierz, również zajmował się gospodarstwem rodziców. 
W chwili wybuchu II wojny byli 17-letnimi chłopcami. 

Najmłodszy - Stanisław, mający w 1939 roku zaledwie 
14 lat, również przebywał w domu, gdy wybuchła wojna. 
Od pierwszego września miał rozpocząć naukę w gimna
zjum w Gniewie. Ojciec Leonard miał w tym czasie 65 lat, 
natomiast matka Marta lat 58. 

Na podstawie ustnych przekazów można stwierdzić, że 
dom rodzinny tętnił pracą przez cały rok, a w czasie żniw 
w sposób szczególny, kiedy to do pomocy stawali wszy
scy, którzy już opuścili „gniazdo rodzinne". Uroczystości 
domowe gromadziły wielu gości, zarówno ze strony Le
onarda jak i Marty (miała trzech braci: Franciszka, Anto
niego i Władysława). 

Mimo licznej rodziny, rodzice starali się jak najlepiej 
wychować i wykształcić swoje dzieci, w zgodzie z chrześci
jańską tradycją i patriotyzmem. 

Jak głębokie były to tradycje, zaświadczyły losy rodu 
w mrocznych latach okupacji hitlerowskiej. 

Lata II wojny światowej 

.kres ten, najtragiczniejszy w dziejach całego na-
rodu, dla ludności Pomorza stanowił szczególną 
próbę udokumentowania swoich postaw patrio

tycznych. Już we wrześniu 1939 roku, czyli jeszcze w okresie, 
gdy na terenie Polski trwały działania wojenne, na okupowa
nych terenach w tym i na Pomorzu, powstały w miejsce 
byłych powiatów tzw. landraty. Powstały również obwody 
urzędowe (Amtbezirke), pokrywające się obszarowo z pol
skimi gminami, poobsadzane komisarzami pełniącymi obo
wiązki wójtów i burmistrzów. Tym z kolei podlegali miejsco
wi podwładni (Amtsvorsteher - Ortsvorsteher), pełniący 
obowiązki dawnych sołtysów. Administracja ta podporząd
kowana została partii hitlerowskiej (NSDAP). Często człon
kowie tej partii należeli do takich formacji paramilitarnych jak 
SA lub SS. Tuż za wojskiem niemieckim posuwały się grupy 

operacyjne, składające się z różnych służb, w tym najważ
niejszej, a przy tym najniebezpieczniejszej: gestapo. 

W początkowym okresie okupacji wszystkie formacje 
policji korzystały z pomocy paramilitarnych organizacji miej
scowych Niemców pod nazwą „Selbstschutz". Od roku 1940 
zobowiązano rolników do dostarczania okupantowi zbóż, 
zwierząt rzeźnych, drobiu, mleka, jaj. Często przeprowadza
ne spisy kontrolne inwentarza miały zapobiec „czarnym 
ubojom". Szeroko prowadzona była akcja wywłaszczania 
Polaków z gospodarstw, zakładów przemysłowych i skle
pów, które przejmowali miejscowi lub napływowi Niemcy. 

Równolegle z akcją gospodarczej eksterminacji ludno
ści polskiej, następowała planowa germanizacja Polaków, 
która na Pomorzu przyjęła specyficzną postać. Już 4 marca 
1941 roku ukazało się rozporządzenie Himmlera o niemiec
kiej liście narodowościowej (Deutsche Volksliste - DVL) 
i obywatelstwie niemieckim na obszarach wschodnich. 

Rozporządzenie to wprowadzało zasadę podziału lud
ności na cztery grupy: I - Reichsdeutschów (przybyłych 
z Rzeszy), II - Volksdeutschów - miejscowych Niemców, 
III -Polaków, gwarantujących w ocenie hitlerowców szyb
ką germanizację i IV - osoby stanowiące przedmiot zainte
resowania rasowego dla celów germanizacji. 

Jeszcze w maju 1941 roku rozpoczęła się na Pomorzu 
Gdańskim tzw. wstępna selekcja, polegająca na tym, że wła
dze niemieckie same wyznaczały ludzi, którzy mieli wystą
pić z wnioskami o dokonanie wpisu na listę, dającymi na 
przykład większe uprawnienia w zakresie przydziału żyw-

Lalkowy, wiosna 1941 roku. Zdjęcie wykonano na 
krótko przed wysiedleniem. Stoją od lewej: Leonard, 

Wacław, Stanisław, Leon, Kazimierz. Siedzą od lewej: 
Łucja z Eugenią i Marta z Marią Krystyną. 
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ności i ulg w opodatkowaniu, choć nakładającymi na męż
czyzn obowiązek służby wojskowej. Akcja ta jednak przy 
zdecydowanej postawie mieszkańców Pomorza całkowicie 
zawiodła. W tej sytuacji władze hitlerowskie okręgu Gdańsk 
- Prusy Wschodnie postanowiły zastosować przymus. 
21 lutego 1942 roku gauleiter Forster wydał odezwę do lud
ności, której podstawowym elementem stała się groźba, 
a która żądała ostatecznego zadeklarowania się pod wzglę
dem narodowości w nieprzekraczalnym terminie do 31 mar
ca 1942 roku. W drugiej fazie tej akcji szeroko stosowaną 
metodą były groźby, terror psychiczny i fizyczny, z biciem 
i wysyłaniem do obozów koncentracyjnych włącznie. 

Inną formą eksterminacji ludności polskiej na Pomorzu 
i innych ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy były 
wysiedlenia. Dla sprawnego przeprowadzenia akcji wysie
dleńczej, w listopadzie 1940 roku rozpoczęła działalność 
Centrala Przesiedleńcza z siedzibą w Gdyni. Jej zadaniem 
było przede wszystkim przesiedlanie i ewakuacja ludności 
obcej (czyli Polaków), w celu przygotowania terenu dla nie
mieckiego osadnictwa. Równocześnie z Centralą Przesiedleń-
czą(UWZ), założone zostały obozy przesiedleńcze, tzw. Sam-
mellager, które ułatwiać miały przebieg akcji wysiedleńczej. 

Jednym z takich miejsc koncentracji wysiedleńców był 
obóz w Toruniu. Założony został w dawnej fabryce smalcu 
i rafinerii olejów jadalnych przy ulicy Grudziądzkiej 124/126 
(w tzw. „Szmalcówce"). Pierwszy transport wysiedleńców 
przybył do obozu w dniu 19 listopada 1940 roku, natomiast 
ostatni więźniowie (przewiezieni do obozu pracy w Potuli-
cach), opuścili go w lipcu 1943 roku. Na terenie obozu 
pracował przedstawiciel Głównego Urzędu Pracy i Osad
nictwa, którego zadaniem była rasowa selekcja więźniów. 
Poza nim przebywał tam również przedstawiciel Powiato
wego Sztabu Pracy, który dokonywał wyboru więźniów do 
pracy w gospodarstwach niemieckich. 

Warunki bytowe w obozie były bardzo ciężkie, niewiele 
odbiegające od warunków w obozie koncentracyjnym. Po
mieszczenia fabryczne nie zostały przystosowane do stałe
go przebywania w nich dużych skupisk ludzkich (w niektó
rych okresach nawet do 3500 osób). Zaduch i upał w lecie, 
wilgoć i lód na ścianach w zimie, gnijąca słoma jako posłanie, 
brak wody i możliwości zmiany odzieży na noc, rozpowszech
nienie się insektów, to warunki, przyczyniające się do dużej 
śmiertelności. Umierały głównie dzieci i osoby starsze. 

Aby w sposób możliwie najbliższy prawdy przedsta
wić wojenne losy poszczególnych członków rodziny 
Marty i Leonarda, co stanowić ma główny wątek tego opra
cowania, chciałbym przytoczyć te informacje, które od po
szczególnych członków rodu udało się uzyskać. 

Każda wojna, a druga w szczególności, uderzyła w ca
łość i więź rodzinną. Wszyscy jej członkowie musieli indy
widualnie stawić jej czoła, zgodnie z własnym sumieniem 
i najczęściej na swój rachunek. 

Rok 1943-Stanisław w potulickim obozie. 

Opowieść tą rozpocznę od Zygmunta, od którego, mimo 
rodzinnej małomówności, udało się „wyciągnąć" sporo 
informacji na temat jego losów z tego okresu. 

Zygmunt - Wobec groźby wybuchu wojny, część 
62 pułku piechoty, stacjonującego w Bydgoszczy (w któ
rym od marca 1939 roku odbywał służbę wojskową), zosta
ła przemieszczona do Koronowa. Na początku września 
1939 roku pułk odpierał przez cały dzień ataki Niemców 
pod Szczutkami i Wojnowem. 

17 września nad Bzurą (pod Sochaczewem) został ran
ny i ewakuowano go do szpitala w Kazuniu. Szpital ten 
został zbombardowany przez Niemców, którzy po wkro
czeniu do tej miejscowości wywieźli pozostałych przy ży
ciu rannych żołnierzy do koszar wojsk kolejowych w Le
gionowie. Po częściowym zagojeniu się ran i zgłoszeniu do 
wypisania, jeńców wywieziono samochodami do Mławy 
(obóz znajdował się w szkole), gdzie panowały bardzo złe 
warunki i głód. Sytuacja uległa poprawie, gdy do tego obo
zu napłynęli kolejni jeńcy spod Brześcia nad Bugiem, z któ
rymi zainstalowała się kuchnia polowa. Po kilku tygodniach 
zarządzono zbiórkę i zaprowadzono jeńców pod eskortą na 
dworzec, w celu wyjazdu do miejsca zamieszkania. Zyg
munt przez Malbork i Tczew wrócił do Laików. Po prawie 
rocznym pobycie w domu, kiedy to jeszcze z trudem goiły 
się nie wyleczone do końca rany, rozpoczął w Nowem pra
cę w sklepie kolonialnym Borkowskiego. Sklep niebawem 
przejął Niemiec Willii Finster. 

Po wezwaniu do Arbeitsamtu, okazało się, że nie może 
dalej pracować w handlu i w zamian dostał nakaz do pracy 
w Ostrowitem na gospodarstwie Niemca, który spodziewał 
się powołania do wojska. Po kilku tygodniach, w wyniku 
powtórnego wezwania, rozpoczął pracę w Bzowie na gospo
darstwie Niemca Dauego, a później Laua (do końca wojny). 

Józef - Na początku sierpnia 1939 roku został powoła
ny jako kapral podchorąży rezerwy na ćwiczenia w 66 puł
ku piechoty w Chełmnie. W wojnie obronnej uczestniczył 
między innymi w walkach nad Osą, pod Mełnem i nad Bzu
rą. Od 20 września do 30 listopada przebywał w kilku obo
zach jenieckich, skąd wrócił potajemnie do Laików wraz 
z dwoma innymi żołnierzami. Byli tak wyczerpani, że Le
onard nie poznał w pierwszej chwili swego syna. Do sierp
nia 1940 roku przebywał na gospodarstwie rodziców, a na
stępnie zamieszkał w Lipnie, gdzie pracował w prywatnym 
przedsiębiorstwie handlowym - firmie bławatnej „Robert 
H. Knobloch" aż do zakończenia wojny. 

Melania - Przyznać muszę, że na temat jej losów wo
jennych niewiele wiadomo. Jej imię zakonne to Walburga, 
a domem klasztornym było Sępólno. Na początku wojny 
Niemcy zamknęli klasztor i Melania przebywała w domu 
rodzinnym („po cywilnemu"). Pomagała leczyć rany Zyg
munta. Nie trwało to jednak długo, gdyż po kilku miesiącach 
została powołana na powrót do działalności zakonnej, lecz 
tym razem do Poznania. Resztę wojny spędziła pracując 
w szpitalach, zarówno cywilnych jak i wojskowych. 

Wacław - Jego osoba i dzieje wojenne są najbardziej 
zagadkowe i już chyba nigdy nie zostaną rozwiązane. Jako 
rezerwista został w roku 1939 zmobilizowany i dotarł ze 
swoją jednostką aż na przedpola Warszawy. Tam, w jednej 
z bitew, został ciężko ranny w plecy. Do domu wrócił z wo
jennej tułaczki dopiero wiosną 1941 roku. Dlaczego tak póź
no, już się chyba nigdy nie dowiemy. Dalsze jego losy są 
równie tragiczne jak i zagadkowe, o czym mowa będzie 
później. 

Marta, Leonard i pozostałe dzieci - Praca na gospo
darstwie w warunkach okupacyjnych wymagała wytężo
nej pracy, zarówno ze względu na konieczność utrzymania 
rodziny jak też sprostaniu wymaganiom stawianym przez 
władze okupacyjne (obowiązkowe dostawy). 
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Przy rodzicach pozostali nieletni jeszcze bliźniacy Leon 
i Kazimierz oraz Stanisław. Na wiosnę 1941 roku powrócił 
do domu Wacław. W domu rodzinnym przebywała również 
w tym czasie Łucja z małymi córkami Marią Krystyną i Eu
genią, powróciwszy z wojennej tułaczki (ewakuacji rodzin 
wojskowych z Gniewa). Mąż Łucji - Leon Gliniecki, będąc 
zawodowym podoficerem, również dostał się do niewoli 
niemieckiej, w której przebywał prawie 4 lata. 

Na wiosnę 1941 roku Kazimierz otrzymał przymusowe 
skierowanie do pracy na Żuławach w miejscowości Gross 
Mansdorf (Myszewo), skąd po krótkim czasie uciekł do 
domu. Niedługo jednak w nim przebywał, gdyż już na drugi 
dzień po swym powrocie, czyli 22 czerwca 1941 roku, wszy
scy, którzy przebywali w domu, zostali wywiezieni do obo
zu „Szmalcówka" w Toruniu. Zwyczajem Niemców, moment 
wywózki nastąpił w nocy, kiedy to przebudzeni domowni
cy mieli pół godziny na zabranie najpotrzebniejszych rze
czy (kto w tej sytuacji myślał o dokumentach rodowych, 
które zaginęły bezpowrotnie). 

Tak więc, w pamiętną noc czerwcową do Torunia trafili: 
Marta i Leonard, Wacław, Leon, Kazimierz, Stanisław oraz 
Łucja z córkami. Gospodarstwo zostało przekazane przez 
Centralę Przesiedleńczą rodzinie niemieckiej z Besarabii 
(Rumunia), która doprowadziła je do kompletnej ruiny. 

W obozie, na początku, wszyscy przebywali w jednym 
baraku. Jednak już wkrótce urzędujący tam przedstawiciel 
Powiatowego Sztabu Pracy wytypował do pracy wszyst
kich zdolnych do jej wykonywania. 

Stanisław (wraz z Kazimierzem) zostali z początkiem 
sierpnia 1941 roku skierowani do żniw w miejscowości 
Popioły, skąd uciekło prawie 30 osób. Na jesieni pracował 
na niemieckich majątkach przy kopaniu ziemniaków i zbio
rze buraków. W połowie listopada 1941 roku trafił do Staro
gardu Gdańskiego, gdzie wraz ze 150 innymi więźniami pra
cował przy budowie obwodnicy (koło dzisiejszego „Polmo
su"). W lecie 1942 roku pracował przy karczowaniu drzew 
w Łęgu kolo Czerska, usuwanych celem rozbudowy trasy 
Berlin-Królewiec. Z Łęgu przeniesiono go do Gutowca (skąd 
pochodzi, znajdująca się w zbiorach rodzinnych fotografia 
wykonana potajemnie przez Zygmunta. 

Wiosną 1943 roku więźniowie zostali ulokowani w obo
zie potulickim, skąd po kilkunastodniowym pobycie zostali 
przewiezieni do Gdyni Redlowa, gdzie pracowali w zakładach 
naprawy samolotów. W styczniu 1945 roku, wraz z maszyna
mi, zostali ewakuowani w głąb Niemiec, gdzie oswobodziły 
ich wojska amerykańskie. Po kilkumiesięcznym pobycie, naj
pierw w Merseburgu a potem Gipingen, poprzez Austrię i Cze
chy, Stanisław powrócił w październiku 1945 do Laików. 

Leon natomiast został skierowany do pracy w garbarni 
skór we Wrzeszczu; gdzie przebywał do końca wojny. 

Wacław z obozu w Toruniu trafił do obozu w Potuli-
cach, skąd został przeniesiony do pracy w Centrali Skór 
Surowych w Gdańsku. W trakcie pracy został przygniecio
ny przez wagon i jako inwalidę odesłano go do Potulic. 
W ostatnich na Pomorzu miesiącach wojny został przy
dzielony do kopania rowów przeciwczołgowych i strze
leckich w rejonie Pelplina (miejscem zakwaterowania 
była cukrownia). Podczas nalotów samolotów rosyjskich 
(20 lutego 1945) jedna z bomb upadła nieopodal kolumny 
więźniów, udającej się do pracy. Wielu z nich zginęło na 
miejscu i zostało rannych. Również Wacław został ranny 
w nogę. Według przekazu jednego z więźniów, Wacław 
miał trafić do szpitala w Pelplinie. Ktoś inny widział 
jego ubranie w dawnej szkole organistów. Jak było na
prawdę, nie udało się do dzisiaj wyjaśnić, mimo wielo
letnich poszukiwań. Do niedaleko położonego domu 
rodzinnego już nigdy nie powrócił. 

Historia lat wojennych Kazimierza, to gotowy scena
riusz do filmu o losach Pomorzan w tym czasie. Po pecho
wej ucieczce z robót na Żuławach znalazł się w obozie w To
runiu, razem z rodzicami i rodzeństwem. Nie przebywał tam 
długo, gdyż po skierowaniu go (razem ze Stanisławem) do 
pracy przy żniwach we wsi Popioły, uciekł przy pierwszej 
lepszej sposobności ze słabo pilnowanego pola. Przez ja
kiś czas ukrywał się u Grotów w Lalkowach, lecz został 
zdemaskowany i wysłany na powrót do Myszewa, skąd 
uciekł za pierwszym razem. Tam, pod groźbą wysłania do 
obozu koncentracyjnego Stutthoff, został zmuszony do 
podpisania niemieckiej listy narodowościowej. Skutkiem 
tego na jesieni 1942 roku, kiedy na wsi nie było już pracy, 
został przeniesiony do Elbląga, skąd w czerwcu 1943 roku 
powołano go do Wehrmachtu w Hannowerze, skąd po prze
szkoleniu otrzymał przydział do Belgii. Pod koniec sierpnia 
1944 roku, kiedy alianci już zajęli Paryż, oddział, w którym 
służył Kazimierz, przerzucono na front w okolicach Lille, skąd 
przy pierwszej nadarzającej się okazji zdezerterował. Miał dużo 
szczęścia, gdyż trafił potem do I Dywizji Pancernej gen. Macz
ka, z którą bral udział w wyzwalaniu Belgii i Holandii. W Bre-
dzie stali całą zimę, a na wiosnę 1945 roku wkroczyli do Nie
miec i doszli do portowego miasta Wihelmshaven, gdzie 
5 maja zakończyła się na tym odcinku wojna. 

Do początku grudnia 1946 (czyli demobilizacji), pełnił 
służbę w alianckich wojskach nadzorujących tereny nie
mieckie. Już jako cywil przebywał w Bredzie do września 
1949 roku, kiedy to zdecydował się na powrót do Polski, 
głownie z powodu konieczności pomocy na zdewastowa-

Grudzień 1945 rok. Znowu w rodzinnym domu. 
Siedzą od lewej: Józef, Marta, Leon, 
Leonard i Zygmunt. 

Lalkowy, 1946 rok. Znowu razem. Od lewej: Zygmunt, 
Stanisław, Melania, Łucja i jej mąż Leon Gliniecki, Leon. 

Siedzą: Marta z Ryszardem, Leonard z Eugenią. 
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22 lipca 2000 roku w Lalkowach odbył s ię zjazd rodu Gniewkowskich. 

nym gospodarstwie rodziców (główny spadkobierca Wa
cław zaginął). 

Jeżeli zaś chodzi o dalsze wojenne i obozowe losy Le
onarda, Marty oraz Łucji z dziećmi, którzy pozostali dalej 
w „Szmalcówce", to trudy życia w strasznych warunkach 
dały znać o sobie. Marta, doznała rozległego paraliżu, wsku
tek czego do końca życia zmuszona była leżeć w łóżku. 

Prawdopodobnie dzięki staraniom Zygmunta, a zwłasz
cza Józefa, który pracował w niemieckiej firmie w Lipnie, 
Marta i Leonard zostali zwolnieni z obozu i zamieszkali do 
końca wojny w Bzowie u siostry Leonarda - Anny. Dalsze 
działania Józefa zmierzały do uwolnienia Łucji z córkami. Nie
stety, trudów obozowego życia nie wytrzymała młodsza Maria 
Krystyna, która zmarła na krótko przed uwolnieniem. Józef, 
uzyskując zgodę władz niemieckich na ich zwolnienie, musiał 
zobowiązać się do zapewnienia im warunków do życia. Jakiś 
czas Łucja z córką Eugenią zamieszkiwały u niego w Lipnie, 
przenosząc się później do Bzowa (gdzie u Anny mieszkali już 
Leonard ze sparaliżowaną żoną Martą). Trwało to do czasu, 
aż z niewoli powrócił Leon Gliniecki, który zabrał żonę Łucję 
z córką do swego brata w Borzyszkowach (pow. Chojnice), 
gdzie mieszkali do końca wojny. 

Po roku 1945 - epilog 
o wyzwoleniu gospodarstwo rodowe znajdowało 
się w opłakanym stanie. Czego nie zdążyli znisz
czyć Niemcy, zabrali wyzwoliciele, oraz, co przykro 

stwierdzić, również niektórzy miejscowi mieszkańcy. Po pa
miątkach rodzinnych nie pozostało nawet śladu. 

Po powrocie do swego rodzinnego gniazda, Leonard 
przystąpił do odtwarzania stanu sprzed wojny. W pracach 
dopomagali mu Stanisław i dorywczo Zygmunt z Leonem. 
Wacław - główny spadkobierca zaginął, Józef przebywał 
w Lipnie, Kazimierz nie chciał wracać z Belgii, natomiast Le
onard też podupadł na zdrowiu. Stałej opieki wymagała na
dal Marta, częściowo sparaliżowana, która zmarła w 1951 roku. 

W tej sytuacji, wskutek zapisów majątkowych, gospo
darstwo zostało w 1948 roku przekazane w testamencie 

Leonowi, który wyuczył się w czasie wojny zawodu gar
barskiego i pracował (do emerytury) w Zakładzie Futrzar
skim „Lutria" w Gdańsku. 

Pozostałe dzieci Leonarda i Marty również szukały 
swego miejsca w powojennej Polsce poza gospodarstwem. 
Kolejno zakładali własne rodziny i zamieszkiwali tam, gdzie 
była możliwość znalezienia pracy. Józef zamieszkał w Szcze
cinie, Zygmunt w Smętowie, Leon w Laskowicach, Kazi
mierz w Elblągu, Stanisław w Grudziądzu, a Łucja w Darło
wie. Siostra profeska ze zgromadzenia SS Elżbietanek Maria 
Walburga, czyli Melania, po wojnie przebywała nadal w domu 
zakonnym w Sępólnie, potem Grudziądzu i Tucznie. Po przej
ściu na emeryturę aż do śmierci mieszkała w Bydgoszczy. 

Po śmierci Leonarda w 1954 roku gospodarstwo zosta
ło ostatecznie wydzierżawione. Kolejni dzierżawcy inten
sywnie eksploatowali, zarówno ziemię jak i budynki, które 
ulegały stopniowej ruinie. Dopiero w roku 1974 przerwano 
proces niszczenia majątku rodowego. Janusz - syn Leona 
dokonał tego, czego nie zrobił dotąd nikt inny. Przejął go
spodarstwo i podjął się (wraz z żoną Wandą) wskrzeszenia 
tego, co przed wojną stanowiło chlubę rodu i wzbudzało 
podziw sąsiadów. Na dzień dzisiejszy gospodarstwo to 
obejmuje 79 ha ziemi własnej i około 30 ha dzierżawy, głów
nie po dawnych (już nie żyjących) sąsiadach Leonarda. 

Janusz przez jedną kadencję pełnił funkcję radnego. 
Obecnie w radzie gminy zasiada jego żona Wanda. 

Ograniczone regulaminem konkursu ramy pracy są 
powodem zakończenia jej na tym etapie. Z drugiej zaś stro
ny uważam, że dla osób, które zainteresują się tym tema
tem będzie to materiał wyjściowy, zarówno do jeszcze bar
dziej wnikliwego i szczegółowego odtworzenia przeszłości 
jak też kontynuowania zapisu dziejów swojej gałęzi gene
alogicznej w poszczególnych rodzinach. Nie jest to żaden 
snobizm, jak uważają niektórzy, lecz potrzeba i koniecz
ność przekazania naszym następcom wiadomości o krew
nych. Brak takich podstawowych wiadomości powoduje, 
że rody tracą swoją więź i tożsamość, ginąc w mrowiu ludz
kim, w którym tylko PESEL i NIP stanowią jedyną identyfi
kację osoby ludzkiej. 

OD REDAKCJI: O wartości pracy Zbigniewa Gniewkowskiego świadczą załączone trzy schematy genealogiczne Gniewkowskich i Glinieckich, z czego jeden 
dotyczy rodu Gniewkowskich z linii Osiek, zawierający aż 133 członków rodu Gniewkowskich. Zamieszczenie tak dużej ilości nazwisk w koniecznym 
pomniejszeniu całego schematu spowodowałoby jego nieczytelność. Zainteresowanych informujemy, że oryginał drzewa genealogicznego znajduje się 
w Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie. 
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Obraz Kociewia 
w poezji Pawła Wyczyńskiego 

ROMAN LANDOWSKI 

W swoim Posłowiu do tomu wierszy „W słonecz
nej ciemni" (Ottawa 1981) Paweł Wyczyński 
wyznał: pod słowami moich wierszy szumią cięż

kie, żytnie kłosy znad Wierzycy i Wdy. A przyznając się do 
szczególnego upodobania poezji Jana Kasprowicza czyni 
znamienne porównanie: Niedaleko od pól Kujaw do sosno
wych lasów Kociewia. 

Wizerunek Kociewia w poezji Pawła Wyczyńskiego jest 
kreślony w dwóch walorach - pastelową delikatną linią 
nostalgicznych wspomnień z młodości i ciemną kreską tra
gizmu wojny, gdy autor wspomina swoich najbliższych 
i przyjaciół z okresu okupacyjnej konspiracji. Liryczne wy
znania Wyczyńskiego są bezpośrednie i proste, emocjo
nalnie przypisane do rodzinnych stron. W „Smudze świe
tlanych tęsknic" jakby w poetyckim manifeście pisze: 

Dusza moja wyrosła z kociewskiej gleby 
brzozą i strzechą 
przebita stygmatami promieni 
znaczona w korzeniach boskim zachwytem 

Żytem szumi moja źrenica 
kiedy w bochen chleba 
mieni się pyl rozklosionych pól 

Są u Wyczyńskiego liryczne wyznania lokalizowane 
w konkretnych miejscach, topograficznie określone, gdy 
mówi z nazwy o Kociewiu, Zelgoszczy, Starogardzie, Wdzie 
czy Wierzycy. W wierszu pt. „Tam w moim kraju kwitną 
wrzosy" mówi o zelgoskiej piecie, pola wokół Zelgoszczy 
są obecne w utworze „Orka" dedykowanym ojcu. Nieco
dzienna to dedykacja, sama w sobie będąca poezją: 

Ojcu Lucjanowi. 
który ukochał zelgoskie zagony 
duszą pełną wiosennych powiewów 
i sercem bogatym kłosami żyta 
i spojrzeniem idącym miedzą 
w zatoki nieskończoności, 
by upamiętnić błogie chwile, 
kiedy razem czytaliśmy 
sonety Adama Asnyka. 
Starogardzkiej farze poświęcony jest wiersz „Kościół 

nad Wierzycą", gdzie 
W omszałych murach młodzieńczy płynie czas, 
A Wierzyca nam szumi zawsze ta sama. 
Przykłady liryki bezpośredniej znajdujemy również 

w następnym zbiorze wierszy, zatytułowanym „Mowa ko-
rzeni", wydanym także nakładem własnym autora 
w Ottawie w 1991 roku. Jest on kontynuacją poetyckich 
medytacji na temat młodzieńczych przeżyć i owych tęsknic 
za rodzinnymi stronami 

Niech w myślach moich zelgoska zaszumi sosna 
- powie Wyczyński w utworze „Płynie barka w złoto za
chodu" -

dęby buki graby olszyny topole 

świerki i jodły niech przejdą się polem 
i w wietrzonym zachwycie 
niech zagony zagrają 
żytem przyszłego lata 
Zaraz w następnym wierszu - „Szlakiem marzenia" -
w szparach przywołanych słów 
otwiera się ciasno droga 
ku lasom zelgoskim 
gdzie szczęście rozsłonecznione 
opada 
na mchy pogodnego dzieciństwa 
W innym wierszu - „Zgubiony śpiew" - poeta wyznaje: 
Niby to przełęcz czasu zawieszona nad polaną 
Niby to życia sens rzeźbiony w kociewskim pejzażu 
W „Balladowym tryptyku o wietrze" pierwsza część 

utworu całkowicie dotyczy Kociewia. Wyczyński zatytu
łował tę część „Wiatru kociewskiego dar". Po niebiesko-
szarym jeziorze w Borzechowie boso chodzi wiatr, a księ
życ rogami w trzcinie się zaplątał. 

W wierszu „Kochanka" znajdujemy sporo konkretów 
zlokalizowanych wokół Starogardu. Jest w nim Żebno, Pie
kiełka, Bielawy, Koniopój, oczywiście też tytułowa Kochan
ka - wszystko osnute wokół znanej legendy. 

Charakter „białej" ballady z legendą w temacie posiada 
wiersz „W Drewniaczkach ciągle straszy". 

Gdy na Kociewiu będziesz 
udaj się do Zelgoszczy 

- zachęca Paweł Wyczyński -
a potem lipami wysadzaną drogą 
którędy kiedyś Napoleon z wojskiem podążał 
ku Borom Tucholskim skieruj twe kroki. 
A to dlatego, by przy skrzyżowaniu do Wdy, Skórcza 

i Bukowca spotkać czarnego „Leśnego Pana". 
Cykl „Śpiewane na snów krawędzi" otwiera autograf 

słownego tłumaczenia akwareli Jana Wałaszewskiego. Pa
weł Wyczyński nazwał ów poetycki opis „Wierzby nad po
lną drogą". Samotne wierzby idą, niby wieśniaczki, do 
zelgoskiej kaplicy / na październikowy różaniec. 

Wrażenie na czytelniku mogą zrobić zasuszone gałązki, 
znalezione przy lekturze Lamartina. Sam autor konstatuje 
nieśmiało: 

I coś mi się tak wydaje, 
że kwiat i źdźbło modrzewi 
tajemna ręka włożyła 
z dalekiego Kociewia. 
Natomiast w „Modlitwie na miarę moich nadziei" jest 

mowa m.in. o Pani z Piaseczna, postawionej przez autora 
w rzędzie obok Matki Bożej z Ostrej Bramy i Częstochowy. 

Wśród lirycznych wyznań ukazujących wizerunek Ko
ciewia, jest sporo odniesień pośrednich, gdzie poeta 
wprawdzie nie określa wprost topograficznie tego regionu 
ani żadnej innej nazwy, ale atmosfera i detale opisu wyraź
nie wskazują na to, że nostalgiczna nuta właśnie Kociewia 
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dotyczy. Szczegółem umiejscowienia jest wówczas silnie 
podkreślona linia autobiograficzna, precyzująca lata mło
dości czy rodzinny dom. Tak jest w utworze „Na zagonach 
moich marzeń", gdzie dłonie oparte o płotu sztachety / co 
z sosnowych wycięto desek albo wiatr w sosnach prze
nośny. A że przedmiotem tych marzeń jest Zelgoszcz wy
snuć można z zawołania: 

Chato 
co w dzieciństwie kusiłaś mnie księżycem... 

W dalekiej Kanadzie też występuje sosna i jałowiec, 
kwitną wrzosy, ale gdy jasne słońce... /pali się w bzu ra
mionach albo Cisza leży na stawie / spętana żabińcem 
(Śpiewka), wiadomo iż obrazy takie znaleźć można tylko na 
Kociewiu. Za oceanem często Wyczyńskiemu szumi bór 
i pachnie żywica, i wówczas snuje się nić wspomnień do 
miejsc gdzie 

Na niebie gałąź chwiejna 
podparta ramieniem wiatru 
balladą przekwitłych wrzosów 
iskrzą się pszczele skrzydła 

(Echo zgubionego dnia) 
Doskonała jest pamięć poety. Precyzyjnie wyłuskuje 

z niej najbarwniejsze obrazy z rodzinnego Kociewia. Jakby 
odtwarza rude sny rozrzucone po ogrodach, uśmiechy nie
bios powiązane w snopy, poszarpane słońce na gałęziach 
czy w kolędzie kociewskiej „W przestworzu zimne wiatry". 
Wyczyński wychodzi w swoich wierszach naprzeciw biało-
śpiewnych brzóz, wsłuchuje się w mowę lipy pachnącej mio
dem. Są to wszystko widzenia zabrane przed laty z Kociewia. 

Natomiast rodzinny region kreślony ciemną i znacznie 
grubszą linią tragizmu wojny widziany jest w tonacji gory
czy i bólu. W cyklach „Jaszczurczym szlakiem", „Strzępy 
skrwawionych wspomnień" czy „W pamięci zawsze żywi" 
znajdują się utwory dedykowane kolegom - poległemu 
w powstaniu warszawskim Zygmuntowi Bączkowskiemu, 
rozstrzelanemu we Francji przez Niemców Zygmuntowi 
Grochockiemu, zamordowanemu w Mathausen Teodo
rowi Czecholińskiemu, Albinowi Ossowskiemu, Józefowi 
Grzędziskiemu, Władysławowi Zawadzkiemu, Janowi Wa-
łaszewskiemu, który uszedł żywo wojnie i okupantowi. 

Jest w tej poezji równie dużo odniesień do konkretnych 
nazw kociewskich miejscowości i faktów z lat wojny. Utwory 
te, niby rozbudowane epitafia, znajdujemy w obu zbiorach 
Wyczyńskiego. Pojawiają się jak poetyckie pożegnania po

ległych i zamordowanych przyjaciół, to jakby skrócona hi
storia kociewskiego ruchu oporu poezją opowiedziana. Pa
weł Wyczyński, przywołując najbliższych towarzyszy czasu 
walki, sam wpisuje się w dzieje konspiracyjnej organizacji 
„Jaszczurka", której przecież był współtwórcą. Ten obraz 
Kociewia, nakreślony ciemną linią jest ponury i mętny, bo 
taki to przecież był czas hitlerowskiej okupacji. 

Jest jeszcze wizerunek historyczny Kociewia, przewija
jący się motywem w różnych utworach, głównie tych oku
pacyjnych, ale w kilku wierszach panuje samodzielnie. Pięk
ny utwór o czarnoleskim cmentarzu (chodzi o Czarnylas 
kolo Pączewa), który pisze kartę historii Kociewia, jest 
poświęcony ojcom i dziadom naszym, a mówi o pojedna
niu. Utrwalił Wyczyński w swojej twórczości postać Józe
fa Stopy z Pinczyna, kociewskiego Drzymały, zamieszkałe
go w cygańskim wozie, który to wóz 

wprzągł się hartem w chłopskiej wiary błysk 
i dyszlem wyrżnął, jak koń kopytem. 
Prusakowi w pysk! 

(Wóz Drzymały) 
Na specjalne omówienie zasługuje obraz sceniczny 

pt. „Pozdrowienie Kociewia", napisany przez Pawła Wy
czyńskiego dla upamiętnienia starogardzkiego pomnika 
Mickiewicza i - co bardzo ważne - dedykowany tym, 

którzy słowem i czynem 
wpisują od wieków w Ziemię Kociewską 
piastowski rodowód swoich korzeni. 

W tej miniaturze teatralnej występuje siedem osób - Piew
ca, Pieśniarz I, II, Kociewiak I, II, III, Pielgrzym oraz Chór 
Kociewianek i Kociewiaków. Ilustrację muzyczną stano
wią motywy z utworów Fryderyka Chopina oraz bliżej nie 
nazwane kociewskie pieśni ludowe. Sam autor określił ten 
utwór jako obraz liryczny na tle Borów Tucholskich, zna
czony echem muzycznych motywów i odgłosem falujących 
pieśni. 

Scenę otwiera Piewca, wprowadzający do dialogu Ko
ciewiaków z Pieśniarzami, w którym ci pierwsi pełnią rolę 
czynnych członków kociewskiej społeczności wypowia
dających się w pierwszej osobie, a ci drudzy spełniają funk
cję komentujących narratorów. Piewca i Pielgrzym jakby 
klamrują całą wypowiedź zbiorową, podsumowując ideę 
regionalnej tożsamości. 

W kwestiach narratorskich pojawia się wielość topo
graficznych szczegółów -jest Szpęgawski Las, ogrom miej-

Roman 
Landowski, 
podczas Biesiady 
Literackiej 2001, 
odczytał referat 
poświęcony 
twórczości 
Pawła 
Wyczyńskiego. 

Fot. Janusz 
Landowski 
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scowości: Starogard, Tczew, Pelplin, Gniew, Skórcz i wielo
barwne wioski - Zblewo, Zimne Zdroje, Szlachta, Osieczna, 
Śliwice, Kleszczewo, Pogódki, Szczerbięcin, Pszczółki, Boro-
szewo, Swarożyn, Rajkowy, Klonówka, Nowa Cerkiew, Rze-
żęcin, Pączewo, Barłóżno, Wolental, Wysoka, Lubichowo, 
Czarnylas, Bukowiec, Ocypel, Stara Jania, Kasparus... Wy
mienienie tych, a nie innych, miejscowości jest wiadome 
tylko autorowi. Są też rzeki lustrzane - Wda i Wierzyca 
- również procesja kolorowobajeczna rozśpiewanego 
ludu / idąca na odpust do Piaseczna. Jest, koniecznie, 
Zelgoszcz, fara św. Mateusza w Starogardzie. 

Bądź pozdrowiony 
Kraju mój jedyny! 

- mówi Kociewiak II. Tym krajem jest - co sprecyzuje Ko-
ciewiak III - ta ziemia, która 

...jak słońce w jarzębinowym drzewie, 

(...) 
śpiewa we mnie rodzinne Kociewie. 

Raz jedyny tylko, i to na zakończenie sceny, pojawiają
cy się Pielgrzym spuentuje całą mądrość: 

Orędziem żywych i umarłych 
w nieustannym wieków śpiewie. 
niech będzie pozdrowione 
na zawsze 
polską krwią tętniące Kociewie! 

I potem Chór Kociewianek i Kociewiaków śpiewa to, co 
śpiewano przez lata całe: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród". 
W didaskaliach autor nadal rocie, temu hymnowi wolnymi 
pragnących być Polaków, szczególne znaczenie - śpiew po
jawia się za sceną przenika na nią, obejmuje wykonawców, 
potem obejmuje całą widownię - śpiewają wszyscy! 

Ten wysoce patriotyczny utwór sceniczny Pawła Wy-
czyńskiego łączy w sobie treści narodowe i regionalne, 
utwór zwięzły i nieskomplikowany w realizacji, jest znako
mitym materiałem dla teatrzyków i estrad uczniowskich. 
W ramach tego, co dzisiaj nazywamy regionalizacją w na
uczaniu, winien być jak najrychlej wprowadzony do szkól, 
żeby artystycznym słowem przybliżyć młodemu pokoleniu 
najważniejszą prawdę o tym, że 

Kiedy wieki przeminą, a z nimi ślady życia, 
kiedy groby wyrównają się w trawie, 
kiedy ścieżki leśne do wsi pójdą innym torem 
pozostanie ziemia, 
kociewska ziemia 

w piastowskich granicach: 
żywicą pachnące dłonie, 
serca miłość wysoka jak drzewa, 
zapach chleba w drzwiach otwartych... 

„Pozdrowienie Kociewia" zawarte w zbiorze „Mowa 
korzeni" nie jest, co prawda, powszechnie dostępne, 
ale tę trudność można pokonać w prosty sposób - tekst 
należy skserować, powielić, ewentualnie opatrzyć wska
zówkami inscenizacyjnymi i rozesłać do placówek oświa
towych. 

W 1986 roku Krzysztof Kuczkowski na łamach pierwsze
go, inauguracyjnego numeru „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego" w swoim szkicu zatytułowanym „Dedykacja 
zza oceanu" pisał, że podczas lektury poezji Pawła Wy-
czyńskiego otwiera się księga pełna swojskich krajobra
zów, arkadyjskich wspomnień, myśli czystych. Dalej słusz
nie podkreślił, że ojczyzną poety jest ziemia Pierwszych 
wzruszeń, pejzaż dziecięcych fascynacji z matką kreślącą 
znak krzyża i ojcem idącym za plugiem w tle. Wiersze te 
inspirowane są kociewska przyrodą, przywołujące echa 
wczesnej młodości autora... 

A do młodości tej, pamiętanej ciągle i utkanej z lirycz
nych obrazów Kociewia poeta wciąż tęskni, pisząc o niej 
jak o zakochaniu: 

Chciałbym byś przyszła jak zapach żyta 
w noc chłodną, gwiaździstą, 
bym mógł cię w ciszy pragnień powitać 
mową uroczystą. 

Światłem byłabyś na gruzach czasu, 
marzeniem olśniona, 
spojrzeniem prostym, powiewem lasów, 
wrzosem ustrojona. 

Prawdziwa, jasna, w życiu jedyna, 
Ofelia bez złudzeń, 
chyża i wiotka, niby leszczyna 
wiosennych przebudzeń. 

Chciałbym byś przyszła jak niegdyś bosa 
odgłosem radości, 
i byś odżyła na snów pokosach. 
O, moja młodości! 

(Chciałbym, byś przyszła) 

Po odczycie 
referatu 

biesiadnicy 
dyskutowali 

na temat 
poezji 

rozkochanego 
w Kociewiu 

poety. 

Fot. Janusz 
Landowski 
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ANDRZEJ GRZYB 

Rzeka 
o p o w i a d a n i e 

I 

Stał na wysokim brzegu rzeki. Patrzył w parów, 
którym w zieleni olch i łoziny przemykał srebr-
noszaiy wąż. Na przeciwległy brzeg wspinał się 

sosnowy las nakryty czapą pierzastego nieba. W mato
wym jeszcze lustrze rzeki błękity mieszały się z ziele
niami, ugry z bielą, najzwyklejsze szarości kamieni poły
skiwały diamentowymi refleksami. A wszystko dookoła 
szumiało, podśpiewywało, wyraźnie, lecz cicho, aby nie 
zmącić harmonii, którą opacznie zwie się ciszą. Zasłu
chany, zapatrzony pochylał się naci tymi dziwami i nad 
sobą. Wydawało mu się, że zagląda w kołyskę, że widzi 
samego siebie rosnącego w oczach niby babciny pla
cek, dojrzewający w piecu czasu w sobotni wieczór. 

Stał na wysokim brzegu rzeki. Patrzył. 
Na nadrzecznej łące czerń nocy przełamała się. Nie

bo pojaśniało, a po chwili poranne zorze zapłonęły da
leko za ścianą lasu niby pożar. Podbielane i zaróżowio
ne zakole rzeki powtórzyło na połyskującej toni wynu
rzającą się słoneczną koronę. Nad rzeką i łąką uniosła 
się mgła. Ponad lasem pierzaste gołąbki chmur zyskały 
różowe otoki. Zza koron olch trysnęły ku łące pierwsze 
promienie. Po chwili słońce, niby ociężały smok, unio
sło swój oślepiająco zloty łeb nad lasem. 

Czerwcowy, leniwy dzień, skąpany w słonecznym 
blasku, przestępując z nogi na nogę, wędruje po łące 
wzdłuż rzeki jak stado krów, porykujące od niechcenia, 
to znowu pluszcząc i pokrzykując na piaszczystej ła
sze, gdzie baraszkuje w wodzie pastusza kompania. 
Za wzgórkiem przez chwilę wyraźniej turkocze wóz, 
rżą konie, które ciągną słoneczną furkę przez piasz
czysty ugór. Niewielki wiatr od boru skąpym odde
chem Północnego Morza łagodzi tężejący skwar 
czerwcowego dnia. 

Pod wieczór gołębie obłoków ulatują za las. Niebo 
rozżarza się wieczorną zorzą, na chwilę różowiąc ciem
niejącą łąkę. Nad lasem ostrożnie migoczą, niby w pa
rafialnej procesji świeczki, pierwsze gwiazdy. Stono
wane, lecz dobrze nasycone baiwy przygasają, by 
w końcu zmieszać się w wieczorną, łagodną szarość. 

Ukryta zmierzchu panna mignie bielą chusty na 
drodze. Pewno jak kometa bieży ukradkiem na spo
tkanie ukochanego w głąb ledwo napoczętej nocy. 
Gdzieś pod lasem niecierpliwy kawaler, pokrzyku
jąc niby przebudzona z pierwszego snu sójka, nawo
łuje dziewczynę. 

W zaciszu domu o słoneczną, na tydzień z okładem, 
pogodę, pochyliwszy głowę przed świętym obrazem, 
w pacierzu prosi gospodarz na czas sianokosów. 

Znużony drogą wspinającą się na wzgórek przysiadł 
na kamieniu. Patrzył na wartki nurt rzeki, na kolebiące 
się w zakolach cienie i otwierał jakby na nowo niezli
czone szufladki w komódce ciotuchny, lecz tam, zamiast 
pierścionków, bransolet, korali, kamyczków, guzików 
i zasuszonych róż, znajdował dawne obrazy okolicy, nie
ostre, sepiowe fotografie krewnych, sąsiadów i nieznajo
mych, opowieści, pomieszane sekwencje rzucane na po
bieloną mgłą zieleń epoksydowym projektorem „Bajka". 

A kiedy, chcąc widzieć więcej, wchodził na kamień 
na wzgórku. I jeszcze stawał na palcach, jak tylko było 
można najwyżej. By zobaczyć więcej, dalej, za rzekę, 
za drugi, nawet za siódmy las. Próbował dojrzeć wieżę 
kościoła w Zblewie albo ratusz pośrodku rynku w kró
lewskim mieście, stolicy Kociewia, Starogardzie, a od 
południa Czersk w dniu gburskiego jarmarku i nawet 
Chojnice z mrowiem małych i wielkich sklepów, od 
wschodu Nowe i rozłożone w miejscu, gdzie Wda wle
wa swe chabrowe wody do Wisły Świecie, od zachodu 
Starą Kiszewę i niedźwiedzia w herbie Kościerzyny. 
Zobaczyć, sprawdzić czy tam, jak dziadek mówił, prze
konać się na własne oczy, czy są naprawdę te wsie 
i miasta. I może pójść tam, jeśli nie zaraz, to kiedyś, 
choćby na chwilę być w tych miejscach, przecież nie 
bajecznych, lecz rzeczywistych. 

Czas, niby nurt rzeki za kamieniem, wirował, płynąc 
w przód i cofając się wstecz, pędząc w dół i unosząc się 
równie gwałtownie ku powierzchni. 

Teraz widział dorodnego jelenia zbiegającego z wy
sokiej krawędzi parowu, jego wklęsłą prawie stromi
zną, ku rzece, pokonującego w kilku susach jej niespo
kojny nurt i zapadającego w ciemnej gęstwinie lasu na 
drugim, łagodnie wybrzuszonym brzegu. I zdawało 
się, że za rączym jeleniem biegł chybki, półodziany 
w skóry pradawny myśliwy, ostrożniejszy niż tropio
ny jeleń, rozglądający się uważnie i pohukujący co 
chwilę tak, aby podążający za nim współplemieńcy 
wiedzieli gdzie jest. 

Innym razem z nadrzecznej mgły nagle wyłaniała 
się postać pomorskiego woja, może tropiącego niedo
bitki wracających z głębi Pomorza Prusów. Grzymisła-
wowy woj przystawał nad stokiem parowu i nasłu
chiwał, uważnie patrząc, próbując przeniknąć zasłonę 
boni za rzeką. 
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Bywało, że popiskiwanie smarowanych dziegciem 
osi i poparskiwanie koni gdzieś na drugim brzegu wy
dawało się mu odgłosem karawany kupców, ciągnących 
z Krakowa do Gdańska. 

Czasem ułomek czarnego garnka, świeżo wyorany 
z pola tuż przy drodze, wskrzeszał strzępy prawie ko
ścielnej mowy kupców wędrujących z dalekiego, po
tężnego Rzymu, pępka dawnego świata do brzegów 
dzikiego, barbarzyńskiego Bałtyku po bezcenny jantar. 

Jeszcze innym razem trwożne pokrzykiwania, do
biegające gdzieś z głębi nadrzecznego lasu, jako żywo 
wydawały się odgłosami napaści mściwych zbójów-ba-
nitów Maternów na kawalkadę gdańskich kupców, idą
cą ku Wielkopolsce. 

Odpoczywając na granicznym kamieniu zapadał 
w półsen i wtedy drogą nad rzeką mijali go herbowi 
przodkowie Sztormowskich, Prychłów, Kamińskich, Fle
mingów, Czapiewskich, Szramków. Drogą, wzbijając 
kurz, przejeżdżała resorowana podwójnie, skórą obita, 
okuta mosiądzem powózka, zaprzężona w cztery siwe 
konie w zdobnej uprzęży, godna nie tyle pomorskich 
panów, co pruskiego dworu. Przechodzili obok dziarsko 
i po chwili wracali, ciągnąc obolałe nogi jakby obute w bu
ty z ołowiu żołnierze szwedzkich i napoleońskich wo
jen, przysiadali przy drzemiącym nieznani żołnierze 
pierwszej i drugiej wojny światowej, jak duchy prze
mykali pomorscy partyzanci. Mijali uśpionego światowi 
cudacy i pomyleni doszczętnie święci, szli biedacy, po
mstując na swój los, szczęśliwi i nieszczęśliwi kochan
kowie, opuszczeni przez Boga i ludzi starcy, czarowni
ce, osławieni złodzieje i szlachetni dobroczyńcy, ciągnęli 
holenderscy, szkoccy i niemieccy osadnicy, szli ludzie 
z kresów szukający nowego miejsca do życia, szli anio
łowie pociechy i czorty zguby, szli wszyscy okoliczni 
gospodarze niepamięci, przez sen ciągnęli weselnicy 
i żałobnicy, by po chwili zniknąć za brzeziną, za dwu-
garbnym, jakby uszczerbionym wzgórkiem, za jałow
cowym zakrętem. 

Sobotnie popołudnie. Szedł z ojcem wzdłuż rzeki 
z osiedla robotniczego w Czarnej Wodzie do Złego Mię
sa. Lecz wpierw czekał niecierpliwie na powrót ojca 
z pracy. Matka wyjechała przed południem, żeby po
móc babci w przygotowaniu urodzinowego jedzenia dla 
całej nieprzeliczonej rodziny. Wyglądał przez okno nie
cierpliwie, chociaż dobrze wiedział, że najpierw zakład 
wygwiżdże dwukrotnie godzinę drugą, przeciągle, pa
rowym dyszkantem, już „za chwilę koniec roboty" i od 
tej chwili czekać trzeba długie pół godziny na pojedyn
czy gwizd jakby urwany w pośpiechu, który obwieści 
koniec fabrycznej zmiany. Nie zamykając drzwi, nim 
przebrzmiał fabryczny sygnał, biegł ojcu naprzeciw, na 
most. Ojciec szedł jak zwykle z grupą kolegów. Roz
mawiali o dopiero co zakończonej pracy, o planach na 
sobotnie popołudnie i jeśli nie zdarzy się awaria, o wol
nej niedzieli. 

-Tato, chodźmy szybciej - ponaglał, mimo, że nie 
nadążał za nimi. - Musimy się spieszyć, przecież idzie
my na urodziny dziadka. 

- Patrzcie go, jak mu pilno w drogę - mówił ojciec, 
nakładając na jego prawie białe włosy swoją, przesyco

ną zapachem smarów, gaczów i żywic czapkę. -Tak, 
tak, zaraz idziemy. Nie zapomniałem. W domu trze
ba jeszcze psa nakarmić, owcę i nutrie. A nie zapo
mniałeś przypadkiem o obiedzie, może nie jesteś 
głodny? Jeśli wszystko to zrobimy, jak należy, po
rządnie, to pójdziemy. 

Zazwyczaj ojciec, o czym dobrze wiedział malec, 
nie spieszył się. Jakby oswajał się na powrót z domem. 
Zaglądał do każdego zakamarka, przebierał się zrzuca
jąc z siebie robocze ubranie, przesiąknięte fabrycznym 
„smrodem" i wkładał przyodziewek domowy, posapy-
wał przy tym, jakby zdejmował z siebie całe osiem go
dzin fabrycznej zmiany, palił papierosa, zjadał mielone
go kotleta z kartoflami i gęstym sosem, znowu palił 
papierosa, potem szedł napełnić resztami z obiadu psią 
miskę, wrzucić owcy trochę siana i marchwi, potem dzie
lił buraki i suchy chleb, by wrzucić je nutriom. Trwało to 
i trwało, prawie w nieskończoność, a przecież lepiej by 
było, gdyby byli już w drodze, gdyby szli, no może nie 
na złamanie karku, ale szybko do dziadka. 

I w końcu byli w drodze. Biegł, podbiegał, bo prze
cież trzeba było się spieszyć, tam za wzgórkiem, za 
kilkoma zakrętami, za lasem czekała już babcia i dzia
dek i... ciekawe, kto będzie pierwszy, oni czy może ci 
z Łęga. Bo pierwszy wita następnych, jakby był domow
nikiem, częścią tego najważniejszego, rodzinnego domu, 
tej rodzinnej siedziby, kolebki cioć i wujów, przystani, 
z której wyruszali i do której wracali z kresów świata. 

Na zakręcie koło Gołębiewskich brzdąc wbiegł na 
przykryty śniegiem lód. Wywinął nielichego kozła, tłu
kąc sobie na szczęście tylko pupę, ale zacisnął zęby, 
pozbierał się szybko, nie pisnąwszy nawet, bo przecież 
był w drodze do babci. Nie, tego kozła to wywinął kilka 
miesięcy temu pod koniec marca, może na początku 
kwietnia, może zresztą rok wcześniej albo później. Te
raz przecież był czerwiec, słoneczny, parny przełom 
wiosny i lata. Szli przecież na imieniny dziadka Jana. 
Takie pomylenia zdarzały się małemu z roztargnienia, 
z wiecznej chciwości w poznawaniu świata, w nieroz
ważnym, z czasem wręcz nieprzytomnym, pośpiechu 
wędrowcy, który nim doszedł, już sobie wyobraził miej
sce, zdarzenie i ludzi. Sto pociech było, kiedy mały z roz
dziawioną gębą dopasowywał swoje wyobrażenia do 
rzeczywistości. 

Tam, gdzie droga skręcała pod wiadukt kolejowy, 
by przejść tuż przy rzece, rozciągała się Narlochowa 
domena. Nie było to niesamowite pustkowie z przera
żającego snu, ale miejsce to wyglądało szczególnie w dni 
szare i mgliste na zgoła fantastyczne; z jednej strony 
niespokojna rzeka, a za nią oplecione siwymi oparami 
łąkowe moczary, z drugiej strony, z tyłu, ciemny, posa-
pujący rytmicznie smok fabryki, z trzeciej strony beto
nowy wiadukt z dwoma pustymi oczodołami i w końcu 
z czwartej strony wydrążona w ziemi dziura niby roz
pruty miech, wiecznie sypiący w oczy piaskiem. Od 
czasu do czasu ciągnął w głąb sinizny miecha korowód 
przeraźliwie poskrzypujących konnych wozów, który 
przystawał pod rudawą skarpą, by napełnić się żwirem. 
Kiedy stał w bezruchu w tumanach piasku szare posta
cie łopatami jak z ołowiu, potęgując wirującą chmurę 
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piachu, ładowały wozy i przyczepy mozolnie, lecz upar
cie, jakby celebrując tajemniczy rytuał. 

Miejsce to należało przejść możliwie szybko. Nie 
oglądając się. Nie przystając. Jakby w obawie przed przy
tłaczającym ciężarem tego krajobrazu. 

Przy domu Narlochów przechodziło się pod wiaduk
tem klejowym na szlaku Tczew - Pila. Ten solidny, 
betonowy wiadukt odbudowywała po wojnie mama, 
„mamuśka" jak błagalnie wymawiał brzdąc, trzymając 
się spódnicy, uparcie dopraszając się, żeby wzięła go 
na ręce. Wszyscy wtedy z okolicy pracowali przy tym 
wiadukcie, przy odbudowie mostu sto metrów dalej, na 
drodze Berlin - Królewiec też było wiele pracy, a kiedy 
była praca, były też pieniądze i chleba więcej w domu, 
a i na przyodziewek można było uskrobać kilka groszy. 
Kiedy skończyła się długa, pełna beznadziei i okrucień-
stwa wojna, zrodziła się w okolicznych ludziskach na
dzieja na lepsze, „na nowe życie", z namysłem, ważąc 
słowa, mawiał dziadek, zażywając tabakę, a zaraz po
tem, dodawał, to „cud, że na tych naszych piaskach, 
w tych naszych laskach zaczęto budować dużą fabrykę 
i wszyscy mieli pracę, za grosze, ale zawsze, i świat się 
otworzył przed okolicznymi, choćby przez to, że zje
chały tu najprzeróżniejsze ludzie i ludziska z całej Pol
ski, żeby budować i po wojnie od nowa żyć". To był dla 
okolicy wielki czas przemiany. Z biedy zwolna wygrze
bywali się ludkowie cisi, z małorolnych i parobków za
mieniali się w robotników, pomocników, majstrów i kie
rowników. Tak mówił wujek Konrad, ten, co to zdążył 
być w kompanii reprezentacyjnej na pogrzebie Piłsud
skiego, ten który potem jako kapral przeszedł kampa
nię wrześniową, broniąc twierdzy Modlin i Warszawy, 
by w trzecim roku trafić do wermachtu, a potem uciec 
w Jugosławii do partyzantów Tity i służyć w osobi
stej ochronie wodza, i na koniec wrócić z wojny do 
domu ledwo w gaciach, bo mu wszystko po drodze 
nowa władza zabrała, choć trzeba przyznać, że zo
stawiła najważniejsze - życie. Wielokrotnie ranny na 
wojnie, zawsze szczęśliwie dochodził do siebie, ale 
śmierci był najbliżej pod Łodzią, kiedy wracał ocalo
ny z wojennej tułaczki do domu i został zatrzymany 
przez wojsko ludowe. Tam pod Łodzią o mały włos 
nie został rozstrzelany, bo miał dziwne papiery od 
Tity i jeszcze dziwniejsze medale. Miano go rozstrze
lać jako bandytę, zdrajcę narodu, wroga ludu. W ostat
niej chwili znalazł się jeden mądrzejszy, zresztą Ro
sjanin, i go ocalił. Wujek Konrad, kiedy to mówił, 
dotykał swych piersi i ramion, jakby chciał pokazać 
swój los wystrzelany na jego ciele, ale nie zdejmo
wał koszuli, bo przecież nie musiał wszyscy wiedzieli, 
mówił prawdę. 

Za betonową drogą i porośniętą wrzosami górką dłu
gich Narlochów był las, właściwie lasek, sosnowy zagaj
nik pełen rosochatych, pokręconych samosiejek, jałow
ców pokracznych, parchatych, oblepionych hubami brzó
zek. W tych chojnach, kiedy wojna miała się już ku 
końcowi, kiedy tu, jak mówili miejscowi, stanął front, 
kilka razy bronili się i uparcie nacierali Niemcy, potem 
Rosjanie, chcąc przejść albo utrzymać ten, a za chwilę 
tamten brzeg rzeki Wdy. Lasek poryty był lejami po 

eksplozjach pocisków artyleryjskich, labiryntem tran-
szej, okopami piechoty i głębszymi dołami po stanowi
skach ogniowych dział. Przy drodze, bliżej i dalej pod 
omszonymi kopczykami obok siebie leżeli bohatero
wie obu armii. 

Droga wzdłuż rzeki przez las dłużyła się małemu 
zawsze niemiłosiernie. Toteż omijając wyboje w szutro
wej drodze, szerokiej na jeden koński wóz, przeskakując 
korzenie i kamienie, biegł wprzód, próbując zdopin
gować ojca do wydłużenia kroku. Ojciec szedł jed
nak równo, niezbyt pośpiesznie, niosąc pod pachą 
ciemnozieloną teczkę z dermy, w której był skromny 
prezent dla dziadka i oczywiście półlitrowa butelka czy
stej żytniej wódki. Była w teczce jeszcze niewielka, 
papierowa, szara, kusząco szeleszcząca torebka z any
żowymi cukierkami, może z irysami albo i najzwy-
czajniejszymi malinowymi szklakami, które miały 
obłaskawić i uciszyć tabtin dzieciaków, ciut młod
szych i odrobinę starszych kuzynów i szczebioczą
cych, pyzatych kuzynek. 

W połowie drogi przez las, przy rowku na Pryllowej 
granicy, na wysokiej nadrzecznej skarpie czekał już na 
nich kamień. Malec wiedział dobrze, że ojciec na chwi
lę przysiądzie na tym kamieniu, by odpocząć, popa
trzeć na pstrągową rzekę i przeciwległy brzeg, toteż 
pierwszy przysiadł przy kamieniu na mchu i czekał, aby 
ojciec otworzył teczkę i pozwolił mu sięgnąć do papie
rowej torebki. 

-Tylko nie za wiele, no spróbuj, nim inni rzucą się 
na te cukierki, jak pszczoły na cukier - mawiał, a mały 
brał dwa-trzy cukierki i szybko upychał je w gębie, jak 
najgłębiej, jakby się bał, że mu choć jednego pożałuje i, 
nie daj Boże, każe oddać. Ojciec siedział chwilę i pa
trzył na rzekę. 

- Popatrz, knapie, tam za kamieniem w tym zawi
rowaniu widzisz, jak pstrąg zbiera ważki. Spora sztuka. 
Byłby z niego obiad dla całej rodziny. A tam, w trzci
nach, widzisz, dzika kaczka z przychówkiem. Będzie 
tego drobiazgu z tuzin. I brzdąc widział to, co ojciec mu 
pokazywał, a nawet więcej. Wydawało się malcowi, że 
jest częścią tego nadrzecznego świata, że te zwykłe, 
a niezwykłe dziwy są dla niego, że kaczka pokwaku-
jąc, pokazuje swym maleństwom jego właśnie i ojca, 
odpoczywających na wysokim brzegu. 

-Widzisz, synu, ale mało widzisz. Życie cię nauczy, 
będziesz widział więcej. Ucz się, rozpoznawaj znaki, bo 
w każdej chwili na wiele sposobów mówi świat do cie
bie, słuchaj i nie bądź głuchy, może słuchając, unikniesz 
wielu śmiesznych i paskudnie nieśmiesznych błędów. 

Niewiele z tego brzdąc zrozumiał, ale słuchał, zacie
kawiony tym, co mówił ojciec. Pociągał nosem, z roz
dziawioną gębą połykał te słowa, kryjąc je w sobie na 
później. 

Dalej szli już raźniej, czas jakby przyspieszał, że za 
każdym krokiem, za każdym jasnym oddechem prze
sieki byli już bliżej końca lasu, za którym jak zawsze 
najpierw widać będzie ciemny krzyż na rozstajach z ja
śniejącą figurą Chrystusa, potem dym snujący się ku 
niebu z komina, potem szary komin niby szczyt masztu 
nad gontowym żaglem dachu, cały dom z ogrodem 
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Dom cały zanurzony był w świerkowym zapachu 
choinki. 

Przeglądając babciną księgę nad księgami po raz 
ostatni malec podziwiał świętego Jerzego, walczącego 
ze smokiem na jaskrawo zielonej i błękitnej, ociekają
cej smoczą krwią ilustracji. Całe „Żywoty Świętych" ską
pane były w złoceniach i chwalebnych mękach. Tyle 
w nich było świętości, że trudno było małemu księgę 
unieść, toteż zawsze musiał prosić dziadka Jana, aby 
wydobył bajeczne tomiszcze z czeluści szafy. Ubierając 
już buty w sieni, wciąż rozglądał się mały chyłkiem, czy 
gdzieś w zakamarkach nie czają się rzymscy siepacze, 
czy nie wybłyśnie gdzieś zza burek i płaszczy szczyt 
tarczy czy grot włóczni. Dopiero za kolejnym swetrem, 
za podbitą króliczą skórką burce, w trzech szalach, z cza
pą wełnianą na uszach, prowadzony przez podwórze 
przez matkę, czuł się bezpieczny. Smoki pozostały 
gdzieś w brzuszydle szafy, zamknięte do następnego 
razu przez dziadka. Naśmiewając się z pilnego ślęcze
nia malca nad świętych żywotami, dziadek często gło
śno na tyle, żeby słyszała babcia, mówił: „Mamyż uwa
żać za prawdziwy, czy też nie, ten szereg przygód? Niech 
o tym rozstrzygnie czytelnik. Lecz, wedle nas, zasługu
je on nieskończenie więcej na odrzucenie niż na przy
jęcie". Nie wiedział malec wtedy, że dziadek cytuje na 
przekór babci te zdania ze „Złotej Legendy". Księga 
była po niemiecku, a brzdąc nie potrafił jeszcze czytać 
po polsku. 

„A księga ta była w domu", jak, przymykając po
wiekę nad niewidzącym, szklanym okiem, mówił dzia
dek, „z dwóch niewątpliwie prawdziwych przyczyn. Po 
pierwsze babcia była świętsza od wszystkich opisanych 
w opasłej księdze świętych, a świętość ta brała się z ko
lei z niepoślednich przesłanek: świętość babki była oczy
wista od jej narodzenia, bowiem jej matka, która czę
ściej siedziała w kościele niż w domu, powiła ją na ko
ścielnej drodze wracając z nieszporów i nawet ksiądz 
proboszcz nie znał tylu świętych, co babcia, a jeśli znał, 
to o wielu nigdy nie wspominał, chyba, że czynił to 
w którejś z tych cichych modlitw, z których słynął, a któ
re niektórzy brali za przedobiednie i poobiednie drzemki: 
po drugie te żywoty świętych ważyły dobrze ze dwa 
razy po pięć kilo, co świadczyło dobitnie, że wiedza 
w świętej księdze zawarta była bezsporna i do tego spi
sana była po niemiecku, piękną, wybujałą szwabachą, 
i do tego nad podziw przecudnie była ilustrowana". To 
dziadek zawieszał głos niby doświadczony retor pod
czas laudacji, brał głęboki oddech i nieśpieszno wyjmo
wał srebrną tabakierkę, nasypywał sporą porcję w do
łek za kciukiem, po czem z namaszczeniem godnym 
tylko tej czynności zażywał tabaki, parskał w kraciasty 
sznaptuch, aż drżała powała i mrużąc oko, i wznosząc 
rękę do góry z palcem bodącym sufit, dodawał: „A ta
baka to dobre ziele, można ją zażyć nawet w kościele. 
A kto nie tabaczy, ten... guzik znaczy". Znowu parskał 
w sznaptuch i pokasływał, a łzy mu wcale nie od tabaki 
turlały się po policzkach. 

Brnęli przez kopny śnieg i mimo, że już skręcili przy 
krzyżu w drogę do domu, malec wciąż przystawał, oglą
dając się sprawdzał, czy jeszcze widać światło w okien

ku z narożnej izby, gdzie babcia, dziadek i ciotuchna 
dalej rozprawiali o rodzinnych sprawach. Może dziadek, 
domyślał się, otrząsając się od niedawnego gwaru, sie
dział teraz przy piecu i z uwagą po raz któryś czytał, 
przysłany przez syna z Australii, list. Ten, w którym 
opisywał wpierw wyprawę z obozu przejściowego w 
pokonanych Niemczech do Anglii, potem morską tu
łaczkę z Anglii przez Ocean Atlantycki, Gibraltar, Morze 
Śródziemne, Kanał Sueski, Morze Czerwone i Ocean 
Indyjski do Australii, do Adelajde, gdzie z niemiecką 
żoną rozpoczął nowe życie. To właśnie z powodu żony, 
córki szewca, u którego, wywieziony na roboty, całą 
wojnę szył buty dla niemieckiej armii, popłynął na dru
gi kraniec świata. Jakże mógł wrócić? 

Kiedy wchodzili w las nad rzeką. Matka spytała syna, 
czy zabrał wszystkie gwiazdkowe podarki i dodała: 
- Ojciec już pewno dojechał do domu, o, widzisz tę 
koleinę, tu jechał i teraz pewno już pali w piecu. 

Śniegu napadało w te święta tyle, że gdyby nie ślad 
ojcowego zaksa, można by drogę zgubić. Ten motor to 
była ojca duma, wieczne jego zajęcie i utrapienie. 

Malec ciągnął sanki z siostrą. Im dalej wchodzili w las, 
tym bardziej ta mała kobietka w sankach rosła, ogrom
niała, przybierała na wadze. Do tego jeszcze siostrunia, 
cmokając i wymachując podniesioną ze śniegu sosno
wą gałązką, najwyraźniej poganiała brata niczym zaprzę
gowego konia. Z siostrą zawsze był jakiś ambaras, to 
nie to, że była młodsza i z tego powodu naturalnie sku
piała na sobie uwagę mamy, ale to, że od kiedy nagle 
przemówiła, to z jej buzi wydobywały się potoki słów, 
rzeki zdań, morza stanowczych próśb i rozkazów. I nie 
sposób było jej odmówić, bo jeśli ktokolwiek spróbo
wał, to uderzała w płacz tak przejmujący i donośny, że 
drżały pagórki, pochylały się drzewa, rozpadały się ka
mienie i kruszały najtwardsze serca. Miała jeszcze jeden 
sposób na opornych i sięgała po niego wtedy, kiedy 
płacz wydawał się jej mało skuteczny. Ot, płacz nagle 
milkł, różowa buźka tężała, siniała prawie i jej ciało na
gle prężyło się i wpadało w drgawki. Wielu sądziło, że 
to padaczka, ale mały dobrze wiedział, że to po prostu 
był ostateczny sposób na dopięcie swego. 

Malec ciągnął sanki, dając się bezkarnie popędzać, 
wysłuchując pocmokiwań i niezliczonych „wiśta-wio", 
ciesząc się w głębi duszy, że ciemnej ciszy nadrzeczne
go lasu nie rozdziera jej przejmujący płaczokrzyk. 

Dobrnęli do granicznego rowku Prylla. Nagle na za
śnieżonej drodze zamajaczyła postać człowieka, kręcą
cego się niby w koło, świecącego latarką. Przystanęli. 
Cóż to za dziw, a może zbój albo szaleniec, może jedno 
i drugie. Strach przemieszany z ciekawością popychał 
ich w kierunku dziwadła. 

- Chodźcie, chodźcie, nie bójcie się, to ja - przemó
wił ze śnieżnego mroku ojciec. Strach prysnął niby 
mydlana bańka. Malec porzucił sanki z siostrą i omijając 
wciąż stojącą niby słup soli mamę, pobiegł do ojca, któ
ry na środku zasypanej śniegiem drogi, pochylony nad 
zaksem, odprawiał swój tajemniczy rytuał naprawiania 
świata. Motor, jak zwykle zresztą, w najmniej oczekiwa
nym momencie zepsuł się i teraz ojciec, poprawiając 
skórzaną pilotkę, w rozpiętym, podgumowanym płasz-
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czu motocyklisty, w jednej ręce dzierżąc klucz od świe
cy, w drugiej latarkę, próbował wykręcić świecę, bo 
pewno to będzie to. Mróz nie pomagał mu, dlatego 
pochuchiwał co chwilę w zgrabiałe dłonie i posapywał 
gniewniej niż zwykle w takich przypadkach. 

- Ot, widzisz synu, bestia znarowiła się. Nawet 
w święta musi pokazać swoje, ale myją zaraz zmusimy 
do posłuszeństwa. Przytrzymaj klucz, o już, widzisz, świe
ca zalana i to osuszymy, wyczyścimy, przedmuchamy 
i zaraz się wkręci ją z powrotem i zobaczysz, że zaraz 
zaskoczy. 

Tak mówił niby afrykański czarownik, no może 
w tym przypadku raczej eskimoski, robiąc dokładnie 
to, co mówił i kiedy już kopnął dźwignię rozrusznika, 
motor prychnął i na tym koniec. 

-To nie to? - powiedział zaskoczony i zrezygnowa
ny zarazem. 

Do naprawiaczy doszła matka, ciągnąca porzucone 
przez malca sanki z siostrą. 

- I co teraz? - zapytała. 
- Ano nic - odpowiedział ojciec. - Pójdę z wami, 

pchając motor. Mały mi pomoże. 
Nie wiedział, jak mu to przyszło do tej przecież nie

wielkiej głowy. Może z powodu opowieści dziadka, 
może dlatego, że przecież Gwiazdor obdarzył wszyst
kich, a szczególnie dzieci, szczodrze w wigilijny wie
czór, w każdym razie gorliwie poprosił świętego Krzysz
tofa, Pawła, Franciszka, Antoniego, wszystkich świętych 
na czele z Mikołajem z babcinej księgi, aby pomógł 
w biedzie tak, żeby motor zaskoczył i żeby ojciec mógł 
pojechać i napalić w piecu. Tak bardzo chciał, że przy
pomniał sobie słowa starego proboszcza, który, przy
party do muru cudzym nieszczęściem, mawiał: Jeśli 

bardzo, bardzo będziesz pragnął, nawet kiedy wszyst
ko wyda się stracone, ocali cię cud". Chciał, pragnął i od
ważył się. 

- Tato, tato, spróbuj jeszcze raz, kopnij albo pomo
gę ci i zapchniemy motor. Tato, proszę. 

I ojciec spróbował, a motor, pewno za sprawą któ
regoś z proszonych świętych albo i wszystkich naraz, 
zaskoczył, zagrał równo, bez pokasływania i powiózł 
ojca do domu. 

Otrzepując niezdarnie śnieg z płaszczyka, zziajany 
tym popychaniem z wszystkich sił zaksa, zasysając 
otwartymi ustami tumany śniegu stał wpatrzony 
w umykające światełko motocykla. Rozpierała go 
duma, bo przecież to on bardzo poprosił o cud i zo
stał wysłuchany. 

Wiele lat później, kiedy malec przemieniony w mło
dzieńca przemierzał drogę nad rzeką przez las między 
Czarną Wodą a Złym Mięsem, jak dawniej, śpiesząc się, 
aby jak najprędzej dojść do domu babci, jak dawniej na 
chwilę przystanął przy Pryllowym rowie, żeby chwilę 
odsapnąć; spojrzeć na dobrze znane, a wciąż inne, za
kole Wdy. Patrząc na wartki nurt, na buszujące po za
gonie zające, na skaczące w rzecznych wirach pstrągi, 
na zimorodka przemykającego nad ujściem strumienia 
pewien był, jak dawniej, że to dla niego ktoś rozsypuje 
wciąż od nowa grę-układankę, aby mógł cierpliwie do
pasowywać, układać fragment po fragmencie puzzle 
i dziwić się wciąż od nowa, że ugór jak w kalejdosko
pie zamienia w orne pole, las sosnowy w brzozowy 
zagajnik, zakole rzeki w rozlewisko, ranek w zmierzch, 
wiosnę w lato, a potem w jesień i w końcu w zimę. 

I kiedy tak stał na wysokim brzegu, rzeka, ta rzeka, 
płynęła przez jego ciało i duszę, płynęła przez niego. 



15 maja w Szkole Podstawowej nr 12 w Tcze
wie w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie 
z regionalistą, rzeźbiarzem ludowym, poetą Zyg
muntem Bukowskim. 

Spotkanie zorganizowały nauczycielki zajmujące się 
naszym regionem od wielu lat - Jolanta Bednarczyk i Bar
bara Mierzwicka-Schmidt - nauczycielka biblioteki. Na 
spotkaniu przedstawiciele - uczniowie klas IV, V, VI dowie
dzieli się o pracy poety, o jego zamiłowaniu od młodych lat 
do rzeźbienia. Pan Zygmunt przywiózł do szkoły 15 swoich 
pięknych rzeźb, z którymi się nie rozstaje, w nich zawarł 
część swojego życia. Niektóre z prac są wykonywane na
wet przez kilka miesięcy. Jest to praca bardzo żmudna i wy
maga dużej wytrwałości, cierpliwości. Najpierw trzeba wy
konać rysunek rzeźby przestrzennej, a następnie rzeźbić 
w drewnie, najczęściej w gruszy. Pan Zygmunt to bardzo 
pracowity człowiek, od 30 lat jego pasją są rzeźby o tematyce 
pracy na wsi, obyczajach, które były i są na Kociewiu; 

JOLANTA BEDNARCZYK 

Spotkanie z poetą, rzeźbiarzem 
Zygmuntem Bukowskim 

zawody, które już wyginęły, np.: mleczarz, kołodziej. W ko
ściołach Pomorza można oglądać jego płaskorzeźby; rzeźby 
figuralne, ołtarze, Drogę Krzyżową- 14 stacji w Suchej Hu
cie, w Pruszczu Gdańskim, w Warszawie, w Gdańsku Wrzesz
czu, Gdańsku Przymorzu czy Gdańsku Oliwie, Toruniu. 

Rzeźby Zygmunta Bukowskiego sławią jego imię i nasz 
kraj w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Belgii. 

Pan Zygmunt recytował uczniom swoje piękne wier
sze: „Drewniany świat" czy „Wygnanie". Uczniowie zasy
pywali pytaniami artystę, który chętnie odpowiadał na py
tania. To spotkanie przybliżyło uczniom wiedzę o poezji, 
która ukazuje się w prasie regionalnej tj. „Zapiskach Ko-
ciewskich" i „Kociewskim Magazynie Regionalnym". Na 
koniec spotkania ustawiła się kolejka uczniów po autogra
fy; każdy z uczniów chciał mieć na pamiątkę autograf rzeźbia
rza, poety. Uczennica klasy szóstej podziękowała w imieniu 
nauczycieli i uczniów Zygmuntowi Bukowskiemu, wręcza
jąc bukiet kwiatów ze słonecznikiem. 

Zygmunt Bukowski 

POD ŚCIEŻKĄ SŁOŃCA 

Zakątku pod ścieżką słońca 
Kto po mnie będzie cię wielbił 
Opiewał jak ja 
Codziennie witał przybyłe kwiaty 
Kłosy zrodzone 
Czy tu królująca 
Znajdzie godnego 
By się objawić jak innie 
Czy klęcząca na kładce 
Zapatrzona w zwierciadło 
Podające nenufar 
W urodę pól ubrana 
Przyjdzie w zamieci złotej 
By posiać ziaren poczęcie 
Czy poda klucz niegodnemu 
Do skarbca ustronia 
Aby profanować nasze ołtarze 
Wznoszące na białych paterach 
Skrzące klejnoty poranka 

Wiersz 7. tomiku pt. W gęstwinie słów wiernych 

Podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 12 
Zygmunt Bukowski opowiadał uczniom 

o swoich rzeźbach. 

Natomiast w Tczewskim Centrum Kultury Zbigniew 
Flisikowski wykonał własną kompozycję 

do poezji Zygmunta Bukowskiego. 
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N ajnowszy zbiór poezji Zygmunta Bukowskiego 
pt. „W gęstwinie słów wiernych", który się ukazał 
w 2001 roku w Warszawie staraniem prywatnego 

sponsora Włodzimierza Otulaka, jest w przeważającej mie
rze wyborem utworów opublikowanych w sześciu poprzed
nio wydanych tomikach. Edytorsko starannie zrealizowany 
zbiór (drukarnia Drukpol w Sulejówku) zawiera 102 wiersze, 
z czego 81 jest już znanych czytelnikom. Autor wyboru 
i Posłowia, Donat Niewiadomski, zamieścił także 21 utwo
rów nowych, dotąd nigdzie nie publikowanych, sygnując 
je notą „Z rękopisu". W sumie miłośnicy talentu kociew-
skiego poety i rzeźbiarza z Mierzeszyna otrzymali przegląd 
całokształtu jego twórczości z okresu 1982-2000. 

W gęstwinie słów wiernych 
W Poslowiu Donat Niewiadomski powołuje się w kilku 

miejscach na czarnowodzką biesiadę literacką 1999 „Wiel
cy nieznani twórcy Kociewia", gdzie m.in. niżej podpisany 
omówił „Wizerunek Kociewia w poetyckiej twórczości Zyg
munta Bukowskiego". Stąd wniosek, że biesiadne opinie 
kreowane w Czarnej Wodzie liczą się już w kręgach krajo
wych recenzentów i teoretyków literatury. Donat Niewia
domski powołuje się też na inne oceny krytycznoliterackie 
o twórczości Bukowskiego, precyzowane przy okazji bie
siad lub pochodzące z łamów kociewskich czasopism. Wy
mienia prof. Tadeusza Linknera z Uniwersytetu Gdańskie
go, prof. Marię Pająkowską-Kensik z Akademii Bydgoskiej, 
Krzysztofa Kuczkowskiego, Jerzego Cherka. 

Nie są to jedyne przykłady spożytkowania dorobku 
biesiad literackich w Czarnej Wodzie; na oceny pochodzą
ce znad Wdy z zachodnich krańców Kociewia powoływa
no się kilkakrotnie, także w środowiskach uniwersyteckich. 
Fakty te wielce przemawiają za tym, by biesiady nadal orga
nizować, a zgromadzony dorobek jeszcze szerzej upowszech
niać dla dobra regionu i powstającej w nim literatury. 

„W gęstwinie słów wiernych" to ważna publikacja, a po
nadto edytorsko troskliwie wydana. Jest ilustrowana re
produkcjami rzeźb Zygmunta Bukowskiego, bowiem - jak 
powszechnie wiadomo - poeta jest również znanym i ce
nionym rzeźbiarzem. Na okładce według projektu Grzego
rza Morawskiego widnieje zgrabnie wkomponowana repli
ka graficzna płaskorzeźby Bukowskiego „Orka". 

R. L. 
Zygmunt Bukowski: W gęstwinie słów wiernych. Wybór i posło

wie Donat Niewiadomski. Warszawa 2001. nakład br., sir. 144. for
mat 16.5 \ 24.5 cm. opr twarda, ilustr 

Należałoby jeszcze dodać: najmniejsze, bowiem wśród 
55 urokliwych utworów jest kilka naprawdę minia
turowych - trzy-, pięciozdaniowych. Jest to zaled

wie kilka linijek druku. 1 zapewne te teksty o najmniejszych 
rozmiarach najbardziej aspirują do miana miniatur lite
rackich czy prozy artystycznej. Realizują bowiem w wy
razistym skrócie ulotność myśli, dostrzeżony obraz czy 
liryczne westchnienie. 

A jak określił swoje poezjowanie prozą sam autor? Oto 
co przekazał Andrzej Grzyb w swoim słowie wstępnym: 

Pisanie to sprawa niewątpliwie subiektywna. Ten 
zbiór nie Jest wynikiem wcześniej obmyślonego planu. 
On po prostu powstał. 

Każda z tych małych próz urodziła się w innym czasie, 
a przyczyną Jej powstania był często nagły impuls. Ca
łość wydawała mi się przynajmniej dostatecznie spójna. 

Trudno w moim pisaniu nie dostrzec odniesień re
gionalnych, nigdy nie ukrywałem mojego przywiąza
nia do Kociewia. Mam nadzieję, że to jedna z ich zalet, że 
moje prózki napisałem na tyle zgrabnie, że znajdą Czytel
ników. 

Moim skromnym zamiarem było zainteresować, skło
nić do refleksji i zabawić. 

Czy nie przesadziłem z ambicją? Proszę ocenić. 
Czytelnicy mają okazję ocenić owe miniatury za przy

czyną oficyny wydawniczej Przedsiębiorstwa Handlo-
wo-Uslugowego „Promocja" Jerzego Cherka, który oso
biście zajął się redakcją i opracowaniem graficznym zbioru. 
Urody dodają ilustracje Józefa Olszynki oraz wysmakowa
ny układ edytorski Olgierda Lichego. 

Po tę książkę naprawdę warto sięgnąć. 

Roman Landowski 

Andrzej Grzyb, Prozy mule i mniejsze. PHU „Promocja'', Sta
rogard Gdański 2002. nakład 500 egz... ark. druk. 6, str. 96, format 
12.5 x 19.5 cm. opr. twarda, ilustr. 
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Ścieżka nad Wdą 

Między koronami sosen prześwieca pół księżyca. Plusk fal dobijających do brzegu wybija wyraźny rytm. Kiedy 
wyruszałem, słońce dopalało się za przesmykiem nad ścianą lasu. Teraz zmierzch zczernił już kolumny sosnowych 
pni i jałowców. Furkot nocnych ptaków na chwilę wypełnia szumiącą ciszę. 

Do wakacyjnego domu już niedaleko. Może dlatego, czując już bezpieczne ciepło domu i smak gorącej 
herbaty, idę jakby szybciej. Może idę szybciej ze strachu. Tego strachu, który przekazali mi kamienni przodko
wie, wędrujący tą dróżką tysiące lat temu szybko, szybciej, żeby zdążyć przed najeżoną niebezpieczeństwami, 
pełną cieni i gróźb, nocą. 

Drzewo na wzgórku 

Gdzieś opodal Pinczyna. W zwyczajny, najzwyklejszy pod słońcem dzień. 
Drzewo w polu, na wzgórku. Rozłożysta, dość wysoka jabłoń. Skąd jabłoń? Może tam kiedyś, niedawno-dawno, 

było siedlisko, dom, stodoła, obora, sad, warzywnik i ogródek kwiatowy. 
Jabłoń w polu. Pośród posianej już oziminy i zagonu pod jarem. Samotna jabłoń. 
Linie miedz kończą się w chmurach. Gdzieś w połowie korony prześwituje w zieleniach daleki czerwony dach. 

Bliżej droga prowadzi do wsi ukrytej za pagórkiem. Zdradza to wyrastająca z wądołu kościelna sygnaturka. 
Z dołu oracz wspina się za koniem, za pługiem, ku drzewu. Słychać posapywania obu i postękiwanie odkła

danej jesiennej skiby. 
Któż to nie wahał się, storzył wszystko? 

Droga na Szteklin 

Droga na Szteklin z Radziejewa. Wychodzona, wyjeżdżona miejscami głębiej niż na metr. Wąska, brukowana 
na początku, porośnięta po obu stronach przez rosochate wierzby. Dawna droga, malowniczy, śródpolny jar. 
Pośród szelestu liści czasem słychać jakby tętent koni i skrzypienie smarowanych dziegciem osi wozów. Bywa, że 
zza zakrętu wraca z innego czasu chrzęst zbroi i strzęp niemieckiej, francuskiej i polskiej wojennej pieśni. W tu
manie poderwanego wiatrem piasku na rozstajach przy krzyżu powtarza się zwrotka pielgrzymkowej pieśni. 
A wszystko to w niezliczonych zieleniach, szarościach, piaskowych żółciach i brązach. Droga kolorów. Pod wszech-
obecnycm błękitem nieba. 

Via media. Nie via merakatorum. Nie via Regina. Tak wiekowa, że zapomniała o narodzinach. Zwykła, 
niezwykła pomorska droga, ze wsi do wsi, przez wieki historii. Pospolita droga z miejsca do miejsca, 
z czasu w czas. 

Rys. Józef Olszynka 
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