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Przysłowia 
o wstydzie i psuciu 

Gdyby na serio traktować wszystkie przysłowia polskie o wstydzie, mocno by się 
przerzedziły obecne zastępy polityków i rządzących. Należałoby wytyczyć specjalny 
cmentarz dla tych, którzy musieli „umrzeć ze wstydu". Byłby już w znacznym stop
niu zapełniony w poszczególnych kwaterach: przywódcy chamstwa, kanciarze, afe
rzyści świadomi, żądni władzy, oszuści na wyrost oraz w pozostałych. 

Wystarczy obejrzeć dyskusję w sejmie - wobec którego coraz częściej przymierza 
się stary dowcip o cyrku - czy jakąś telewizyjną debatę, gdzie każdy przekrzykuje 
każdego, żeby po kolei poznać tego „kto wstydem gardzi, ten ze złego uczynku się 
chwali". Są żarłoczni i nienasyceni, nigdy nie powiedzą, że „najadłem się wstydu". 

Dziadowie nasi mówili, że „wstyd jest pierwszą oznaką zepsucia, a bezwstyd ostat
nią". Wyróżnieni tą ostatnią oznaką paradują nadal po politycznych salonach, wygła
szając jakieś bzdury o racji stanu, dobru narodu i odpowiedzialności wobec wybor
ców. Afera goni aferę, superbogaci udają biednych, gdy kradną w imię wyższych 
celów, a wszystko jest pod kontrolą. Chodzą reprezentanci narodu zadowoleni wresz
cie, że „zepsutego nic już nie zepsuje". Więc się rozglądają, co jeszcze można zepsuć 
w tym kraju, jak ograbić nawet tych najbiedniejszych. 

Po trzystu latach wraca sprawdzone porzekadło: „Na zepsowanie sto każdemu 
sposobów, do naprawienia trudno najlepszemu zdobyć się na jeden". I tak „dookoła 
Macieju", bo zawsze naprawiają ci sami, którzy wcześniej zepsuli. 
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ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA 

Zwyczaje weselne 
(na przykładzie Pelplina) 

W tradycyjnej kulturze ludowej istniało wyraźne 
rozgraniczenie pomiędzy obrzędami doroczny-
mi, związanymi z porami roku oraz obrzędami 

rodzinnymi związanymi z tokiem ludzkiego życia (od naro
dzin aż do śmierci). Jednymi z ważniejszych i najbardziej 
widowiskowych obrzędów rodzinnych są zwyczaje wesel
ne. Obejmują one nie tylko sam dzień ślubu i zabawy, ale 
też kompleks zwyczajów przygotowawczych, w których 
udział biorą oprócz Państwa Młodych i ich rodziców, także 
członkowie dalszej rodziny oraz sąsiedzi. Mają one na celu 
zintegrowanie nowo poznanych rodzin. Zawarcie związku 
małżeńskiego oraz jego usankcjonowanie społeczne dzieli 
się na szereg odrębnych aktów, do których zaliczamy mię
dzy innymi: zaręczyny, przygotowania do wesela, wieczór 
przedślubny, akt zawarcia małżeństwa, ucztę weselną, wy
kup, oczepiny, maszki i poprawiny (Wojciechowska 1967, 
s. 127). Widowiska weselne zatracają coraz bardziej swój 
obrzędowy charakter na rzecz zabawy, która jest okazją do 
spotkań szerszej rodziny i uzupełnieniem życia towarzy
skiego (Odoj 1998, s. 73). 

Spośród wielu elementów wchodzących w skład ob
rzędowości weselnej wybrałam kilka, które moim zdaniem 
najbarwniej przedstawią kulturę ludową Kociewia. A są to: 
rajby (dobór małżonków i zaręczyny), polterabend (tłu
czenie butelek w wieczór przedślubny), maszki, oczepiny 
Państwa Młodych. 

Materiał pochodzi w dużej mierze z badań terenowych, 
które przeprowadziłam w czerwcu i wrześniu 2001 roku 
w Pelplinie. Z rozmów z mieszkańcami miasta pochodzą po
niższe cytaty. Nieocenionym źródłem informacji na temat 
zwyczajów kociewskich były także pozycje Bernarda Sych-
ty Wesele kociewskie, Władysława Łęgi Okolice Świecia. 
Materiały etnograficzne oraz artykuł Ryszarda Szwocha 
Współczesny folklor Kociewia. 

Rajby (dobór małżonków i zaręczyny) 

Dawnym zwyczajem kociewskim kawaler starający się 
o pannę udawał się w swaty, zwane na Kociewiu raj-

bami, albo rajeniem. W XIX wieku kawaler udawał się do 
domu ewentualnej przyszłej żony w towarzystwie swata, 
czyli rajka (Łęga 1960, s. 83). Aby rajby wypadły pomyśl

nie, wyruszający rajek powinien mieć ze sobą parasón, kre-
kulica i gzu odpsianty, czyli parasol, laskę i odpięty jeden 
guzik. Jeśli rozmowy wypadły pomyślnie rodzice panny po
dejmowali gości kaszą i mlekiem, jeśli niepomyślnie podawa
no jajecznicę i czerninę (Sychta 1959, s. 119). Obecnie insty
tucja rajka nie istnieje, tylko nieliczni ze starszych rozmówców 
wspominali o niej. Młodzi sami podejmują decyzję o ewentu
alnym zawarciu małżeństwa, nie pytając rodziców o zgodę. 
Gdy zapadnie już decyzja o zawarciu związku małżeńskiego, 
następują zaręczyny. Są one momentem, w którym Młodzi 
decydują się na usankcjonowanie swego związku i przejście 
w stan narzeczeństwa (Odoj 1998, s. 77). Jak podaje Włady
sław Łęga, według dawnego kociewskiego zwyczaju, naj
pierw następowały tak zwane oględziny, kiedy to obie rodzi
ny targowały się o posag panny młodej, a później ewentualnie 
urządzano zaręczyny. Goszczono wtedy krewnych z oby
dwu stron, a kawaler wręczał nieraz kupiony wcześniej pier
ścionek zaręczynowy (Łęga 1960, s. 84). 

Obecnie nie ma już pokładzin i ustalania między rodzina
mi wysokości posagów. Młodzi najczęściej zaręczają się 
sami, rodziców informując już o fakcie dokonanym. Pier
ścionek rzadko bywa niespodzianką, najczęściej jest wybie
rany wspólnie, co potwierdzają słowa jednej z pelplinianek: 
Zaręczyny były tylko we dwoje, takie dla nas, a później 
było spotkanie z rodzicami. Pierścionek wybieraliśmy 
wspólnie [K 73]*. Następnie organizuje się spotkanie rodzi
ców, najpierw u przyszłej Panny Młodej, gdzie rodzice ofi
cjalnie informowani są o planach swoich dzieci: Mąż przy
szedł ze swoimi rodzicami i bratem, z kwiatami -jeden bukiet 
dla mnie, drugi dla mamy. No i oczywiście pierścionek za
ręczynowy dla mnie. No i poprosił o moją rękę [K 72]; Przy
szedł do rodziców z oficjalnym pytaniem. Więc były kwiaty, 
„woda rozmowna" z tatą. Dopiero po zaakceptowaniu 
naszej decyzji było spotkanie z jego rodzicami [K 73]; Poje
chałem, wziąłem kwiaty i się oświadczyłem. Porozmawiali
śmy. Z wódką nie jechałem, ale zakupiliśmy z teściem, bo to 
trzeba uczcić [M 47]. Po oficjalnych oświadczynach, w krót
kim czasie następuje rewizyta, w trakcie której dochodzi do 
ustaleń dotyczących szczegółów ślubu i wesela. Schemat 
podziału kosztów jest następujący: Panna Młoda troszczy 
się o wybór sali, czy lokalu oraz o jedzenie, natomiast do 
Pana Młodego należy załatwienie wszystkich formalności 
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w urzędzie i biurze parafialnym, kupno obrączek i bukietu 
ślubnego, załatwienie samochodu, orkiestry i fotografa oraz 
alkoholu na ucztę weselną. Okres narzeczeństwa trwa różnie 
- od kilku miesięcy do ponad roku. 

Butelki (wieczór przedślubny) 

Jednym z bardziej żywych i w dalszym ciągu praktyko
wanych zwyczajów są tak zwane butelki, albo poltera-

bend (niem.: Polterabend oznacza wieczór przedślubny, 
poltern - gruchotać). O zwyczaju tym wspomina Włady
sław Łęga. W przeddzień ślubu przed domem weselnym 
zbierali się sąsiedzi, przeważnie młodzież. Każdy przynosił 
ze sobą stare skorupy, które rozbijano o ściany domu. Ha
łasowanie pierwotnie miało na celu odstraszenie złych 
mocy, które mogłyby ewentualnie szkodzić młodej parze 
(Łęga 1960, s. 84). O butelkach wspominało wielu moich 
rozmówców, o czym świadczą przytoczone poniżej wypo
wiedzi: Przed ślubem był porteabend u Panny Młodej. 
Znajomi i sąsiedzi przychodzili z workami butelek i mu
sieliśmy do nich wychodzić z ciastem i alkoholem. Zaczę
li rzucać też talerzami. Trwało to do północy, a potem 
trzeba było zaraz sprzątać [K 74]; Do północy u nas tłu
kli. Na bieżąco sprzątaliśmy, ale była i tak tego cała przy-
czepka ze szkłem: butelki, słoiki, talerze, szklanki, nawet 
kineskopy od telewizorów [K 75]; Kiedyś to tak trzeba 
było stłuc butelkę, żeby nikt nie zauważył kto bije te bu
telki, a potem wszystkim dać ciasta i wódki [K 47]; Tłucze 
się u nas te butelki na szczęście Młodej Pary [M 69]. 

Do nowych zwyczajów należy urządzanie wieczorka 
panieńskiego i kawalerskiego. Panna Młoda zaprasza ko
leżanki i znajome, przeważnie do siebie do domu, czasem 
jest to wspólne pójście na dyskotekę. Zaproszone osoby 
przynoszą Pannie Młodej prezenty: To musi być coś śmiesz
nego, jakaś kolorowa bielizna, maskotki [K 78]. Pan Mło
dy spędza wieczór w gronie kawalerskim, przeważnie jest 
to impreza suto zakrapiana alkoholem. 

Maszki 

Starym, kociewskim zwyczajem są maszki. Pojawiają się 
one przed północą, zanim rozpoczną się oczepiny. Masz-

ka to zamaskowany człowiek, przebrany najczęściej za zwie
rzę - niedźwiedzia albo kozę lub za dziada, babę, cygana, 
cygankę, diabła (Sychta 1959, s. 126). Pojawiały się one 
w trakcie najlepszej zabawy. Swym przybyciem wzbudzały 
powszechną wesołość gości weselnych. Za maszki przebie
rali się przeważnie znajomi albo sąsiedzi nie zaproszeni na 
wesele (Szwoch 1987, s. 154). Za zabawę odwdzięczano się 
maszkom poczęstunkiem - wódką. 

Obecnie w Pelplinie zwyczaj maszek raczej nie wystę
puje, jednak wielu z informatorów o nim pamięta, co po
twierdzają wspomnienia z własnych wesel: 

Wesele w 1943 roku: Maszki są przebrane, obojętnie za 
co, tańczą, no oczywiście wiadomo, co jest najważniejsze. 
Życzą wszystkiego najlepszego. Oni przychodzą o północy, 
przed oczepinami, a czasami też po. A najczęściej im chodzi, 
żeby opić to jedzenie. Jedni do rana się bawią, a jedni tam 
życzenia i odchodzą. Nieraz bywało, że jedni odchodzą, 
a drudzy przychodzą. Przeważnie cztery, sześć osób prze
branych [CA 19]. 

Wesele w 1972 roku: Dawniej na wsi chodziły maszki. To 
byli poprzebierani mężczyźni. Każda maszka musiała być 
tak przebrana, żeby jej nikt nie rozpoznał. Najczęściej prze

bierali się za kobiety. Jeden był garbaty, drugi miał na 
przykład długi, czerwony nos. Oni chodzili po weselach, 
żeby ludzi tak rozbawić. Przychodzili często przed półno
cą, przed samymi oczepinami. Ich zadaniem było rozbawić 
gości, zrobić jak najwięcej hałasu, ale tak do śmiechu. Tu 
zatańczyli z Panną Młodą, z kimś jeszcze. Chodziło o to, 
żeby było wesoło. A potem dostawali alkohol, wódkę naj
częściej i przed samymi oczepinami wychodzili [MP 47]. 

Wesele w 1977 roku: Przybyli sąsiedzi, przebrani. Przy
szli i nie chcieli wyjść. Przebierają się kobiety za mężczyzn, 
mężczyźni za kobiety, nie wyglądają pięknie, to są jakieś 
maszkary. Oni mieli być poproszeni do tańca, musieli pić. 
I nie wolno maszków rozpoznać. Przychodzą przed pół
nocą, bo na oczepiny to oni powinni odejść [EW 53]. 

O zwyczaju przychodzenia maszek na wesele wspomi
na również Emilia Rulińska, poetka kociewska, w swym 
wierszu U Marynki na weselu: 

A najwiancy śmniachu dało 
Kiedy maszki zawiteli 
Całe bractwo durch sia śmniało 
Że sia fein poprzebireli 

Bez maszków żadne wesele 
To kociewskie só obrzandy 
Toni wniesó śmnichu wiele 
Niczam te z ty kóntrabandy 

Wykup i oczepiny 

Jednym z bardziej charakterystycznych elementów każ
dego wesela są oczepiny. Panna Młoda będąca już mę

żatką musi pożegnać się z welonem, będącym oznaką jej 
niewinności i panieństwa. Tym samym przechodzi do gro
na mężatek (Wojciechowska 1967, s. 163). 

Zanim jednak dojdzie do oczepin, odbywa się tak zwa
ny wykup Panny Młodej. Jak opisuje Władysław Łęga, 
o północy starszy drużba stawiał na stole talerz, do które
go wrzucał pieniądze i tańczył z Panną Młodą. Który z ka
walerów chciał z Młodą zatańczyć musiał zapłacić. Na ko
niec Panna Młoda tańczyła ze swoim mężem. O północy 
mężatki sadzały Młodą na kolanach Pana Młodego. Jedna 
z kobiet zdejmowała jej z głowy wianek z welonem i nakła
dała czepek (Łęga 1960, s. 86). Miejsce, które zajmowała 
Młoda, jak najszybciej starały się zająć inne panny. Wró
żyło to rychłe zamążpójście (Sychta 1959, s. 130). 

Obecnie oczepiny utraciły swój obrzędowy charakter na 
rzecz zabawy, a oczepinom poddaje się oboje Młodych. Wy
kupu również się nie stosuje, choć wspominają jeszcze o nim 
niektórzy z informatorów: Kiedyś był zwyczaj zabierania po 
kryjomu pod stołem bucika Panny Młodej i wykupywało 
się ten but, a pieniążki wrzucało się do buta [K 50]; But 
Pani Młodej wykupywał mąż, przeprowadzano licytację. 
Zbierano pieniądze do buta i Pan Miody otrzymywał jeszcze 
pieniądze. Kto dał więcej to nagrodą było pół litra [K 50]. 

Obecnie oczepiny przybierają różne formy, ale prawie 
zawsze prowadzone są przez zespół muzyczny, będący 
animatorem wszelkich działań. Na środku sali, na wcze
śniej przygotowanych krzesłach sadza się Państwa Młodych. 
Następnie orkiestra śpiewa przyśpiewki często wielozwrot-
kowe, co wspominają informatorzy: Oczepiny trwały bardzo 
długo. Do stołu przyszła po nas orkiestra. Krzesełka na 
środek sali, potem przyśpiewki [K 73]; Przyśpiewki śpie
wał zespół, o każdym po kolei o nas, rodzicach, teściach. 
A wszystkie zwrotki były takie z podtekstem: 



Fajny ten Pan Młody 
Fajny i milutki 
Ale mu tam zwisa 
Ogonek malutki 

Ta nasza Kasiunia 
Ma ładne kolanka 
A między nóżkami 
Czarnego baranka. [K 78]. 

Potem następuje moment odpięcia welonu Pannie Młodej i musz
ki Panu Młodemu, czego dokonują obie matki. Kolejnym etapem 
jest wybranie nowej Panny Młodej, a odbywa się to na kilka sposo
bów: 1 - Panna Młoda z zawiązanymi oczami staje pośrodku kółka 
utworzonego przez panny. Zespół gra krótką piosenkę, a gdy muzyka 
cichnie welon jest rzucany w górę. Ta z panien, która welon złapie 
zostaje nową Panną Młodą; 2 - Początek jest taki sam, a różnica pole
ga na tym, że Panna Młoda łapie którąś z panien za rękę i sama wręcza 
jej welon; 3 - Panna Młoda staje tyłem do zgromadzonych panien 
i rzuca welon za siebie. Analogicznie wyglądają oczepiny Pana Mło
dego, który rzuca muszką, albo krawatem. Po oczepinach następuje 
pożegnanie Starych Państwa Młodych i powitanie Nowych. Nowo 
wybrana Panna Młoda zakłada na głowę welon, a Pan Młody musz
kę. Jedna z informatorek wspomina, że kazali założyć muszkę na 
gołe ciało, bo na koszulę jeszcze nie zasłużył [K 77]. 

Czasem oczepiny przybierają bardziej rozbudowaną formę zaba
wy. Na jednym ze wspominanych przez informatorów wesel, w roku 
2001, kawalerowie musieli między sobą rywalizować, aby zdobyć musz
kę. Pośrodku sali ustawiono liczbę krzeseł mniejszą o jedno w stosun
ku do biorących udział w zabawie kawalerów. Zespół muzyczny grał 
piosenkę, a w trakcie jej trwania uczestnicy chodzili naokoło krzeseł. 
Gdy muzyka ucichła, każdy z kawalerów musiał jak najszybciej przy
nieść żądany przedmiot: zapalony papieros, a następnie kawałek chle
ba, kolczyk i but na wysokim obcasie. Za każdym razem odpada jedna 
osoba i zabierane jest kolejne krzesło. Ten, któremu uda się usiąść na 
ostatnim krześle zostaje nowym Panem Młodym. 

Potem następuje pożegnanie ze starą Parą Młodą. Każdy, kto chce 
zatańczyć musi zapłacić, a pieniądze zbierane są do koszyków, lub na 
tace, które trzymają nowo wybrani Młodzi. Osoby, które tańczyły jako 
ostatnie otrzymują w nagrodę wódkę. Po oczepinach Panny Młode 
z reguły się przebierały. Jeśli odbywał się ślub cywilny był to strój 
do ślubu cywilnego. W innych wypadkach czekała już na nie nowa 
sukienka, w której występowały również na poprawinach. 

Podsumowanie 

W całym kompleksie obrzędów weselnych zachowało się bar
dzo dużo tradycyjnych elementów. Nawet te, których nie sto

suje się dzisiaj, są wspomniane przez osoby starsze, które pamiętają je 
z własnych wesel. Wiele ze stosowanych zwyczajów straciło swój 
obrzędowy charakter, stając się tym samym formą zabawy, czego naj
lepszym przykładem są oczepiny. 

* Zdania napisane kursywą są cytatami pochodzącymi z wywiadów, które 
przeprowadzałam z mieszkańcami Pelplina w ramach badań terenowych. 
W nawiasach kwadratowych umieszczono symbol oznaczający płeć rozmów
cy oraz końcówkę roku urodzenia. 
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Weselisko 
w przysłowiach 

ludowych 
Co to za wesele, 
co ludzi niewiele 

Dzisiaj wesele 
i dziś zmówiny, 
często w pół roku 
bywają chrzciny 

- Kiedy będzie wesele? 
- Jak sie krowa ociele. 

Kto światowe ma wesele, 
dozna potem smutku wiele 

*** 

Nie ma weseliska 
bez obmówiska 

Nie wszystko prawda, 
co na weselu śpiewają 

Wesele i chrzciny: 
z kieszeni wymieciny 

Wesele pod płotem, 
a ślub potem 

Bez wianka młoda panna 
to jak bez śniegu sanna 

Najpiękniejsza ta panna, 
która dziś za mąż idzie 

Nie przebieraj, panno, 
żebyś nie przebrała, 
żebyś za kanarka 
wróbla nie dostała 

Z Nowej księgi przysłów polskich, Warszawa 1970 

KMR 



Niżej zamieszczony tekst jest fragmentem pracy magisterskiej Ewy Rogalskiej „Prasa lokalna 
miasta Tczewa w latach 1989-1995", napisanej w 1996 roku w Zakładzie Nauki o Książce Instytu
tu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Wiktora Peplińskie-
go. Drukowany szkic dotyczy rynku prasowego w Tczewie od polowy XIX wieku do 1939 roku, 
stanowiąc wprowadzenie do zasadniczego tematu pracy. 

O prasie i czasopiśmiennictwie pomorskim i kociewskim na naszych łamach pisaliśmy już nie 
raz. Opracowanie Ewy Rogalskiej traktuje temat w sposób syntetyczny, przekrojowo charaktery
zując całość zjawisk prasowych na tczewskim rynku. Dlatego szczególnie polecamy ten tekst 
- i następne - naszym Czytelnikom. 

Tytuły pochodzą od redakcji. 

EWA ROGALSKA 

Prasa tczewska 
od połowy XIX wieku do 1939 roku 

W L A T A C H Z A B O R U 

Tradycje tczewskiego rynku prasowego sięgają 
pierwszej połowy XIX wieku. Na Pomorzu był to 
początek nowego okresu zmagań narodowościo

wych. Powstały wówczas pomyślne warunki dla rozwoju cza
sopiśmiennictwa. Dotyczyło to zarówno prasy polskiej jak 
i niemieckiej w związku z ówczesnymi skupiskami Niemców 
zamieszkujących teren Pomorza. Zmiany społeczno-poli
tyczne przyczyniły się do rozbudzenia poczucia przynależ
ności narodowej. Prasa urosła do roli politycznego organi
zatora życia polskiego. Odzwierciedlała wówczas problemy 
...społeczeństwa pozbawionego wolności i znajdującego 
się pod stałą groźbą wynarodowienia, co stworzyło spe
cyficzne warunki dla prasy i stawiało przed nią inne za
dania1 . Spełniała funkcję łącznika i organizatora grup na
rodowych, była wyrazicielem określonego programu 
społecznego, propagowała aktualne zadania w sposób 
powszechnie zrozumiały i dostępny dla szerokich rzesz 
odbiorców. Zajmowała pozycję znacznie silniejszą, aniżeli 
gazety niemieckie, pomimo szykan ze strony władz pru
skich. Występowała jako organizator, nauczyciel i sędzia 
wobec społeczeństwa polskiego2. 

Rząd pruski czynił ogromne wysiłki w celu całkowitego 
zniemczenia Pomorza. Prześladowania te skierowane były 
szczególnie w byt prasy polskiej, jako ...najważniejszą prze
szkodę w osiągnięciu zupełnem wytkniętych celów ger-
manizacyjnyc3. 

W Tczewie w omawianym okresie nie ukazywała się 
własna gazeta polska. Pojawiła się ona dopiero na krótko 
przed odzyskaniem niepodległości. Powstanie i rozwój miej
scowego rynku prasowego, związane były natomiast z funk
cjonowaniem niemieckiej prasy. W momencie kiedy to na 
Pomorzu Gdańskim wydawano już pierwsze czasopismo 
polskie - „Szkółka Narodowa" (2 lipca 1848 r.), w drukarni 
tczewskiej drukowano od 1846 roku - pierwszą miejscową 
gazetkę małego formatu „Dirschauer Anzeiger" przekształ
coną w 1851 roku na „Dirschauer Zeitung". Założyciel 
gazetki Albert Wilhelm Kafemann (1819-1891) po pięciu 
latach działalności w Tczewie, przeniósł się do Gdańska, 
gdzie wydawał dziennik znacznie większy „Danziger Ze
itung". Redakcję „Dirschauer Zeitung" przejął po nim bur
mistrz Wagner, później jego zięć Hopp, następnie Wenzel 

(1894 r.), a od 1925 roku Kramuschke4. Z tego ośrodka wy
chodziły od 1908 roku gazety dla Pelplina („Pelpliner-Ze-
itung-Ferste-Bote") i dla Nowego Stawu („Neutcicher-
Zeitung-Schwente-Bote") o nakładzie 3450 egzemplarzy5. 

W sensie rozwoju prasy polskiej, wielkie znaczenie dla 
Tczewa miało sąsiedztwo znanego ośrodka wydawniczo-pra-
sowego w Pelplinie, będącego edytorem od 1869 roku cza
sopisma „Pielgrzym" - najpopularniejszego pisma Kocie-
wia, które docierało nie tylko do Gniewa, Tczewa, Nowego 
czy Świecia, ale rozchodziło się na całym Pomorzu. Organ 
diecezji chełmińskiej o zdecydowanie klerykalnym nasta
wieniu, bronił spraw polskich na Pomorzu, domagając się 
nauczania w języku polskim. Wydawnictwo „Pielgrzyma" 
stało się też inspiratorem prasy, która powstała później 
w Tczewie. 

P R A S A P O L S K A 

Rozwój polskiej prasy w Tczewie stal się możliwy 
dopiero w niepodległej Polsce. 1 października 1919 
roku powstał „Dziennik Tczewski"6, który stał 

się pierwszą polską gazetą w mieście. „Dziennik Tczew
ski" (red. Rudolf Tarczyński) ukazał się nakładem Drukarni 
i Księgarni „Pielgrzyma" (Spółka akcyjna z ograniczoną 
odpowiedzialnością). Drukowany był początkowo w Pel
plinie, a później w Tczewie, w pomieszczeniach przy ul. Ko
ściuszki. Sąsiadowały one z największą wówczas księgar
nią w mieście, prowadzoną przez księgarza poznańskiego 
- Pawlikowskiego. Założyło ją w 1924 roku również wy
dawnictwo „Pielgrzyma"7. 

„Dziennik Tczewski" oraz „Dziennik Starogardzki" (prze
jęty przez wydawnictwo od lutego 1932 r.) jako codzienne 
mutacje „Pielgrzyma", reprezentowały program polityczny 
związany z obozem Narodowej Demokracji. Powielały też 
częściowo wystąpienia polityczne macierzystej gazety. 
Opracowywane były przez ten sam zespół redakcyjny i dru
kowane w tej samej drukarni w Pelplinie, a różniły się jedy
nie od wydawnictwa głównego treścią kronik lokalnych 
oraz częstotliwością ukazywania się. „Pielgrzym" wycho
dził trzy razy, natomiast „Dziennik Tczewski" i „Dziennik 
Starogardzki" - sześć razy w tygodniu. Stanowiło to znacz
ne obciążenie finansowe dla wydawnictwa. Deficyt pokry
wały jednak dochody pochodzące z wydawania „Pielgrzy-



większego zainteresowania czasopismem, przestało się ono 
ukazywać już w maju 1925 roku. 

Znaczące zmiany w zakresie prasy pomorskiej nastąpi
ły po przewrocie majowym, dokonanym w 1926 roku przez 
Józefa Piłsudskiego, którego efektem było rozpoczęcie okre
su rządów sanacji. Rozszerzaniu się wpływów obozu rządo
wego towarzyszyło zjawisko budowania własnego zaplecza 
prasowego, zarówno w miastach wojewódzkich jak i ma
łych ośrodkach miejskich. Wszystkie nowe tytuły prasowe, 
które powstawały z inspiracji kół rządowych, były z reguły 
dotowane z funduszów państwowych lub samorządowych. 
Podobną zasadę stosowano do pism już wychodzących, 
a propagujących wszelkie zamierzenia sanacji. 

Tak było w przypadku „Ilustrowanego Kuriera Tczew
skiego", powołanego w 1927 roku z inicjatywy starogardz
kiego kupca, właściciela drukarni i księgarni w Starogar
dzie, a mianowicie Klemensa Kmiecikowskiego. Sam będąc 
członkiem BBWR, oddał swoje pismo (podobnie jak i „Ilu
strowany Kurier Pomorski" w Starogardzie) na potrzeby 
organizacyjne tejże partii politycznej. Pismo wyposażone 
w liczne dodatki, m.in. „Rzeczy Ciekawe", „Kurier Niedziel
ny", „Rolnik Pomorski" i „Kącik Pomorzanki" - ukazywało 
się w nakładzie 700 egzemplarzy do 31 października 1935 
roku (30.10.1935 r. rozwiązano BBWR). W okresie swojego 
istnienia otrzymywało pomoc organizacyjną i materialną 
od Toruńskiego Urzędu Wojewódzkiego15. 

Efemeryczny charakter posiadało również pismo pro-
rządowe „Wiarus Pomorski", przeniesione 18 lipca 1929 
roku z Kartuz do Tczewa, gdzie miało pozbawić wpływu 
endeckiego „Gońca Pomorskiego". Zadania swojego jed
nak nie wykonało. Upadło już 8 października tego samego 
roku, nie znajdując wśród czytelników większego zaintere
sowania"'. 

Obraz rynku prasowego w Tczewie uzupełniał jeszcze 
jeden tytuł „Dzień Tczewski" - codzienne pismo prorzą-
dowe o charakterze konserwatywnym, będące mutacją 
„Dnia Pomorskiego". Toruński organ rządowy o zasięgu 
ogólnopomorskim „Dzień Pomorski", powstał 11 listopada 
1929 roku z inicjatywy wojewody pomorskiego, Wiktora 
Lamonta. Organizowany z wielkim rozmachem organ sana
cji, docierał na prowincję w postaci licznych mutacji, które 
różniły się od wydania głównego tylko tytułem i kroniką 
lokalną. Taką mutacją był właśnie „Dzień Tczewski", które
go pierwszy numer pojawił się w Tczewie 5 stycznia 1934 
roku. W związku z kłopotami finansowymi „Dzień Pomor
ski" wraz ze swoimi mutacjami, przestał się ukazywać 
28 lutego 1936 roku, a już następnego dnia (29.02.1936 r.) 
zastąpiło go nowe pismo pt. „Dzień Pomorza". Równocze
śnie pojawiły się jego powiatowe mutacje. Wersja tczew
ska występowała pod tytułem „Dzień Tczewski Ilustro
wany" (1936-1939). 

Ponowna zmiana organizacyjna nastąpiła 17 czerwca 
1938 roku, kiedy to przestał wychodzić „Dzień Pomorza" 
i jego lokalne mutacje, a od czerwca 1938 roku zaczęła się 
ukazywać „Gazeta Pomorska". Nowe pismo posiadało sześć 
wydań. Dla powiatów tczewskiego i starogardzkiego - ozna
czone symbolem literowym „ABCD". W takiej postaci funk
cjonuje do wybuchu drugiej wojny światowej17. 

CZASOPISMA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 

System prasy tczewskiej opierał się nie tylko na pe-
.riodykach polskich. Ogromnego znaczenia, szcze
gólnie w momencie odzyskania niepodległości na

brała prasa mniejszości niemieckiej. Obowiązkiem jej miało 
być pogodzenie się z nową sytuacją, porzucenie wszelkiej 
polityki podburzającej oraz reprezentowanie praw mieszkań
ców niemieckich w Polsce. Takie były założenia, natomiast 

ma". Pisma te należały do najczęściej konfiskowanych cza
sopism pomorskich, ze względu na swoją opozycyjną po
stawę wobec rządów sanacyjnych8. 

Od 1 kwietnia 1927 roku „Dziennik Tczewski" zmienił tytuł 
na „Goniec Pomorski", zachowując dawną nazwę w podty
tule9. Zawartość gazety stanowiły wydarzenia kulturalne, 
a także szereg informacji z innych dziedzin życia miasta, prze
kazywanych w możliwie atrakcyjnej formie. „Goniec" posia
dał swoich zwolenników jak i przeciwników. Efektem częstej 
ingerencji cenzury, którą sprawował wówczas urząd staro
sty, były niezadrukowane miejsca w gazecie (białe plamy), 
bądź numer nie ukazywał się wcale danego dnia. Wówczas 
zaprzyjaźnieni z redakcją czytelnicy odwiedzali biuro, ażeby 
odczytać z odbitki tekst zatrzymany przez cenzora. 

W ostatnim roku swojego istnienia (1938-1939) „Goniec 
Pomorski" wspólnie z „Dziennikiem Starogardzkim", wyda
wał w Tczewie miesięczny dodatek społeczno-kulturalny 
„Kociewie", redagowany przez Edmunda Raduńskiego. 
„Kociewie" koncentrowało się głównie na problematyce 
regionalnej (historia regionu, lokalne tradycje, walki wy
zwoleńcze). Podkreślano patriotyczną przeszłość miasta 
i okolic, wzbogacając łamy pisma o utwory literackie za
wierające motywy folkloru kociewskiego. Od lipca 1938 do 
lipca 1939 roku ukazało się 12 numerów „Kociewia"10. 

Prawie równocześnie z „Dziennikiem Tczewskim", bo od 
1920 roku, rozpowszechniano w mieście „Orędownik Urzę
dowy Starostwa na Powiat Tczewski" - tygodnik pełniący 
funkcję organu urzędowego starostwa. Pisma o takim prze
znaczeniu dosyć powszechnie występowały w miastach 
pomorskich jako dodatki do gazet lub samoistne gazety". 

W związku z tym, że w okresie międzywojennym Tczew 
był miejscem kształcenia przyszłych oficerów marynarki 
handlowej (Wyższa Szkoła Morska 1920-1930), powstały 
tam również tytuły prasowe z zakresu problematyki mor
skiej. 1 stycznia 1922 roku ukazało się tutaj fachowe czaso
pismo marynistyczne o zasięgu ogólnopolskim „Żeglarz 
Polski", redagowany przez Józefa R. Klejnot-Turskie-
go. Pierwsze na Pomorzu czasopismo morskie w po
czątkowym okresie drukowano w Gdańsku. Wydawcą 
od 1925 roku był sam redaktor naczelny. W następnych 
latach korzystało z poparcia różnych przedsiębiorstw 
gospodarki morskiej. Od numeru 12 z 1931 roku prze
kształcono go na „Kurier Morski" i przeniesiono do 
Gdyni (ukazywał się do 1932 r.). 

Redakcja „Żeglarza Polskiego" podkreślała bezpartyj
ny i niezależny charakter pisma. Jako organ zawodowy, po
dawał dodatkowo opisy najnowszych zdobyczy na polu 
techniki żeglugowej i portowej. Ponadto informował czy
telników o aktualnych przewozach wodnych morskich 
i śródlądowych. Na łamach „Żeglarza Polskiego" toczyła 
się dyskusja na temat lokalizacji przyszłego portu morskie
go. W grę wchodziły dwie miejscowości: Tczewskie Łąki 
i Gdynia. Polemikę zakończono wyborem Gdyni. O wyso
kiej randze pisma świadczyła duża ilość prenumeratorów 
poza granicami kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
wydało wówczas polecenie, dotyczące abonowania i prze
chowywania go we wszystkich podległych ministerstwu 
placówkach dyplomatycznych, co świadczyło o zaintere
sowaniu czynników oficjalnych państwa polskiego12. 

1 listopada 1924 roku Józef Klejnot-Turski podjął kolejną 
inicjatywę wydawniczą. Był to w założeniu tygodnik poli
tyczny pt. „Myśl Pomorska", ...które z niezależnych pozycji 
próbowało wpłynąć na pomorską opinię publiczną...13,. 
Miało ono zacierać różnice związane z mentalnością ludzi 
pochodzących z byłych zaborów. Klejnot-Turski jako au
tor głównych wystąpień publicystycznych ...nawoływał 
do konsolidacji społeczeństwa pomorskiego w związku 
z zagrożeniem Pomorza przez Niemców14. Z uwagi na brak 



rzeczywistość przedstawiała się inaczej. Artykuły umieszcza
ne w prasie mniejszości niemieckiej były niejednokrotnie 
prowokacyjne [...], a często nawet obraźliwe w stosunku 
do państwa polskiego i jego przedstawicieli1. Utrzy
manie przez Niemców prasy powiatowej miało dla nich zna
czenie polityczne. Umożliwiało bowiem dotarcie do czytelni
ków niemieckich mieszkających w Polsce, a tym samym 
przygotowanie ich do realizacji „polityki wschodniej". 

Centralną instytucją zajmującą się realizacją dążeń nie
mieckiego imperializmu na ziemiach polskich, była Spółka 
z o.o. „Konkordia. Literarische Anstalt" z siedzibą w Berli
nie, założona między 9 a 22 lutego 1920 roku. Ten najdziw
niejszy w świecie instytut, który nie miał nic wspólnego z li
teraturą, umożliwiał w rzeczywistości ingerencję niemieckich 
kół rządowych na wschodzie. Max Winkler - dusza całego 
przedsięwzięcia, szczególnie zainteresowany był Polską. Ob
serwowano już odpływ ludności niemieckiej z Pomorza, co 
spowodowało ubytek liczby abonentów gazet niemieckich, 
a tym samym ogromne zmiany na rynku ogłoszeń praso
wych. Powstała więc konieczność utrzymania ich za wszelką 
cenę, w celu zażegnania groźby zmniejszania się niemieckie
go stanu posiadania w dziedzinie czasopiśmiennictwa19. 

„Konkordia" sprawowała także patronat finansowy nad 
centralą prasową w Bydgoszczy powołaną 22 lutego 1920 
roku. Gazety niemieckie Pomorza Gdańskiego otrzymywa
ły stąd środki pieniężne i pomoc techniczną w postaci przy
działu papieru oraz części zamiennych do maszyn drukar
skich. Plan Winklera przewidywał utrzymanie w Polsce, 
oprócz wielkich gazet (w Bydgoszczy, Grudziądzu, Pozna
niu), dziewięciu mniejszych wydawnictw prasowych. Naj
ważniejszym punktem niemieckiej działalności na terenie wo
jewództwa pomorskiego był Tczew. Dotychczas działająca 
„Dirschauer Zeitung", została wykupiona przez dra Maxa 
Krulla (ur. 12.01.1891 r. w Tczewie). Były oficer niemiecki, 
człowiek o wielkich ambicjach, przekształcił wydawnictwo 
tczewskie w spółkę z o.o. pod nazwą „Helios", dopuszczając 
„Konkordię" w charakterze zakamuflowanego wspólnika. 
Krull uczestniczył w spółce kwotą 90 tysięcy marek, a jego 
wspólnik - nieznany gdańszczanin Baum, kwotą 56 tysię
cy marek. Obaj występowali w Tczewie jako powiernicy 
Winklera. Sfinalizowanie umowy w listopadzie 1922 roku 
oraz oparcie o Berlin zaostrzyło kurs tej gazety, która zajęła 
na rynku prasowym w Tczewie nieprzejednane stanowi
sko nacjonalistyczne. Krull dbał o niezależność swojego 
pisma, nie korzystał z obsługi matrycowej wydawnictwa 
bydgoskiego2 0. 

Od kwietnia 1924 roku „Dirschauer Zeitung" zmieniła 
swoją nazwę na „Pommereller Tageblatt", usiłując zająć 
pozycję monopolistyczną w północnej części Pomorza21. 

O jego postawie wobec państwa polskiego może świad
czyć fakt, że redaktor naczelny tej gazety za podawanie 
faktów niezgodnych z rzeczywistością został 1 grudnia 1924 
roku skazany na karę aresztu, wyrokiem Sądu Okręgowe
go w Starogardzie. Podobnie jak i jego współpracownik 
Kramuschke. Krulla jednak zwolniono za kaucją 5000 zło
tych, złożoną przez Niemców zamieszkałych w Tczewie22. 

Rozwój tczewskiego ośrodka wyrażał się w przejmowa
niu i wydawaniu nowych gazet niemieckich na północy kra
ju. Drukarnia „Helios" wydała pierwszy numer „Konitzer 
Nachrichten" (24.12.1921 r.), potem „Karthaser Zeitung" 
(od 1922 do października 1923), a od 1922 roku mutacją 
„Dirschauer Zeitung" była codzienna gazeta „General An-
zeiger" w nakładzie 1200 egzemplarzy. W późniejszym okre
sie z Wąbrzeźna przejęto druk tygodnika „Der Landbund", 
reprezentującego organizację niemieckich rolników. Przez 
pewien czas w koncernie drukowano gazetę „Freitheit" 
(„Wolność") dla Wolnego Miasta Gdańska. W chwili naj
intensywniejszego rozwoju spółki, łączny nakład czaso
pism i mutacji wynosił przeszło 7 tysięcy egzemplarzy. Od 
czasu opuszczenia „Pommereller Tageblatt" przez 
dra M. Krulla (1927 r.), zaczyna powoli kurczyć się jego 
strefa wpływów. W 1932 roku przestały istnieć już wszyst
kie mutacje. Nakład spadł do 3200 egzemplarzy. Nie pomo
gły próby ratowania koncernu przez bezpłatne rozdawanie 
niedzielnego dodatku katolickiego do gazety, ani dodatku 
dla młodzieży „Jugend in Volk" (od 1 maja 1935 r.). 

W styczniu 1937 roku wszystkim pracownikom redakcji 
i drakami wypowiedziano pracę. Ostatni numer „Pommerel
ler Tageblatt" ukazał się 31 marca 1937 roku. Urządzenia 
drukarni przewieziono do zakładu poligraficznego Dittma-
nów w Bydgoszczy. W tym wypadku nie pomogła stała 
subwencja dla pisma, które w rezultacie przestaje istnieć 
w Tczewie. Ostatnio miało tutaj 2500 abonentów23. 

W tym samym roku niemiecka mniejszość katolicka otrzy
mała nowy tygodnik „Stimme der Heimat", drukowane przez 
A. Fookena w Gdańsku. Miał on charakter religijny, chociaż 
nie pozbawiony był aktualnej polemiki światopoglądowej. 
Duży format, spora objętość i niewielki nakład od 600-700 
egzemplarzy wskazuje na to, że musiał posiadać znaczne 
poparcie społeczne, skoro w czerwcu 1938 roku przystąpio
no do urządzania własnej drukarni w Tczewie. Prawdopo
dobnie łożyła na nią niemiecka mniejszość katolicka w Gdań
sku. Znaczny wpływ na redakcję pisma posiadał pierwszy 
wikary przy kościele Świętego Krzyża w Tczewie. Ksiądz Jan 
Schwanitz - obywatel polski narodowości niemieckiej, miał 
poważne wpływy wśród katolików niemieckich. Pracował nad 
utrzymaniem niemczyzny w Polsce, ale prowadził również 
działalność antynazistowską24. 
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Gdańsk 1980, z. 4-6, s. 78, 107. 
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22 S. Potocki, dz. cyt., s. 255. 
23 T. Kowalak, dz. cyt, s. 107-108. 
24 Tamże, s. 311-312. 
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JAN KULAS 

Pamięci Lecha Bądkowskiego 
Dwudziesta rocznica śmierci Lecha Bądkowskiego zainspirowała mnie do uczczenia jego pamięci w Tczewie i na 

Kociewiu. Wpierw upewniłem się, iż rzeczywiście Lech Bądkowski przebywał w Tczewie, a nawet promował tutaj swoje 
książki. W tym zakresie kapitalnym i niezwykle wiarygodnym źródłem wiedzy okazał się Roman Landowski. Postanowi
łem więc zorganizować okolicznościową konferencję właśnie w Tczewie. O zasadności pomysłu przekonałem się podczas 
rozmów konsultacyjnych z działaczami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a w szczególności użyteczne okazały się 
uwagi Tadeusza Bolduana i prof. Józefa Borzyszkowskiego. Istotną zachętą okazała się życzliwość rodziny pana Lecha, 
głównie jego córki Sławiny Kosmulskiej. 

W zorganizowaniu konferencji w Tczewie znacznie pomógł prezydent miasta Zenon Odya. Bezpośredni trud organi
zacyjny wzięła na siebie Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie. Jej dyrektorka, Urszula Wierycho udzieliła konferencji 
różnorodnego wsparcia. 

Konferencja „LECH BĄDKOWSKI - PISARZ, POMORZANIN, SYGNATARIUSZ POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH" odbyła się 27 lu
tego 2004 roku z następującym porządkiem: 

1. Powitanie, otwarcie - Prezydent Tczewa, Zenon Odya; 
2. Prof. Jerzy Samp - Zarys biografii Lecha Bądkowskiego; 
3. Jan Kulas - Lech Bądkowski a powstanie i rozwój NSZZ „Solidarność"; 
4. Andrzej Grzyb - Kilka uwag o twórczości Lecha Bądkowskiego (tekst nadesłany); 
5. Roman Landowski - Lech Bądkowski w Tczewie i w mojej pamięci. 
Przewidziano też dyskusję i czas na wspomnienia. Niezwykle interesujące okazało się wystąpienie Sławiny Kosmul

skiej pt. Lech Bądkowski - człowiek i ojciec. Ciekawe i mało znane wątki podniósł również redaktor Jacek Kotlica. 
Sukcesywna publikacja referatów z tej konferencji upowszechni myśl i dorobek wybitnego pisarza pomorskiego, tego 

który jako pierwszy w nowoczesny sposób ujął etos „Małej Ojczyzny" i który tak konsekwentnie popularyzował dziedzic
two Wielkiego Pomorza. Niewątpliwie wskazania pana Lecha i dzisiaj mogą nas uczyć patriotyzmu, rozwagi oraz aktyw
nej i twórczej postawy - w poczuciu odpowiedzialności za nas samych i za otaczający nas świat. 

Sygnatariusz 
Porozumień Sierpniowych 

Lech Bądkowski był niewątpliwie niezwykłym czło
wiekiem, który wpisał się głęboko w dziedzictwo 
NSZZ „Solidarność". J a k się wydaje, praca i dzia

łalność na rzecz „Solidarności" była ukoronowaniem jego 
aspiracji politycznych. Politykę traktował, co warto szcze
gólnie dzisiaj podkreślić, jako służbę z ogromnym po
czuciem odpowiedzialności. 

Lech Bądkowski urodził się 24 stycznia 1920 roku w To
runiu już w niepodległej Polsce. Dorastał i uczył się w mie
ście, które było wówczas stolicą województwa pomor
skiego. Ten rys pomorski głęboko wpisał się w biografię 
Lecha Bądkowskiego. Po maturze ukończył Szkołę Pod
chorążych Rezerwy Piechoty. Praktyczny egzamin bo
jowy zdawał podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. 
Dowodził plutonem piechoty w sławnej bitwie nad Bzu
rą. Na początku stycznia 1940 roku szczęśliwie przedo
stał się na Zachód, do Francji i Anglii. W kampanii nor
weskiej wyróżnił się bohaterstwem w bitwie pod Narwikiem. 
W 1941 roku otrzymał Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy. 
Został przeszkolony w jednostce desantowo-powietrznej 
w Szkocji, odbył kurs „cichociemnego". Następnie wstą
pił do Marynarki Wojennej, walczył na Oceanie Atlan
tyckim i Morzu Śródziemnym. 

Jeszcze w 1945 roku w Anglii opublikował pierwszą 
i niezwykle ważną pracę pt. „Pomorska myśl polityczna". 
Ujmował w niej ideę Wielkiego Pomorza w niepodległej 
Polsce. Po zdemobilizowaniu w wieku 26 lat dokonał bar
dzo trudnego wyboru, powrócił do kraju, znajdującego się 
pod dominacją radziecką. Osiadł na Pomorzu, a od 1951 
roku L. Bądkowski na stałe zamieszkał w Gdańsku. Z Gdań
skiem zżył się na dobre i na zawsze! Przez wiele lat praco
wał w kolejnych redakcjach i w placówkach kultury Trój
miasta. Był członkiem Instytutu Bałtyckiego i Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego. Niezwykle bogato rozwinął się 
jego talent literacki. Nie przypadkiem już w 1953 roku zo
stał członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Później 
zasiadał nawet w jego władzach krajowych. Od 1979 roku 
był też członkiem polskiego Pen Clubu. Był bezsprzecznie 
wybitnym pisarzem. Na dorobek publicystyczny i literacki 
Bądkowskiego składa się około tysiąca artykułów oraz trzy
dziestu książek i broszur. 

Szczególne miejsce w biografii Bądkowskiego zajmuje 
działalność kaszubsko-pomorska. W 1956 roku przewod
niczył Komitetowi Założycielskiemu Zrzeszenia Kaszub
skiego. W 1964 roku Zrzeszenie poszerzyło swoją formułę, 
przyjmując nazwę Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (ZKP). 
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Bądkowski, z krótkimi przerwami, aż do 1984 roku był człon
kiem Zarządu Głównego ZKP i jego Prezydium. Był rów
nież pierwszym prezesem Klubu Studenckiego „Pomo-
rania" przy ZKP. Nie bez przyczyny przyjmuje się, że 
Lech Bądkowski był najwybitniejszym programatorem ru
chu kaszubsko-pomorskiego. Warto podkreślić, iż regio
nalizm kaszubski w jego wydaniu był otwarty w uniwersal
ny sposób na Pomorze i Polskę, miał oblicze samorządne 
i niezależne. 

W szerokim środowisku społecznym uchodził Lech 
Bądkowski za realistę i patriotę. W realiach politycznych 
PRL stawiał na umiar i rozwagę oraz długofalowe dążenie 
do odzyskania wolności. W swoich wyborach pragmatycz
nych nie stronił jednak od kompromisów. Nigdy jednak, 
mimo nacisków, nie wstąpił do partii i nie sprawował żad
nego stanowiska lub urzędu związanego z nomenklaturą 
polityczną. Dla twórczych i dużo wydających literatów nie 
było to łatwe. Doświadczył blokady cenzury. 

Jednak generalnie w życiu publicznym Bądkowski był 
uważany za rzecznika niezależnych i samorządnych orga
nizacji. Niewątpliwie przez wiele lat działał na rzecz ewolu
cyjnych przemian społecznych i politycznych w Polsce. 
W wydanej w 1978 roku książce (poza cenzurą) pt. „Twarzą 
do przyszłości" podjął nawet próbę opracowania niezależ
nego programu. 

W rozpoczętym 14 sierpnia 1980 roku strajku w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina dostrzegł kapitalne połączenie żądań 
ekonomicznych z postulatami politycznymi. Już następne
go dnia był obecny pod sławną bramą nr 2. Wieczorem 
17 sierpnia wszedł na teren Stoczni i rozmawiał z kilkoma 
liderami strajku, chociaż nie z Lechem Wałęsą. Przełom na
stąpił w dniu 22 sierpnia 1980 roku. Tego dnia L. Bądkow
ski w historycznej już Sali BHP odczytał stanowisko Od
działu Gdańskiego ZLP oraz jego Koła Młodych, 
popierające generalnie postulaty MKS i stwierdzające, że 
w „tej chwili najważniejsze jest podjęcie przez władze kon
kretnych rozmów z MKS". Jego wystąpienie kilkakrotnie 
było przerywane oklaskami i zakończyło się owacją oraz 
odśpiewaniem „Sto lat" i „Jeszcze Polska nie zginęła". Na
stępnie na wniosek L. Wałęsy dokooptowano L. Bądkow-
skiego do Prezydium MKS jako... przedstawiciela litera
tów. Wkrótce objął on też funkcję rzecznika prasowego 
MKS. W taki oto sposób L. Bądkowski wpisał się w histo
rię NSZZ „Solidarność". W pewnym sensie ziściły się jego 
marzenia o odegraniu istotnej roli politycznej. 

Lech Bądkowski należał więc do negocjatorów i współ
autorów Porozumień Gdańskich. W pierwszych miesiącach 
NSZZ „Solidarność" pełnił funkcję rzecznika prasowego 
MKZ w Gdańsku. Blisko i lojalnie współpracował z Le
chem Wałęsą, chociaż wytykał mu jego słabości. Jednak 
wśród przywódców związku uważał go „postać najwybit
niejszą", a z uwagi na jego poczucie odpowiedzialności za 
los kraju, za postać „najlepszą". 

Jako realista L. Bądkowski negatywnie oceniał wpro
wadzenie działaczy KOR-u do władz NSZZ „Solidarność". 
Z upływem czasu coraz bardziej rósł jego krytyczny stosu
nek do przywództwa „Solidarności". Zwracał uwagę na 
konieczność poszanowania uwarunkowań i wymogów ów
czesnej sytuacji geopolitycznej Polski. W swoim „sierp
niowym wyborze" pozostał jednak wierny i konsekwent
ny, gdyż był on „określony całym dojrzałym życiem, 
poczynając od Bzury". Dla L. Bądkowskiego misja w „So
lidarności" oznaczała, jak sam pisał, „wykonanie obowiąz
ku". W połowie 1982 roku podsumował znaczenie Sierpnia 
80 na miarę „rangi Powstania Narodowego ery atomowej"! 

W okresie pierwszej wielkiej „Solidarności" L. Bądkow
ski skupił się nade wszystko na tym, co umiał robić najle
piej. Przez kilkanaście miesięcy redagował stały dodatek 
w „Dzienniku Bałtyckim" pt. „Samorządność". Ukazywał 
się on 3 razy w tygodniu (1/3 strony). W końcu listopada 
1981 roku L. Bądkowskiemu (redaktor naczelny) i jego ze
społowi udało się doprowadzić do wydawania tygodnika 
społeczno-politycznego pt. „Samorządność". Jego Wydaw
cą był NSZZ „Solidarność" Zarząd Regionu Gdańskiego. 
Tygodnik „Samorządność", w nakładzie 250 tysięcy eg
zemplarzy, zapowiadał się jako znakomite pismo regional-
no-związkowe. Niestety, z powodu stanu wojennego, trze
ci i ostatni numer tygodnika „Samorządność" wyszedł 
z datą 14 grudnia 1981 roku 

Lech Bądkowski nie ograniczał się tylko do statuto
wych form działalności w „Solidarności". Na początku 1981 
roku skupił wokół siebie wielu młodych działaczy, regio
nalnych i solidarnościowych. Zainicjował powstanie no
wego podmiotu publicznego w formule klubu polityczne
go. Wiosną tego roku odbyło się w Gdańsku zebranie 
plenarne członków założycieli Klubu Myśli Politycznej 
(KMP) im. Konstytucji 3 Maja. 26 czerwca 1981 roku 
L. Bądkowskiego wybrano przewodniczącym Zarządu 
Tymczasowego KMP im. Konstytucji 3 Maja. Stwier
dził on wówczas: „Nasz Klub chce swym członkom dać 
pole do uprawiania swobodnej myśli politycznej". Klub 
wydał kilka numerów własnego biuletynu pt. „Własne 
zdanie". W nr 2 „Własnego zdania" L. Bądkowski skon
statował krótko i celnie: „Musimy jednak myśleć i ra
cjonalnie ustosunkować się do spraw wokół nas". Nie
zwykle cenne refleksje L. Bądkowskiego można też 
znaleźć w piśmie Ruchu Młodej Polski „Bratniak". Nie 
ukrywał tam, że „nadal wisi nad nami groźba zbrojnej 
interwencji sowieckiej", i przestrzegał, iż „nie możemy 
dopuścić do zamieszania w kraju, do utraty kontroli 
społeczeństwa nad samym sobą". Jako środek zapo
biegawczy zalecał przyśpieszone samoorganizowanie 
się społeczeństwa! Jesienią 1981 roku L. Bądkowski miał 
świadomość faktu, że postępująca wtedy radykalizacja 
NSZZ „Solidarność" była „także skutkiem określonej 
polityki władz". 

Lech Bądkowski doświadczył goryczy stanu wojenne
go, chociaż władze nie ośmieliły się go internować. Nie
zwykle troszczył się o pomoc dla rodzin tych, „którzy są 
prześladowani, ukrywają się bądź siedzą w więzieniu". Z uf
nością umiał patrzeć w daleką przyszłość. Jak podkreślał 
„przeżyliśmy powstanie narodowe", pomimo dramatu sta
nu wojennego, odnieśliśmy „bardzo duże zdobycze społe
czeństwa". 

Po dłuższej chorobie Lech Bądkowski zmarł 24 lutego 
1984 roku. Jego pogrzeb na Srebrzysku w Gdańsku zgro
madził ponad pięciotysięczną rzeszę solidarnościowców i re
gionalistów kaszubskich. To była szczególna manifestacja 
wolnego ducha i sprzeciwu wobec stanu wojennego. 

Niełatwo podsumować szlak życiowy Lecha Bądkow
skiego. Niewątpliwie miał głęboko zakorzenione poczucie 
realizmu politycznego, a w pragmatyce życiowej przyjmo
wał postawę roztropności i powściągliwości. O taką też 
postawę walczył z determinacją wewnątrz NSZZ „Solidar
ność". Nie ulegał trudnościom i dramatom politycznym, 
był optymistycznie nastawiony ku przyszłości. „Solidar
ność" miała w nim prawdziwie wiernego i wypróbowanego 
orędownika. 

Jednym zdaniem można by określić jego życie publicz
ne, jako 45 lat w służbie „Małej" i „Wielkiej" Ojczyzny! 
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ROMAN LANDOWSKI 

Lech Bądkowski w Tczewie 
i w mojej pamięci 

Na wstępie wspomnieć trzeba o organizowanych nie
gdyś, w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, tradycyj
nych majowych kiermaszach książki, w ramach 

obchodzonych Dni Kultury, Książki i Prasy. Dzięki tym im
prezom czytelnicy w różnych miastach mogli poznać, spo
tkać i porozmawiać ze swoimi ulubionymi autorami. W Tcze
wie kilkakrotnie przebywali najbardziej znani pisarze 
gdańscy, m.in. Bolesław Fac, Franciszek Fenikowski, Sta
nisława Fleszarowa-Muskat, Stanisław Goszczurny, Zbi
gniew Jankowski, Augustyn Necel, Andrzej Perepeczko, 
Jan Piepka, Kazimierz Radowicz, Zbigniew Szymański, 
Andrzej Twerdichlib i, oczywiście, Lech Bądkowski. 

Lech Bądkowski był w Tczewie na pewno w latach 
1974 i 1975. Po obecności na kiermaszu dnia 5 maja 1974 
roku pozostała w mojej prywatnej bibliotece powieść „Po
łów nadziei", której drugie wydanie było jeszcze ciepłe na 
kiermaszowych stolikach. W moim egzemplarzu znajduje 
się własnoręczna dedykacja autora: Romanowi Landow
skiemu, z życzeniami powodzenia przy pisaniu legend ko-
ciewskich - Lech Bądkowski. Tczew, 5.5.1974. 

Ta dedykacja otwiera jeden nurt wspomnień o Lechu 
Bądkowskim. Wówczas, w 1974 roku, drugi rok z rzędu 
zabiegałem o zrealizowanie w Wydawnictwie Morskim mojej 
oferty wydawniczej, a dotyczyła ona wydania zbiorku le
gend, podań oraz opowieści z Kociewia. Zgodnie z żąda
niem wydawcy zgłosiłem dwie próby tekstu - „Jasna i Der-
sław" i „Jak gryf uratował książęcą córę Zwinisławę" 
- obie tematycznie związane z tradycją założenia osady 
tczewskiej, potem miasta. W marcu 1973 roku otrzymałem 
od wydawcy pismo następującej treści: 

Szanowny Panie, zaopiniowanie dwóch przedstawio
nych legend powierzyliśmy Lechowi Będkowskiemu. Opi
nię załączamy. Sądzimy, że będzie Panu pomocna. Pod
trzymujemy sugestie opiniodawcy. Od Pana więc zależy 
decyzja, czy podejmie Pan ryzyko złożenia całości mate
riału. Tak, jak i w wypadku powieści historycznej, o któ
rej Pan wspomniał w liście. Łączymy wyrazy szacunku 
i życzymy wytrwałości. 

Korespondencję podpisała Wanda Przybysławska, ów
czesny kierownik Redakcji Literatury Pięknej Wydawnic
twa Morskiego. 

Załączona na dwóch stronach opinia z datą 10 lute
go 1973 roku, była w sumie pozytywna. Lech Bądkow
ski wniósł jednak pewne uwagi odnośnie nazewnictwa 
i szczegółów zdarzeń historycznych, ale dla mnie naj
ważniejsze było stwierdzenie, że pod względem literac
kim przedstawione teksty napisane były sprawnie i na
leży autora zachęcić do dalszej pracy. Zastrzegł jednak, 
że wiążącą opinię o ostatecznej decyzji wyda po pozna
niu całego materiału. 

Na kiermaszu w 1974 roku, w przerwach między składa
niem kolejnych autografów, rozmawialiśmy ze sobą głów
nie o dziejach Pomorza, w tym też Kociewia. Bądkowski 
był ciekawy, jakie zdarzenia historyczne stanowić będą tło 
poszczególnych legend i podań. Rozmawialiśmy ze sobą 
przecież pierwszy raz, opiniodawca chciał wysondować, 
co wart jest autor przyszłej książki. Sporo jego uwag i pod
powiedzi wykorzystałem w czasie pisania całego zbioru 
i następnego - „Łabędzi lot Damroki" - którego Lech Bąd
kowski, niestety, już się nie doczekał. 

W sierpniu następnego roku cały zbiór był gotowy. 
Maszynopis „Jasnej i Dersława" (taki był tytuł całej książ
ki) złożyłem w wydawnictwie, o czym 29 sierpnia powiado
miłem mojego recenzenta. W liście do Lecha Bądkowskie-
go napisałem między innymi, że z korespondencji 
z wydawnictwem wynika, że Pana recenzja zadecyduje 
o dalszych losach mojego zbioru. Więc uprzejmie proszę 
o wyrozumiały stosunek do mojej pracy. Dalej przyznałem, 
że z niecierpliwością oczekuję opinii Pana, która zade
cyduje o tym, czy zbiór zostanie wydany. 

Już 31 października otrzymałem list. Zawiadamiam, że 
przeczytałem Pańską propozycję wydawniczą „Jasna i Der-
slaw" - pisał Lech Bądkowski - oraz że złożyłem redakcji 
literatury pięknej swoją opinię. Popieram wydanie tej po
zycji (...) wskazując jednocześnie szereg postulatów pod 
adresem Autora. Sądzę, że rzecz wyjdzie, ale będzie wyma
gała „popychania", z powodu paskudnych trudności pa
pierowych. Powtarzam: jestem dobrej myśli. Gratuluję Panu, 
że nareszcie zdobył się na zrobienie tej książki. 

Rzeczywiście, rzecz wymagała „popychania", bo per
traktacje z Wydawnictwem Morskim trwały jeszcze dwa 
lata. Redakcja uporczywie trwała przy owych postulatach 
opiniodawcy, a moje uzupełnienia tekstu czekały na jego 
przyzwolenie. Natomiast kontakt z Lechem Bądkowskim 
okazał się wówczas niemożliwy, bowiem przebywał na da
lekich morzach, korzystając ze stypendium Polskich Linii 
Oceanicznych. Dopiero po powrocie z podróży, Lech Bąd
kowski złożył ostateczną opinię. W liście z 12 lipca 1977 
roku powiadomił mnie: Wczoraj oddałem Pani Wandzie 
Przybysławskiej w Wydawnictwie Morskim opinię o Pań
skiej propozycji wydawniczej „Jasna i Dersław". Opinia 
jest jednoznacznie pozytywna i zaleca wydanie tej książ
ki (...). Mam zatem nadzieję, że pod koniec roku przyszłe
go Pański debiut się ukaże, co sprawi mi przyjemność. 
O „Jasnej i Dersławie" wzmiankuję w nocie, którą w tych 
dniach zamieści „Dziennik Bałtycki". 

4 sierpnia tego samego roku otrzymałem pismo z Wy
dawnictwa Morskiego z dawno oczekiwaną wiadomością: 
Szanowny Panie, miło mi poinformować, że Kolegium 
naszego Wydawnictwa — po zapoznaniu się z recenzją 
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p. Lecha Bądkowskiego - podjęło decyzję wydania Pań
skiej propozycji pt. „Jasna i Dersław". Ukazanie się dru
kiem przewidujemy w planie roku 1979. 

Dziesięć dni później Lech Bądkowski w liście do mnie 
adresowanym wspomniał przy okazji: Wie Pan już zapew
ne od Pani Przybysławskiej, że Pańska książka została 
wstawiona do planu wydawniczego 1979 r. Będziemy się 
starać, żeby ewentualnie przesunąć na 1978. Zobaczymy. 
W każdym razie książka będzie! 

„Jasna i Dersław" ukazała się jednak dopiero w 1981 
roku, dwa lata przesuwana w planach wydawniczych. Kło
poty z limitami papieru nie ustawały, a poza tym pierw
szeństwo mieli pisarze „zawodowi" - za takich uważano 
zrzeszonych ZLP - a ja do Związku wówczas jeszcze nie 
należałem. 

Na tczewskim kiermaszu książki Lecha Bądkowskiego 
można było spotkać jeszcze 18 maja 1975 roku. Podpisywał 
wówczas swoją powieść „Kulminacja" (WM 1972) i zbiór 
opowiadań „Wszystko się liczy" (Ossol. 1971) . 

Drugi trop wspomnień o Lechu Bądkowskim biegnie 
także od majowego kiermaszu 1974 roku, ale w efekcie do
tyczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Po imprezie, 
owego 5 maja 1974 roku, spotkaliśmy się w czwórkę w ga
binecie ówczesnego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicz
nej, Jerzego Książę. W tych pogwarkach uczestniczył też 
Romuald Wentowski, wówczas inspektor ds. kultury mia
sta i powiatu w Tczewie. Pełniłem w tamtym czasie funkcję 
kierownika Poradni Metodycznej Pracy Kulturalno-Oświa-
towej dla Miasta Tczewa i Powiatu Tczewskiego (poprzed
nik Tczewskiego Domu Kultury). Te trzy jednostki - Wy
dział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, MBP i Poradnia 
Metodyczna - wspólnie z tczewskimi księgarniami „Domu 
Książki" organizowały coroczne kiermasze książki. 

Rozmowy w gabinecie dyrektora biblioteki toczyły się 
wokół idei tożsamości narodowej i regionalnej. Mowa była 
o Romanie Dmowskim i Józefie Piłsudskim, o losach Pomo
rza, dzielnicy Rzeczpospolitej przez wieki narażonej na ata
ki zachodniego sąsiada, począwszy od średniowiecznej 
Brandenburgii, o nacjonalizmie współczesnych Niemców, 
nie wykluczając tych z ówczesnej NRD, o potrzebie konso
lidacji wszystkich Pomorzan. Oberwało się także tym, któ
rzy przy stole w Jałcie i w Poczdamie oddali Polskę pod 
wpływy ZSRR, i tym, którzy w Katyniu wymordowali pol
ską inteligencję. 

Przyznam, że dla mnie była to niecodzienna lekcja hi
storii i wiedzy społecznej. Lech Bądkowski - historyk i po
litolog - przecież słuchacz Akademii Nauk Politycznych, 
potem studiów politologicznych Wydziału Prawa Uniwer
sytetu Łódzkiego (tam uzyskał magisterium) oraz Jerzy 
Książę i Romuald Wentowski - magistrowie historii - toczyli 
tego dnia spory o właściwe oblicze i miejsce Pomorza we 
współczesnej Polsce. Zawsze jednak te tematy ocierały się o 
wielowiekowe konflikty z Niemcami. Miał rację Lech Bąd
kowski, gdy w jednym z biuletynów założonego przez siebie 
Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja pisał: Pa
trząc na wschód pamiętajmy, że za plecami mamy Niemców. 
Wielu Polaków mówi i zachowuje się tak, jakby Niemcy 
nagle wyparowali, albo przeobrazili się w chór aniołów. 
Ta przestroga nie straciła na znaczeniu jeszcze teraz. Dzisiaj 
padłyby z jego ust zapewne nieprzychylne słowa pod ad
resem Eriki Steinbach i jej Związku Wypędzonych. 

Część rozmowy zeszła jednak na temat Zrzeszenia Ka
szubsko-Pomorskiego. Lech Bądkowski chętnie widziałby 
w Tczewie oddział ZK-P. Namawiał do założenia chociażby 
koła. Zachęcał do tego w każdym liście. Działaczom regio

nalnym w Tczewie nie było jednak spieszno, bowiem od 
1970 roku istniało już Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej. Trzy dni po kiermaszowym spotkaniu - 8 maja 
1974 roku - pisał do mnie m.in.: wysłałem Panu publikację 
zbiorową „Społeczność zrzeszona", wydana przez nas 
przed paru laty. Chciałbym, aby zapoznał się Pan z nią 
i także, żeby przeczytali ją Pańscy koledzy (...). W sumie 
daje ona przekrój pewnego myślenia i odczuwania. Może 
się Wam przydać w Waszych własnych przemyśleniach. 
Szkoda, że kontakt między nami nie został wcześniej na
wiązany. Nie sądzę, że robicie słusznie idąc w pojedynkę. 
Zastanówcie się nad tym. Jak już Wam mówiłem, jesteśmy 
gotowi udzielić Wam pomocy (...). Mamy już dość duże 
doświadczenie - w tym roku minie 18 lat od założenia 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - i spore grono dzia
łaczy, w tym wielu młodych, co bardzo ważne. Nasz klub 
„Pomerania", skupiający studentów gdańskich uczelni, 
przygotowuje właśnie tych młodych. Kociewiaków w nim 
mało. Podeślijcie ich nam, zajmiemy się nimi, abyście i Wy 
z nich mieli pociechę. W post scriptum dodał: Proszę prze
kazać pozdrowienia Panu Książę i Panu z-cy inspektora 
oświaty, którego nazwiska, niestety, nie znam (chodzi 
o Romualda Wentowskiego). 

Skoro nie udawało się założyć oddziału ZK-P, Lech 
Bądkowski postulował powołanie w Tczewie chociaż punk
tu kolporterskiego wydawnictw ZK-P. W liście z 12 lipca 
1977 roku pisał: Wydaliśmy ostatnio Bernarda Janowicza 
„Bajki kociewskie", a dwa lata temu —jak Panu wiado
mo - Konstantego Bączkowskiego „ Gawańdi kociew
skie Kubi z Pinczina ". Otóż mamy trudności ze zbyciem 
tych pozycji, ponieważ Wy, Kociewiacy, jak gdybyście 
zupełnie zatracili instynkt społeczny i zmysł organizacyj
ny. Dlaczego do tej pory w Tczewie nie ma punktu kolpor
tażu książek ZK-P? Już kilka lat temu zagadywałem o to 
Pana i Pana Księcia. Jakoś nie możecie zadziałać. Do
piero ostatnio odezwał się Starogard i chce z nami na
wiązać współpracę kolportażową: A co z Tczewem? Pro
szę porozmawiać o tym z innymi i nareszcie przestańcie 
być śpiącym wojskiem i weźcie się w garść! I w tym miej-
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scu obudził naszą ambicję. We wrześniu 
w bibliotece powstał punkt kolporter-
ski. Zapotrzebowano głównie publika
cje dotyczące Kociewia i problematyki 
ogólnopomorskiej. 

Osobiście z Bądkowskim rozmawiałem 
podczas VII Spotkań Twórców Literatury 
Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach 
- 23-24 września 1977 roku. Wśród 55 
uczestników zapamiętałem także Józefa 
Borzyszkowskiego, Tadeusza Bolduana, 
Józefa Ceynowę, Ryszarda Ciemińskiego, 
Bolesława Faca, Stanisława Gostkowskie-
go, Zbigniewa Jankowskiego, Bernarda Ja-
nowicza, Jacka Kotlicę, braci Kiedrow-
skich, Władysława Kirsteina, Aleksandra 
Labudę, Zdzisława Mrozka, Edmunda Puz-
drowskiego, Stanisława Pestkę, Jana Piep-
kę, Jerzego Sampa, Izabelę Trojanowską... 

Pamiętam też, że w dyskusji zgłosiłem 
wniosek przekształcenia nazwy Zrzeszenia 
na Zrzeszenie Pomorskie lub Zrzeszenie Po-
morsko-Kaszubskie. Wywołało to wielką 
burzę, a argument, że zjednałoby to wielu 
działaczy regionalnych Pomorza nie zyskał 
uznania u tych zaciekłych Kaszubów, choć 
Lech Bądkowski namawiał do rozwagi. 

Osoba Lecha Bądkowskiego mocno 
utkwiła mi w pamięci w dniach wrześnio
wych rozmów podczas strajku w Stoczni 
Gdańskiej w 1980 roku. Z zapartym tchem 
słuchaliśmy wówczas transmisji radio
wych tych rozmów z delegacją rządową. 
A gdy się odzywał Lech Bądkowski, czę
sto podpowiadający mądre myśli Lecho
wi Wałęsie, chwaliłem się, że tego czło
wieka znam osobiście. 

Lecha Bądkowskiego spotkałem jesz
cze raz - w grudniu 1981 roku - na zjeździe 
delegatów ZK-P w Gdańsku, który odbył 
się w sali GTN przy Targu Rybnym, przy 
którym mieszkał też Lech Bądkowski. Na
leżę do tych wyróżnionych, którym Lech 
Bądkowski dał pierwszy numer tygodnika 
społeczno-politycznego „Samorządność", 
których miał kilkanaście. Pismo było sy
gnowane numerem ciągłym 177, rok II, bo
wiem zachowało ciągłość autonomicznej 
kolumny o tej samej nazwie, która ukazy
wała się od września 1980 roku w „Dzienni
ku Bałtyckim". Pismo nie miało służyć wy
łącznie sprawom związkowym. W krótkiej 
rozmowie Lech Bądkowski przekonywał do 
tego, że „Samorządność" - jak sam tytuł 
wskazuje - to także suwerenność we
wnątrzpaństwowa. 

Takim pozostał w mojej pamięci. Jego 
życzliwy uśmiech, to jego „co tam sły
chać?...". Pozostało po nim na półce kilka 
jego książek, niektóre z autografem, 
a w teczce kilka listów, zakończonych przy-
jacielskim zwrotem: Ściskam dłoń! 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Wymagający od siebie i innych 

Lecha Bądkowskiego znałem osobiście. Zostałem mu przedstawiony 
w grudniu 1977 roku podczas VIII Walnego Zjazdu Delegatów Zrze

szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. Byłem wówczas studentem III 
roku historii na Uniwersytecie Gdańskim i członkiem studenckiego klubu 
„Pomorania", działającego przy Zarządzie Głównym ZKP, a Lech Bądkowski 
sprawował nieformalną funkcję opiekuna „Pomoranii", którą uważał za „pod
chorążówkę" Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Z początkiem 1978 roku nastąpiła moja bliższa współpraca z Bądkowskim. 
Dotyczyła ona redagowania wewnętrznego pisma Oddziału Gdańskiego ZKP 
pt. „Przednik". Przez dwa i pół roku przygotowywałem materiały na temat dzia
łalności Zrzeszenia jego Oddziału Gdańskiego, Klubu „Pomorania" i spraw 
dotyczących regionalizmu. Początkowo z Pawłem Zbierskim, później samo
dzielnie, bo Zbierski rozpoczął studia w Krakowie na Uniwersytecie Jagiel
lońskim. Lech Bądkowski odnotował ten fakt: „Począwszy od niniejszego, 
czternastego już, numeru nasz okólnik oddziałowy redagowany jest przez 
Kazimierza Ickiewicza. Pomaga mu Paweł Zbierski. Tak więc redakcja „Przed-
nika" przechodzi w ręce młodzieży. Nadzór nad okólnikiem w dalszym ciągu 
sprawuje Zarząd Oddziału, a personalnie Lech Bądkowski". 

Do połowy 1980 roku poznałem dobrą szkołę dziennikarstwa. Lech Bąd
kowski był wymagającym szefem wobec siebie i innych. Doświadczenie, które 
wtedy zdobyłem było dla mnie bardzo przydatne później, kiedy pisałem do 
„Dziennika Bałtyckiego", „Zielonego Sztandaru", „Sygnałów", „Gazety Tczew
skiej". Pomocne jest mi również dzisiaj jako przewodniczącemu Rad Programo
wych: „Panoramy Miasta" i „Kociewskiego Kantom Edytorskiego". 

Muszę powiedzieć, że Lech Bądkowski był człowiekiem bardzo konkret
nym i rzeczowym. Często mawiał, że „z powodu ludzkiej głupoty i zawiści 
opadają nie tylko ręce, ale i spodnie". 

Stawiał sobie za cel edukowanie młodych ludzi z „Pomoranii" w zakresie 
samorządności i demokracji. Miałem okazję i zaszczyt uczestniczyć w spo
tkaniach z Lechem Bądkowskim, które odbywały się u niego w mieszkaniu 
przy Targu Rybnym w Gdańsku. Przedstawiał wówczas niezafałszowaną 
historię PRL-u, mówił na czym polega prawdziwa demokracja w odróżnieniu 
od demokracji ludowej. W tym momencie na myśl przychodzą nazwiska 
tych, którzy brali udział w spotkaniach u Bądkowskiego. Wspomnę tylko: 
Kazimierza Kleinę (w latach 90. - wojewoda słupski, senator RP; obecnie 
radny Sejmiku Województwa Pomorskiego), Kazimierza Klawitera (od po
czątku lat 90. radny Rady Miejskiej w Rumii, a od 1998 roku radny Sejmiku 
Województwa Pomorskiego), Stanisława Jankę (dziennikarz „Pomeranii", pi
sarz i poeta kaszubski), Feliksa Borzyszkowskiego (przedsiębiorca), Stefana 
Rambierta (nauczyciel na Kaszubach), Witolda Bobrowskiego (dyrektor Szkoły 
Kaszubskiej w Głodnicy, działacz samorządowy w gminie Linia). 

Lech Bądkowski był jednym z najwybitniejszych działaczy kaszubsko-
pomorskich, który swoje życie wypełnił walką z bronią i piórem w ręku o wolną 
i demokratyczną Polskę. Miał własne zasady i poglądy polityczne, ale za
wsze z szacunkiem odnosił się do poglądów odmiennych, jeśli wynikały 
one z autentycznego przekonania. Kto przeszedł przez jego szkołę i wytrwał 
może dziś powiedzieć: jestem działaczem samorządowym, publicystą, pisa
rzem, człowiekiem wyzwolonym z lęku, czułym na troski i krzywdy innych. 

Kiedy Lech Bądkowski zmarł Paweł Zbierski napisał, że odszedł „szary 
książę Pomorza". Był człowiekiem niezwykłym, konsekwentnym w działa
niu, doskonałym publicystą i pisarzem, ofiarnym i mądrym społecznikiem, 
sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych w Gdańsku w 1980 roku. 

Myślę, że gdyby Lech Bądkowski dożył czasów przemian ustrojowych 
i doczekał III Rzeczypospolitej mógłby pełnić najwyższe stanowiska w pań
stwie. Miał do tego predyspozycje i społeczny mandat. 
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Zorganizowany ruch przeciwalkoholowy w świecie 
pojawia się na początku XIX wieku w Ameryce Pół
nocnej, a dokładniej w roku 1808, kiedy to powstało 

pierwsze towarzystwo przeciwalkoholowe w Moreau, 
w Stanie Nowy Jork1. 

W środowisku polskim pierwszym naukowym opraco
waniem, ujmującym alkoholizm od strony medycznej, było 
dzieło lekarza, dr. Jakuba Szymkiewicza, O pijaństwie2, wy
dane w Wilnie w 1818 roku. Szymkiewicz to postać wielka 
i nieznana zarazem, doktor medycyny, chirurg, doktor filo
zofii, nadworny lekarz cara Aleksandra I. To on pierwszy 
pisze o alkoholizmie jako chorobie. W Polsce zorganizo
wane formy ruchu trzeźwościowego pojawiły się również 
w pierwszej połowie XIX wieku. 

W zaborze pruskim już w latach trzydziestych XIX wie
ku, ze względu na zastraszającą plagę pijaństwa, podjęto pró
by propagowania trzeźwości oraz szerzenia idei towarzystw 
trzeźwości. Rząd pruski za czasów Fryderyka Wilhelma III 
nawiązał wtedy kontakt z rządem amerykańskim, prosząc, by 
ten przysłał propagatorów trzeźwości do państwa pruskie
go. W Poznaniu komisarz policji pruskiej zwrócił się wtedy 
do duchowieństwa o szerzenie idei trzeźwościowych. Ponie
waż jednak inicjatywy te wychodziły od władz pruskich, nie 
spotkały się z większym zainteresowaniem zwłaszcza w krę
gach polskiego duchowieństwa katolickiego. Uważano, że 
nie jest godnym propagowanie przez polski kler katolicki nie
mieckiej inicjatywy. Nie chodziło tutaj o brak zrozumienia dla 
samej akcji trzeźwościowej, lecz bardziej było to wynikiem 
nasilonego antagonizmu narodowościowego. Ponadto uwa
żano, że zamiast tworzyć towarzystwa, rząd pruski powinien 
respektować przepisy policyjne w odniesieniu do działalno
ści karczem, szynków, gospód, a najlepiej niech je zlikwidu
je3. Zmieniło się to dopiero po roku 1842, kiedy to ukazał się 
okólnik archidiecezji poznańskiej, w którym wzywano księży, 
by zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo pijaństwa i alkoho
lizmu, jakie przynosi nadużywanie „gorących trunków", czy
li wysokoprocentowych. Zachęcano również, aby ducho
wieństwo nie stroniło od akcji trzeźwościowej prowadzonej 
przez władze państwowe. Od tego też momentu nastąpił wy
raźny rozwój towarzystw trzeźwościowych. Został on jed
nak zahamowany przez wydarzenia polityczne 1848 roku, a na
stępnie wojnę 1870 roku oraz okres kulturkampfu i hakaty, 
kiedy to działalność trzeźwościową uważano za narodowo
ściową i wywrotową. Żądano, by wszystkie zebrania publicz
ne odbywały się w języku niemieckim (ustawa kagańcowa)4. 
Pamiętajmy, że na ziemiach Polski porozbiorowej nie było 
rodzimej władzy państwowej typu rządu polskiego, dlatego 
wówczas Kościół katolicki, który zachował swoją admini
strację, przewodził w akcji antyalkoholowej. 

Czas po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospoli
tą to istna eksplozja powstawania bractw i organizacji trzeź
wościowych na terenie polskiego Pomorza i diecezji cheł
mińskiej. To okres wzmożonej działalności i wielości form 
propagowania trzeźwości, co wpłynęło na uświadomienie 
społeczeństwu zagrożenia ze strony pijaństwa i alkoholizmu. 

Podjęta praca jest próbą pokazania rozwoju myśli prze
ciwalkoholowej i ukazania genezy oraz rozwoju ruchu trzeź
wościowego na Pomorzu. Nie można jednak w niej pomi
nąć tradycji nadmiernego spożywania alkoholu na ziemiach 
polskich, rodem z minionych wieków. Mimo braku kom
pleksowego opracowania historycznego, dotyczącego 
walki z alkoholizmem, zarówno w odniesieniu do całej Pol
ski, jak i Pomorza, w interesującym mnie okresie Polski 
porozbiorowej i okresu międzywojennego istnieje szereg 
przyczynków naukowych i wiele opracowań o charakterze 
źródłowym. Celem pracy badawczej, zaplanowanej na naj
bliższe lata, jest więc zbadanie i przedstawienie szczegól
nie działalności antyalkoholowej, instytucji i osób, którym 
zawdzięczamy powstanie i działanie nie tylko słynnych 
Bractw Trzeźwości, ale wielką skuteczność ruchu 
trzeźwościowego na polu życia społecznego. Stąd dziś naj
ważniejszym zadaniem jest pełne rozpoznanie stanu badań 
i źródeł dotyczących tej problematyki. 

Wśród źródeł archiwalnych na szczególną uwagę za
sługują materiały znajdujące się w archiwach kościelnych 
w Pelplinie i Poznaniu. W Pelplinie cenne są sprawozdania 
z wizytacji kanonicznych parafii, przeprowadzonych przez 
biskupów chełmińskich. Dowiadujemy się z nich o działa
jących bractwach trzeźwości, o liczbie ich członków, o za
sadach ich funkcjonowania i warunkach przynależności 
oraz o misjach ludowych, których owocem były bractwa 
w parafiach. Tamże zachowane są statuty tych bractw, księ
gi członków, spotkań i nabożeństw, przeprowadzonych 
w czasie misji, które realizowali głównie ojcowie jezuici i re
demptoryści w pierwszych latach po Wiośnie Ludów. 

W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu znajduje
my fragmentaryczne akta dotyczące Związku Towarzystw 
Abstynenckich „Wyzwolenie", działającego na terenie 
Wielkopolski i Pomorza od początku XX wieku. Także w ar
chiwach państwowych, zwłaszcza w Gdańsku, znajdujemy 
skromny zasób źródeł dotyczących ruchu trzeźwości na 
Pomorzu. Są to między innymi relacje zawarte w aktach 
starostw, dotyczące ruchu trzeźwościowego inspirowane
go przez różne podmioty, także administrację państwową. 
Pozwalają one na stwierdzenie, jakie organizacje i gdzie 
zajmowały się działalnością antyalkoholową w XX wieku. 

Podobny charakter posiadają dokumenty, które znaj
dują się w archiwach parafialnych, między innymi w Sulę-
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czynie5 i Sierakowicach6, które dotąd poznałem najlepiej. 
Są tam także protokoły wizytacji kanonicznych i kroniki 
parafialne. Na szczególną uwagę zasługują jednak doku
menty z działalności konkretnych bractw trzeźwości, akty 
założycielskie, ich statuty, spisy członków, sprawozdania 
ze spotkań i nabożeństw. 

O wiele bogatsze od archiwalnych są źródła drukowa
ne. Podstawowa problematyka badawcza dotycząca po
wstania i działalności ruchów trzeźwościowych znajduje 
swoje odzwierciedlenie w listach pasterskich biskupów cheł
mińskich. Począwszy od roku 1837, przez cały czas zabo
rów i okres II Rzeczpospolitej, możemy śledzić tę proble
matykę właśnie w wydawanych listach pasterskich. 

Pierwszym z biskupów, który podjął zdecydowaną 
walkę z pijaństwem był Anastazy Sedlag (biskup w latach 
1834-1856), który w roku 1837 w swoim liście pasterskim 
wskazał na zgubne działanie alkoholu. Zauważył on jednak 
zbyt małą skuteczność działań podjętych przez probosz
czów na terenie swoich parafii. Pisze o tym w następnych 
listach z 1843 i 1848 roku. To on właśnie przy pomocy za
konników: ojców jezuitów, redemptorystów i misjonarzy 
z innych zgromadzeń przeprowadzał misje ludowe, któ
rych owocem były zakładane Bractwa Trzeźwości . 
W 1844 roku wydał dla nich Statut Bractwa, aby mogły 
się pewniej rozwijać oraz mieć swoje umocowanie 
w duszpasterstwie parafialnym i diecezjalnym. Statut 
ten nakazuje swoim członkom nie tylko powstrzymanie 
się od picia wszelkich napojów alkoholowych, lecz rów
nież, aby członkowie bractwa w swoim domu nie poda
wali gościom takich napojów, aby przy żadnych oka
zjach takich napojów u nich nie pito; „ani na weselach, 
ani na pogrzebach, ani na chrzcinach, zgoła nigdy i ni
gdzie, a gości, którzy lubią wódkę, lub ją przynoszą, 
niech wcale nie zapraszają"7. Zobowiązują się dalej 
członkowie bractwa do gorliwej propagandy trzeźwości 
i zwalczania nierozsądnych zwyczajów pijackich. 

Kolejny biskup chełmiński, Jan Nepomucen Marwicz 
(w latach 1857-1886), znacznie rozszerzył zakres działań 
w walce o trzeźwość wiernych diecezji. Zwrócił uwagę na 
postawy duchownych. Aby pobudzić ich do gorliwszej 
pracy i większego zaangażowania, ogłosił konkurs z na
grodami pieniężnymi dla tych duchownych z parafii, gdzie 
praca bractw będzie najlepsza. Szczególnie ubolewał nad 
tym, jak sam pisał, że „często (...) młodzież porzucona sa-
mopas wałęsa się bez pracy (...) po karczmach i tam nasiąka 
zepsuciem i zgnilizną moralną..."8. Znajdujemy w listach 
pasterskich biskupa Marwicza słowa zachęty skierowane 
do rodziców, jak również wskazówki co do kształtowania 
właściwej postawy młodych ludzi: „Tylko wtedy będzie 
w pełni skuteczne i moralne wychowanie młodego pokole
nia, gdy będzie ono znajdowało u swoich rodziców i osób 
starszych cechy pozytywne, gdy będzie widziało u nich 
walkę ze swoimi słabościami i nałogami, przede wszystkim 
zaś z pijaństwem"9. 

Następca biskupa Marwicza, biskup Leon Redner (w la
tach 1886-1898), w swoich listach pasterskich również roz
powszechniał ideę trzeźwości i wstrzemięźliwości. Wyrzu
cał ludziom między innymi, że nadużywanie przez nich 
alkoholu prowadzi „do lekkomyślnych posunięć, fałszo
wania oświadczeń i zeznań sądowych, do krzywoprzysię
stwa"10. Podobnie jak jego poprzednik, zwracał on uwagę 
rodzicom na moralną stronę ich życia. Zarzucał im brak nie 
tylko cnoty trzeźwości, ale otwarcie piętnował używanie 
alkoholu, codzienne przesiadywanie w karczmie, a przez to 
częste zabawy i co gorsza pijatyki". Równocześnie zachę
cał do umiarkowania, do prawdziwie chrześcijańskiego ży

cia codziennego, zadawalania się tymi warunkami, jakie 
stały się ich udziałem, wreszcie do przykładnego wskazy
wania młodym ideałów życia12. 

Biskup chełmiński Augustyn Rosentreter (w latach 
1899-1926), zajmując się sprawami upadku moralnego spo
łeczeństwa, powiedział, że „w głównej mierze spowodowa
ne jest to pijaństwem". Z naciskiem podkreślał ważność 
trzeźwości społeczeństwa. Pisał, że „cnotliwe życie 
chrześcijańskie zasadza się na trzeźwości i roztropno
ści w opanowaniu swoich pożądań, a więc winno to ce
chować każdego chrześcijanina"13. Przypominał, iż szcze
gólnym zakresem wstrzemięźliwości, który obejmować 
powinien każdego, co bardzo mocno podkreślał, jest 
„trzeźwość w używaniu napojów palonych czyli wy
sokoprocentowych" 1 4 . 

Biskup Chełmiński z okresu II Rzeczpospolitej, Stani
sław Wojciech Okoniewski (biskup w latach 1926-1939), 
aby unormować duszpasterstwo w diecezji po okresie za
borów, w 1928 roku zwołał Synod Diecezjalny. Obok spraw 
administracyjnych i duszpasterskich na synodzie rów
nież podano wytyczne dla ruchu trzeźwościowego, co 
znalazło swoje odbicie w dodatku do statutu tegoż Sy
nodu 1 5 . I tak domagano się od duszpasterzy, aby na 
terenie swojej parafii popierali zakładanie gospód bez
alkoholowych, jako skuteczny środek do walki z alko
holizmem. Nałożono na księży obowiązek pouczania 
nowożeńców o konieczności zachowania abstynencji, 
a rodziców, aby nie częstowali alkoholem dzieci w wie
ku szkolnym. Sami zaś kapłani, decyzją biskupa, winni 
byli unikać spożywania pokarmów w restauracjach, 
gdzie konsumpcja połączona była dość często ze spo
żywaniem alkoholu. W czasie wizytacji kanonicznych 
arcypasterza proboszczowie zobowiązani zostali do 
przedstawienia osiągnięć uzyskanych na polu walki 
o trzeźwość swoich parafian. Szczególną opieką pole
cił biskup otoczyć dzieci, które winny być wychowy
wane w duchu trzeźwości. Zadanie to powierzył przede 
wszystkim rodzicom"'. Ważną inicjatywą duszpasterską 
biskupa Okoniewskiego było wyznaczanie przez niego 
dla całej diecezji - Tygodnia Propagandy Trzeźwości. 
W niedzielę poprzedzającą ów tydzień w poszczególnych 
kościołach diecezji polecił wygłoszenie kazań, których te
maty winny być inspirowane bieżącymi i najbardziej palą
cymi kwestiami życia społecznego danej parafii. Zalecał 
również podkreślenie szczególnie budującej działalności 
Bractw Trzeźwości, przygotowanie wystawy literatury wraz 
z przeźroczami, spotkanie z młodzieżą oraz cykle wykładów 
z dziedziny alkohologii. 

O wielkości zaangażowania w przygotowanie Tygodnia 
Propagandy Trzeźwości, który odbył się np. od 1 do 8 lu
tego 1927 roku, pod patronatem biskupa chełmińskiego 
Stanisława Okoniewskiego, niech świadczy liczba organi
zacji, które wchodziły w skład jego Pomorskiego Komitetu 
Organizacyjnego. Były to: Pomorskie Koło Księży Absty
nentów, Katolicki Związek Młodzieży Polskiej na Diecezję 
Chełmińską w Wąbrzeźnie, Związek Kapłanów „Unitas", Liga 
Katolicka na Diecezję Chełmińską, Pomorski Związek Na
uczycieli Abstynentów w Starogardzie, Pomorskie Towarzy
stwo Ziemianek, Liga Przeciwalkoholowa w Grudziądzu, 
Związek Katolików Abstynentów „Wyzwolenie" w Koście
rzynie, Związek Katolików Abstynentów „Wyzwolenie" 
w Tczewie, Pomorska Chorągiew Harcerska17. 

Wielość organizacji trzeźwościowych i zaangażowa
nych w nich ludzi, z różnych warstw społecznych, jest po
twierdzeniem prawdy, że to masowy ruch trzeźwościowy 
wieku XIX, i aż do roku 1920, przyczynił się do zmiany 
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świadomości społeczeństwa okresu międzywojennego. Te 
zmiany świadomości oraz uzyskane doświadczenie zbio
rowe, nie pozostały bez wpływu na to, że w latach po roku 
1920 Polacy okazali się zdolni do wykorzystania szansy 
zagospodarowania i obrony odzyskanej państwowości. 
Dla koordynacji działalności trzeźwościowej w diecezji w ro
ku 1929 powołał biskup chełmiński - Sekretariat General
ny'8. Ułożono też nowy Statut Bractw i Związku Bractw 
Wstrzemięźliwości, który został zatwierdzony 5 listopada 
1931 roku, a sam biskup stanął na czele wszystkich Bractw 
Wstrzemięźliwości Diecezji Chełmińskiej19. Jest to warte 
szczególnego podkreślenia. Dziś trudno znaleźć podobny 
przykład. Stanowi on potwierdzenie wielkiego zaangażo
wania księcia Kościoła w sprawę trzeźwości. 

Ilustracją skuteczności pracy Bractw Trzeźwości i ak
tywności na rzecz otrzeźwienia narodu duchowieństwa 
diecezji chełmińskiej jest artykuł ks. Anastazego Kręckie-
go (1888-1939), który na podstawie ankiety Kurii Biskupiej 
z roku 1937, opracował statystykę wszystkich podmiotów 
biorących udział w walce o trzeźwość na terenie diecezji20. 
Interesujące są też opracowania lekarzy pracujących z cho
rymi na alkoholizm w ośrodkach lecznictwa zamkniętego, 
np. w Kocborowie koło Starogardu Gdańskiego. Wspo
mnieć można prace lekarza Stanisława Kryzana, który pisał 
o alkoholizmie jako źródle chorób psychicznych21. 

Trzeba też podkreślić wielką wartość źródłową, a zara
zem rolę społeczną dla ruchu trzeźwości, periodyków ko
ścielnych diecezji chełmińskiej. Są to „Orędownik Kościel
ny" (1857?-1925) oraz „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej" 
(1929-1939). Znajdujemy tam liczne artykuły, dotyczące 
organizowania Tygodni Trzeźwości, wykłady i referaty 
ostrzegające przed skutkami nadużywania napojów alko
holowych. Informowały one także o wszystkich przed
sięwzięciach w dziedzinie umocnienia trzeźwości i abs
tynencji w życiu diecezjan. Warte odnotowania jest też 
to, że zamieszczano tam recenzje artykułów znajdują
cych się w innych czasopismach, a poruszających in
teresującą nas problematykę. W MDCh podejmowano 
też problematykę dotyczącą zagrożenia alkoholowego 
w kontekście ogólnopolskim. Informowano np. o Pierw
szym Katolickim Międzynarodowym Kongresie Przeciw
alkoholowym, który odbył się w Warszawie w 1937 roku22, 
jak również o budowie całej siatki organizacyjnej Polskiej 
Ligii Przeciwalkoholowej25. 

Skalę zagrożenia związanego z uzależnieniem od alko
holu przedstawiała również codzienna prasa. Na uwagę 
szczególną zasługują materiały publikowane na łamach 
„Pielgrzyma", tak w okresie zaborów, jak i w dwudziestole
ciu międzywojennym. Do szczególnie ważnych materiałów 
należą artykuły ks. Hieronima Gołębiowskiego (1845-1918), 
który pisał o celowości propagowania abstynencji24. Był 
on wielkim społecznikiem, udzielał się w wielu towarzy
stwach, podnosił poziom kulturalny społeczeństwa przez 
oświatę i rozpowszechnianie polskich książek i czasopism. 
Całkowite powstrzymanie się od używania alkoholu moty
wował i tak już zbyt wielką ilością ludzi pijących, a również 
destrukcyjnym wpływem na zdrowie fizyczne i psychiczne 
człowieka. Ostatniego argumentu, którego używał, była 
sprawa oszczędności wielu milionów marek. Obliczył on, 
że ludność Polska pod zaborem praskim liczyła 3,5 miliona, 
a wydawała rocznie na alkohol około 250 milionów marek. 
Tak więc oszczędność wynikająca z abstynencji sięgałaby 
sumy około 200 milionów marek25. 

Interesujące są artykuły ks. Szczepana Kellera (1827-1872), 
który już wcześniej opublikował cykl artykułów pod tytu
łem: „Pół kopy wykrętów pijackich"26. W „Pielgrzymie" 
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zamieszczano również wiele informacji o przeprowadzonych 
misjach ludowych, wystawach i wiecach trzeźwościowych 
na terenie diecezji. 

Bardzo cenne informacje źródłowe zawiera wydawane 
w Poznaniu czasopismo „Świt" (1901?-1939), w którym za
mieszczano wiele artykułów poruszających problem walki 
o trzeźwość. Pisał na jego łamach w 1909 roku również 
ks. Henryk Szuman (1882-1939)27, wybitny społecznik, 
działacz ruchu trzeźwościowego, zamordowany przez 
hitlerowców. Zamieszczono tam między innymi jego ar
tykuł o dziejach pijaństwa w Polsce oraz teksty wielu 
innych znawców tego tematu. Nie brak też tragicznych 
sygnałów o wypadkach związanych z pijaństwem na 
łamach innych tytułów prasy codziennej Pomorza, ta
kich jak „Gazeta Gdańska" i „Gazeta Toruńska". Ich zna
czenie jednak dla badanego tematu jest mniejsze, gdyż 
temat pijaństwa traktują marginalnie. 

Klimat epoki i zagrożenia związanego z pijaństwem 
oddają powiastki umoralniające, stanowiące namiastkę 
ówczesnej literatury pięknej. Pisane były one przede 
wszystkim na bazie doświadczenia życiowego autorów, 
bardzo często duszpasterzy z pisarskim talentem. Jed
nym z nich jest wspomniany już ks. Szczepan Keller. 
Występował on przeciw grzechom głównym ludu, mię
dzy innymi przeciw pijaństwu i alkoholizmowi, był „mło
tem dla pijaków"28. Napisał książkę o szkaradności prze-
klęctw pijackich, pod tytułem: „Jad człowieczy, czyli 
przeklęctwa, co znaczą i płacą" (Pelplin 1864)29. Bez-
kompromisowość jego walki z pijaństwem oddaje pier
wotny tytuł książki: „Jad człowieczy gorszy od jadu żmiji 
i padalca, czyli przekleństwa, co znaczą i co płacą"3 0. 
Dziełko to było tak poczytne, że w Galicji doczekało się 
drugiego wydania, jak doniósł „Pielgrzym" 31 paździer
nika 1872 roku. Kolejnym autorem jest ks. Mateusz 
Osmański (1796-1857), który swoje powiastki wydał w dru
karni Karola Kohlera w Brodnicy. Pierwsza z nich to: „Sej
mik na bagnie w karbowskim bora, czyli przestroga dobrze 
życzącego dla członków bractwa trzeźwości" z 1855 roku 
oraz „O pijaństwie" z 1857 roku. 

Również ks. Stanisław Kujot (1854-1914)31, napisał po
wiastki drukowane w „Pielgrzymie", w których pokazuje 
moc tradycji pijackich i tragedie wynikające zeń dla życia 
małżeńskiego, rodzinnego i społecznego. Tytuły jego publi
kacji mówią same za siebie. Na przykład „Przygoda stryjasz-
ka na zaręczynach Kasi" (1881-1882). Stryjaszek, chrzestny 
ojciec Kasi, przynosi jej prezent zaręczynowy - sześć bu
telek wspaniałego miodu pitnego. Po przemowach było 
wielkie pijaństwo. Bohaterowie tego upojenia „w pijanym 
widzie" nie zapomnieli o modlitwie przed snem. Kolejne 
tytuły to: „Dwa wieczory" (1882), „Kręte drogi, czyli historia 
młodzieńca zabłąkanego" (1883), „Kto winien? Obrazek na
szych czasów" (1884). W tych ostatnich powiastkach autor 
przeciwstawia hałaśliwe miasto - i „miastowych" - spo
kojnej, żyjącej swoim życiem, pracowitej wsi. Wiejski chło
pak próbuje naśladować życie miastowych kolegów, a więc 
ich próżniactwo, wygodnictwo i pijaństwo. Należy tutaj 
podkreślić, że powiastki te doskonale ilustrują wpływ miej
skich zwyczajów i tradycji pijackich, oraz alkoholizmu, na 
życie wiejskich parafian. Autorami byli duszpasterze, któ
rzy dobrze znali środowisko, pisali z autopsji, stąd tak traf
ne są ich spostrzeżenia, a i morały. 

Wyrazem zaangażowania we wszystkie działania i wysił
ki Kościoła katolickiego w Diecezji Chełmińskiej może być 
to, że w 1909 roku istniały tam 233 bractwa na 247 parafii32. 

Ciekawym źródłem do badań interesującej nas proble
matyki są też wspomnienia i pamiętniki33, które z reguły za-
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wierają subiektywne odczucia i opinie, dla historyka, dla 
rozpoznania zjawiska alkoholizmu oraz ruchu trzeźwościo-
wego i jego społecznego oddziaływania, jakże bardzo istot
ne. Są one także jakimś potwierdzeniem skali zagrożenia al
koholizmem i wielości form działania w pracy na polu 
trzeźwości. 

Także poezja i beletrystyka tamtych czasów ukazują 
nam, na ile i jak głęboko zakorzenione są w mentalności 
społecznej Pomorzan zwyczaje pijackie. Treść wielu utwo
rów wskazuje, że autorzy doskonale zdają sobie sprawę, iż 
nie ma takiej dziedziny życia, gdzie brakowałoby alkoholu. 
Widzimy to nawet w „Życiu i przygodach Remusa" Alek
sandra Majkowskiego (1876-1938)34. 

Oto fragment nieco przewrotnego dialogu w karczmie: 
„Tylko nie częstujcie Remusa! rzekł Trąba, kiedy na stole 
pojawiły się kieliszki i butelka - bo on nie pije! Tym więcej 
będzie dla nas - rzekł Stach!". Również w „Panu Czorliń-
ścim" Hieronima Derdowskiego (1852-1902)35, znajdujemy 
wiele fragmentów mówiących o zwyczajach pijackich. I tak 
o weselu, gdzie był też pan Czorlińści, czytamy: „Pani się ta 
prośba drużby spodobała, więc gęstego z butelki wina 
w kieliszek nalała. Gość wypił na jej zdrowie, czemu była 
rada, podziękował i poszedł do sąsiada. Wtedy mocno z pi
stoletu plunął ze dwa razy, że na wszystkich ścianach święte 
zadrżały obrazy". Mamy i tu do czynienia ze swoistą kon
tynuacją obyczajów z czasów sarmatów. 

Zwyczaje i obrzędy związane z obecnością alkoholu 
w życiu codziennym Kaszubów znajdują swoje odzwier
ciedlenie w „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury lu
dowej" ks. Bernarda Sychty (1907-1982). Tamże cytuje on 
starą pieśń weselną, sięgającą zamierzchłych czasów i od
ległych wierzeń: „Żebyś ty chmielu, po tyczkach nie lazał, 
tobyś nie robił z dziewcząt niewiast. Oj chmielu, chmielu, 
chmielowe ziele. Nie obejdzie się bez ciebie żadne wese
le"36. Znajdujemy w jego „Słowniku" również ciekawe przy
słowia związane z alkoholem, i tak np.: „Dobrego karczma 
nie popsuje, a złego ani Kościół nie naprawi"37 albo: „Tam 
gdzie kieliszki dzwonią, tam pacierza nie odmawiają"38. 

Ciekawe informacje zawiera też literatura naukowa mó
wiąca o obyczajach kaszubskich, gdzie alkohol i pijaństwo 
miały swoje miejsce i obrzędowe uzasadnienie. Przykła
dem jest praca Wacława Odyńca poświęcona kaszubskim 
obrzędom i obyczajom39. 

Obecny stan badań to nieliczna literatura naukowa, to 
przede wszystkim artykuły. Należy też zaznaczyć, iż opra
cowania poświęcone tej problematyce, szczególnie wyda
ne w latach pięćdziesiątych (epoka socjalizmu i cenzury), 
nie odzwierciedlają w pełni i rzetelnie istoty stanu rzeczy. 

Krytycznie trzeba podejść nawet do opracowań 
np. Józefa Burszty40, piszącego o wsi i karczmie w XIX 
wieku, który nadmiernie obwinia Kościół za rozpicie pol
skiej wsi. 

Wśród autorów podejmujących problem trzeźwości 
ciekawa jest postać Kazimierza Moczarskiego, który pełnił 
funkcję redaktora naczelnego „Problemów Alkoholizmu", 
czasopisma wydawanego przez Społeczny Komitet Prze
ciwalkoholowy w czasach PRL-u. Był on publicystą, spo
łecznikiem, żołnierzem AK oraz autorem znanej powieści 
„Rozmowy z katem". On to w 1969 roku na łamach „Proble
mów" opublikował artykuł „W 150-lecie ruchu przeciwal
koholowego w Polsce"41. Artykuł ten był częścią większe
go opracowania, które ukazało się dopiero w 1983 roku, 
jako „Historia alkoholizmu i walki z nim"42, nakładem Spo
łecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Warszawie. 

Warta odnotowania jest postać ks. Władysława Pada-
cza; był to przed pierwszą wojną - harcerz, uczestnik 

ruchu niepodległościowego w gimnazjum Władysława IV 
w Warszawie, dalej kapłan, żołnierz pod Monte Cassino, 
człowiek wielkiej wiedzy i działacz społeczny, kawaler or
deru Virtuti Militari. Zasłużony mocno dla ruchu trzeźwo
ści, autor wielu prac z dziedziny trzeźwości; jeden z waż
nych artykułów jego autorstwa zamieszczony jest w Homo 
Dei z 1963 roku; zatytułowany jest „Katolicka Akcja Trzeź-
wościowa w Polsce Porozbiorowej"43. Tam w krótkim zary
sie ukazuje on dzieje walki antyalkoholowej na wszystkich 
ziemiach polskich, uwzględniając między innymi także Po
morze i diecezję chełmińską. 

Kilka cykli podobnych publikacji znajdujemy na łamach 
Ateneum Kapłańskiego44. Skierowane są do duszpasterzy 
z myślą o kształtowaniu postaw trzeźwości w życiu parafial
nym. Dotyczą też pracy trzeźwościowej w parafii. Trzeba 
wspomnieć też o pozycji książkowej wydanej w ramach To
warzystwa Naukowego KUL w Lublinie w 1973 roku, au
torstwa ks. Zygmunta Zielińskiego, pt.: „Kościół katolicki 
w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848-1865"45. 
Ukazany jest tam rozwój akcji trzeźwościowej, która, mimo 
swego społecznego uzasadnienia i konieczności, swoją sku
teczność budowała jednak na gruncie religijnym, głównie 
przez misje ludowe. Władze pruskie widziały w misjach lu
dowych wielkie niebezpieczeństwo, gdyż rząd nie dyspo
nował środkami, którymi mógłby przywiązać do siebie chło
pów i ziemian i przełamać ich nieufność. Władze pruskie 
zdawały sobie sprawę z szerokich możliwości szlachty i du
chowieństwa w organizowaniu solidnego antypolskiego 
frontu narodowego, a jednocześnie antyprotestanckiego. 
Zainicjowana akcja trzeźwości, najpierw przez ks. Jana Fic
ka na Górnym Śląsku w 1844 roku, przeniosła się w tym 
samym czasie do Wielkopolski i na Pomorze. W poszcze
gólnych rozdziałach możemy prześledzić organizowanie 
misji ludowych w parafiach, ich skuteczność widoczną 
w powstających bractwach, wiadomości o misjonarzach 
- kaznodziejach - apostołach trzeźwości, o przepisach wy
danych przez władze zaborcze co do miejsc i warunków 
przeprowadzenia misji w parafiach. Wspomniane wyżej 
pozycje mają charakter po części także źródłowy. 

Inną ze współczesnych pozycji dotyczących głównie tro
ski o trzeźwość jest trzytomowe dzieło zatytułowane „W tro
sce o trzeźwość Narodu"46, (1 tom - 1994,2 tom - 1996, 3 tom 
- 2000). Jest to praca zbiorowa, pod redakcją Mariana Roma
niuka, ukazująca sylwetki 35 polskich działaczy trzeźwościo-
wych XIX i XX wieku oraz zawierająca antologię ich pism. Ta 
antologia tekstów i słownik biograficzny działaczy trzeźwo-
ściowych to nie tylko ważne dzieło, ale i źródło historyczne. 
Może stanowić też podręcznik dla tych, którzy obecnie po
dejmują i prowadzą dalej dzieło ukazanych tam osób. 

Opracowanie to zawiera ich najbardziej trafne wypo
wiedzi, przemyślenia i ukazuje stosowane praktyczne roz
wiązania i sposoby oddziaływania. 

Podobny charakter ma dzieło ks. Henryka Mrossa, 
historyka, zasłużonego kapłana diecezji chełmińskiej, a za
tytułowane „Słownik biograficzny kapłanów diecezji cheł
mińskiej wyświęconych w latach 1821-1920"47, w którym 
zawarte są biogramy kapłanów szczególnie zasłużonych 
dla sprawy Kościoła i państwa, społeczności polskiej i re
gionu Pomorza, a przede wszystkim dla sprawy ruchu 
i bractw trzeźwości w diecezji. 

Ważną pozycją jest też artykuł doc. dr. hab. Mariana 
Mroczki, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, który uka
zał się w periodyku naukowym Gdańskiego Instytutu Teo
logicznego, a zatytułowany: „Ruch przeciwalkoholowy na 
Pomorzu w latach 1920-1939". Autor podkreślił, że rozwija
ny na Pomorzu (diecezji chełmińskiej) ruch przeciwalkoho-
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lowy wypełnił ważny fragment polskiego życia społeczne
go, mający na celu likwidację wielowiekowych tradycji 
nadmiernego spożycia alkoholu, powstałych w wyniku 
utrwalonych złych obyczajów, długotrwałego obowiązy
wania na wsi polskiej przymusu propinacyjnego oraz gwał
townego rozwoju przemysłu spirytusowego w XIX wieku. 

Głównym celem bractw wstrzemięźliwości i abstynen
cji było utrzymanie osobistego umiarkowania w spożywa
niu napojów alkoholowych lub całkowita abstynencja oraz 
szerzenie wiedzy o ekonomicznych, społecznych i zdro
wotnych skutkach nadużywania alkoholu. „Szczególną rolę 
w tym zakresie odegrali księża oraz nauczyciele, własnym 
przykładem oddziaływujący na środowiska, w którym przy
szło im pracować"48. Mroczkowski pisze również o tym, że 
w okresie międzywojennym na Pomorzu, oprócz polskich 
organizacji abstynenckich, pewną konkurencją były pro
wadzące ożywioną,działalność niemieckie loże Dobrych 
Templariuszy (Guttentemplerloge - neutralni religijnie), 
propagujące, zwłaszcza wśród młodzieży, trzeźwość jako 
styl życia młodego pokolenia, i to niezależnie od poglą
dów, przynależności politycznej czy religijnej. Jednak pod 
koniec lat dwudziestych, a bliżej roku 1939, wzorem innych 
organizacji niemieckich, zostały one włączone w nurt dzia
łalności antypolskiej. Najbardziej aktywne były loże w Gru
dziądzu i w Tczewie. I tak np. w ramach loży grudziądzkiej 

przygotowywano młodzież niemiecką do działań dywer
syjnych, a pod adresem loży w Tczewie wysuwano za
rzuty, że oprócz propagowania abstynencji alkoholowej 
i nikotynowej kładziono nacisk na rozwijanie niemczyzny 
w Polsce49. 

Problematyka dotycząca ruchu trzeźwościowego znaj
duje również swoje skromne odzwierciedlenie i miejsce w mo
nografiach wsi i miast Pomorza, np. Wiela50, Brus51, Matar-
ni52, Sulęczyna53, Chmielna54, Oruni55. W mniejszym stopniu 
ujmowano ten problem we współczesnych opracowaniach 
dotyczących ogólnie zagadnień alkoholu i abstynencji. 

Analizując obecną sytuację zagrożenia alkoholowego 
i szukając dobrego wyjścia, pomocy i zrozumienia mecha
nizmów uzależnienia alkoholowego, autorzy współcześni 
rzadko wracają do historii. Jednym z nich jest Bohdan 
Woronowicz, który w książce „Grzech czy choroba"56 na
wiązuje do historii ruchów trzeźwościowych. Sądzę, iż po 
pełniejszym rozpoznaniu tego zjawiska i tutaj - „historia 
może być nauczycielką życia". 

Jak dotąd o wiele więcej wiemy z literatury mówiącej 
o tradycji pijaństwa w Polsce szlacheckiej niż o dziejach 
ruchu trzeźwościowego w czasach najnowszych. Zarów
no zasobu źródeł, jak i stanu badań na Pomorzu nie można 
nazwać bogatymi. Wynika to po części z polskiej tradycji, 
w której z reguły pijaństwo traktuje się pobłażliwie. 
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Na regionalnej ścieżce 

P ubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Bronisława Malinowskiego 
w Warlubiu regionalizmem zajmu

je się od wielu lat. Z powodzeniem 
wprowadza treści regionalne do pro
gramów nauczania historii, języka pol
skiego, muzyki czy plastyki. Znaną, nie 
tylko w Warlubiu, orędowniczką tych 
działań jest nauczycielka-regionalistka, 
Maria Wygocka. 

Na początku marca 2004 roku na jej 
zaproszenie przyjechała do szkoły, ko
lejny już raz, kociewska hafciarka, Bo
żena Ronowska z Terespola Pomorskie
go. Dzieci przywitały ją serdecznie jak 
dobrą znajomą. 

Zajęcia rozpoczęły się krótkim „eg
zaminem" z wiedzy o Kociewiu. Z wiel
kim zaangażowaniem dzieci mówiły 
o swojej małej ojczyźnie. Wspólnie od
śpiewano hymn Kociewia, a także omó
wiono herb tego regionu. Grupa dziew
cząt z V i VI klasy pochwaliła się swoimi 
pracami hafciarskimi. Pokazywały swo
je „dzieła" zaproszonej twórczyni, a ta 
nie szczędziła im pochwał, chociaż nie 
obeszło się bez uwag. 

Podczas zajęć hafciarka z Terespo
la omówiła kociewski haft kolorowy 
i czepcowy, strój regionalny oraz sku
piła uwagę na tajnikach malarstwa na 
szkle. Dzieciom bardzo podobały się 
prace hafciarki, jednak najbardziej in
teresowały je obrazki malowane na 
szkle. 

Twórczynię zaproszono na kolejne 
spotkanie, by w praktyce zademonstro
wała technikę malowania na szkle. Spo
ro bowiem dzieci zgłosiło chęć udziału 
w tych zajęciach. 

Szkołę w Warlubiu wyróżnia coś 
szczególnego w zakresie nauki o regio
nie. Większość uczniów kiedyś wyro
śnie zapewne na prawdziwych kocie-
wiaków szczycących się „czytelną" 
świadomością o przynależności do 
regionu, dla których ich „mała ojczy
zna" w tej „wielkiej" będzie najdroż
szym kawałkiem ziemi. Ale żeby to 
zaszczepione w rodzinach przywiąza
nie do regionu pogłębić, muszą się 
ujawnić tacy pasjonaci jak Maria 
Wygocka czy Bożena Ronowska. 

MAŁGOSIA 

Bożena Ronowska (w stroju ludowym) na lekcji o regionie. 
Na górnym zdjęciu w towarzystwie Marii Wygockiej 

Wszystkie fot. archiwum szkoły 
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Z Ireneuszem Figurskim, kustoszem 
Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej 

rozmawia Bożena Ronowska 

Kociewiacy cieszą się zapewne, że w regionie powoła
no kolejną placówkę muzealną. Proszę powiedzieć, kiedy 
i z czyjej inicjatywy ona powstała? 

Izba Regionalna - bo taka jej nazwa - powstała w 2002 
roku z inicjatywy Rady Miejskiej w Świeciu. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło 1 lutego tegoż roku. Warto jednak wspo
mnieć, iż pierwsze głosy o konieczności powołania w Świe
ciu muzeum regionalnego pojawiały się w latach siedem
dziesiątych XX wieku. Największym propagatorem tej idei 
był nieżyjący już Jan Kamiński, historyk - amator i wielki 
miłośnik dziejów Świecia. Również członkowie Towarzy
stwa Miłośników Ziemi Świeckiej przez wiele lat walczyli 
o powołanie takiej placówki. Największym problemem był brak 
odpowiedniego pomieszczenia. Z chwilą przerwania prac nad 
rekonstrukcją zamku pokrzyżackiego upadła koncepcja 
umieszczenia muzeum właśnie w tym obiekcie. Dopiero po 
blisko trzydziestu latach znalazło się miejsce godne muzeum 
- w budynku Pałacu Ślubów, w samym sercu miasta. 

Izba Regionalna ma dopiero dwa lata i jest chyba naj
młodszą tego typu placówką na Kociewiu. Jak wyglądały 
jej początki? 

Rzeczywiście jest to najmłodsza tego typu placów
ka na Kociewiu, ale choć młoda wiekiem może się po
chwalić dość ciekawymi zbiorami. Większość ekspona
tów trafiła z rąk ludzi, którzy przez długie lata oczekiwali 
powstania muzeum w Świeciu. Największy zbiór pozo
stawił po sobie wspomniany Jan Kamiński, ale bardzo 
ciekawe eksponaty przekazali też Józef Grochocki z Drzy-
cimia i Zdzisław Erdmann ze Świecia. Dzięki kontaktom 
z antykwariuszami z Poznania i Szczecina zakupiliśmy 
kilka ciekawych wydawnictw związanych z Ziemią 
Świecką. Przy tworzeniu „sali kociewskiej" ogromnej 
pomocy udzieliła prof. Maria Pająkowska-Kensik. Nie 
tylko dostarczyła część eksponatów, ale też wskazała 
ludzi, którzy pomogli nam nadać temu miejscu osta
teczny kształt. Tak dotarliśmy również do pani, Boże
no. Haft kociewski i strój ludowy pani autorstwa znaj
duje się w tej sali w widocznym miejscu. 

Dziękuję. Przyznam, że jest to miły akcent, osobiście 
sprawiający wielką satysfakcję. Ale są też inne zbiory, 
przecież wcale nie małe. Czy ich gromadzenie powodowa
ło jakieś problemy? 

Zbiory Izby Regionalnej ciągle się powiększają, przede 
wszystkim dzięki mieszkańcom Świecia, którzy co jakiś czas 
przynoszą różne ciekawostki odkryte na przysłowiowym 
„strychu". Sprawia to ogromną radość, ale też obawiamy 
się, że niedługo zacznie brakować miejsca na ekspozycję 
wszystkich ciekawych przedmiotów. Mogę od razu uprze
dzić pytanie o wystawy okresowe - brak nam na to w tej 
chwili pomieszczeń. 

Placówka składa się z kilku pomieszczeń. Każde 
z nich czymś się wyróżnia. 

Izba Regionalna łącznie prezentuje historię i kulturę ca
łego powiatu świeckiego, ale poszczególne sale mają swój 
odrębny charakter. W pierwszej sali poznajemy najdaw
niejsze dzieje Świecia i okolic do czasów wojen szwedz
kich, następna sala poświęcona jest pamięci Jana Kamiń-
skiego, potem przechodzimy do sali prezentującej tradycje 
wojskowe w Świeciu. Dwa następne pomieszczenia mają 
szczególny wystrój - pierwsze to sala kociewska, gdzie 
zwiedzający mogą zajrzeć do wnętrza chaty - pomysł ten 
został zaczerpnięty z muzeum w Piasecznie. W ostatniej 
sali czeka na gości makieta Świecia z czasów, kiedy miej
scowość leżała nad Wisłą. Tu również można zobaczyć 
jedne z najcenniejszych eksponatów, którymi są ornaty 
z początku XVIII wieku. 

Nikt nie wątpi, iż taka placówka jest miastu i regiono
wi potrzebna. Wiekowe Świecie zasługuje na to, by w tej 
formie upowszechniać własną przeszłość i tradycję. Prak
tyka nie jest jednak łatwa ani prosta. Kto ponosi główny 
ciężar utrzymania izby? 

Izba Regionalna, jak każda placówka kulturalna, utrzy
mywana jest z budżetu gminy. Bardzo może cieszyć fakt, iż 
w tak trudnych dla kultury czasach znajdują się pieniądze 
na ten cel. Wpływy z biletów wstępu nie byłyby w stanie 
pokryć nawet części kosztów utrzymania. Rocznie odwie
dza nas około tysiąca osób, chociaż mamy nadzieję, że 
dzięki publikacjom i różnym formom reklamy wzrośnie licz
ba gości w naszej izbie. 

W izbie organizowane są lekcje muzealne. To intere
sujący pomysł. Jak są te lekcje realizowane i czy cieszą 
się zainteresowaniem? 

Od grudnia zeszłego roku rozpoczęliśmy cykl spotkań 
pt. „Gawędy historyczne". Pomysł spotkał się ze sporym 
zainteresowaniem ze strony szkół i z pewnością będziemy 
go kontynuowali w bieżącym roku. Tematyka spotkań zo
stanie poszerzona o zagadnienia związane z kulturą regio
nalną. W ten sposób chcielibyśmy przywrócić ideały „ma
łych ojczyzn", które stawiały nacisk na związek człowieka 
z miejscem, w którym mieszka, uczy się i pracuje, z jego 
historią, kulturą i całym kolorytem lokalnym. 

Jako kustosz Izby Regionalnej sprawuje Pan opiekę 
również nad zamkiem. 

Tak, to prawda. Izba Regionalna to również zamek po-
krzyżacki, którego jesteśmy gospodarzem. Działalność na 
zamku jest tylko sezonowa, gdyż obiekt ten nie jest przy
stosowany do funkcjonowania przez cały rok. Od maja do 
końca września zapraszamy turystów do zwiedzania jedy
nego zachowanego skrzydła zamku oraz podziwiania wspa
niałych widoków ze szczytu wieży (wys. 34,5 m). Niepo
wtarzalna atmosfera średniowiecznych murów sprawia, iż 
coraz więcej osób interesuje się naszym najcenniejszym 
zabytkiem. Jak każdy zamek i nasz w Świeciu ma swoje 
tajemnice, które można poznać oglądając go na własne oczy. 
Dlatego zapraszam serdecznie do zwiedzania. Szczególnie 
warto wybrać się w okresie letnim, gdyż na dziedzińcu zam
kowym na turystów będą czekały dodatkowe atrakcje: 
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Muzeum 
południowego Kociewia 

pokazy walk rycerskich, konkursy strzelania z łuku i kuszy, 
pokazy działania machin oblężniczych. 

Pojawiła się ostatnio inicjatywa odbudowy zamku. Ma 
ona szanse powodzenia? Jak Pan uważa? 

Na pomysł odbudowy zamku patrzę dość sceptycznie. 
Moim marzeniem byłoby tylko doprowadzenie do dawnej 
świetności istniejącego skrzydła zamku i wykorzystanie go 
w jak najlepszy sposób. Potem można marzyć o odbudowie 
reszty zamku. Mam nadzieję, że tegoroczny pomysł wpłynie 

na ożywienie komnat zamkowych. Mianowicie od maja do 
września większość ekspozycji z Izby Regionalnej zostanie 
przeniesiona na zamek. Zobaczymy, jak ta zmiana spodoba 
się turystom. Kolejną atrakcją czekającą na turystów będzie 
obecność członków naszego bractwa rycerskiego. Bractwo 
pw. św. Katarzyny, patronki zamkowej kaplicy, istnieje od 
roku, ale już może pochwalić się udziałem w licznych turnie
jach i inscenizacjach historycznych. Z czasem może to wła
śnie nasi rycerze staną się gospodarzami zamku, jak to się 
dzieje chociażby w Gniewie lub Golubiu-Dobrzyniu. 

Budynek, w którym mieści się 
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej 

Sala prezentująca dzieje 
Świecia i okolic do czasu 
wojen szwedzkich w XVII wieku 

W sali kociewskiej uwagę zwraca 
kobiecy strój ludowy 

W ostatniej sali znajduje się makieta 
z czasów kiedy miasto 

leżało nad Wisłą 

Na progu 
Izby Regionalnej 

oraz zabytkowe ornaty 
z XVII i XVIII wieku 

z kościoła klasztornego 



Wreszcie tam dotarłem. Dotychczas z zaproszeń 
korzystała Wanda Kołucka, redakcyjny sekre
tarz, opowiadając po powrocie, jak tam sku

tecznie się upowszechnia wiedzę o regionie. Od 1997 roku 
na bieżąco docierały też relacje Marii Wygockiej, dzięki 
którym nasi czytelnicy poznali cele warlubskiej uczby. Przez 
te wszystkie lata na drodze stawały mi jakieś przeciwności, 
za to na uroczystość zakończenia VIII edycji konkursu ko-
ciewskiego udało mi się dojechać. 

Do Warlubia prowadzi kilka dróg. Nie trudno trafić do 
tej liczącej ponad 700 lat miejscowości, najłatwiej można 
dotrzeć krajową „ 1 " , która dla ruchu międzynarodowego 
została oznaczona symbolem E 75, biegnącą z północy na 
południe niemal wzdłuż Wisły wschodnim krańcem Kocie-
wia. Z Czarnej Wody, razem z Andrzejem Grzybem, podą
żyliśmy wojewódzką szosą 214, ze Zblewa przez Lubicho
wo, Skórcz, Głuche, Osiek, Jeżewnicę, znowu się 
zachwycając: jak urokliwe jest to nasze Kociewie. A co 
dopiero wedrzeć się w te leśne ostępy, w te głusze, powę
drować Steckami, dróżkami poprzez łąki i bory, skrajem je
zior, wzdłuż rzeczek i strumieni. 

Po godzinnym podziwianiu wjechaliśmy do Warlubia. 
To współczesne znacznie się różni od dawnej osady War-
ciluba czy zdrobniałego Warluba, odnotowanej po raz 
pierwszy w 1277 roku, a przynależnej wówczas do kaszte
lanii nowskiej. Dzisiaj Kociewie szczyci się masłem extra 
z Warlubia, na którego opakowaniu widnieje wiejski pejzaż 
z krową na pierwszym planie. W sklepach do kupna zachę
ca sporo przeróżnych „miksów" i „masłowych" wyrobów, 
ale kiedy się słyszy „proszę to dobre" albo „to prawdziwe" 
- wiadomo, iż mowa o tym z Warlubia. 

Warlubie nie tylko z masła słynie, cała gmina nabie
ra coraz większego znaczenia turystyczno-wczasowe-
go. Położona na skraju Borów Tucholskich wabi tury-

Od lewej: Emilia Rulińska, Irena Brucka (prezes 
Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego) 

i Barbara Hyla-Makowska (poseł RP) 

stów swymi jeziorami, wśród których Radodzierz (246 
ha) należy do największych na Kociewiu; atrakcją kra
jobrazową jest też dolina Mątawy ze swoją „Szwajcarią 
Rulewską" i grzybnymi lasami. Jest tu co zwiedzać: za
bytkowe kościoły, dwory, pałace, kociewskie chaty. 
Przed wizytami letników nie bronią się sołeckie wsie: 
Bąkowo, Buśnia, Bzowo, Krusze, Płochocin, Płochoci-
nek, Wielki Komórsk - wszystkie usytuowane wokół 
Warlubia, albo w głębi lasów położone Lipinki. 

Ziemia dawnego Warci luba wyróżnia się ważną dla 
współczesności cechą - troską o zachowanie i przekazy
wanie dziedzictwa kulturowego. Jeszcze nie tak dawno nie 
wszyscy tu wiedzieli, że ich mała ojczyzna zwie się Kocie
wie. Dowiedzieli się o niej w wyniku działalności nauczy-
cieli-regionalistów miejscowej szkoły, gdy zaczęto realizo
wać program edukacji regionalnej. 

- Kultywowanie tradycji naszego regionu - powiedziała 
Maria Wygocka - w nauczycielskim gronie główny anima
tor tej idei - stanowi stały element kalendarza imprez regio
nalnych w warlubskiej podstawówce. Parafrazując słowa 
Cypriana Kamila Norwida: „Aby mierzyć drogę przyszłą, 
trzeba wiedzieć skąd się wyszło" w pełni wykorzystujemy 
zasoby środowiska lokalnego: miejscowości i ich zabytki 
historyczne, zbiory muzealne, wszelkie ślady kultury mate
rialnej i duchowej. 

Tak, to prawda! Pamiętam grupy uczniów z Warlubia, 
odbywających wycieczki do Tczewa, Gniewa, zwiedzają
cych muzeum i katedrę w Pelplinie, szukających śladów po 
Juliuszu Kraziewiczu w Piasecznie, zaglądających do na
szej redakcji, bowiem dzieci były ciekawe, jak powstaje 
„Kociewski Magazyn Regionalny". Wszystko to było zre
alizowane naprawdę, wypraktykowane na dotknięcie ręki, 
poglądowo sprawdzone. Nic na niby. 

- Poprzez ścieżkę regionalną pod hasłem „Kociewie, 
mała pomorska ojczyzna" - uzupełniła pani Maria - rozbu
dza się zainteresowania regionem, poznaje własne dzie
dzictwo kulturowe i jego wartości, kształtuje postawy 
patriotyczne, stwarza warunki do indywidualnego i grupo
wego działania na rzecz innych. 

- A więc między innymi konkursy, wystawy, pre
zentacje? 

- Tak. Ważną rolę w tych zamierzeniach odgrywają or
ganizowane we współpracy z Radą Gminy międzygminne 
konkursy recytatorskie i plastyczne, które zachęcają do 
poszerzenia wiedzy o ziemi najbliższej i są przewodnikami 
w poznawaniu małej ojczyzny. 

Tegoroczny konkurs to już jego ósma edycja. 
- Kociewskie konkursy w Warlubiu mają już swoją hi

storię. Istnieją przecież od 1997 roku. Zainteresowaliśmy 
uczestników wieloma tematami. 

Osiem zrealizowanych tematów mówi za siebie. To bo
gaty w treści zestaw, ale zapewne nie zabraknie kolejnych 
tematów na następne lata. Konkursy przecież będą trwały 
nadal. 

- Widzimy potrzebę nieustającej uczby o Kociewiu 
- podsumowała Maria Wygocka. 



Moja rozmówczyni w tych działaniach nie jest osamot
niona. Szacunku i umiłowania regionu uczą też Maria Czaj
ka i Maria Jankowiak. Trzy Marie mogą być przedmiotem 
zazdrości niejednej szkoły. 

Tegoroczny konkurs podsumowano 6 kwietnia. Jak co 
roku zjechali się goście, rozdano nagrody i dyplomy, tań
czył i śpiewał szkolny zespół folklorystyczny. A było co 
podsumowywać, a wcześniej oceniać, bowiem w konkur
sie recytatorskim udział wzięło 55 uczniów - z Drzycimia, 
Jeżewa, Komórska, Nowego, Osia, Smętowa, Warlubia, 
Wielkiego Komórska, Wierzchów. Nagrodzono 13 recyta
torów i 19 wyróżniono. Liczna była też lista nagród i wy
różnień konkursu plastyczno-fotograficznego. Liczba 
uczestników była jeszcze większa. Poza chętnymi z miej
scowości już wcześniej wymienionych, odnotowano jesz
cze tych z Lipinek, Przysierska, Świecia, Terespola Pomor
skiego. Udane efekty uczestników tego konkursu można 
obejrzeć na wystawie pokonkursowej. 

Konkursy kociewskie w Warlubiu są w powiecie świec
kim pewnego rodzaju wydarzeniem, zarówno regionalnym 
jak i kulturalnym. Dlatego szybko na nie reaguje lokalna 
prasa, m.in. „Express Świecie", oznajmiając w swoich tytu
łach: „Kociewie w poezji i plastyce", „Kraina pędzlem i sło
wem malowana", „Jest taka kraina...". 

O Kociewiu słychać coraz częściej i coraz więcej, także 
dzięki owej uczbie w Warlubiu. To ważny element w krajo
brazie społecznym całego regionu, bowiem tej imprezy nie 
omijają posłowie RP Byli na niej również obecni radni wo
jewódzkich sejmików - pomorskiego i kujawsko-pomor
skiego, gdyż wiadomo, iż Kociewie leży na dwóch admini
stracyjnych obszarach, a także twórcy, regionaliści, którzy 
zawsze coś w Warlubiu mogą podpatrzeć. Natomiast obec
ność hafciarki Bożeny Ronowskiej, jedynej niemal osoby 
na co dzień ubierającej się w ludowy strój oraz poczęstu
nek Koła Gospodyń Wiejskich z regionalnym jeściem 
utwierdziły, że ziemia Warciluba kociewską zawdy była. 
W tej krainie nad Wisłą, Wdą i Wierzycą po naszamu ga-
daju nie tylko na konkursach. 

HISTORIA KOCIEWSKIEGO 
KONKURSU W WARLUBIU 

I edycja- 1997 rok 
Kociewie - tradycje, teraźniejszość, współczesność 

II edycja-1998 rok 
Kociewie - małą pomorską ojczyzną 

III edycja-1999 rok 
Z Kociewia do Europy - co pokazałbyś przyjacielowi 

z obcego kraju w swoim regionie? 

IV edycja - 2000 rok 
Wszystko, co kochamy w małej ojczyźnie 

V edycja-2001 rok 
Rodzina jest jak drzewo... 

VI edycja-2002 rok 
Cztery pory roku na Kociewiu 

VII edycja-2003 rok 
Kociewską bajka 

VIII edycja-2004 rok 
W krainie nad Wisłą, Wdą i Wierzycą 

Szkolna Pracownia Regionalna 
„Pod wiatrakiem" w warlubskiej szkole 

Występ zespołu folklorystycznego z SP w Warlubiu 
podczas „Kociewskiej Gali" w dniu 6.04.2004 r-

Andrzej Grzyb wręcza laureatom klas II i III nagrody 
ufundowane przez Sejmik Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 
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rozmawia ANDRZEJ GRZYB 

1 maja - niedawno powiedziałoby się w wolną sobotę, w każdym 
razie w weekend - obudzimy się w Unii Europejskiej. Cudu nie 
będzie ani tego dnia, ani następnego. Czy wolno nam wierzyć, że 
Polska zyska? 

Poszerzenie Unii Europejskiej jest zrealizowaniem ma
rzeń wielu pokoleń o Europie otwartej i prawdziwie wolnej. 
Dzień ten będzie miał symboliczne znaczenie, bo wrócimy 
jako naród na należne nam miejsce na Starym Kontynen
cie. W ten sposób zniknie pozostałość ducha układu jał
tańskiego, a Europa stanie się silniejsza, bezpieczniejsza 
i stabilniejsza. 

W pierwszym okresie po akcesji na pewno pojawią się 
trudności. Takie wnioski możemy wyciągnąć z doświad
czeń Irlandii czy Hiszpanii, ale w dłuższej perspektywie 
kraj nasz zyska. Jestem przekonany, że jako społeczeństwo 
za kilka lat stwierdzimy, że podjęty przez nas trud opłacił 
się, że ostateczny bilans będzie korzystny. Polska jest du
żym państwem w środku Europy i dlatego nie może po
zwolić sobie na stanie z boku i przyglądanie się integracji 
gospodarczej naszego kontynentu. Musimy aktywnie włą
czyć się w rytm jej życia i być rozgrywającym, a nie przed
miotem gry europejskich polityków. 

Jak we wspólnej Europie znajdą się grupy regionalne - Kociewiacy 
i Kaszubi? 

Unia w sensie kulturowym zorganizowana jest według 
zasady jedności w różnorodności. Z tego powodu spo
łeczności regionalne (etniczne) są bardzo cenione. Robi 
się wiele, żeby wspierać małe ojczyzny i ich kultury. Istnie
ją liczne programy służące temu celowi, ale żeby z nich 
korzystać, trzeba samemu wykazać własną aktywność i ini
cjatywę. Bez zaangażowania reprezentantów Kociewia i Ka
szub w struktury europejskie niewiele zyskamy. Najwięcej 
zależy od nas samych, od tego czy będziemy przygotowy

wali dobre projekty i od tego czy nasi przedstawiciele we 
władzach unijnych będą kształtowali programy pomoco
we możliwie przystające do naszej specyfiki i potrzeb. 

Szkoda, że na liście Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Euro
pejskiego zabrakło Kociewiaka. W Parlamencie Europejskim, jeśli 
otrzyma Pan poparcie wyborców, będzie Pan reprezentował Pomo
rze, więc także Kociewie. Czy możemy na Pana liczyć? 

Będę reprezentował Polskę i Pomorze, ale mój punkt 
widzenia jest szczególny. Uważam się za regionalistę, za 
człowieka, który dobrze rozumie potrzeby społeczności 
regionalnych. Jeśli zostanę członkiem Parlamentu Europej
skiego, zamierzam bardzo mocno forsować spojrzenie re
gionalne w myśleniu o sprawach europejskich. Z całą pew
nością Kociewie może na mnie liczyć. Zresztą mam tu liczną 
rodzinę. Dobrze czuję i znam specyfikę tego regionu. 

Pełni Pan sporo funkcji, choćby uniwersyteckich. Jest Pan także 
przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego, prezesem 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Kandyduje Pan do Parlamentu 
Europejskiego. Czy to nie za wiele? Podoła Pan tym wszystkim 
obowiązkom? 

Z całą pewnością zrezygnuję z obowiązków przewod
niczącego Sejmiku, nawet gdyby nie było formalnych prze
szkód w łączeniu funkcji posła do Parlamentu Europejskie
go. Moja kadencja jako prezesa ZK-P kończy sie w grudniu 
2004 roku. Uważam, że lepiej robić jedną rzecz a dobrze. Mogę 
zagwarantować, że pozostałbym w bardzo ścisłym kontakcie 
z samorządami i mieszkańcami naszego województwa. Głę
boko wierzę, że moja pożyteczność z punktu widzenia re
gionu i jego spraw byłaby nie mniejsza niż obecnie. 

Kociewiacy planują na 2005 rok kolejny, III Kongres Kociewski. 
W organizacji I Kongresu Kociewskiego Zrzeszenie Kaszubsko-Po
morskie na wiele sposobów pomogło. Na II Kongres, organizowany 
samodzielnie przez stowarzyszenia kociewskie, nie tylko te zjedno
czone w Federację Stowarzyszeń „Kociewska Więźba", Zrzeszenie 
przysłało tylko pozdrowienia. Czy w naszym, kociewskim kongresie 
już w unijnej rzeczywistości wezmą udział bracia i sąsiedzi Kaszubi 
zgodnie ze słowami Sychty: jedna matka nas przecie kolebała..."? 

Do Kongresu Kociewskiego jestem ustosunkowany 
bardzo życzliwie. Zresztą I Kongres został zorganizowany 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a w II Kongresie 
uczestniczył wiceprezes Zarządu Głównego ZK-P. Jestem 
zdecydowanym zwolennikiem bliskiej współpracy organi
zacji regionalnych. Razem możemy zrobić i osiągnąć wię
cej. Wprawdzie w 2005 roku już nie będę prezesem Zrze
szenia, ale gorąco będę zachęcał kolegów, a zwłaszcza 
kociewskie oddziały ZK-P, żeby jak najaktywniej zaanga
żowały się w zorganizowanie III Kongresu Kociewskiego. 
Osobiście z wielką chęcią wezmę w nim udział. 

Prof. Brunon Synak w towarzystwie regionalistów 
z Kociewia: Andrzeja Grzyba (z prawej) 
i Romana Landowskiego 

Fot. Antoni Filipkowski /AJ.F. Media 
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PREKURSORZY ZJEDNOCZONEJ EUROPY 

Zakon cysterski, który zdobył wielką popularność 
w zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym 
średniowiecza, zrodził się z potrzeby odnowy du

chowej zakonu benedyktynów. Był jedną z pierwszych in
stytucji łączących zróżnicowaną Europę, a to poprzez scen
tralizowaną władzę, wzajemne zależności łączące 
poszczególne klasztory rozsiane po terenie całej Europy, 
wspólną ideę monastyczną oraz coroczne spotkania opa
tów na kapitule generalnej w Citeaux. Wszystko to stwarza
ło możliwość wymiany poglądów oraz informacji z całego 
prawie kontynentu. Wymiana poglądów i doświadczeń na 
corocznych spotkaniach opatów w Citeaux pozwalała po-

ski misjonarz cysterski, działający w średniowieczu na Po
morzu napotkał na trudności czynione mu przez współbraci. 

Trwałe natomiast owoce życia ewangelicznego w du
chu „Ora et labora" (módl się i pracuj) wydała misja we
wnętrzna, w miejscach, gdzie zakładano klasztory. Na krót
ko bowiem przed kasatą zakonów, pod koniec XVIII wieku, 
cystersi w Rzeczypospolitej byli jednym z ważniejszych 
zakonów mniszych. Mieli 22 opactwa męskie, w których 
żyło 689 zakonników oraz trzy zakony i jeden przeorat z ob
sadą 78 mniszek - cysterek. Pracowali w 93 ośrodkach dusz
pasterskich wcielonych do zakonu. 

53 kościoły pocysterskie znane są dziś jako szczególne 
miejsca kultu. Siedem z nich to ośrodki kultu Krzyża 
św. i Męki Pańskiej, cztery - kultu św. Bernarda, pozostałe 

ALICJA SŁYSZEWSKA 

Ora et labora 
Idea jedności Europy 

wpisana w pomorską rzeczywistość 

znać uwarunkowania działalności cystersów w różnych kra
jach, a tym samym doskonalić formy zarządzania. To wła
śnie dzięki nowatorskim rozwiązaniom organizacyjnym, cy
stersi posiadali już w XIII wieku prawie 700 domów 
zakonnych. Były one rozsiane na terenach Europy obję
tych wpływami kultury łacińskiej, niezależnie od podzia
łów politycznych, etnicznych czy narodowych. Niezwykła 
ich pracowitość, przedsiębiorczość, zdolności organizacyj
ne, ciągłe udoskonalanie narzędzi pracy przyczyniły się, 
oprócz utrwalania wiary i rozpowszechniania kultu Maryj
nego, do krzewienia rolnictwa, hodowli i rozwoju rzemio
sła. Powstałe dzięki zagospodarowaniu nowych terenów 
nadwyżki produkcyjne spowodowały rozwój handlu, a tym 
samym gospodarki rynkowej. 

Ponadto we Wschodniej Europie oprócz zadań kultu
rotwórczych cystersi podejmowali również działalność mi
syjną i przemysłową. 

Od chwili chrztu Polski naczelnym zadaniem Kościoła 
była misja „głoszenia ewangelii wszystkim narodom". Do 
tego polecenia Chrystusa dostosowywali się również cy
stersi, choć trzeba zaznaczyć, że akcja misyjna nie wypływa
ła z ich reguły zakonnej, bowiem są zakonem proweniencji 
benedyktyńskiej. Zapewne dlatego też opat Chrystian, pol-

to miejsca kultu Matki Boskiej, św. Jadwigi i bł. Wincente
go Kadłubka. Dwanaście cysterskich sanktuariów cieszy 
się międzydiecezjalnym zasięgiem kultu. Są to: Bardo, By-
szewo, Jędrzejów, Krzeszów, Lubawka, Ludźmierz, Mogiła, 
Rokito, Rudy, Szczyrzyc, Trzebnica, Wieleń Zaobrzański. 

Wielką też spuściznę pozostawił zakon na Pomorzu 
- w Oliwie, Pelplinie i Żarnowcu, w których lokowali się 
cystersi w początkach XIII wieku. Ukształtowane tu przez 
wieki wielkie dziedzictwo materialne i duchowe „szarych 
mnichów" odegrało ogromną rolę kulturotwórczą na ziemi 
kociewskiej i pomorskiej. Choć dzisiaj tylko kilku cyster
sów sprawuje swą posługę w Oliwie, duch ich nadal żyje 
w pamięci, tradycjach i działaniach kulturalnych. 

OPACTWO SZARYCH MNICHÓW 
NA KOCIEWIU 

Dzięki cystersom na kartach historii pojawia się 
Pelplin - w 1274 roku, kiedy to książę pomorski 
Mściwój II daruje tę wieś zakonowi. Konwent 

zakonu przybywa tu 27 października 1276 roku z Pogódek, 
dokąd z Doberanu (Meklemburgia) sprowadził zakonników 
książę Sambor II. 





Pierwszą budowlą, która tu powstała było oratorium 
(dziś kaplica św. Krzyża) wzniesione na planie prostokąta. 
Pomiędzy XIII i XVI wiekiem w dolinie nad Wierzycą za
konnicy wznieśli trójnawową katedrę, zabudowania klasz
torne i gospodarcze. Jak pisał w swojej kronice Jan Dłu
gosz: Klasztor ten był tak piękny i znakomity ze względu 
na wzniesione w nim budowle i mury, że łatwo budził 
u wszystkich śmiertelnych podziw, I budzi nadal... 

Doskonale zachowany i wspaniale odrestaurowany 
przez obecnych gospodarzy kompleks cysterski przyciąga 
oczy turystów, szczególnie trójnawową, jedenastoprzęsło-
wą bazyliką, przeciętą w połowie dwunawowym i dwuprzę
słowym halowym transeptem. Niezwykłej urody i smaku 
sklepienia powstawały stopniowo. Najwcześniejsze są skle
pienia gwiaździste, najpóźniejsze sieciowe i kryształowe 
z 1557 roku. Datę tę można (za ks. J. St. Pasierbem) uznać za 
kończącą budowę katedry, mimo że prace trwały jeszcze 
później. Uwagę przykuwa bogate wyposażenie świątyni, 
w tym 23 ołtarze, z których główny uznawany jest za jeden 
z najwyższych na świecie (25,5 m). Jak w złotej oprawie 
błyszczą tu obrazy Hermana Hana; za najokazalsze trzeba 
uznać „Koronację NMP Maryi" oraz „Wizję św. Bernarda". 
Najcenniejszym zabytkiem jest zbiór stalli i nieliczne poli
chromie z pierwotnego wystroju. 

Bazylika budowana była przez około 250 lat i jest dru
gim co do wielkości kościołem ceglanym w Polsce. 

Od strony południowej przylegał do kościoła klasztor 
zbudowany wokół czworobocznego wirydarza. W skrzy
dle wschodnim, przeznaczonym dla ojców, znajdowała się 
zakrystia, kapitularz, rozmównica i sypialnie mnichów. 
W części południowej, dla nowicjatu, mieściła się jadalnia 
i refektarz. W ramieniu zachodnim mieszkali konwersi, czyli 
bracia bez święceń. Uzupełnienie stanowiły przepiękne ogro
dy, młyn na Wierzycy i zabudowania gospodarcze. Opac
two przeżyło kilka pożarów; w XV wieku było wielokrotnie 
rabowane i napadane w czasie „potopu szwedzkiego". 

Dekretem z dnia 5 marca 1823 roku administracja pru
ska zarządziła kasatę klasztoru. Dzięki bulli z 16 lipca 1821 
roku powiększony został obszar diecezji chełmińskiej, a Pel
plin ustanowiono jej stolicą (od 1992 r. diecezji pelpliń-
skiej). Świątynia cysterska została katedrą, a otaczająca ją 
wieś rozrosła w miasteczko. W klasztorze umieszczono Se
minarium Duchowne i biskupie Collegium Marianum. 

TRADYCJE CYSTERSKIE W PELPLINIE 

Współcześni gospodarze dawnego opactwa 
cysterskiego w Pelplinie wykazują wielką 
dbałość o przejętą wielowiekowa spuściznę 

szarych mnichów. Również świadomość lokalnych władz 
samorządowych i grupy fascynatów dziedzictwem cyster
skim doprowadziły do podjęcia działań podkreślających 
kulturotwórczą rolę zakonu na terenie Kociewia. 

Skutkiem tego Starostwo Powiatowe w Tczewie przy 
wsparciu, między innymi, samorządów Pelplina, Gniewa 
i Grudziądza oraz Zespołu do Badań nad Historią i Kulturą 
Cystersów w Polsce Instytutu Historii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Historii Uni
wersytetu Gdańskiego, Wyższego Seminarium Duchow
nego i Liceum Katolickiego Collegium Marianum w Pel
plinie zorganizowało w dniach 21-23 września 2001 roku 
obchody 725. rocznicy powstania opactwa cysterskiego 
nad Wierzycą. Trzydniową, międzynarodową sesję nauko-
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wą „Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu" zakoń
czył I Jarmark Cysterski. 

Przedsięwzięciu patronowali wówczas, między innymi, 
Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, Biskup Pelpliński 
prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, Generał Zakonu Cyster
sów O. Maur Esteva, Opat Klasztoru w Citeaux O. 01ivier 
Quenardel, Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce 
Benoit D'aboville, Ambasador Republiki Federalnej Nie
miec Frank Elbe oraz Marszałek Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Jan Zarębski. 

Świętom pelplińskich „szarych mnichów" przewodni
czył Starosta Tczewski Marek Modrzejewski, natomiast ko
mitetowi organizacyjnemu obchodów - Alicja Słyszewska. 

W bazylice katedralnej odbyło się prawykonanie utworu 
Augustyna Blocha Bonum est nos hic esse - na 725- lecie 
przybycia cystersów do Pelplina. Bonum... -jest legen
darnym zdaniem, które wypowiedzieć mieli cystersi przybyw
szy na ziemię nadaną im przez Mściwoja II. Odczytać je moż
na jeszcze dziś na portalu jednego z wejść do katedry 
pelplińskiej. 

W Muzeum Diecezjalnym otwarto specjalnie przygoto
waną wystawę obrazującą klasztory cysterskie Zachodniej 
Europy w fotografiach Karla von Lindena oraz zbiór rękopi
sów i starodruków z księgozbioru opactwa pelplińskiego. 

Głównym gospodarzem I Jarmarku Cysterskiego w Pel
plinie była młodzież placówek oświatowych podległych Sta
rostwu Powiatowemu w Tczewie, która pod opieką swoich 
nauczycieli przygotowała część inscenizacyjną w konwencji 
średniowiecznej oraz zaprojektowała i wykonała stosowne 
do- koncepcji jarmarku stroje, rekwizyty i scenografię. 

Dzięki dużemu zainteresowaniu licznych gości oraz ak
ceptacji społeczności lokalnej coroczne Jarmarki Cyster
skie w Pelplinie już na trwałe wpisały się do kalendarza 
kulturalnych imprez powiatu tczewskiego, Kociewia i Po
morza, co też z pewnością wpłynęło pozytywnie na pod
niesienie świadomości historycznej mieszkańców regionu 
oraz podkreślenie kulturotwórczej roli pelplińskich cyster
sów; odbudowało i ożywiło średniowieczne tradycje jar
marczne, promując miasto oraz region. 

JARMARK CYSTERSKI 

Jarmark Cysterski, który odbywa się tradycyjnie w dru
giej połowie września na terenie dawnego opactwa cy
sterskiego w Pelplinie, nawiązuje w swej formie i treści 

do średniowiecznych jarmarków kupieckich organizowa
nych w miastach, najczęściej z okazji większych świąt ko
ścielnych, głównie patronalnych. Splata się również z ob
razem ówczesnych turniejów rycerskich na cześć 
możnowładców oraz zabaw mieszczańskich i plebejskich. 
Ożywia także pamięć o dawnej obrzędowości religijnej i kul
turze teatralnej trup wędrownych artystów. 

Dlatego też właśnie tu, w Pelplinie, każdy może wraz 
z rozbawioną i harcującą młodzieżą szkół powiatu tczew
skiego wziąć udział w barwnym, średniowiecznym koro
wodzie, który wędrując ulicami przypomina uroczysty wjazd 
księcia Mściwoja do miasta. 

Na placu przed bazyliką katedralną i Collegium Maria
num zobaczyć trzeba koniecznie inscenizacje z dziejów 
dawnego miasta obrazujące ówczesne życie dworskie, 
mieszczańskie i plebejskie. Dzięki młodzieży poznajemy 
dzień bakałarza w średniowiecznej szkółce, bierzemy udział 
w pogrzebie rycerza lub dworskiej uczcie weselnej; uczest-



niczymy w procesie o czary i przemarszu sekty chłystów; 
jesteśmy świadkami walk zbrojnych Bractwa Rycerskiego 
Zamku Gniewskiego i uczymy się dawnych tańców z dwor
kami Mistrza Bractwa Jacka Ordowskiego, czuwającego 
nad właściwym przebiegiem ulicznego teatrum. 

Każdy z gości ma prawo udziału w turnieju sprawno
ści rycerskiej „O Złoty Bełt Wielkiego Mistrza" lub turnie
ju plebejskim dla publiczności, którą zabawiają licznie przy
byli na jarmark do opactwa cysterskiego w Pelplinie 
kuglarze, żebracy, kmiecie, rycerze i dworki. 

Dzieci i młodzież mają szansę ciekawie spędzić popo
łudnie na poszukiwaniu legendarnego skarbu „szarych 
mnichów" ukrytego w opactwie nad Wierzycą, a chętni 
zmagań sportowych mogą wziąć udział w tradycyjnym Bie
gu Cystersów, wiodącym ulicami miasta. 

Warto również poświęcić chwilę czasu na refleksję 
przy dźwiękach muzyki dawnej i chóralnej w blasku świec 
i pochodni we wnętrzu cysterskiej świątyni. 

Tłocznie zgromadzeni na jarmarcznym placu kupcy ofe
rują przybyłym gościom błyskotki, ozdoby i pamiątki, de
wocjonalia i zioła; zaś młode, nadobne przekupki przekrzy
kują się, by skusić przechodniów kmiecym jadłem, 
znamienitymi napojami i płodami ziemi. 

Kowale, płatnerze i snycerze; drukarze, rymarze i garn
carze prezentują dawne rzemiosła i zachęcają do kupna 
wytworów pracy swych rąk. 

Położony przy młynie cysterskim kompleks „Jadło i na
pitek" zapewnia wszystkim zmęczonym gościom spoczy
nek oraz najlepszej jakości dania i napoje przyrządzane 
według staropolskich receptur. W jego pobliżu prezentują 
swe prace twórcy ludowi Kociewia. 

NA CYSTERSKIM SZLAKU 

Dzięki tym inicjatywom historia splata się w Pelpli-
I nie ze współczesnością. Duch „szarych mnichów" 

znad Wierzycy wciąż tu żyje, a wielkie dziedzic
two spełnia nadal kulturotwórczą rolę - inspiruje naukow
ców, pobudza do działań wychowawców, radosną zabawą 
edukuje młodzież oraz przysparza radości jarmarcznej o re
ligijnej proweniencji. 

Dlatego też Pelplin stanowi istotny punkt kulturowy 
na Szlaku Cystersów w Polsce, który jest częścią Europej
skiego Szlaku Cysterskiego utworzonego przez Radę Eu
ropy w 1990 roku w ramach międzynarodowego programu 
europejskich dróg kulturowych. 

Ideą uruchomienia szlaku jest przybliżenie dziejów i do
robku kulturowego opactw na całym jego obszarze wraz 
z ukazaniem ich znaczenia w rozwoju kulturowym danego 
regionu oraz historyczny związek z Europą Zachodnią. 
Wszystko to stanowi odzwierciedlenie chrześcijańskich 
korzeni naszego kontynentu, którego Polska i Ziemia Ko-
ciewska z Pelplinem jest nierozerwalną częścią. 

Podjęte przez Starostwo Powiatowe w Tczewie dalsze 
kroki zmierzają w kierunku zintegrowania działań różnych 
stron zainteresowanych upowszechnieniem dziedzictwa 
materialnego i duchowego cystersów w części Europej
skiego Szlaku Cysterskiego przebiegającego przez opac
twa na terenie Polski. 

Temu właśnie służyła organizacja spotkania w dniu 
20 września 2003 roku w Pelplinie, w przeddzień III Jarmar
ku Cysterskiego. Współpraca z Polską Kongregacją Cy
stersów oraz Zespołem do Badań nad Historią i Kulturą 

Cystersów w Polsce Uniwersytetu im. Adama Mickiewi
cza w Poznaniu, jak również gospodarzami obiektów po-
cysterskich, przedstawicielami zainteresowanych samorzą
dów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, na terenie 
których leżą opactwa cysterskie, zaowocowały trafnymi 
inicjatywami oraz konkretnymi decyzjami programowymi 
i promocyjnymi Szlaku Cystersów w Polsce. To właśnie 
w Pelplinie, podczas wspomnianego spotkania powołano 
Radę Szlaku Cystersów w Polsce przy Prezesie Kongrega
cji Cystersów w Polsce, którą to godność w chwili obecnej 
sprawuje o. Cist. dr Eustachy Kocik, opat z Wąchocka. 
Prezesem Rady obrano prof. dra hab. Andrzeja Marka 
Wyrwę z UAM w Poznaniu, a sekretarzem Alicję Słyszew-
ską reprezentującą w radzie powiat tczewski. 

Szlak znaczony podróżami po klasztorach i obiektach 
pocysterskich daje zainteresowanym szansę na specyficz
ną wyprawę w poszukiwaniu duchowości cysterskiej. Wła
śnie jej przesłanie może stać się atrakcyjne do rozwinięcia 
tzw. turystyki alternatywnej. Systematyczne przemierzanie 
szlaku powinno wzbudzić nie tylko refleksję nad przeszło
ścią, ale też kształtować harmonię ze środowiskiem natural
nym, z którym silnie związani byli właśnie cystersi. 

Cysterski Trakt, jak mało który z innych szlaków 
kulturowych, nadaje się do eksponowania i krzewienia 
idei jedności Europy. Z zachodu, północy i południa wyru
szali bowiem z macierzystych opactw cystersi, by zakładać 
klasztory filialne na ziemiach polskich, tworząc sieć ści
słych powiązań łączących regiony, prowincje, diecezje. 

ZOBOWIĄZANIE WOBEC DZIEDZICTWA 

Projekt właściwego zagospodarowania turystyczne
go i promocji polskiej części szlaku, jako integral
nej części Europejskiego Szlaku Cystersów, daje 

wspólnotom lokalnym, posiadającym na swym terenie 
użytkowane aktualnie przez cystersów obiekty oraz za
bytki pocysterskie, możliwość zaistnienia na kulturo
wych i turystycznych mapach jednoczącej się Europy. 

Daje prawdziwą szansę włączenia się w proces integra
cji naszego kontynentu w sposób aktywny, żywy, bezpo
średni: włączenia się w proces, w którym poszukując tego, 
co wspólne dla narodów europejskich, możemy jednocze
śnie prezentować bogactwo i różnorodność dziedzictwa 
kulturowego naszego kraju. Szlak w Polsce przebiega przez 
różnorodne tereny, odmienne regionalnie, kulturowo i kra
jobrazowo.. Istotą pozostaje jednakże prezentacja najatrak
cyjniejszych miejsc umożliwiająca zwiedzającym poznanie 
pełni kultury materialnej i duchowej każdego regionu, jego 
specyfiki przyrodniczo-krajobrazowej. 

Jeszcze mało znana, pomorska część szlaku cysterskie
go, obok wspaniałego dziedzictwa materialnego zakonu, 
charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo-kra-
jobrazowymi, a dobrze zagospodarowana baza turystycz
na oraz położenie w pobliżu ważnych traktów komunika
cyjnych daje możliwość atrakcyjnego spotkania z kulturą 
i historią. 

Wszystko to stanowi dla nas wielkie zobowiązanie do 
dalszych działań kulturotwórczych z możliwością samore
alizacji, ale przede wszystkim ubogacania życia małych 
i większych wspólnot lokalnych, w których drzemią olbrzy
mie możliwości tworzenia kultury codziennej w oparciu 
o wielowiekowe dziedzictwo materialne i duchowe cyster
sów, w duchu ich pozdrowienia „Ora et labora". 



ZENON GURBADA 

Nowscy kameraliści 
muzyki dawnej 

dokończenie 

Nagroda główna - Harfa Eola 
Czas upływał nieubłaganie szybko i nadszedł dorocz

ny konkurs „Schola Cantorum - Kalisz '88". Na ten ogól
nopolski przegląd w dniach od 1 do 6 lutego zespół przygo
tował program składający się z utworów: „Fatalia błazeńskie" 
w opracowaniu Z. Ciechana, „Canta lo cuco" Marca Anto
nio Pordenone, „Dobranoc ci Anusieńko" i „Szła Filida" 
w opracowaniu H. Boskara, „Żeńcy" w opracowaniu Z. Cie
chana i „Yn the meny Month of May" Henrego Youlla. Jego 
zaprezentowanie zaowocowało przyznaniem nagrody głów
nej - Harfy Eola w kategorii zespołów kameralnych. Od
czytując uzasadnienie przyznania zespołowi z Nowego tak 
wysokiego wyróżnienia, przewodniczący jury - prof. Ta
deusz Krukowski z Akademii Muzycznej we Wrocławiu 
zwrócił uwagę na jego stylowe brzmienie, idealną intona
cję, pięknie wyszkolone głosy młodych śpiewaków oraz do
skonałą wręcz prezencję całego zespołu. Zalety te sprawiły, 
że w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych Fistu
latores et Cantores Novienses był niekwestionowanym 
faworytem od samego początku. 

W czasie trwania przeglądu zespół wystąpił w Miej
skim Ośrodku Kultury, zwiedził Fabrykę Pianin i Forte
pianów „Calisia" oraz oglądał „Kopciuszka" w Teatrze 
im. Wojciecha Bogusławskiego. 

Na występy w Kaliszu zespół po raz pierwszy zgłoszo
no pod nazwą Fistulatores et Cantores Novienses i tak już 
pozostało. Sukces zespołu był opisywany w prasie lokal
nej: „Gazecie Pomorskiej" i „Ilustrowanym Kurierze Pol
skim", a w Nowem gratulacje Eugenii Butyńskiej i jego 
członkom przekazywały zakłady pracy, instytucje i organi
zacje społeczne oraz indywidualnie - społeczeństwo. Za
rząd SPOŁEM PSS zaprosił wszystkich na przyjęcie do ka
wiarni (10.02), a w szkole, podczas uroczystego apelu 
z okazji rocznicy wyzwolenia Nowego (19.02.) dyrektor Wie-
czysława Jasińska przekazała gratulacje i dodatkowo Eu
genią Butyńską uhonorowała nagrodą. 

Po sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy, obradującej 
24 marca 1988 roku w świetlicy Pomorskiej Fabryki Mebli 
zespół zaprezentował swój program artystyczny. Spotkanie 
to było okazją do odebrania gratulacji i nagrody pieniężnej 
w kwocie 100 tys. zł od przewodniczącego RNMiG - Edwar
da Szagi. Ponadto koncertowano w ESI (22.04.), Liceum Ogól
nokształcącym im. Mikołaja Kopernika (29.04.) i w Świeciu 
z okazji obchodów 650. rocznicy uzyskania praw miejskich 
(7.05.) oraz podczas „Jarmarku Świeckiego" (28.05.). 

Sława nowskiego zespołu rozniosła się daleko. Wyra
zem tego było zaproszenie do Łukowej w województwie 
zamojskim, z prośbą o uczestnictwo w imprezie „Żacy - Ża
kom". W dniach od 2 do 4 czerwca zespół tam koncertował. 
Po zakończeniu roku szkolnego, na początku wakacji kon
cert dla rodziców i sympatyków zespołu odbył się w Wiej
skim Domu Kultury w Bochlinie. 

Zaczął się rok szkolny 1988/1989 i zespół zaczął solidnie 
ćwiczyć we wtorki i piątki. Repertuar stawał się coraz bo
gatszy, a jego część zaprezentowano 13 listopada podczas 
mszy świętej w kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbego. 
Następne koncerty z recytacjami o tematyce bożonarodze
niowej odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym (22.12.) 
oraz we własnej szkole (30.12.). Na zaproszenie rektora Se
minarium Duchownego w Pelplinie, ze specjalnie przygo
towanym repertuarem dla profesorów i alumnów, zespół 
koncertował już 7 stycznia 1989 roku. Ten sam program 
został powtórzony (29.01.) w Lipinkach w gminie Warlu
bie. Już jako laureaci Harfy Eola z 1988 roku chór uczestni
czył w koncercie inauguracyjnym XI Festiwalu w dniu 
31 stycznia „Schola Cantorum - Kalisz '89". Jak zawsze 
jego członkowie brali udział we wszystkich imprezach 
towarzyszących. Następnego dnia koncertowano w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Pleszewie. Wśród słucha
czy, był rektor Akademii Muzycznej w Łodzi, który po kon
cercie pochwalił nowian za wszechstronność i bogactwo 
repertuaru. 

Po powrocie koncertowali w Klubie Seniora PFM z okazji 
Dnia Kobiet oraz 27 marca w kościele parafialnym podczas 
mszy św. wielkanocnej. W podzięce ks. proboszcz Z. Ło-
bocki przekazał na rzecz zespołu kwotę 40 tys. zł. 

Kolejnym sukcesem zespołu wraz z chórzystami było 
zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiego Konkursu Chó
rów Szkolnych a'Cappella w Bydgoszczy w dniu 1 kwiet
nia 1989 roku. Nowianie zajęli wtedy pierwsze miejsce i zdo
byli „Złoty Kamerton". 6 maja w Inowrocławiu zespół 
uczestniczył w prezentacjach szkolnych zespołów muzyki 
dawnej. Dawny kolega, członek chóru, grający również na 
flecie - ks. Sławomir Otlewski w dniu 21 maja odprawiał w No
wem mszę św. prymicyjną. Tę uroczystość uświetnili człon
kowie zespołu. W czasie obchodów Dni Kwidzyna (1.06.) 
zespół koncertował na zamku kwidzyńskim. 

Wypoczywają i koncertują 
Zbliżał się koniec roku szkolnego i w jedną z czerwco

wych sobót zespół wybrał się na wycieczkę rowerową do 
Lipinek. Było deszczowo, ale wycieczka udała się i na zakoń
czenie śpiewano podczas mszy św. w Warlubiu. Natomiast 
29 czerwca członkowie zespołu z namiotami, pociągiem udali 
się na wycieczkę do Gdyni. Wypoczywali i śpiewali: na mszy 
dla rybaków na Oksywiu, a w niedzielę w kościele p.w. Naj
świętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Odwiedzili również 
byłego nowskiego wikariusza - ks. Marka Wende. W swych 
wędrówkach 16 lipca dotarli do Piaseczna i również koncer
towali podczas mszy świętej. 

Z początkiem roku szkolnego 1989/1990 od 3 do 9 wrze
śnia dwunastu członków zespołu, na zasadzie wymiany 
miast zaprzyjaźnionych Bydgoszcz - Czerkasy, gościło na 
Ukrainie. Ze specjalnie przygotowanym programem kon-



certowali dla personelu Szpitala Miejskiego i w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. 

8 października na zaproszenie ks. Sławomira Otlewskiego 
zespół śpiewał w jego parafii w Grudziądzu, a 29 października 
w parafialnym kościele w Nowem, podczas V Koncertu Chó
rów Okręgu Grudziądzkiego. 22 grudnia członkowie zespołu 
zorganizowali sentymentalne spotkanie opłatkowe przy świe
cach. Każdy otrzymał opłatek i obrazek przesłany ze Szkoły 
Podstawowej w Łukowej. Czytano również życzenia, w tym 
od Kazimierza Niedźwieckiego z Umania, na Ukrainie - po
znanego w czasie pobyto w Czerkasach. Nowy rok 1990 roz
poczęto koncertem kolęd w SP im. Arkadego Fiedlera w No
wem, a 5 stycznia śpiewano w kościele parafialnym i dwa dni 
później u ks. Sławka w Grudziądzu. 12 stycznia zespół wystą
pił w nowskim zamku, który od wielu lat jest remontowany 
dla przyszłych potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury. Nagra
no cały koncert kolęd, a jedną z taśm przesłano zespołowi 
muzyki dawnej „Musicus" w Łukowej. 

W Bydgoszczy rozwijała się akcja Społecznego Komite
tu Organizacyjnego „Dzieci dla Rzeczypospolitej" pod prze
wodnictwem ks. bp. Jana Nowaka. Nowski zespół koncerto
wał w kościele farnym i w filharmonii w dniach 24 i 25 marca. 
Wszyscy otrzymali podziękowania podpisane przez Pryma
sa Kardynała Józefa Glempa z dedykacją o treści: Jesteś przy
szłością tego kraju, jego radością i szczęściem. Dziękuję, że 
twój talent i pracę ofiarowałeś dla dobra naszej Ojczyzny. 

Od 27 czerwca do 8 lipca artyści uczestniczyli w VI Ogól
nopolskim Spotkaniu Laureatów Przeglądów, Konkursów 
i Festiwali Artystycznych młodzieży szkolnej - „Gryfiada '90" 
w Szczecinie. Koncertowano kolejno: w Sanktuarium w Sie
kierkach, w katedrze w Stargardzie Szczecińskim, w kate
drze w Kamieniu Pomorskim, w sali Bogusława na Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie, a w studiu Polskiego 
Radia nagrywano „Pieśń taneczną" - przewidzianą na kon
cert finałowy. Na zakończenie występowali w koncercie 
galowym w amfiteatrze. 

Uczestnicy Gryfiady '90 
Joanna Butynska, Agnieszka Sodolska, Małgorzata Gliniecka, Alina Zieliń
ska, Joanna Lechowska, Aleksandra Rakowska, Janina Tubaja, Ewa Krzy
żanowska, Ewa Chmielecka, Dorota Leszczyńska, Joanna Kowalska, Bar
bara Kowalska, Jolanta Ciachorowska, Ewelina Kozłowska, Justyna 
Chmielecka, Wioletta Kekenmajster, Sławomir Zięba, Marcin Ptaszyński, 
Andrzej Malinowski, Jarosław Chabowski i Grzegorz Pasierbski. Wraz z Eu
genią Butyńską zespołem opiekowali się: Bernadeta Gliniecka, Julita De-
rzewska i Maria Malinowska. 

Z W kraju i za granicą 

nowym sezonem 1990/1991 zespół uczestniczył w dwu
dniowej imprezie artystycznej pod nazwą „Stragan '90" i brał 
udział w koncertach w Koszalinie (25.10.) oraz następnego 
dnia w katedrze p.w. NMP. W połowie listopada zespół otrzy
mał zawiadomienie z Pałacu Młodzieży o wytypowaniu na 
XX Międzynarodowy Konkurs Śpiewaczy odbywający się 
w maju przyszłego roku w Tours we Francji oraz za sprawą 
Ministerstwa Edukacji Narodowej został zgłoszony na Euro
pejski Festiwal Muzyczny w Nerpelt w Belgii. W okresie 
przedświątecznym zespół koncertował na miejscu w SP, LO 
i ZSZ oraz w Grudziądzu na „Lotnisku" i w kościele parafial
nym w Bzowie. Członkowie zespołu gościli artystów z Gruzji. 
Był to zespół „Kaheti", który (6.02.) dał koncert w sali gimna
stycznej szkoły im. Arkadego Fiedlera. Prezentowali się do
stojnie i przedstawili bardzo kunsztowny styl tańca. 

Zbliżał się finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów 
Szkolnych a'Cappella w Bydgoszczy. Tym razem zgromadził 
on 1800 śpiewaków zrzeszonych w 33 chórach. Do grona 
laureatów wszedł nowski zespół zdobywając „Złoty Kamer-
ton" oraz Puchar Ministra Edukacji Narodowej i w nagrodę 
- keybord typu casio CT670. Z początkiem kwietnia zespół 

koncertował na zamku dla delegacji z Sakskobing w Danii 
oraz 13 kwietnia podczas wizytacji biskupa pelplińskiego. 

6 maja zespół wraz z osobami towarzyszącymi i ks. Sła
womirem Otlewskim wyjechał do Belgii. Dzień ten zapo
czątkował okres nowych wrażeń i przygód. Trasa wiodła 
przez Koln i tutaj w katedrze nowianie wystąpili z małym 
koncertem. Kolejny przystanek był już w Belgii, w miejsco
wości Tessenderlo, gdzie mieszkańcy zgotowali miłe i ser
deczne przyjęcie. Następnego dnia zwiedzali miasto. Po
tem spotkanie z władzami i o godzinie 1045 dali koncert 
w sali widowiskowej Domu Kultury. Wieczorem była wspól
na zabawa w towarzystwie nowo poznanych, belgijskich 
koleżanek i kolegów. Środa (8.05.) upłynęła na zwiedzaniu 
Brukseli - trwało to cały dzień i dlatego dopiero wieczorem 
nowski zespół koncertował wraz z miejscowym zespołem 
„Crescendo". Czwartek był przedostatnim dniem pobytu 
w Belgii. Rano wszyscy uczestniczyli we mszy odprawia
nej przez ks. Sławka, a następnie rozegrano z Belgami mecz 
siatkówki. Wyjazd na basen tropikalny stanowił niebywa
łą atrakcję i w tej egzotycznej scenerii koncert wypadł fan
tastycznie. Jeszcze tego dnia zespół koncertował dwukrot
nie: w szkole muzycznej w Tessenderlo i w Centrum Kultury 
„Genk". Następnego ranka nadszedł czas pożegnania. 

Dalszym celem podróży była Francja, lecz po drodze 
zatrzymano się na sześć godzin w Gandawie. Po przekro
czeniu granicy zwiedzono Lille, a następnie Paryż. Kroni
karz zespołu określił lapidarnie: Paryż jak Paryż, dostojny 
i piękny. Czuliśmy się tam niemal jak w Warszawie. Dając 
ujście swej sympatii do stolicy Francji nowianie (12.05.) 
dali dwa koncerty, dopiero następny dzień poświęcili na 
zwiedzanie. Zbierając się do powrotu w miejscu zakwatero
wania w Sant Prix, z żalem spoglądali na architekturę, a każdy 
- jak pisze kronikarz - czul się tak, jakby kończył się naj
piękniejszy sen życia. 

W lecie zespół uczestniczył w ostatnich zajęciach warsz
tatowych i koncertował w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. 
We wrześniu 1991 roku gościła w Nowem grupa młodzieży 
duńskiej z Sakskobing. Z tej okazji przygotowano koncert, 
a potem, wraz z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego, zor
ganizowano gościom dyskotekę. Niebawem nadeszło z To
urs we Francji ponowne zaproszenie na konkurs chórów. 
W listopadzie zespół uczestniczył w VII Diecezjalnym Prze
glądzie Twórczości Sakralnej Tczew '91, zjednując sobie no
wych sympatyków. W drugie święto Bożego Narodzenia 
zespół śpiewał w kościele p.w. Świętego Maksymiliana Kol
bego w Tczewie. W pierwszej połowie 1992 roku dawano 
szereg występów, a w sierpniu nadeszła z Francji kolejna pro
pozycja wzięcia udziału w konkursie chórów w Tours. 

N Koncert dziesięciolecia 

owy rok szkolny 1992/1993 zaobfitował oddaniem 
do użytku nowej placówki kulturalnej. Po wieloletnich pra
cach budowlanych w dniu 11 grudnia nastąpiło uroczyste 
otwarcie zamku, jako Centrum Kultury. Był uroczysty kon
cert zespołu, a w okresie Bożego Narodzenia tutaj oraz 
w kościele odbył się koncert kolęd. 

16 kwietnia 1993 roku zespół uczestniczył w obcho
dach Dni Kultury Baroku w Bydgoszczy. Niebawem, 11 czerw
ca, uroczyście obchodzono dziesięciolecie działalności Fi-
stulatores et Cantores Novienses - pod kierownictwem 
Eugenii Butyńskiej. Były wpisy do kroniki dokonane przez 
przedstawicieli władz miejskich oraz sympatyków zespołu. 

Po wakacjach zespół koncertował w Berlinie oraz uczest
niczył w IX Festiwalu Twórczości Sakralnej w Tczewie. Wspól
ny koncert z młodzieżowym chórem „Prenzelberger Jugend-
chor" z Berlina odbył się 30 września 1993 roku w Zamku. 

Działalność w nowym 1994 roku rozpoczęto 2 stycznia 
koncertem kolęd, a zebrane datki zostały przeznaczone na 
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fundusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Potem na
stały dni intensywnych ćwiczeń i wyjazd (1.02.) na dorocz
ny, ogólnopolski festiwal Schola Cantorum - Kalisz '94. 
Praca członków zespołu nie poszła na marne. Została nagro
dzona Złotą Harfą Eola oraz doceniona przez wojewodę kali
skiego. Ponadto, decyzją jury, zespół uzyskał nominację do 
udziału w XVII Bydgoskich Impresjach Muzycznych. Od
bywały się one 4 lipca i znowu nowianom przypadło wyso
kie wyróżnienie - Srebrna Struna przyznana w kategorii chó
rów i zespołów a'cappella. Ponadto nowianie zdobyli nagrodę 
jury XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Uczniowskich Kame
ralnych Zespołów Muzyki Dawnej oraz prezydenta miasta 
Bydgoszczy za zdobycie miana laureata wojewódzkich elimi
nacji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a'Cappella 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Podziękowanie wojewody byd
goskiego, kierowane do Eugenii Butyńskiej, brzmiało: Na 
Pani ręce przekazuję dla całego Zespołu serdeczne podzię
kowanie za przyjazd do Bydgoszczy i udział w XVII Bydgo
skich Impresjach Muzycznych - imprezie, która jest okazją 
do zaprezentowania dorobku artystycznego i nawiązania 
więzi przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami. 

We wrześniu na zaproszenie przewodniczącej Związku 
Polaków w Danii - Barbary (z domu Hołoga - byłej miesz
kanki Nowego) i jej męża Erika Bohn-Jespersen zespół od
był tournee artystyczne odwiedzając m.in. Sakskobing, Ste-
ge i Naksov, koncertując dla zamieszkałej tam Polonii. 
Niedługo potem 16 października 1994 roku uczestnicząc 
w X Festiwalu Twórczości Sakralnej w Tczewie zespół zajął 
drugie miejsce i uzyskał nagrodę. 27 grudnia, wraz z chóra
mi szkolnymi, zespół koncertował w Nowem przedstawia
jąc bogaty repertuar kolęd. 

Następny rok w działalności publicznej, oprócz koncertu 
z okazji „Dni Nowego" zaznaczył się udziałem w międzynaro
dowym przeglądzie chórów młodzieżowych I Intemationa-
les Jugendchorfestival - Berlin - 1995 „Young Voices For 
Europe". Nowianie koncertowali (3.07.) wraz z zespołem „Pren-
zelberger Jungendchor w Franzoische Fridrichstadtkirche", 
a po dwóch dniach ze wszystkim chórami. 

Trzy sekcje w zespole 
Kolejne lata przyniosły różne zmiany. W roku szkol

nym 1995/1996 z powodu trudności finansowych zakoń
czył swą działalność chór szkolny. Natomiast w zespole re

aktywowano grupę fletową. Większość fletów kupili rodzi
ce, a w droższe zespół został wyposażony przez CK Zamek. 
Zespół liczy obecnie 36 członków ćwiczących w sekcjach: 
wokalnej, instrumentalnej i tanecznej. 

W maju zespół ponownie udaje się do Danii. Koncer
tuje w wielu miejscowościach, m.in. w Kopenhadze w ko
ściele polonijnym oraz w Maribo (16.05.) z okazji święta 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Po powrocie, podczas Dni 
Nowego '96 (25.05.) przedstawili rozszerzony repertuar, a wi
dzowie w całej Polsce mogli go poznać oglądając wrze
śniowy program TVP 1 red. Makowieckiej pt. „Mój pro
gram na antenie", w którym przedstawiony został fragment 
próby i sam koncert. 

Kolejne postępy repertuarowe zauważone zostały na
stępnego roku - 18 maja - podczas Dni Nowego '97, a tak
że w Dniu Edukacji Narodowej zebrani w sali zamkowej 
nauczyciele i pracownicy szkół z całej gminy mogli je po
znać. W okresie Bożego Narodzenia zaprezentowano kon
cert kolęd, a przegląd całej twórczości odbył się w dniach 
8 i 9 czerwca 1998 roku. Uroczystość 100-lecia kościoła 
parafialnego w Mątawach (10.09.1998) odbywała się 
z udziałem przybyłych z zagranicy potomków dawnych 
mieszkańców Doliny Dolnej Wisły, osiadłych na terenach 
od Nowego do Sartowic. Odsłonięto tablicę pamiątkową, 
a zespół wystąpił z koncertem. Miesiąc później (3.10.) kon
certowano na zamku z okazji dnia skupienia wspólnoty 
anonimowych alkoholików. 

Mijała piąta rocznica działalności zespołu w strukturze 
CK Zamek, a okolicznościowy koncert odbył się 17 paź
dziernika. Potem, tradycyjnie, przedstawiono społeczeń
stwu tematykę bożonarodzeniową, a początek 1999 roku 
zaowocował koncertem (10.01.) na rzecz Wielkiej Orkie
stry Świątecznej Pomocy. W dniach od 26 do 29 stycz
nia grupa wokalna uczestniczyła w przeglądzie zespo
łów muzyki dawnej Schola Cantorum - Kalisz '99 
zdobywając Brązową Harfę Eola. Następnie koncerto
wano 22 maja z okazji Dni Nowego '99, a od 4 do 11 
lipca fleciści i wokaliści brali udział w V Ogólnopolskich 
Warsztatach Zespołów Muzyki Dawnej Bierzwnik '99 
w województwie zachodnio-pomorskim, organizowanych 
przez miejscowe stowarzyszenie społeczno-kulturalne. 
W warsztatach tych uczestniczyło 12 zespołów z całego kra
ju, w tym z województwa kujawsko-pomorskiego „Schola 

Zespół podczas V Jubileuszowych Ogólnopolskich Warsztatów Zespołów Muzyki Dawnej „Bierzwnik '99" 



Cantorum Inovroclaviensis". Zajęcia odbywały się 
w miejscowej szkole, a wśród wykładowców byli znani 
konsultanci do spraw instrumentalnych, wokalnych 
i tańca historycznego. Ważną częścią warsztatów były 
koncerty. Już w poniedziałek (5.07.) nowski zespół wraz 
z „Erato" z Gdyni wystąpił na koncercie inauguracyjnym 
w miejscowym kościele p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, 
w następne dni koncertował z zespołem „Al Antico" z Do
biegniewa w kościele p.w. św. Józefa, potem z zespołem 
„Sirinx" z Kołobrzegu w kościele p.w. św. Jadwigi w Ziele-
niewie i samotnie w kościele p.w. NMP w Choszcznie. Ju
bileuszowy Koncert Galowy wszystkich zespołów w ko
ściele p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej zaszczyciła swą 
obecnością Alicja Grześkowiak - marszałek senatu. Po
nadto członkowie zespołów poznali malownicze okolice 
Pojezierza Wałeckiego, zabytki i kulturę regionu oraz od
wiedzili wystawę archeologiczną i wykopaliska na terenie 
miejscowej świątyni pocysterskiej. 

Na początku października w zamku odbywała się nara
da, zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Bydgoszczy. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali kon
certu. Listopad przyniósł zespołowi 5-dniowy wyjazd na 
Litwę, gdzie koncertował w Wilnie i okolicach. W okresie 
świąt Bożego Narodzenia zespół występował (21.12.) pod
czas spotkania opłatkowego dla ludzi samotnych, przygo
towanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo
łecznej oraz Caritas i stowarzyszenie „Zdrowie Dziecka", 
a z początkiem 2000 roku - 9 stycznia na rzecz Wielkiej Or
kiestry Świątecznej Pomocy. W maju przygotowano dwa 
koncerty, dla uczestników uroczystych obchodów 125. 
rocznicy działalności Banku Spółdzielczego w Nowem i pod
czas obchodów Dni Nowego. Koncertował również 3 czerw
ca podczas „Dni Historii Płocka - 2000". W okresie wakacji 
widzowie regionalnej TVB mogli oglądać występy zespołu 
w programie „Letnie podróże". 

Na przełomie stycznia i lutego 2001 roku nowianie uczest
niczyli w Schola Cantorum - Kalisz '2001. W zamku koncer
towali podczas Dni Nowego '01, a 8 czerwca dla społeczeń
stwa Starogardu Gd. z okazji obchodów „Dnia Joannickiego". 
Szczególnym zaszczytem było zaproszenie na V Międzyna
rodowe Sympozjum Muzyki Dawnej pt. „Kolory narodowe 
w muzyce romantycznej", obradujące w dniach od 20 do 25 
sierpnia w Gdańsku. Uczestniczyła w nim pani Eugenia wraz 
z grupą dorosłych osób ćwiczących. 

Choć tradycyjny, ale niezwykle atrakcyjną formę przy
brał świąteczno-noworoczny koncert z 5 stycznia 2002 roku. 
Była to prawdziwa rozkosz dla uszu w świątecznym na
stroju, zaprezentowana przez chór i grupy instrumentalne. 
Koncert rozpoczęto barokową pieśnią o proroctwie zwia
stowania narodzin Chrystusa - „Resonetin Laudibus" 
- Bartłomieja Pękeli. Następnie flety i gitara koiły słuchaczy 
melodią „Ave Maria" - J. S. Bacha i Ch. F. Gounoda, by po 
wierszu „Mikołaje" całą pełnią rozbrzmiały kolędy „Bóg się 
rodzi" i „Anioł pasterzom mówił". Gdy zakończono śpiew 
kolejna recytacja wiersza „Kolęda" i zaraz gitara snuła na
strojowo kolędy „Lulaj, że Jezuniu" oraz „Dzieciątko się na
rodziło". Teraz na fali kolędowego nastroju flety i cornamu-
sy zabrzmiały miniaturami muzycznymi: „Fugą" - G. F. Handla 
oraz anonimową kompozycją oznaczoną C.W.6. Po grom
kich brawach chór zaśpiewał kolędę „Witaj Jezu Ukocha
ny", a grupa instrumentalistów odegrała kolędę „Mędrcy 
świata monarchowie", „Air" - G. F. Handla oraz „Rondo" 
Tylmana Susato. Duet z akompaniamentem cornamusów 
śpiewał „Pastorałkę", a następnie instrumentaliści odegrali 
kolędę „My też pastuszkowie". Gdy ucichła melodia, chór 
z przygrywką gitary śpiewał „Białe Boże Narodzenie" - ame
rykańskiego kompozytora Irvinga Berlina, a przy wtóro

Nim sekcja wokalna udała się na festiwal schola uan-
torum- Kalisz '2003 koncertowali (12.01.) na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kaliskie spotkania święto
wały od 3 do 8 lutego, pod patronatem Prezydenta RP, swój 
srebrny jubileusz. Atrakcyjność prezentowanego programu 
polegała na różnorodności form - artyści występowali w pię
ciu kategoriach: zespołów instrumentalnych, kameralnych 
i mieszanych oraz łączących muzykę z innymi sztukami. Fe
stiwal zgromadził wiele zespołów z całego kraju. Nowianie 
występując w kategorii wokalnej zdobyli równorzędnie z ze
społem Starachowic Srebrną Harfę Eola. Wyrównany po
ziom prezentacji sprawił, że jury nie przyznało złotej, dlatego 
ta stanowi kolejne, cenne trofeum. 

Następnie uczestnicząc 7 czerwca 2003 roku w I Mię
dzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej „Wspólne Dzie
dzictwo Kultury" w Malborku zespół osiągnął następny 
sukces zajmując pierwsze miejsce. Kolejne, znamienite za
proszenie dla zespołu, jako laureata Srebrnej Harfy Eola 
Schola Cantorum - Kalisz 2003 nadeszło z Wilanowa. Wy
jazd ten stał się niezwykłym przeżyciem dla członków ze
społu, ze względu na możliwość zwiedzenia pałacu i jego 
zakątków oraz sam koncert (9.07.) w kościele Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny. Zaprezentowano w nim bogaty 
repertuar: psalmy „Kleszczmy rękoma" i „Pana ja wzywać 
będę" Mikołaja Gomółki, „Pieśń o Narodzeniu Pańskim" 
i „Ach, mój niebieski Panie" Wacława z Szamotuł, „Jak róża" 
Anonim z Kancjonału Staniąteckiego, „Którego niebo i mo
rze" Diomedesa Cato, „Ave Maria" Tomasa Luisa de Vitto-
ria, „Cantate Domino i Tanzen und springen" Hansa Leo 
Hasslera, „Je ne l'ose dive" Pierre Certona, „Come again" 
Johna Dowlanda oraz „Daj ci, Boże, dobrą noc", „Bujałem 
sobie jak ptak" i „Służyłem ja tobie" w opracowaniu Wło
dzimierz Sołtysika, a na zakończenie „Adoramus te, Chri-
ste" Quirinio Gaspariniego. 

Krąg zespołów kultywujących muzykę dawną nie jest 
szeroki i dlatego cieszy każde spotkanie z „bratnimi dusza
mi". Nowianie poznali zespół „Mille Regertz" z Trąbek Wiel
kich i 14 września wspólnie koncertowali w miejscowym 
kościele parafialnym. Występy zostały bardzo mile i ser
decznie przyjęte. Zawiązała się nić przyjaźni. Na efekty nie 
trzeba było długo czekać. Podczas uroczystości jubileuszo
wych, obchodzonych przez zespół (27.09.), w koncercie 
zorganizowanym w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe
go, gościnnie wystąpił kwartet fletowy poznanego zespo
łu kierowanego przez Janusza Beyera. 

waniu fletów i gitary „Zaśnij dziecino", by potem wejść 
w melodię „Walca" - Brahmsa z polskim tekstem Juliusza 
Odrowąża. Znów kolejne brawa i atmosferę ożywił folklo
rystyczny śpiew kaszubski „Wele, wele, wetka", a wyciszyła 
„Kołysanka" - K. I. Gałczyńskiego w opracowaniu muzycz
nym Jana Maklakiewicza oraz „Krakowskie wesele" - ze zbio
ru Feliksa Nowowiejskiego. Kończąc koncert powrócono do 
współczesności kolędami „Cicho prószy śnieg" - w przekła
dzie z niemieckiego i we własnym opracowaniu oraz z reper
tuaru Seweryna Krajewskiego „Zima, zima, śnieg" oraz „Je
den dzień w roku". Gdy ucichły owacje dyrektor CK Zamek 
- Andrzej Gapa podziękował zespołowi i jego kierownikowi 
- Eugenii Butyńskiej wręczając wiązankę róż. Członkowie 
zespołu z ponad pięcioletnim stażem otrzymali ponadto naj
nowszą publikację „Legendy Borów Tucholskich". 

Jeszcze w maju koncerotwano podczas dorocznych Dni 
Nowego 2002 i na rozpoczęcie działalności kościoła rekto-
ralnego w Chełmnie (19.06.), a dwa dni wcześniej zespół 
uczestniczył w XVIII Festiwalu Twórczości Sakralnej 
w Tczewie. 



ZDZISŁAW WOJTAS 

o 
Pamiętajcie 
„Ogrodach" 

Samo słowo ogród budzi tęsknotę za ciepłą piesz
czotą słońca, za soczystą zielenią z kolorowymi 
'plamami kwiatów. Dużo bardziej dojmująca jest 

jednak tęsknota za ogrodem duchowym z kwitnącymi 
wierszami rozsiewającymi odurzający aromat słów. To 
ów „Ogród Poezji", wokół którego poczęcia narosło 
sporo nieporozumień, które tu i teraz należy wyjaśnić. 
Otóż program ten to z pewnością wynik fascynacji po
ezją. Sama formuła nie jest niczym odkrywczym i znana 
już była w antycznej Grecji. Oczywiście w ciągu wie
ków przechodziła różne fazy i transformacje, okresy 
popularności i zapomnienia. 

Korzenie naszego programu - a więc tego w Tczew
skim Towarzystwie Kulturalnym „Brama" - są bardzo współ
czesne, bo jest on w jakimś sensie kalką „Salonu Poezji" 
Anny Dymnej z Krakowa. To on był inspiracją i zrodził 
potrzebę urządzenia czegoś podobnego w Tczewie. 

Tczew jawił mi się jako pustynia kulturalna, po której 
o wiele za rzadko przeciągały karawany ważnych i cieka
wych wydarzeń artystycznych z kręgu tzw. kultury wyso
kiej. By nie sczerstwieć, nie wyschnąć potrzebnym jest 
kontakt z prawdziwą żywą sztuką. My „bramowicze" jeste
śmy gromadką „wykolejeńców", która płynie pod prąd mód, 
więc poszukiwaliśmy prostej formuły, która nakarmiłaby 
niedożywionego ducha. A „Ogród" w jakiejś części zaspo
kajał te potrzeby. Ale poszliśmy dalej - rozciągnęliśmy ową 
formułę do „Ogrodu Sztuk" (wystawy plastyczne, koncer
ty muzyczne, projekty multimedialne). Tytuł programu 
z wierszami kojarzy się zapewne z Vincentem van Goghiem, 
który niedokończony cykl swoich obrazów zatytułował „Po
etycki Ogród". „Ogród Poezji" miał być skromniejszy w wy
razie artystycznym - chcieliśmy zapraszać do udziału w nim 
aktorów z teatrów trójmiejskich i Elbląga. Nikt wtedy na
wet nie marzył, by gościć największe gwiazdy scen pol
skich. Prawie nie mieliśmy pieniędzy, żadnych kontaktów, 
był tylko pomysł i świadomość kolejnych kroków, które 
należy postawić. 

Kończyło się lato i wstępne rozmowy z dyrektorem 
Teatru „Wybrzeże", gdy któregoś wieczora usłyszałem 
w radio relację Anny Dymnej z kolejnego krakowskie
go salonu, w której mówiła, że w październiku (był rok 
2002) otwiera filię salonu poezji w Gdańsku. Tej okazji 
nie należało zmarnować. Napisałem list do znanej ak
torki. I udało się, zadzwoniła we wrześniu. W słuchaw
ce telefonu usłyszałem, że jeśli nasze zaproszenie jest 
aktualne to po otwarciu „Gdańskiego Salonu" w towa
rzystwie Mirosława Baki i Anny Wojak-Kitowskiej chęt
nie odwiedzi i otworzy „Ogród". 

Podczas przygotowań organizacyjnych poznałem Martę 
Kalmus, drobniutką blondynkę obdarzoną wielką energią 
i cudownym poczuciem humoru, aktorkę Teatru „Wybrze

że", która w Gdańsku prowadzi i opiekuje się „Salonem". 
Ta znajomość zaowocowała wieloma zachwycającymi spo
tkaniami z poezją i muzyką, a później czymś bardziej osobi
stym - przyjaźnią. 

20 października 2002 roku zakwitły w ogrodzie pierwsze 
wiersze. W ten sposób weszliśmy do elitarnego grona miast, 
w których podobne programy się odbywają, a są to: Kra
ków, Gdańsk, Częstochowa. 

Nie byliśmy tylko biorcami, „Salon Gdański" korzystał 
także z naszych pomysłów, ot chociażby poezja Zbigniewa 
Herberta w interpretacji pani Teresy Budzisz-Krzyżanow-
skiej czy też poezja żydowska. 

Pierwsze programy robiliśmy za własne składkowe 
pieniądze, później pojawiły się środki z grantów i od spon
sorów prywatnych, dzięki którym mogliśmy w Tczewie go
ścić znakomitych aktorów i muzyków. Był także w „Ogro
dzie", to rzecz niecodzienna, jeden z najbardziej uznanych 
współczesnych poetów polskich Józef Baran. Niekiedy 
nasze kontakty z artystami i autorami kończyły zamykające 
się drzwi pociągu lub uścisk ręki przed odjazdem samo
chodu. W wielu przypadkach znajomość trwa do dziś. To 
jak sądzę głównie za przyczyną wspólnej wielkiej atencji 
dla Zbigniewa Herberta - człowieka i jego twórczości. Do 
grona „herbertomanów" należą: Teresa Budzisz-Krzyża-
nowska, Stanisław Radwan, oni znali go osobiście. Ra
dwan nawet się z nim przyjaźnił. Dalej - Dorota Segda, 
Adam Matysek. 

Od kiedy zrodził się pomysł założenia „ogrodów" chcia
łem by pierwszy lub jeden z pierwszych programów po
święcony był poezji uwielbianego przeze mnie Bolesława 
Leśmiana. Stało się inaczej. W styczniu 2003 roku w „Salo
nie Gdańskim" czytane były przez Ryszarda Ronczewskie-
go i jego młodą koleżankę utwory ulubionego poety. By
łem tam wśród publiczności. Wracałem do domu 
z postanowieniem zaproszenia ich do Tczewa. Wkrótce po
jawiła się szansa goszczenia Krzysztofa Kolbergera i An
drzeja Pieczyńskiego z poezją Władysława Broniewskie
go. Ponieważ między mną a resztą „bramowiczów" powstał 
spór co wybrać, postanowiliśmy głosować. Oczywiście 
wygrała magia nazwisk. Później okazało się, że wybór był 
słuszny. Bowiem to, czym uraczyli publiczność Kolberger, 
Pieczyński i Matysek (gitara klasyczna) to była prawdzi
wa, wysmakowana pod względem artystycznym uczta du
chowa. Zaproponowany przeze mnie tytuł tego programu 
„Jak to przyjemnie otworzyć oczy" to pierwszy wers jedne
go z wierszy Broniewskiego. Kiedy siedziałem na widowni 
i słuchałem tych tekstów, czułem jak ta poezja otwiera do 
tej pory mocno zamknięte dla niej drzwi. Ten program po
ruszył i wstrząsnął. 

Bardzo ważnym elementem „ogrodowego" programu 
jest muzyka. Od samego początku, przy każdej nadarzają-



cej się okazji staraliśmy się zapraszać do udziału tczew
skich muzyków. Wielkiej rangi wydarzeniem kultural
nym, ale i medialnym był wspólny występ (do tej pory 
jedyny) dwóch wielkich gwiazd scen polskich pocho
dzących z Tczewa - Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej 
i Adama Wenta. Niestety przeszedł prawie zupełnie nie 
zauważony przez lokalne media i władze. Ale to zupeł
nie oddzielny temat. Przez okres ponad roku ukazał się 
jeden, dosłownie jeden dobry artykuł i fotoreportaż. 
Piszę o tym nie bez żalu, bo poziom artystyczny tych 
programów zasługuje na coś więcej. 

Wracam jednak do muzyków, tych z Tczewa grało 
w „Ogrodach" jeszcze kilku. I zapewne na tym nie koniec. 
„Ogród Poezji" to był jak czas pokazał dobry pomysł, ale 
cóż by on znaczył, gdyby na te programy nie chciała przy
chodzić publiczność. Ta jednak od samego początku szczel
nie wypełniała salę Tczewskiego Domu Kultury, w której te 
imprezy na ogół się odbywają. Jest spora grupa osób, któ
ra w „Ogrodzie" bywa zawsze i nie są to tylko „bramowi-
cze". A rozmowy z bywalcami w różnych miejscach i przy 
różnych okazjach dowodzą, że zrobiliśmy coś naprawdę 
ważnego. Warto było się starać! 

Jednym z ostatnich akcentów „Ogrodu Sztuk" TTK „Brama" jest wystawa malarstwa Bogdana 
Lesińskiego, której wernisaż odbył się 14 kwietnia br. Prezentacja prac tczewskiego artysty trwała 
do końca miesiąca w galerii TDK. 

BOGDAN LESIŃSKI urodził się 
w Tczewie w 1935 roku. Z zawo
du jest technikiem-mechanikiem. 
Przez wiele lat pracował jako pla
styk w „Metrix" S.A. w Tczewie. 
Wiele lat upłynęło mu na dosko
naleniu własnego stylu, własnego 
„języka plastycznego". Bowiem 
jest on samoukiem i nie korzystał 
nigdy z profesjonalnych konsul
tacj i , nigdy się „nie uczył ma
larstwa". Jego prace to obrazy 
olejne, tempery, akwarele, tusze, 
rysunki wykonane piórkiem, ołów
kiem, kredkami. 

Malarstwo Bogdana Lesińskie
go to: niespotykany, baśniowy 
świat fantastycznych pejzaży, 
zwierząt, ludzi, świętych, cudow
nych ptaków, roślin - cudownych 
dlatego, że nierealnych, istnieją
cych tylko w wyobraźni artysty, 

a wszystko tonie we wspaniałej, 
żywej jak baśniowe życie kolory
styce. Jest to malarstwo obok któ
rego nie przechodzi się obojętnie. 
Przyciąga wzrok swoją formą, pa
stelową kolorystyką, niecodzienną 
tematyką. Malarstwo, którym za
chwycają się dorośli jak i dzieci, 
znawcy jak i laicy - co dzisiaj jest 
rzadko spotykane. Trudno sklasy
fikować malarstwo Bogdana Le
sińskiego, równie trudna jest jed
noznaczna interpretacja. Jest to 
przenikanie się malarstwa, baśni, 
poezji, wypływające z nostalgii 
za krainą dzieciństwa. Niektórzy 
krytycy i znawcy sztuki próbują 
zaliczyć go do grona malarzy na
iwnych. 

Bogdan Lesiński jest artystą 
bardzo p r a c o w i t y m . Szacuje 
ilość wykonanych prac na ponad 

5000 sztuk. Fantastyczny świat 
obrazów powstaje w niewielkim, 
typowym mieszkaniu, ponieważ 
artysta nie ma własnej pracowni 
artystycznej. 

Bogdan Lesiński zdobył nagro
dy i wyróżnienia w wielu woje
wódzkich i ogólnokrajowych prze
glądach i wystawach plastyki 
nieprofesjonalnej. Brał udział 
w ogólnopolskich targach sztuki 
ludowej i biennale plastyki amator
skiej krajów nadbałtyckich. Jego 
prace pokazywano w galeriach 
w USA, Australii, Szwajcarii, Au
s t r i i , N i e m c z e c h , Włoszech, 
Szwecji, Finlandii, Jugosławii, na 
Węgrzech. Wśród ważniejszych 
wystaw zagranicznych należy wy
mienić: 

Galeria Fulaco w Rzymie, 
• Galeria Strassberg w Zurichu, 
• Galeria Pro Arto (Szwajcaria), 
• Galeria Christian Brandsutter 

w Wiedniu, 
• Galeria Batcherstrasse w Bre

mie, 
• Galeria Wolfgang Gurl i t t 

w Monachium, 
• Naive Galeria w Stuttgardzie, 
• Galeria Krall w Krefeld 

(Niemcy), 
• Naive Konst w Sztokholmie, 
• Galeria Wolfgang Gurl i t t 

(Szwecja), 
• Galeria Gacaraunda Art Cen

ter w Gleeu Warerlex (Australia). 

Malarstwo Bogdana Lesińskie
go znajduje się w zbiorach Pań
stwowego Muzeum Etnograficzne
go w Warszawie i Krakowie oraz 
w zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą. 



ROMAN LANDOWSKI 

Jezuita 
z Jabłowa 

Urodził się 8 sierpnia 1834 roku w Jabłowie, 
jako syn Hiacentego i Konstancji z Grąb-

czewskich. Henryk Jackowski z rodzinnego domu 
wyniósł umiłowanie ojczyzny, bowiem ojciec jego był 
znanym działaczem patriotycznym wśród pomorskie
go ziemiaństwa. Przypomnijmy, że Hiacenty Jackow
ski (1805-1877) urodził się również w Jabłowie i tutaj, 
między Starogardem a Pelplinem na świat przyszły jego 
dzieci: córka Zofia - późniejsza Kalksteinowa - i syno
wie Teodor i Henryk. Pierwszy był wybitnym działa
czem narodowym, m.in. jednym z przywódców po
wstania styczniowego 1863 roku na Pomorzu, 
natomiast Henryk poświęcił się służbie misyjnej. 

Henryk Jackowski maturę złożył w 1853 roku po 
ukończeniu Gimnazjum Miejskiego w Gdańsku. Stu
dia uniwersyteckie z zakresu prawa odbywał w latach 
1853-1856, najpierw we Wrocławiu, potem w Berli
nie. Teologię studiował w jezuickim Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie, następnie w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. Tutaj też 7 kwietnia 1860 
roku przyjął święcenia kapłańskie. 

Krótki czas służby wikariuszowskiej odbywał 
w Niezabuszewie i w Bytowie. W ostatnim dniu 1861 
roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego czyli zako
nu jezuitów. Odtąd przebywał w klasztorze w Starej 
Wsi na Pogórzu Dynowskim. 

Powołany w 1540 roku zakon jezuitów, a zało
żony przez hiszpańskiego rycerza Ignacego Loyolę, 
w Polsce działalność swoją rozpoczął już w 1564 
roku, sprowadzony przez kardynała Stanisława Ho-
zjusza. To towarzystwo przez wszystkie lata było 
elitarną instytucją zakonną, wielce zasłużoną dla 
rozwoju oświaty, nauki i kultury w Polsce. Ogrom
ne zasługi zaskarbiło sobie przede wszystkim 
wszechstronnymi pracami misyjnymi. 

Jednym z czołowych orędowników misyjnego po
słannictwa drugiej połowy XIX wieku był Henryk Jac
kowski, początkowo znany misjonarz w Wielkopolsce 
i na Pomorzu. Działalność swoją rozpoczął w Śremie 
(1865-1870), potem wrócił do Starej Wsi, gdzie od 
1870 roku pełnił obowiązki rektora i mistrza nowicja
tu. Po siedmiu latach przeniósł się na Podlasie. Tam 
prowadził tajną misję wśród unitów, czyli grekokatoli-

Fot. Pielgrzym nr 24, Pelplin 2003, s. 18-19 

ków, którzy pozostali przy Kościele rzymskokatolickim. 
Pod zaborem rosyjskim trwała wówczas, wspierana przez 
władze carskie, akcja przymusowego wcielania unitów 
do Kościoła prawosławnego. Niepokornych i opornych 
nękano surowymi karami. Miało to miejsce właśnie 
głównie na Podlasiu, gdzie świątynie unickie zamie
niano przy pomocy wojska na cerkwie. Kapłani z in
nych regionów polskich, w tym głównie misjona
rze z Wielkopolski, udzielali ukrywającym się 
w lasach unitom pomocy religijnej. Jednym z nich 
był właśnie ojciec Henryk Jackowski, który za owe 
głoszenie pociechy został aresztowany i skazany na 
półtora roku więzienia. 

Po wyjściu na wolność w 1880 roku, został rekto
rem nowicjatu w Krakowie, a po roku wybrano Hen
ryka Jackowskiego prowincjonałem galicyjskim zako-



nu jezuitów. Następnie na zlecenie papieża Leona XIII 
zajął się reformą zakonu byzylianów. 

Ten jeden z najstarszych zakonów męskich, oparty 
na regule Byzylego Wielkiego (330-379), biskupa grec
kiej Cezarei Kappidockiej, w wyniku zaistniałych róż
nic religijnych rozpadł się na dwa odłamy - prawo
sławny i unicki (greko-katolicki). Bazylianie uniccy 
w Polsce założyli w 1617 roku swój klasztor. Po stu 
latach połączyli się z bazylianami litewskimi, by w 1786 
roku w znacznej części przejść na prawosławie. A nie 
odbyło się to bez nacisku Cerkwi i władz carskich. 
Reforma papieża Leona XIII w 1882 roku była realiza
cją konkordatu podpisanego z Rosją. 

Ojciec Henryk Jackowski w 1886 roku rozpoczął 
budowę dużego jezuickiego kolegium naukowo-wycho-
wawczego w Chyrowie na Podkarpaciu. Po jego otwar
ciu pełnił w nim do 1891 roku funkcję rektora. Na owe 
lata był to rzeczywiście nowoczesny zakład oświato
wy - z boiskami, kortem, kręgielnią, pływalnią, salą 
gimnastyczną, gdzie uczono szermierki, przystanią że
glarską. W pewnym okresie uprawiano także konną 
jazdę. W kolegium wykładali nauczyciele po kilku fa
kultetach, a uczniowie byli na równi traktowani, ci z ro
dzin zamożnych jak i biedniejszych. Jedynym wyróż
nikiem była pilność i zdolność. Kolegium mogło 
pomieścić ponad 400 kleryków. 

Zasługą Henryka Jackowskiego było również zor
ganizowanie w Krakowie silnego jezuickiego ośrodka 
wydawniczego. Poza książkami zaczęły się w nim uka
zywać trzy ważne czasopisma: Misje Katolickie (1882), 
Roczniki Rozkrzewiania Wiary (1883) i Przegląd Po
wszechny (1884). 

W latach 1893-1896 o. Henryk Jackowski był su
periorem, czyli przełożonym generalnym oficjałatu 
św. Barbary w Krakowie. Tam nadeszła doń w 1894 
roku propozycja objęcia fotela biskupiego w Krako
wie, po śmierci kardynała Albina Dunajewskiego. Oj
ciec Jackowski z kandydowania jednak zrezygnował. 
Po jego odmowie kandydatura na biskupa krakowskie
go padła na Jana Puzynę, dotychczasowego biskupa 
pomocniczego metropolii lwowskiej. 

Gdyby wymienić wszystkie dokonania Henryka Jac
kowskiego, konterfekt tego jezuity byłby znacznie ob
szerniejszy. Skromny i nie ubiegający się o publiczne 
godności, własne talenty organizacyjne i intelektualne 
wykorzystywał dla rozwoju idei misyjnych. Wierny 
temu posłannictwu, zmarł 6 marca 1905 roku w Chy
rowie i tam został pochowany. Wybitny misjonarz ro
dem z Kociewia, autor wielu prac teologicznych, wy
chowawca młodzieży, należy do grona znaczących 
zakonników Towarzystwa Jezusowego w Polsce. 

Literatura: 
1. Ks. Mross Henryk, Słownik biograficzny kapłanów diecezji 

chełmińskiej wyświęconych w łatach 1821-1920, Bernardinum, 
Pelplin 1995. 

2. Ks. Więckowiak Jerzy, Wybitny jezuita z Kociewia. Henryk 
Nostitz Jackowski, Pielgrzym nr 24, Pelplin 2003, s. 18-19. 

Bomby 
Brunona Dilleya 

Z dziennika wojennego niemieckiej Luftwaffe 

Z języka niemieckiego tłumaczył 
WITOLD BANACKI 

1 września 1939 roku Bruno Dilley wykonał pierwszy 
nalot bombowy drugiej wojny światowej. 

Porucznik Bruno Dilley, dowódca 3. eskadry w 1. pułku 
lotnictwa Stukasów*, z wysiłkiem wpatrywał się z kabiny 
swojego JU 87 B**, ciągle usiłując się zorientować w tere
nie, ponieważ strzępy mgieł utrudniały widoczność. 

Dilleyowi ów lot wydawał się senną zmorą. Jednak drą
żek sterowy w rzeczywistości istniał. Na przodzie, przed 
kabiną dudnił silnik Junkersa, a za nim plecy w plecy 
siedział jego radiotelegrafista, starszy sierżant Kather, 
starający się nie zgubić z oczu obu innych maszyn klucza. 

Jeszcze wczoraj Dilley nazwałby głupcem każdego, któ
ry by mu zaproponował taki niski lot we mgle. To wła
śnie Dilley został wybrany do przeprowadzenia pierwsze
go ataku powietrznego tej wojny i zrzucenia pierwszej ostrej 
bomby na wybrany cel. 

Niemiecki plan operacyjny przewidywał szybkie połą
czenie wojsk między Prusami Wschodnimi a Rzeszą. Za
opatrzenie dla 3. Armii, najszybciej jak to tylko było możli
we, miało przebiegać koleją. Realizację tego zamiaru 
utrudniało niebezpieczne, ciasne i wąskie połączenie: most 
przez rzekę Wisłę w Tczewie. Ten most nie mógł zostać 
wysadzony w powietrze. 

Jedna grupa bojowa wojsk lądowych, dowodzona przez 
płka Medema, wypadem pociągu pancernego z Malborka 
miała niespodziewanym atakiem opanować most i go za
bezpieczyć. Lotnictwo przez ponawiane naloty miało za 
zadanie zatrzymać Polaków i uniemożliwić wysadzenie 
mostu zanim przybędą główne siły pułkownika. To było 
zadaniem Dilleya. Nie powinien trafić mostu, lecz miejsce 
umieszczenia zapalników, obok dworca, przygotowanych 
do detonacji. Był to mikroskopijny cel, punkcik na planie 
miasta i nic poza tym. 

Przez wiele dni atak ten ćwiczyli na zastępczym celu 
w pobliżu ich lotniska wojskowego w Insterburgu (Czer-
niachowsk). Ponadto wielokrotnie przejeżdżali pociągiem 
pospiesznym Berlin-Królewiec przez tczewski most, by 
stwierdzić, iż przewody zapalnika przeciągnięte są przy po
łudniowej skarpie nasypu kolejowego, między dworcem 
a mostem. Na tej podstawie powstał plan: zaatakować lo
tem koszącym i zrzucić bomby z najbliższej odległości na 
nasyp kolejowy. Poprzedniego dnia na to zadanie zostali 



przeniesieni z Insterburga do Elbląga. A teraz ta poranna 
mgła... Wisi ona nad lotniskiem na wysokości około 50 me
trów, a jej strzępy ocierają się o powierzchnię ziemi. Mimo 
to Dilley podjął się zadania. 

Z Elbląga do Tczewa był tylko „koci skok" - 8 minut 
lotu. Dowódca eskadry osobiście prowadził pierwszą ma
szynę, porucznik Schiller drugą, a trzecią doświadczony 
podoficer. O godzinie 426 wystartowali o brzasku i skręcili 
na południe, gnając zwartym szykiem nad wierzchołkami 
drzew. 

Była godzina 430, dokładnie kwadrans przed „oficjal
nym" rozpoczęciem wojny. Z przodu na moment pojawiła 
się ciemna wstęga Wisły. Dilley skręcił na północ i podążył 
nad rzekę. Wiedział, że mostu nie może ominąć. Zobaczył 
go już z daleka; była to potężna, łatwo rozpoznawalna kon
strukcja stalowa. 

Godzina 434 - ziemia wokół sprawiała wrażenie, że 
jeszcze znajduje się w najgłębszym spokoju, ale trzy 
Stukasy lecą dziesięć metrów nad ziemią, naprzeciw 
nasypowi kolejowemu z lewej strony tczewskiego mo
stu. Każdy Stukas był uzbrojony w jedną 250-kilogra-
mowąbombę pod kadłubem i cztery 50-kilogramowe pod 
skrzydłami. Na krótko przed nasypem Dilley nacisnął 
przycisk zwalniania bomb, poderwał maszynę w górę 
i po chwili znalazł się poza koleją, gdzie eksplodowały 
zrzucone przez niego bomby. Dwie pozostałe maszyny 
nadleciały z lewej i prawej strony, zrzucając również 
swoje bomby na cel. 

Był to pierwszy atak samolotów w drugiej wojnie świa
towej, wykonany na kwadrans przed godziną X. Godzinę 
później jedna eskadra III/KG3 z Heiligenbeil odważyła się 
na start. Również i ta eskadra bombowców horyzontal
nych Do 17 Z wykonała nalot na Tczew, zrzucając swoje 
bomby z większej wysokości, po czym zameldowała wy
wołane pożary w mieście. 

W tym czasie pociąg pancerny pułkownika Medema 
został zatrzymany. Polakom udało się w pośpiechu napra
wić uszkodzone przewody. O godzinie 630, przed nadej
ściem wojsk niemieckich, nastąpił wybuch, powodujący 
załamanie się jednego z obu mostów, którego przęsła wpa
dły do Wisły. 

Pierwszy atak Luftwaffe swego celu nie osiągnął. 

Stukas - skrót od Sturzkampfflugzeug. 
** Ju 87 B - typ samolotu Junkers - bombowiec nurkujący. 

Powyższa relacja ze znanych wydarzeń z 1 września 1939 roku, pod nazwą „Operacja Most" jest cieka
wym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy na ten temat. Jest to oficjalne stanowisko nacierających wojsk 
niemieckich. W przypadku uzyskania dodatkowych informacji do tematu tego powrócimy. 

1 września 1939 r., godzina 630: drugi przyczółek mostu wyleciał w powietrze 
Repr. fot. Stanisław Zaczyński. Ze zbiorów redakcji 



Niżej zamieszczony tekst pochodzi z publikacji „Kociewie", a by) to miesięczny „Dodatek 
regionalny Gońca Pomorskiego poświęcony sprawom ziemi kociewskiej", redagowany w Tcze
wie przez Edmunda Raduńskiego. „Kociewie" ukazywało się w latach 1938-1939. 

Wykorzystany w tej rubryce artykuł pochodzi z dwóch kolejnych numerów: 3 i 4 (marzec 
i kwiecień) z 1939 roku. Dodatek został naszej redakcji udostępniony przez Sekcję Historii 
Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, gdzie znajdują się 
także inne interesujące zbiory dotyczące Tczewa i regionu. 

Tekst stanowi wierny przedruk z oryginału. 

KAZIMIERZ DĄBROWSKI 

Strajk szkolny na Pomorzu 
w latach 1906-1907 

Chcąc nakreślić dzieje strajku szkolnego na Pomo
rzu, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko sam fakt jego 
wybuchu i przebiegu, lecz należy równomiernie 

uwzględnić w tej walce o język polski epokę stanowiącą nie 
jako przygotowanie do genezy wypadków w roku 1906/1907. 
W całej tej akcji rozgrywającej się przez kilka dziesiątek lat 
wyróżniamy zasadniczo dla lepszego zrozumienia - dwa 
okresy. Pierwszy okres, którego narodziny przypadają już 
po roku 1870-tym sięga pod sam koniec wieku XIX. W tych 
to latach ludność pomorska dla obrony swych zagwaran
towanych praw w zakresie mowy polskiej obiera sobie dro
gę legalną, polegającą na urządzaniu wieców i zakładaniu 
protestów w sprawie szkolnej. 

Drugi okres to czasy od roku 1893-1907, kiedy już na
stąpiło zaostrzenie stosunków szkolnych, znajdujących 
swój epizod w strajku powszechnym na Pomorzu. 

A więc przenosimy się teraz przeszło pół wieku wstecz, 
aby podpatrzyć same przyczyny strajku jako też odmalo
wać tło całokształtu sprawy. Triumfy wojenne odniesione 
przez Niemców nad Francją w roku 1870-71 wzbiły Prusa
ków w wygórowaną dumę i pewność swej potęgi. To po
czucie wzmocnionej pozycji w świecie politycznym pobu
dzało Niemców do podjęcia na polu polityki wewnętrznej 
walki bezwzględnej z żywiołami, będącymi w jakiejkolwiek 
sprzeczności z ideą państwową. Na przeszkodzie tej idei 
germanizacyjnej w ogarnięciu życia polityczno-społeczne
go stanął na Pomorzu według mniemania Bismarcka - Ko
ściół katolicki. Dlatego też Prusacy w celu zdobycia pozy
tywnych rezultatów w swej akcji wynaradawiającej, musieli 
w pierwszej linii złamać przepotężny wpływ kościoła na 
ludność pomorską. Wiara katolicka w pojęciu tego ludu 
- to ostoja polskości, to to samo, co polskość. I tak z kolei 
zabrano się do szkolnictwa. W związku z tym wyszła w lu
tym 1872 ustawa, zakazująca inspekcji w szkołach księżom 
katolickim, zarzucająca im nadużywanie swych wpływów 
w celu podtrzymywania polskości. Niebawem - bo jeszcze 
w listopadzie tego roku wydano rozporządzenie kasujące 
język polski w nauczaniu religii. Dla wyjaśnienia podkreśli 
się, iż jedynie dotąd na lekcji religii posługiwano się języ
kiem narodowym, a od tej chwili w szkołach zapanował 
w całej rozciągłości język obcy, niemiecki, narzucony wbrew 
woli społeczeństwa pomorskiego. Teraz więc rząd pruski 
mianuje jako nauczycieli ewangelików, nie rozumiejących 

ani słowa po polsku i to w szkołach o przygniatającej prze
wadze elementu polskiego. Dowód na to znajdujemy w ro
ku 1892 w Sopotach, gdzie na 600 dzieci przypadało tylko 
200 uczniów protestanckich, a mimo to uczyło tam aż 4 na
uczycieli luterskich, a tylko 6 katolików. Podobnie rzecz się 
miała w Małym Kacku pod Gdynią. Takich przykładów na
mnożyłoby się więcej. 

System przymusowej germanizacji nie mógł spotkać się 
z aprobatą Pomorzan-Polaków, których przecież była bez
względna większość na tym terenie. Oburzenie ogarnęło 
wszystkie stany, a szczególnie rozbudziły się warstwy niż
sze, to jest ten lud stanowiący siłę i potęgę narodu. Z tej to 
epoki datuje się wzmożony rozwój prasy ludowej oraz ruch 
wiecowy. Polacy usiłują ratować zagrożoną religię a tym 
samym ducha polskiego. Prasa co dzień przypominała ro
dzicom ich obowiązki jako patriotów, zamieszczając w każ
dym numerze na pierwszej stronicy słowa tłustym dru
kiem „uczmy dzieci czytać po polsku". W celu usunięcia 
tych niezdrowych rozporządzeń fala wieców ogarnęła 
całe Pomorze, nie wyłączając miast ani wiosek. Pobudki 
jako też potrzebę zwoływania wieców wyjaśniają słowa 
pewnego pisma „jeżeli ludu naszego nie przysposobim, 
nie nauczym go sami, jak należy korzystać z praw, które 
i jemu są przyznane, to wyższe stany polskie zobaczą 
się w szczupłej liczbie, zobaczą się jednostkami wobec 
mas niemieckich". 

Szczególnie w roku 1892 w tej pierwszej fazie wieców 
liczba uczestników w poniżej podanych miejscowościach 
przedstawia się następująco: Kościerzyna - 1500; Cisowa 
koło Chylonii - 500; Nowe - 1500; Rogoźno - 1300; Brusy 
- 300; Żukowo (powiat kartuski) - 1500; Gdańsk - 300; 
Starogard - 500; Nowe Miasto Lubawskie - 900 etc. Sale 
nawet nie mogły wszystkich pomieścić, a wielu nie wzdry-
gało się stać na mrozie i słuchać czasem do 3 godzin trwa
jących przemówień, jak to miało miejsce na Kaszubach 
w Żukowie. Zgromadzeni wystosowywali petycje do wła
dzy kościelnej i następnie do władzy pruskiej, w któ
rych w sposób spokojny ale stanowczy domagano się ję
zyka polskiego na lekcji religii. Dla przykładu podajemy 
rezolucję uchwaloną w Kościerzynie: 

1. aby szkoły ludowe były ściśle wyznaniowe, 
2. aby inspekcja szkolna nad szkołami katolickimi tyl

ko duchownym była zlecona, 
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3. aby nauka religii w szkole tylko w ojczystym języku 
dzieciom wykładaną była, 

4. aby w tym celu, żeby dzieci z pożytkiem nauki religii 
uczyć się mogły, nauka polskiej mowy (czytania i pisania) 
jako przedmiot nauki do planu lekcyj szkolnych przyjętą 
została w szkołach odwiedzanych przez polskie lub 
kaszubskie dzieci, 

5. aby tymczasowo nauczycielom żadnych nie stawia
no przeszkód w udzielaniu prywatnej nauki języka polskiego 
w klasach szkolnych, 

6. aby w zakładach preparandów i w seminariach na
uczycielskich nauki języka polskiego wychowańcom udzie
lano, by ci później nauki w tym języku też z pomyślnym 
skutkiem udzielać mogli. 

W innych miejscowościach żądano zaprowadzenia lek
cji śpiewu polskiego. Niezwykle ożywiony charakter no
szą wiece na Kaszubach. Nic dziwnego. Lud kaszubski od 
wieków przywiązany do polskości nie mógł się zgodzić na 
modne w tych latach twierdzenia nauki niemieckiej, usiłu
jącej wmówić, że Kaszuba nie jest Polakiem. Podstępna 
robota niemiecka była przedmiotem burzliwej dyskusji na 
wiecach szkolnych. Mówiono o tym na całym wybrzeżu, 
a w Kościerzynie rzecz ta przybrała wprost znamię wielkiej 
manifestacji całego ludu kaszubskiego. 

Dnia 23.1.1892 odbył się wiec w Kościerzynie przy udzia
le 1500 ludu. Zebranie zagaił Dr. Czarnecki, oddając przewod
nictwo na życzenie zebranych Ks. Proboszczowi Kręckiemu. 
Gdy na trybunę wyszedł Ks. Lipski, przeczytawszy słowa, 
w których odsądzono Kaszubów od narodowości polskiej, 
powstał śmiech homeryczny na całej sali kilka minut trwają
cy i odzywały się głosy: toć my pono najlepsi Polacy i wła
śnie dlatego na nas najboleśniejsze razy spadają. A kiedy się 
zapytał powiedźcie kim jesteście? Tysiące piersi huknęło 
Polacy! Polacy! Toć chyba wariaci mogą coś podobnego 
powiedzieć! Dalej pyta - jakie gazety czytacie? - polskie. 
Kazania jakie - polskie. Jakie książki do nabożeństwa - pol
skie, wydawane w Poznaniu, Toruniu, Grudziądzu. Jaki pa
ciorek - polski. Mowę swą przerywaną ustawicznymi okla
skami zakończył Ksiądz słowy: żądamy, aby Kaszubów nie 
germanizowano, lecz wychowywano na dobrych katolików. 
Żądamy, aby im dano na nauczycieli, o ile możności rodowi
tych Kaszubów i Polaków a nie ludzi obcych nam mową 
a wyzywających dzieci w szkole: „Du dummer Kassube". Dla 
uzupełnienia tej dyskusji zabrał głos rodowity Kaszuba 

Ks. Pobłocki z Kokoszków (powiat morski) „że Kaszubi są 
Polakami, tego dowodzi przy wyborach wysłanie do Berlina 
posłów polskich... jakiej Kaszubi są narodowości, pokazują 
nazwy miast i wiosek, jakie zamieszkują: Chojnice, Koście
rzyna, Puck, Stężyca, Sierakowice, Strzepcz, Tępcz itd. To 
polskie nazwy. Toż powiadają ich rodowe nazwiska jak To
karski, Pobłocki, Lipski, Łaszewski,Zelewski i Wierzba itd. 
To nie żadne Knoblauchy ani Schweinfussy. Nadto Polacy 
z Poznania, Krakowa i Warszawy bardzo dobrze rozumieją 
Kaszubę, a Kaszuba rozumie swych rodaków ze wszystkich 
dzielnic polskich, czego nie można powiedzieć o Niemcach... 
Niech więc Niemcy nadal się nie blamują, a nie twierdzą, iż 
narzecze kaszubskie nie jest mową polską. 

Wszystkie owe protesty ludności pomorskiej pozosta
ły bez echa, nie odnosząc u władz pożądanego skutku. 
Rząd był głuchy na żale i nawoływania swych dręczonych 
obywateli. Kwestia jednak w ten sposób zignorowana przez 
Prusaków nie została bynajmniej załatwiona; owszem Po
lacy ani przez chwilę nie przestali myśleć o należnych im 
i przyobiecanych prawach, wygłoszonych kiedyś przez 
Fryderyka Wilhelma w roku 1815 „religia wasza ma być 
utrzymana, język wasz obok niemieckiego ma być używa
ny we wszystkich publicznych postępowaniach". 

W drugim okresie walk o szkołę polską na samym po
czątku przypada w całej Europie rzeź dzieci wrzesińskich 
z roku 1901, wywołująca w całym świecie kulturalnym wiel
kie oburzenie, nie wyłączając nawet samych Niemiec. Bo
lesny ten fakt brzemienny był w następstwa, doprowadza
jąc zatarg społeczeństwa polskiego z rządem pruskim do 
najwyższego stadium. 

Pomorzanie wówczas po raz ostatni już ruszyli w bój, 
zdecydowani na wszystko, nie przebierając w środkach. 
W odpowiedzi na wzmożoną działalność germanizacyjną 
urządzono znowu cały szereg wieców w końcowych mie
siącach roku 1906. Całe Pomorze wtedy pokryło się gęstą 
siecią wieców szkolnych. Wystarczy wymienić tylko naj
ważniejsze ośrodki: Toruń, Grudziądz, Chełmno, Kowale
wo, Golub, Pelplin, Czersk, Kościerzyna, Kartuzy a jeśli 
chodzi o teren Kociewia - z pow. starogardzkiego: Grabo
wiec, Brzeźno, Pączewo, Suchobrzeźnica, Bytoń, Mirado-
wo, Pałubinek, Karszanek, Iwiczno, Wielki Bukowiec, 
Skórcz etc. a z powiatu tczewskiego: Cieciorka, Rzeżęcino, 
Bukowiny, Czarnylas, Barłóżno, Gręblin, Wycinki, Grabo
wo, Karolewo, Wda, Linowiec, Lisówko etc. Podobnie jak 
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w roku 1892 frekwencja uczestników i tym razem dopisała, 
co może tylko świadczyć o powszechnym zainteresowa
niu się szkołą. Czytając rezolucje z odbytych wieców stwier
dzamy jedno, że lud pomorski zdecydowanie i nieugięcie 
stanął na stopie polskości, nie licząc się nawet z konse
kwencjami a raczej z szykanami ze strony władz pruskich. 
W niektórych miejscach wyznaczano nawet termin zała
twienia petycji. Słuszność żądań rodziców, skarżących się, 
iż dzieci ich nie rozumieją narzuconego im obcego języka 
ilustruje w zupełności następujący fakt. Pewien chłopiec 
uczęszczający już jeden i pół roku do szkoły, przychodząc 
z klasy do domu, mówi swej matce o pięknej lekcji śpiewu, 
którą prowadził nauczyciel. Zaciekawiona mama pyta się, 
co takiego? - A na to chłopiec - zając się gryzie Mutter, co 
miało znaczyć „Sei uns gegrusst Mutter Maria". 

Po tych rezolucjach na znak protestu proklamowano 
na Pomorzu powszechny strajk szkolny, trwający od jesie
ni 1906 aż do wiosny roku następnego to jest 1907. Trudno 
i zapewne niemożliwe byłoby wskazać taką szkołę miesz
czącą w swych murach dzieci polskie, które nie solidaryzo
wałyby się z ogólną akcją społeczeństwa. Strajk przybrał 
wszędzie prawie identyczne formy, gdzie niegdzie jednak 
nie obeszło się bez poważniejszych ekscesów, kończących 
się nawet rozlewem krwi. Zaczynało się zwykle od pozdro
wienia „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" oraz 
od modlitwy odmawianej przez dzieci po polsku. Na sta
wiane przez nauczyciela pytania na lekcji religii w języku 
niemieckim młodzież szkolna albo pomija je milczeniem 
względnie też odpowiada w polskiej mowie. Stąd padały 
z ust nauczyciela słowa: Ich werde euch helfen, dass euch 
der Teufel holt (pomogę, aby was diabeł wziął) lub stoso
wano okrutną karę chłosty. I w ten sposób ta pogodna 
atmosfera, jaka powinna jaśnieć w szkole, obróciła się w ist
ną tyranię, przemieniła się na łańcuch okrucieństw, doko
nywanych na bezbronnej dziatwie szkolnej. Rząd pruski, 
widząc zdecydowaną postawę dzieci, dążył do jak najry
chlejszego zlikwidowania groźnego dla władz strajku. W re
alizowaniu tego zamiaru używano różnych sposobów. Na
uczyciele sami zwracali się do rodziców, by wpłynęli na 
swe dzieci w kierunku zaprzestania oporu. Często też in
spektor szkolny zawiadamiał rodziców, iż oporni będą dłu
żej uczęszczać do szkoły aż do 16 roku życia. W związku 
z tym posypały się na młodzież liczne kary. W niektórych 
szkołach musiały dzieci po 100, 200 a nawet 500 razy co
dziennie pisać do zeszytów: „Auf dem Wege nach und 
von der Schule, darf nicht polnisch gesprochen werden" 
(po drodze do i ze szkoły nie wolno rozmawiać po polsku). 
Poza tym dzieci i to wielka część musiała dłużej uczęszczać 
do szkół. Na Kociewiu w następujących szkołach przedłu
żono naukę: Wda, Pałubinek, Miradowo itd. 

Najpospolitszą jednak karą - to okrutna chłosta, jaką 
biedne dzieci znosiły z prawdziwym bohaterstwem. Nauczy
ciele nieraz popadali w istny szał, bijąc na prawo i lewo swe 
ofiary. Szkoła wówczas przedstawiała smutny obraz, na 
którego tło składało się katowanie, jęki męczonych dzieci 
i ślady krwi na podłodze. Lepiej unaocznią to przykłady 
mówiące same za siebie. Uczennicę Annę Kłos pobił na
uczyciel tak dotkliwie, iż popadła w chorobę długą z której 
wyzwoliła ją śmierć dopiero w 18-tym roku życia. Znowu 
w innej miejscowości na krzyk dręczonej dziatwy przybyli 
do szkoły rodzice, którzy nie mogąc położyć kresu katu
szom na drodze legalnej, rzucili się na nauczyciela - kata, 
wymierzając mu sprawiedliwość. Nadto władza szkolna 
karała też dzieci aresztem od 2-3 godzin. Ale to wszystko 
na próżno. Albowiem ukochanie polskości rodzi w nich 
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zapał święty, pragnienie męczeństwa i radość w przeciw
nościach. Stąd czerpały tę wielką siłę, że się radowały, że 
nawet wzdychały za cierpieniem dla matki-Ojczyzny. W Pod
górzu pod Toruniem pewien chłopczyk, który za pozdro
wienie otrzymał najwięcej batów a uderzając się w pierś 
rzekł „Tu jednak bije polskie serce". Zaś w Golubiu dzieci 
wyprzedziły nawet rodziców, a nie czekając na ich petycję 
do nauczyciela, same wręczyły oświadczenie, „iż w nauce 
ani podręczników niemieckich używać ani też odpowiadać 
nie będą". Nazwiska tych dzieci brzmią: Mania Szynkiewi-
czówna, Wanda Tylicka, Jadwiga Przedpełska i Leon Kur-
czyński. Wzruszająca jest scena, w której po każdym od
bytym areszcie dzieci szukały otuchy w znoszeniu cierpień 
na cmentarzach, w kościołach lub pod figurami, odmawia
jąc różaniec względnie śpiewając nabożnie „Kto się w opie
kę" lub „Serdeczna Matko". 

Prócz dzieci karano też rodziców, uważając ich winnymi 
w postępowaniu swych córek i synów. Rodzina, której człon
kowie uczęszczający do szkół elementarnych - strajkowali, 
ponosiła dalsze konsekwencje. Często miało miejsce wyda
lanie uczniów z gimnazjów, z uwagi na rodzeństwo trwające 
w oporze. Tak samo zapełniły się więzienia pruskie zwłaszcza 
pod koniec strajku. Np. Piotr Kłos z Lniska aż 2 razy w więzie
niu w Szarłacie i trzeci raz w Świeciu. Gdy wniósł zażalenie do 
sądu Ziemskiego w Grudziądzu, otrzymał wyjaśnienie, że 
w Szarłacie siedział za to, że córka nie odpowiadała na lekcji 
po niemiecku, a zaś w Świeciu - za to, że on jako ojciec pole
cił jej mówić po polsku. Oprócz tego nakładano na rodziców 
kary pieniężne. Według kroniki szkolnej w Wycinkach zasą
dzono pewnego obywatela na 45 mk. oraz zapłacenia kosz
tów sądowych za to, iż córka jego 12-letnia mówiła na na
uczyciela „morderca". Pozbawiano też pracy osoby, zależne 
w jakiejkolwiek dziedzinie od władz. 

Do odpowiedzialności rząd pociągnął także duchowień
stwo podtrzymując swym przykładem ludność na duchu 
w tej walce o polskość. Ponieważ rozporządzenie władz 
szkolnych stało w sprzeczności z poglądami kościoła co 
do pobierania nauki religii, przeto w szeregach obrońców 
zadeklarowało wybitnie swój udział duchowieństwo. Księża 
występowali jawnie i otwarcie w obronie praw kościoła, bo 
„nauka religii nie jest urządzeniem państwowym, to spra
wa Kościoła, tylko Kościół a nie państwo może uczyć reli
gii. Szkoła jest córką Kościoła. Kościół żąda aby religii uczo
no w szkole w języku ojczystym". Nie odbył się żaden wiec, 
w którym księża nie wzięliby czynnego udziału. Na wiec 
w Toruniu przybyło aż 11 kapłanów. Znamienne oświad
czenie złożyli Księża dekanatu lubawskiego: „My kapłani 
i słudzy Kościoła musimy tego żądać, co nam Kościół ka
tolicki nakazuje, niemieckiej nauki dla dziatwy niemieckiej, 
a polskiej nauki dla dziatwy polskiej. Rodzice mają prawo 
tego się domagać i powinni tego się domagać spokojnie, 
prawnie i stanowczo". (Podpisy: Ks.ks. Dr. Liss, Pełka, 
Wachowski, Dr. Okoniewski, Ruchniewicz). 

Stojąc w obronie nauki Kościoła narazili się hakaty-
stom niemieckim, którzy uważali księży za głównych 
podżegaczy strajku szkolnego, nazywając ich robotę 
„Hetzarbeit". Oczywiście, że twierdzenia takie mijały się 
z prawdą, bo księża spełniali tylko obowiązki swego stanu. 
A już o podburzaniu do strajku nie może być wcale mowy, 
jak wynika jasno z oświadczenia powyżej zacytowanego 
„domagać się tego spokojnie, prawnie i stanowczo...". 
Rodzice strajkującej dziatwy udawali się często do swoich 
proboszczów, aby wysłuchać ich opinii co do oporu szkol
nego. Lecz znowu kapłani lubawscy, chcąc wytrącić broń 
z rąk licznych szpiegów, ogłosili „kochani Rodzice"! Ma-
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cie rozum i sami powinniście wiedzieć, czego sumienie 
wasze od was żąda. Rodzice polscy mają prawo i boskie 
i ludzkie za sobą, a przeto mają obowiązek żądania polskiej 
nauki dla swoich dzieci. Atoli powinni się tego domagać 
prawnie spokojnie a stanowczo". Takie stanowisko du
chowieństwa nie mogło pozostać bez skutku, jeśli chodzi 
o szerokie masy ludności pomorskiej. Religia zawsze i wszę
dzie pozostaje w ścisłym związku z narodowością. Niech 
będzie odpowiedzią list pewnego obywatela, wystosowa
ny do redakcji Gazety Toruńskiej. „Gdym czytał odezwę 
księży dekanatu lubawskiego to mi aż serce drgnęło i aż się 
wzruszyłem, bo poznać palec Boży. Bogu dzięki, że mamy 
jeszcze duszpasterzy, którzy trzymają z ludem. Tu może lud 
polski poznać księży prawdziwych, którzy razem z rodzicami 
czują krzywdę dzieciom się dziejącą". Prusacy więc w swej 
zaciekłości przypisywali gros winy duchowieństwu. Znaleź
li się dziwni świadkowie, którzy pod przysięgą nawet zezna
wali rzeczy nieistotne albo po prostu zmyślone. Na procesie 
przeciwko Ks. Olszewskiemu z Osieka świadek Walpurk Ste-
iner stwierdził, że oskarżony miał się specjalnie do młodzieży 
zwrócić tymi słowy: „dużo jest ludzi, którzy nienawidzą pol
skiej mowy ale ich nie słuchajcie, lecz tylko waszych rodzi
ców". Jednak jak głosi akt oskarżenia rzecz nie została udo
wodniona. Mimo to Ks. Olszewskiego i organistę 
Czapiewskiego uznano za winnych. Telegram zamieszczony 
w Gazecie Toruńskiej roku 1907 nr 219 opiewa „za omawia
nie strajku szkolnego i odczytanie znanej odezwy Księży 
dekanatu lubawskiego skazała tutejsza izba karna Ks. Prob. 
Olszewskiego na rok i 6 miesięcy więzienia i natychmiast 
go aresztowała. Organistę zaś pana P. Czaplewskiego ska
zano na 6 tygodni więzienia. Prokurator wniósł dla Ks. Prob. 
Olszewskiego 8 tygodni więzienia". Przed sądem w Staro
gardzie znalazła się również sprawa księży dekanatu lidz-
barsko-górzeńskiego. Oskarżonych było 11 księży i Jan 
Brejski. Wszystkich księży z wyjątkiem jednego zasądzo
no na 600 marek lub 40 dni więzienia. Tak samo odważni 
księża lubawscy ponieśli karę jednego miesiąca. 

Ludność uważała swych duszpasterzy za bojowników 
sprawy narodowej. To też powracającym księżom z więzie
nia zgotowała wielkie manifestacyjne przyjęcie. We czwar
tek, dnia 26 września 1907 wrócił Ks. Dr. Liss, proboszcz 
z Rumiana z więzienia gdańskiego. Gdy pociąg zatrzymał 
się na stacji w Rybnie huknęły okrzyki licznie zebranych 
parafian, przybyłych z bliska i z daleka mimo wieczornej 
pory. Wdzięczne dzieci szkolne na drodze od dworca do 
kościoła postępowały na przedzie pochodu niosąc lam
piony i śpiewając nabożne pieśni. W samej wiosce zbu
dowano liczne bramy triumfalne z odpowiednimi napisami. 
W świątyni zaś od stóp ołtarza głównego wzruszony ka
płan w pięknych słowach podziękował parafianom za soli
darność. Jeszcze inny przykład zanotujemy. Ks. Prob. Peł
ka z Grabowa powrócił w sobotę dnia 28 września 1907 
roku do Lubawy, gdzie oczekiwała go prawie cała parafia. 
Z dworca odjechał powozem uwieńczonym kwiatami do 
Grabowa jako do swego kościoła. Wioska przedstawiała 
odświętny wygląd. Przy pięknie umajonej figurze i bramie 
triumfalnej witali parafianie swego duszpasterza. A wśród 
śpiewu „Serdeczna Matko" udano się do świątyni na dzięk
czynne nabożeństwo. Wychodzącemu z Kościoła Księdzu 
zebrana kapela grabowska zagrała kilka pieśni. 

Tak mniej więcej w głównych zarysach przedstawia się 
strajk szkolny na Pomorzu. Była to ostatnia publiczna ma
nifestacja uczuć polskich przed odzyskaniem niepodległo
ści w byłym zaborze pruskim. O katowaniu dzieci polskich 
dowiedział się cały świat, który w tej sprawie stanął po 

stronie ciemiężonych Polaków. Na dowód tego wystarczy 
przytoczyć słowa względnie opinię prasy europejskiej da
rzącej naród polski wielką życzliwością i współczuciem. 
Nawet pisma ewangelickie uznały za słuszne stanowisko 
dzieci szkolnych. „Christliche Welt" pisze, iż należy w imie
niu wolności wyznania i sumienia żądać, by nauki religii 
udzielano w języku ojczystym i by ustało dręczenie dzieci 
polskich w niemieckiej religii. Inna zaś gazeta „Preussische 
Jahrbucher" poszła jeszcze dalej domagając się zaprowa
dzenia języka polskiego we wszystkich przedmiotach 
„uczyć obcego języka w ten sposób, by według moż
ności wykluczyć używanie języka ojczystego jest eks
perymentem, któremu może się poddać mężczyzna w sile 
wieku, dla duszy dziecka powoduje taki eksperyment 
zupełne spustoszenie życia. Dziecko myśli, odczuwa, 
żyje swym językiem". Berlińska „Germania" organ ka
tolicki tak pisze: „Przed rokiem dnia 9 sierpnia 1905 roku 
oświadczył uroczyście cesarz Wilhelm II w Gnieźnie 
„każdy katolik Polak niechaj wie, że szanuję jego religię 
i że żadnych nie będzie pod tym względem przeszkód 
w wypełnianiu obowiązków". „Dzisiaj widzimy, że pol
skim dzieciom przeszkadzają w wykonywaniu tych obo
wiązków, bo zmuszają je do nauki religii w niezrozumia
łym dla nich języku... jak fiasco zrobiła polityka komisji 
kolonizacyjnej tak samo klęskę poniesie polityka haka-
tystyczna w dziedzinie językowej, jeżeli gwałtem wciskać 
się usiłuje na pole religii". Pismo włoskie „Osservatore 
Romano" potępia postępowanie rządu niemieckiego ape
lując wprost do samego cesarza pruskiego. Takie samo 
stanowisko zajmują gazety francuskie. Zauważamy więc, 
że sprawa prześladowań dzieci polskich zainteresowa
ła także zagranicę, która z tego powodu przekonała się, 
że Polacy nie przestają być problemem światowym, któ
rym prędzej czy później świat będzie musiał się zająć. 

To silne przywiązanie do wiary katolickiej i ukochanie 
wszystkiego co polskie - każe zebranym, na wiecach mat
kom i ojcom zakładać protesty przeciwko nauczaniu religii 
w języku niemieckim. I jakże mogło być inaczej. Jeśli we
źmiemy pod uwagę walory duchowe ludności pomorskiej, 
to na pierwszy plan wysuwa się religia, z którą jest najści
ślej złączona miłość Ojczyzny i w ogóle polskość. Stąd 
prusacy okazali się nieobeznanymi z psychologią narodu 
polskiego, gdyż przez zaatakowanie języka nauczania reli
gii uderzono w najświętszy ideał Polaków i dlatego siłą 
rzeczy musieli spotkać się z tak zaciętym oporem. Niemcy 
zdaje się zapomnieli słów swojego Herdera, że „kto ludowi 
wydziera język, ten się staje mordercą jego ducha, moral
ności, chwały i wszelkich dążności szlachetniejszych". Cała 
ta polityka germanizacyjna - zamiast przygnębić - pobu
dziła społeczeństwo do wytężonej pracy w kierunku uświa
domienia narodowego. Naród, jakkolwiek znękany nie pod
dał głowy. Polacy jeszcze raz dali dowody jedności 
w nieszczęściu. Martyrologia dzieci szkolnych wykazała, 
że naród polski, choć pogrążony w niewoli żyje i oddycha 
nadal. Dzieci, które cierpiały za mowę polską, zachowają 
pamięć niezatartą o swym przeżyciu. To pokolenie nie ła
two ulegnie przemocy gnębiciela. Tak to umieli Polacy bro
nić swych praw otrzymanych od Stwórcy. 

Literatura: 
1. Dzieje pomorskie - czasopismo wychodzące w Czersku. 
2. Die Tuchler Heide - Johann Miihlradt, Gdańsk 1908 r. 
3. Gazeta Toruńska z lat 1806-7. 
4. Przyjaciel z roku 1892. 
5. Kazimierz Dąbrowski: „Monografia Chmielna", Kartuzy 1936. 
6. Dr Buczek: „Historia polityki narodowościowej". 



Gwara południowo kociewska jest moją mową 
rodzinną, cały dialekt opisany na początku 
XX wieku przez samego Kazimierza Nitscha 

stał się przedmiotem moich badań od czasu studiów dok
toranckich na Uniwersytecie Gdańskim. 

W domowym księgozbiorze jedną z najcenniejszych 
pozycji jest 3-tomowy słownik Bernarda Sychty. Już tytuł: 
„Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej" (T. I,1980, 
T. II, 1980, T. III, 1985 wyd. Ossolineum) jest obiecującą 
zapowiedzią zawartości. 

Po wielkim 6-tomowym „Słowniku gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej" B. Sychta z tym samym przysłowio
wym kaszubskim uporem -jak sam określił w przedmowie 
do pierwszego tomu - zabrał się do opracowania słownic
twa mieszkańców Kociewia, rzucając je również na tło kul
tury ludowej, bo łatwiej zgłębić mowę. ludu, gdy się zna 
bliżej jego kulturę (T. I, s. IX). Wiele tłumaczą słowa nie
pospolitego etnografa i językoznawcy, jakim był ks. Ber
nard Sychta: Każdy wyraz w słowniku zarówno ka
szubskim, jak kociewskim, brałem bezpośrednio 
z żywego języka ludu. Już jako dziecko miałem język 
chłopski we krwi. Z nim się zrosłem, nim mówiłem na 
co dzień. Myślałem jego bogatymi obrazami, jego głę
boką symboliką. Każde słowo urzekało mnie przedziw
ną urodą... Żadnym z nich nie pogardziłem, żadnego nie 
odrzuciłem... (s. IX). 

Właśnie taka postawa, bezpośredni kontakt z gwarami 
kociewskimi (na Kociewiu Sychcie wypadło przeżyć wiele 
lat, tu w Pelplinie spoczął) - spowodowały, że udało się mu 
zarejestrować całe bogactwo mowy nie tylko odświętnej, lecz 
tej nieuładzonej przez dystans do odbiorcy. Ciekawymi 
formami żywej mowy są właśnie wyszczerki. 

Znajdujemy je wśród licznych, autentycznych kon
tekstów kulturowych, wśród których są: przysłowia, przy
śpiewki, piosenki, bajki itd. 

Miała rację Hanna Popowska-Taborska, pisząc w „Sło
wie wstępnym" (s. V): Słownik B. Sychty będzie przez 
długie łata kopalnią różnorakich danych dla językoznaw
ców i etnografów. 

Z przyjemnością wybrałam wszystkie przykłady tek
stów żartobliwych, wyszydzających, m.in. właśnie 
wyszczerki zwróciły moją uwagę podczas eksploracji słow
nika kociewskiego B. Sychty. 

Czym są wyszczerki / przeszczerki? B. Sychta zamie
ścił w słowniku odpowiednie hasła: 

• wiszczerka - 'rymy wyszydzające, nawiązujące do 
imienia'; 

• przeszczerka - 'rymy wyszydzające najchętniej 
powtarzane przez dzieci, nawiązujące najczęściej do 
imienia, rzadziej do nazwiska osoby, przeciwko której 
są wymierzane'. 

Przy powyższym haśle Bernard Sychta podaje kilka przy
kładów ze słownika: Antek napiantek; cholewka dratew
ka; Franek stłuk babie zbanek; Jan zban / kosze plecie / 
żabi gniecie oraz cztery inne przykłady. Uprościłam tu i ni
żej zapis B. Sychty, który stosuje specyficzną transkrypcję 
fonetyczną. 

Można zauważyć, że najczęściej wyszczerki odnoszą 
się do imion męskich: 

Adam 
Adam i Ewa pojechali do Jeżewa 
kupieli kónia bez ogóna 
kupieli mónki za trzi pajónki. 

Alojzi / Alozi 'Alojzy' 
Alojzi chodź tu bliżi 
niejidź dali 
bo cia wiatr obali 
(Ciecholewy, Kokoszkowy) 

Alojzi pas kozi w zimne mrozi 
(Linowiec, Żabno) 

Alojzi pas kozi 
Za górkó z paździórkó 
(tj. z batem ukręconym z paździerza) 

Antoni / Antek 
Antoni koty góni 
na ugorze w pujki (koty) orze 

Antek napiantek 
cholewka dratewka 
zelówka podkówka 
pudełko szidełko 
góźdź benc. 

Natomiast zupełnie poważnie imię Antoni wymawia się, 
gdy dotyczy św. Antoniego. Udający się na pole odzywa
ją się: Niech śwanti Antóni gospodarzi. 

Podobnie o św. Bartłomieju: 
Bartłómnia/Bartłómni, 'Bartłomiej', w przysłowiu Śwanti 

Bartłómnia robastwo przitłómnia (tj. od św. Bartłomieja 
mięso tak szybko się nie psuje, bo jest już chłodniej). 
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Przejdźmy jednak do kolejnych 
wyszczerków: 
Franek / Frań, Franola, Franuch, Froch 
Franciszek' 
Rymy: 

Franek stłuk babie zbanek 
Baba gó kijam, a ón żups kómninam. 

Hugo, 'Hugo' 
Rym wyszydzający: 

Hugo spał długo, spał szteri godziny, 
a eszcze nie belo długo. 

Jan, Jach, +Janca (nazwa własna archaicz
na) 
Wierszyk wyszydzający: 

Jan zban, kosze plecie żabi gniecie 
lub: 

Jan zban, właz pod ława, wilał kawa. 

Józek 
Rym przedrzeźniający: 

Józek szikuj wózek 
szteri kółka i diszołka 

lub: 
Józek zrób mi wózek 
Dóm ci placka na powrózek. 

Kuba 'Jakub' 
Kuba Kubie w nosie dłubie, 
Co widłubie, to da Kubie, 
Co wiwierci, to da śmnierci, 
Co widrapie, to da gapie. 

(Barłożno) 

Mnichał 'Michał' 
W poniedziałek narodził sia Mnichał 
we wtorek wsadzili gó we worek 
We środa ogolili mu broda 
w czwartek nazwali go Bartek. 

Tómek 'Tomasz' 
Tómek usiad babie na przedómek, 

baba go kijam, a ón hic, hic kóminam 
i w przysłowiu (poważnie): 

Około śwantego Tomasza (tj. 21 XII) 
dzieci sia strasza. 

Wojtek 
Rymy: 

Wojtek bez portek, bez koszuli, za ja-
łowcam sia tuli. 
(Z południowego Kociewia znam: ...lindaj-
duli bez koszuli) 

Wyszczerki / przeszczerki nie oszczę
dzały również kobiet, nazwisk, miejscowo
ści. Zapraszam na drugą część przeglądu 
w kolejnym numerze „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego". 

Aniołów nikt sobie nie wymyślił. Są starsi od Adama i Ewy (...) - ów 
aforyzm poety ks. Jana Twardowskiego wyjaśnia genezę powstania 
aniołów. W ich istnienie nie wątpili nigdy pisarze i artyści, może 

dlatego tak chętnie umieszczali skrzydlate stworzenia w swoich dziełach. 
Zainspirowało to nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Świeciu do 

zorganizowania wystawy pt. „Anioł w literaturze i malarstwie". Miałam przy
jemność obejrzeć ją w grudniu ubiegłego roku. Wtedy zrodziła się myśl, by 
część aniołów przywędrowała do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Świeciu. 

Przygotowanie ekspozycji pt. „Wędrujący Anioł" trwało około tygodnia. 
Miała ona być artystycznym akcentem podczas „Drzwi otwartych" naszej 
szkoły, zaplanowanych na 20 marca 2004 roku. Na ścianach zawiesiliśmy 
plansze z wyżej wymienionej szkoły, prezentujące reprodukcje obrazów oraz 
cytaty z Biblii i literatury. Obok nich umieściliśmy batik pt. „Zbuntowany 
Anioł", wykonany przez uczennicę klasy II - Agnieszkę Koszowską. Nato
miast na stołach, parapetach okiennych, ścianach przysiadły skrzydlate stwory, 
pochodzące z prywatnej kolekcji prof. Marii Pająkowskiej-Kensik. Choć ucznio
wie wolą często ekran komputera od lektur szkolnych, to z zainteresowaniem 
oglądali rozmaite książki poświęcone aniołom. Obok siebie leżały bardzo róż
ne wydawnictwa: od książki kucharskiej przez album artystyczny, aż do tomi
ków poezji. Poloniści uczący w gimnazjach powinni być zadowoleni z faktu, 
że ich uczniowie rozpoznali wśród poetów nazwisko - wspomnianego już -
ks. Jana Twardowskiego. 

Kolejnym dowodem na to, że „nauka nie idzie w las" było zauważenie 
przez młodzież anioła w stroju kociewskim. Ponieważ patron Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, ks. dr Bernard Sychta zajmował się 
Pomorzem, nie mogło zabraknąć na wystawie akcentu kaszubskiego w po
staci ceramicznej kropielniczki, wykonanej w Chmielnie. 

Obok kolekcji ludowych aniołów rzeźbionych w drewnie rozpanoszyły 
się figurki małych aniolątek. Okazało się wtedy, że wiele dziewcząt i doro-
słych kobiet zbiera podobne przedmioty. Podczas opisywania eksponatów 
wykorzystaliśmy fragment piosenki Arki Noego. Wyszło wtedy na jaw, że: 
taki chudy, taki gruby, taki duży, taki mały - może... aniołem być. Na 
jednym z parapetów rozgościły się świece, świeczniki, oczywiście w kształ-
cie aniołów. Jednak największą uwagę zwiedzających przykuła współcze
sna „niebiańska istota", która była podświetlona i machała skrzydłami. 

Podczas powstawania kolekcji okazało się, że postać anioła występuje 
na wielu przedmiotach codziennego użytku. Na wystawie znalazły się ekspo-
naty najstarsze, najoryginalniejsze i wreszcie pochodzące z różnych krajów 
Było ich tak wiele, że opiszę jedynie najbardziej reprezentatywne. Na pewno 
wielbicieli aniołów zaintrygowały włoskie koszulki z motywem amorków. 
Przed deszczem ochroniłby ich niebiański parasol. Zgromadzone na wy-
stawie rzeczy można by przypisać różnym pomieszczeniom w domu. W ła-
zience stałaby mydelniczka w kształcie wanny, w której kąpią się anioły. 
W kuchni wisiałby przedwojenny, emaliowany pojemnik na mąkę. W sypialni 
moglibyśmy złożyć swą zmęczoną głowę na poduszce w amorki - wtedy 
nasze sny byłyby kolorowe. Przerywam ów opis, gdyż mógłby trwać jesz-
cze bardzo długo... 

Wystawa „Wędrujący Anioł" trwała dwa tygodnie, a odwiedziło ją wielu 
nastolatków wraz z opiekunami - głównie ze świeckich szkół gimnazjalnych. 

Zapewne rację ma ks. Jan Twardowski pisząc, że: 
Aniołowie są bardzo zapracowani, 
mają więcej roboty, 
nawet ci „na rencie" 
Gdyby nie to - to by nas diabli wzięli. 



Zamieszczamy 
cztery utwory 

pochodzące 
z przygotowanego 

do druku 
nowego tomu 

poezji. 
Stanisław Sierko 

publikował już 
na naszych 

łamach, 
znany też 

z debiutanckiego, 
nader udanego 

tomiku 
„Zakruszki", 

wydanego 
w 1997 roku. 
Zawarte tam 

wiersze dotyczą 
Kociewia, 

powstały pod 
wpływem 

realiów Gniewa, 
Skórcza 

i Mirotek 
oraz okolicznych 

pejzaży. 
Poezje Sierki 

spotkać można 
również 

w wypisach 
zamieszczonych 

w książce 
„O literaturze 

Kociewia" 
pod redakcją 

prof. Tadeusza 
Linknera. 
Znacznie 

obszerniejszy 
nowy zbiór, 
mający się 

ukazać w tym 
roku, jest 

przekrojem całej 
dotychczasowej 

twórczości 
autora. 

jedno słowo 
nie pierwsze 
tak samo drogie 
tak samo proste 

luty 1990 

Chwila rozmowy 

tyle słów padło 
zapadło 
zalśniło 
przez chwilę krótką 
jak błyskawica 
przez chwilę jasną 
jak miłość 

maj 1990 

Próchniejący krajobraz 

co zrobić 
z takim próchniejącym krajobrazem 
zmurszały horyzont poskrzypuje 
pod ciężarem deszczowego nieba 
piaszczysta droga 
wbrew logice i perspektywie 
wije się 
aż po rachityczny las 

i ta chałupa jak z Reymonta 
i buda psa 
i pies przy budzie 
na zardzewiałym uwięzieniu 

co zrobić z takim krajobrazem 
próchniejącym 
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MICHAŁ ROMANOWSKI 

...modlitwa i wiatr 
na szczytach drzew... 
Juwenilia Poetyckie 
Pelplin 2004 

W połowie lutego br. odbył się w Pelplinie IX Pomor
ski Konkurs Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba. W ra
mach tej znanej już a pożytecznej imprezy przeprowadzono 
kolejne juwenilia poetyckie, o których obszernie informu
jemy od kilku lat. 

Jury (Roman Landowski, Bogdan Wiśniewski, Roman 
Żygowski) zapoznało się ze 133 utworami nadesłanymi 
przez 30 autorów. Były to przeważnie zestawy wierszy pre
zentujące jakby zamknięte cykle liryczne. Postanowiono 
przyznać I nagrodę, po dwie nagrody II i III oraz siedem 
wyróżnień. 

I miejsce przyznano Justynie Rożko z XI Liceum Ogól
nokształcącego w Białymstoku, ukrytej pod intrygującym 
godłem „Kwietniowa Czarownica". 

W zestawie sześciu wierszy ujawniła swoją poetycką 
wrażliwość trzema utworami: „Co zrobię z ziemią" i zaczy
nającymi się od słów *** (wciąż za mało we mnie miłości) 

i *** (ja wiem...). W pierwszym wierszu zadziwiła plastycz
nością wykorzystania metafor celem skonstruowania wła
snego świata liryki. W dwóch wierszach bez tytułu, ni
czym w rachunku sumienia, przyznaje niedojrzałość do 
miłości i własny niedostatek doznania prawdy o niej. Au
torka czyni to w sposób subtelny, wspierając się symboli
ką postaci biblijnych. 

Dwa II miejsca uzyskały dwie laureatki: Aneta Skrzypko 
i Karolina Tórz, obie studentki uniwersytetu w Białymstoku. 

Aneta Skrzypko (godło „Atena") w tekście rozpo
czynającym się od słów *** (jestem Światłem...) nawią
zała do najlepszych wzorców kobiecego erotyku, w któ
rym liryczną pełnię tworzy każdy zmysł - barwa, smak, 
dźwięk - w sposób oszczędny ale wypełniony bogac
twem doznań. 

Natomiast w zestawie czterech wierszy Karoliny Tórz 
(godło „Espera") szczególnie wyróżniły się dwa utwory bez 
tytułu, z incipitami *** (Pewnego wieczoru...) i *** (Jutro 
jadę Cię odnaleźć...). Mimo zastosowanego zabiegu za
miany rodzaju płci podmiotu lirycznego, teksty te pre
zentują typową mentalność poetycką kobiecej wypo
wiedzi - niezależnie od założonej intencji. 

Dwie równorzędne nagrody III przypadły Monice 
Janczeni studentce Gdańskiej Wyższej Szkoły Humani
stycznej, mieszkance Rudna (godło „Degrengolada") 
i Magdalenie Woszczenko również z Białegostoku, uczen
nicy I Liceum Ogólnokształcącego (godło „Wychowana 
Wśród Kwiatów"). 

Pierwsza autorka zwróciła uwagę oszczędnością wy
powiedzi w kompletnej kreacji przedstawionej w dwóch 
obrazach poetyckich: „Pielgrzym" i „Raj utracony, Ada
mie". Każdy z tych tekstów jest tylko jedną myślą konse
kwentnie skonstruowaną w zwięzłe kadencje liryczne. 

Druga autorka („Wychowana Wśród Kwiatów") 
w trzech utworach z incipitami „co tak mocno trzymało mnie 
kiedyś", „pewnego dnia...", i „na nowo codziennie..." ujaw
niła udaną próbę tworzenia własnego wizerunku miniatur 
autobiograficznych, przekształconych w formę poetycką. 
Wykorzystała przy tym bogactwo metafor. 

co zrobię z ziemią 

porozrzucana 
po kątach gęstnieję niczym 
modlitwa i wiatr na szczytach drzew 

jaskółki jak katapulty czarno-białych marzeń 
zwiastują spóźnione smutki: wspinam się 
wysoko nie dosięga mnie już ich deszczowe szaleństwo 

głęboko zakorzenione w płaszczyźnie kamiennych ścian 
wciąż mam prawo z cieniami drzew tańczyć 
w ostatniej chwili ręce do ptasiej modlitwy składając 

to tylko skrawek rzeczywistości widzianej między palcami 
i oddech zrzucony na mnie z chmur 
delikatne kołysanie natchnioną pieśnią 

to tylko delikatne całowanie ziemi 
metodą rozpalonych warg 

to tylko słowa darte na strzępy 
powolne zamienianie się w drzewo 
pogoń za krzykiem zielonej gałęzi 

i tylko zanurzanie obydwu rąk w strumieniu 
i picie i upojenie 
tylko skrawek rzeczywistości w kropli żywicy 
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* * * 

Jutro jadę Cię odnaleźć. 
Będę Cię szukał 
W gęstwinach gór. 
Przerzedzę każdą 
Kroplę wody. 
Sprawdzę plujące 
wulkany. 
Zatopię się 
W puchu chmur. 
Ugaszę ogień... 
Aby Ciebie odnaleźć -
Przetrząsnę nawet wiatr! 

* * * 

na nowo codziennie 
przemieniaj mnie w miętę 
i stawiaj w wazonie 

a kiedy zwiędnę 
złóż mnie gdzieś w księgę 
z wierszami 

zmieszaj z kwiatami 

zrób mnie 
pierwszą poetką 
wśród ziół 

Grupa siedmiu wyróżnień prezen
towała wyrównany poziom liryki oso
bistej - od erotyków po poezję reflek
syjną. Są to udane próby wypowiedzi 
literackich, konstruowane za pośred
nictwem logicznie użytych tropów po
etyckich. 

Celina Czapska z Cieciorki (godło 
„Cina") w zestawie aż jedenastu tek
stów zwróciła na siebie uwagę cztere
ma utworami z gatunku poezji miłosnej 
- wszystkie bez tytułów - zaczynają
cymi się od słów: „pojawiasz się jak mi
łość...", „rachunek sumienia...", „Pa
trzysz w głąb mojej duszy..." i „Siadam 
na ławce przeznaczenia...". 

Problemami ogólniejszego znacze
nia, ale ważkimi, zajęła się Lucyna Duda 
z Lubawy (godło „Perła"), wyraźnie 
zaznaczonymi w dwóch wierszach bez 

tytułu - Jestem wiatrem szukającym 
przestrzeni..." i „wojna...". 

Katarzyna Kempa z Lęborka 
(godło „Pauza") wierszem pt. „Serce 
jeszcze jednej starej kobiety" przed
stawiła dobry przykład inspiracji za
czerpniętej z utworu ks. Janusza 
St. Pasierba „Serce starej kobiety" ze 
zbioru „Kategoria przestrzeni". 

Jedyny przedstawiciel płci brzyd
szej, Bartosz Laskowski z Pelplina 
(godło „Delwin") wyróżnił się re
fleksyjnym utworem „Moneta", 
gdzie poetycka wyobraźnia stała się 
pomostem między teraźniejszością 
i przeszłością. 

Osobistą liryką wyróżniła się tak
że Danuta Makowska z miejscowości 
Subkowy (godło „Świstak") zademon
strowaną wierszem bez tytułu, a za

czynającym się od słów: „bierzesz mnie 
na swe ciche ramiona...". 

W zestawie wierszy Marty Neufeld 
ze Starogardu Gdańskiego (godło 
„M") jury dostrzegło utwór bez tytułu 
o incipicie „Lato pachnie wodą...", bę
dący bardzo obiecującą zapowiedzią 
poezji opisowej. 

Ewelina Śliwa z Tczewa (godło 
„Strzelec") w dwóch tekstach zatytuło
wanych „Spotkanie" i „Cisza" (poświę
conym pamięci ks. Janusza St. Pasier
ba) zaprezentowała udany opis 
wewnętrznych zmagań młodej poetki. 

Teksty autorów 
omówionych wyróżnień 

zaprezentujemy 
w następnym numerze 

naszego kwartalnika. 






