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Kłopoty z demokracją 

Śledząc przebieg walk i potyczek na polskich ringach politycznych oraz sposób 
zachowania zawodników, wielu kibiców zwątpiło. Ja też. I żeby się upewnić, w jakim 
kraju żyjemy, zajrzałem do Konstytucji. Formalnie niby wszystko się zgadza, bowiem 
wyczytałem, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywate
li" (art. 1) i „jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej" (art. 2). Pojawiły się nowe wątpliwości: Jaka to demokra
cja i jaki rodzaj prawa? Wertując różne opasłe słowniki i encyklopedie potwierdziły 
się moje przypuszczenia: demokracja czyli ludowładztwo jest taką formą rządów, 
w której władza państwowa nominalnie lub faktycznie należy do ludu. Znowu zwąt
piłem - u nas raczej nominalnie. 

Definicji państwa prawnego nie szukałem, bo po co, skoro od dawna wiadomo, że 
prawo nie służy zwykłym obywatelom oczekującym urzeczywistnienia sprawiedli
wości społecznej. Wróciłem więc do demokracji, by się dowiedzieć jaka to ona jest 
w Polsce i komu sprzyja. 

Odpowiedź znalazłem studiując obszerne hasło o demokracji burżuazyjnej. Do 
polskich przekształceń pasuje jak ulał! Ten rodzaj demokracji szczyci się systemem 
przedstawicielskim, konstytucją z obywatelskimi gwarancjami i parlamentem jako or
ganem ustawodawczym. Cechuje go wielopartyjny system sprawowania rządów, 
konkurencyjna walka o władzę różnych ugrupowań politycznych, a wynik rządów 
zależy od parlamentarnej gry sił i układów. 

Dowiedziałem się również, że zakres i stopień deklarowanych i faktycznie realizo
wanych zasad demokracji są różne w poszczególnych okresach oraz o tym, że prawa 
narodu mają często charakter formalny. Charakterystyczna jest tendencja ogranicza
nia gwarancji obywatelskich w konkretnych sytuacjach ekonomicznych i politycz
nych, a nawet łamania zasady równości wobec prawa i dostosowania go do potrzeb 
elit rządzących. 

Pasuje, nawet bez przymiarki. Tylko skąd w tak krótkim czasie pojawili się burżu
je? Czyżby się wypaśli na stoczniowych i górniczych protestach? 

Współczesny samozwańczy polski burżuj kocha swoją demokrację, znacznie 
gorzej się obchodzi z „narodkiem", który stanowi jej tło. Przypomina sobie o nim co 
cztery lata, w kampaniach wyborczych rozdając bezrobotnym piwo i kiełbasę, a głod
nym dzieciom cukierki. Jak za dawnych lat, gdy jaśnie pan świętował okrągłe roczni
ce urodzin. 

Tylko na piknikach objawia się wspólne dobro wszystkich obywateli. 

KMR 



ROMAN LANDOWSKI 

Oby tak dalej 
Dwadzieścia lat minęło 

50 numer upoważnia do refleksji, podsumowań i porównań. Wydanie kolejnego 
egzemplarza naszego pisma, oznaczonego „złotą" cyfrą zachęca też do wspomnień i zo
bowiązuje do zdania sprawy z przebytej drogi. Ponieważ droga nie była usłana różami, 
czynimy to wprawdzie z satysfakcją lecz bez szczególnej podniosłości, ale za to szczerze, 
rzetelnie i w taki sposób, by inni z tego mieli pożytek. 

Pierwszy numer „Kociewskiego Magazynu Regio-
nalnego" ukazał się w końcu 1986 roku. Ktoś cie-
kawski może zapytać - skoro jesteśmy kwartalni

kiem, dlaczego 50 numer wyszedł dopiero teraz, w 2005 
roku. Według prostej arytmetyki, jubileuszowy numer wi
nien trafić do Czytelników już w I kwartale 1999 roku, bo
wiem pięćdziesiąt numerów równa się okresowi dwunastu 
lat i dwóch miesięcy. Dzisiaj winien się już ukazać numer 
„platynowy". Co spowodowało tę rozbieżność? 

Nie od początku nasze pismo było kwartalnikiem. Do 
10 numeru - czyli do 1992 roku - ukazywało się jako publi
kacja seryjna o nieokreślonej częstotliwości, bowiem nie 
uzyskaliśmy zgody na wydawanie czasopisma. Rocznie wy
chodził jeden do trzech numerów (najlepszy rok 1987 
- zeszyt 2,3 i 4), w zależności od napływu materiałów. Były 
to wprawdzie zeszyty obszerne 96-120 stron formatu A4) 
-jeden zeszyt niekiedy był równy objętości całego obec
nego rocznika. 

Po przekształceniach ustrojowych kraju, likwidacji cen
zury i nowelizacji prawa prasowego, „KMR" w 1992 roku 

został wpisany do sądowego rejestru dzienników i czaso
pism jako regularny kwartalnik. Ale jednocześnie ze współ
finansowania wycofała się Rada Miejska w Starogardzie 
Gdańskim. Pojawiły się też „zakłócenia" finansowania 
w jednostce macierzystej, co w sumie spowodowało pra
wie dwuletnią przerwę(1993-1994). Wiatach 1995-1996, 
oprócz samorządu tczewskiego, finansowo wspomogły 
redakcję Pomorska Fabryka Drożdży w Tczewie, firma Ro-
mar w Opaleniu oraz samorządy gminne w Czarnej Wo
dzie, Gniewie, Lubichowie, Osiecznej, Pelplinie i Sub-
kowach. Od 1997 roku pełny trud utrzymania regularnego 
już kwartalnika wzięła na siebie Rada Miejska w Tczewie. 

Kilka razy zmienialiśmy szatę graficzną. Okładka pierw
szych dziesięciu numerów prezentowała grafiki przedsta
wiające panoramy poszczególnych miast Kociewia, przy
gotowane przez współpracujących z redakcją plastyków: 
Reginę Jeszke-Golicką z Tczewa i Jana Wałaszewskiego ze 
Starogardu Gdańskiego. 

Najbardziej utrwaliły się okładki ukazujące urodę krajo
brazu Kociewia, cieszące się największym uznaniem 



odbiorców. Być może, że w przyszłości w podobnej formie 
będziemy upowszechniać walory zabytków architektonicz
nych czy panoramy fotograficzne miejscowości. 

Społecznym organem zwierzchnim „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego" jest rada programowa Kociewskie
go Kantoru Edytorskiego, pełniąca jednocześnie zadania 
kolegium redakcyjnego pisma. Jej pierwsze posiedzenie 
odbyło się już 13 września 1985 roku. Zatwierdzono wten
czas plan pracy i powołano przewodniczącego - dr. Jó
zefa Milewskiego ze Starogardu Gd. Najdłużej, bo od 
samego początku z radą związany jest Józef Ziółkow
ski, jeden z czterech członków zespołu założycielskie
go pisma. W zespole tym pracował również Józef Golic-
ki, w radzie obecny od pierwszego numeru, z przerwą 
w latach 1998-2002. Kolejny inicjator powołania pisma, Ro
muald Wentowski, w radzie zasiadał do 1993 roku jako jej 
wiceprzewodniczący. Długoletnim członkiem rady - od 
nr 5 (1986) do chwili obecnej -jest prof. dr Maria Pają-
kowska-Kensik ze Świecia. Od 1995 roku w zespole tym 
uczestniczy Kazimierz Ickiewicz, od kilku lat aktualny prze
wodniczący. W latach 1994-2000 przewodniczył Andrzej 
Grzyb, z radą związany od 1989 roku, a wcześniej pełniący 
obowiązki sekretarza redakcji. 

Proponując skład rady starano się godzić interesy obu 
środowisk inicjatywnych -Tczewa i Starogardu Gdańskie
go. Ale z chwilą rezygnacji Starogardu ze współpracy 
i współfinansowania (1994) z radą pożegnali się jego przed
stawiciele. Do 1996 roku uczestniczył jeszcze w pracach 
kolegium Ryszard Szwoch. Znaczącym ogniwem w pracach 
rady jest obecność Ireny Bruckiej, prezesa Kociewskiego 
Towarzystwa Oświatowego, utrzymującej łączność ze śro
dowiskami szkolnymi. 

Podstawowym zadaniem rady jest programowanie pra
cy redakcji, dbałość o właściwy profil i zachowanie odpo
wiedniego poziomu kwartalnika. W związku z wydaniem 
50. już numeru rada skierowała do odbiorców ankietę, by 
skonfrontować własne starania z odczuciami czytelników. 
O udział w ankiecie poproszono także współpracujących 
autorów, nauczycieli i przedstawicieli intelektualnych elit 
opiniotwórczych. 

Wszyscy uczestnicy ankiety, co nas bardzo cieszy i sa
tysfakcjonuje, pozytywnie ocenili zawartość „Kociewskie
go Magazynu Regionalnego", chwaląc zamieszczane w nim 
treści i sposób redagowania. To zobowiązuje i zmusza do 
utrzymania rangi, chociaż wiemy, co i gdzie należy jeszcze 
poprawić. 

Również pozytywnie wypowiedziano się o tym, czy 
pismo spełnia zadania edukacyjne. W znakomitej przewa
dze Ankietowani potwierdzili, że kwartalnik uczy Kociewia 
i przywiązania do regionu. Nauczycielka ze Świecia przy
znała, że „wielokrotnie, w pracy z uczniami, korzystam z ma
teriałów zamieszczanych w Waszym Magazynie". Inna na
uczycielka (Urszula Grzegorzewska, bibliotekarz z Tczewa) 
stwierdziła, iż pismo „jest jednym z najbardziej istotnych 
narzędzi w propagowaniu regionalizmu na Kociewiu, jest 
źródłem wielu informacji, pełni rolę inspirującą". Natomiast 
19-letnia studentka, Maria Roszak (Trąbki Wielkie) sądzi, 
że nasze pismo, jest niezwykle ważnym elementem eduka
cji regionalnej na Kociewiu i prezentowane w nim zagad
nienia służą poszerzaniu świadomości wśród czytelników 
w różnym wieku". Jeszcze inny (anonimowy) uczestnik an
kiety dodaje: „pismo (...) porusza różnorodną tematykę i tym 
samym zachęca do czytania osoby o różnych upodoba
niach". Były też wypowiedzi wręcz radykalne. „Jest jedy
nym tego rodzaju na Kociewiu - odpowiedział Czytelnik ze 
Starogardu. - Żeby tylko nie chciało się komuś likwido
wać, jak się stało z Zapiskami Kociewskimi. To byłby grzech 
niewybaczalny. Gadanie o braku pieniędzy to brednie, jeśli 
się wyrzuca masę milionów w tym kraju na byle co". Sta
nowczy był także anonimowy głos „Kociewianina przyby
sza", stwierdzający: „Jako jedyne na Pomorzu może być 
wzorem dla innych regionów. Należy zrobić wszystko, 
żeby pismo rozwijało się nadal i jeszcze lepiej służyło 
umacnianiu tożsamości". 

Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby uwierzyć w dosko
nałość. „Zawsze można lepiej" zachęciło kilku uczestni
ków ankiety, wśród nich dr Zdzisław Mrozek, emerytowa
ny nauczyciel akademicki z Bydgoszczy, po stwierdzeniu, 
iż według jakiegoś periodyku „KMR" jest najlepiej reda
gowanym pismem regionalnym w Polsce (!). Najwięcej uwag 

1. Jak Pani/Pan ocenia zawartość „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego"? Jak pismo jest redagowane? 

2. Czy pismo spełnia swoje zadanie edukacyjne? Czy 
„uczy Kociewia" i przywiązania do regionu? 

3. Która tematyka jest najpełniej prezentowana, 
a brak której odczuwa Pani/Pan najbardziej? 

4. Którym problemom omawianym w „KMR" - Pani/ 
Pana zdaniem - należy oddać pierwszeństwo? (zazna
czyć X najwyżej trzy) 

a. historii i tradycji 
b. etnografii i kulturze ludowej 
c. wszechstronnie rozumianej współczesności 
d. twórczości literackiej, artystycznej i ich promocji 
e. mowie przodków i tekstom w gwarze 
f. ogólnie regionalizmowi 
g. wszystkiemu po trochę 

5. A które z wyżej wymienionych tematów czyta Pani/ 
Pan najchętniej? (podać od a. do f. - najwyżej trzy) 

6. Jak ocenia Pani/Pan szatę edytorską pisma? 
Czy winno być bardziej ilustrowane? 

7. Czy „KMR" jest wystarczającym źródłem wiedzy 
o regionie? 
Proszę podać ewentualne uzasadnienie: 

8. Do kogo pismo winno być adresowane w pierw
szej kolejności? 

9. Żeby zwiększyć zasób treści pisma, to należy: (za
znaczyć X) 

a. przekształcić je z kwartalnika w dwumiesięcznik? 
b. zwiększyć objętość kwartalnika z 48 do 72 

stron? 
c. inne 

10. Inne uwagi, opinie, spostrzeżenia, propozycje? 



dotyczy wad kolportażu. Cóż z tego, że pismo w swoim założeniu dobrze służy 
edukacji, rozwija regionalną tożsamość, skoro nie dociera do tych, którzy tę 
naukę powinni pobierać. To podobnie jak - powiedział ktoś - dobra szkoła bez 
uczniów. A więc do końca nie spełnia edukacyjnego zadania, jeśli „dociera 
zdecydowanie wyłącznie do osób zainteresowanych" (Seweryn Pauch, Tczew). 
Rzecz w tym, by pismo docierało również, i przede wszystkim, do tych mniej 
świadomych swego regionu. „Z pewnością KMR edukuje, uczy Kociewia" 
-potwierdza Tomasz Wiśniewski z Płochocina, ale natychmiast dodaje „po 20 
latach funkcjonowania, niestety, niewielu ludzi wie o istnieniu pisma". 

Były też uwagi o tym, że „brak całościowo przemyślanego spojrzenia na 
edukację regionalną" („Dojrzały", nauczyciel z Tczewa). Tę uwagę możemy 
zripostować od ręki: nasze łamy są otwarte, zamieścimy każdy materiał na ten 
temat. Niech się odezwą metodycy edukacji regionalnej! 

Analizując odpowiedzi na pyt. 3 ankiety, doszliśmy z Czytelnikami do wspól
nego wniosku (bo jesteśmy tego świadomi), że na łamach pisma najpełniej jest 
prezentowana tematyka historyczna. Potwierdzili to prawie wszyscy (97%) 
uczestnicy ankiety. Dodatkowo fakt ten potwierdza bibliografia zawartości 
„KMR" (1986-2000), gdzie tematyka historyczna obejmuje niemal połowę wszyst
kich wymienionych pozycji. Do obecnego numeru włącznie opublikowaliśmy 
prawie 400 tekstów o historii Pomorza, Kociewia, miejscowości kociewskich 
i pomorskich rodach. Ankietowanym to wprawdzie nie przeszkadza, ale wiemy 
iż proporcja wobec prezentowania współczesności jest niewłaściwa. 

Największym niedosytem treści (30%) okazała się niewystarczająca ilość 
materiałów o gwarze i tekstów w gwarze kociewskiej. Potrzebę edukacji regio
nalnej poprzez poznawanie mowy przodków zgłaszają głównie nauczyciele, pra
gnący zachęcić młodzież do udziału w różnego rodzaju turniejach recytator
skich i gawędziarskich. Niedostatek ten uda się, chociaż częściowo, zniwelować 
poprzez uprzystępnienie prac dyplomowych powstałych pod kierunkiem 
prof. Marii Pająkowskiej-Kensik. To już spory dorobek, o którym Promotorka 
pisze na następnych stronach niniejszego numeru „KMR". Jeśli dyplomanci 
zechcą się nim podzielić, tematem tym wzbogacimy nasze łamy na kilka lat. 

Rację należy też przyznać m.in. tym, którzy odczuwają brak informacji i rze
telnej wiedzy o geografii regionu, turystyce, przyrodzie tej ziemi i jej ochronie. 
Dotychczas przez te wszystkie lata tematyka wszechstronnie pojętej ekologii 
gościła w „KMR" zaledwie kilkanaście razy. Nadrobimy te zaległości! 

Interesujące wyniki dały odpowiedzi na pytania 4 i 5. Ankietowani uważają, 
że na łamach pisma pierwszeństwo należy oddać historii i tradycji oraz, w tym 
samym stopniu, etnografii i kulturze ludowej. Tematy te znajdują również naj
większe zainteresowanie czytelnicze. Drugim obszarem tematycznym okazała 
się twórczość literacka, artystyczna oraz zainteresowania mową przodków i gwa
rą (głównie teksty). Charakterystycznym uzasadnieniem może być opinia Ewy 
Stepnowskiej (nauczycielka ze Świecia): „Historia, tradycja, gwara odchodzą 
w zapomnienie", dlatego należy te elementy wychowania regionalnego pod
trzymywać. Są one najchętniej wykorzystywane w pracy zawodowej nauczy
cieli, celem przygotowania różnych imprez i uroczystości szkolnych (m.in. Irena 
Opala z Tczewa, Aleksandra Muzek ze Starogardu, Ewa Rządkowska i Cecylia 
Stasińska obie ze Świecia). 

Trzecim polem zainteresowań tematycznych jest ogólnie rozumiany regio
nalizm i wszechstronna współczesność. Ich dominacja na łamach winna przy
sporzyć czytelników (Andrzej Solecki, Gniew), poszerzyć krąg odbiorców i zwięk
szyć zainteresowanie młodzieży przy jednoczesnym zachowaniu elitarności pisma 
(Ilona Roszak, Trąbki Wlk.). Potrzebę lansowania ogólnie pojętego regionali
zmu najtrafniej uzasadnia Kazimiera Urban (nauczycielka z Tczewa): „...jak na
zwa wskazuje powinien „Magazyn" oddać pierwszeństwo regionalizmowi". Za 
tych, którzy chcą oddać prym profilowi „wszystkiemu po trochu" równie lo
gicznie określił Czytelnik ze Starogardu: „bo to przecież magazyn"! A Czesław 
Knopp z Londynu podsumował: „Dla mnie wszystko jest ważne!". 

Z pozytywnymi ocenami spotkała się szata edytorska pisma - od „zadawa
lającej do „bardzo pięknej" .W opinii ankietowanych jest estetyczna, atrakcyj-

Gratulując Redakcji i Auto-
i r o m dobrych, rzetelnych 

(zwłaszcza pod względem 
dokumentacji) tekstów i pięknych 
foto, życzę „KMR" i Kociewiu - nam 
Pomorzanom z nieco innej cząstki 
wspólnego świata także - wielu dal
szych lat dobrej roboty na rzecz 
kształtowania m.in. optymalnych 
postaw mieszkańców naszej małej 
i wielkiej ojczyzny, także Europy, 
a więc krótko człowieczeństwa! 

Prof. Józef Borzyszkowski 

całego serca gratuluję Wam 
wytrwałości (i to wytrwałości 
na poziomie, z klasą) przy ko

ciewskich sprawach. Oby dalej uda
wało się Wam zachować rzetelność 
i pomnażać mądrość przy podno
szeniu kwestii tylko pozornie lokal
nych! (...) Chylę czoła przed całym 
dzielnym Zespołem. 

Dr Kazimierz Nowosielski 

Zawartość trafna i właściwa. 
Rozsądnie zachowane pro-
porcje odnośnie materiału hi

storycznego i współczesnego. Pismo 
redagowane starannie, szata gra
ficzna - estetyczna, proponuję jej 
nie zmieniać. (...) „Kociewskiemu 
Magazynowi Regionalnemu" nale
ży życzyć „ad multos annos". 

Dr Zdzisław Mrozek 

Korzystając z bogatego zaso
bu prasy, w tym periody

ków, w czytelni Biblioteki 
Oliwskiej (filia nr 2) Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej, mogę porów
nać „KMR" z innymi regionalnymi 
lub pozaregionalnymi czasopisma
mi jak: Tygiel Kultury, Pograni
cza, Odra, Czas Morza, Na Ru
bieży, J a n t a r o w e Szlaki czy 
Pomerania. Z satysfakcją stwier
dzam, że szata graficzna, różnorod
ność tematyczna, poziom fotografii 
przewyższa niejeden z ww. tytułów. 
W moim odczuciu najpełniejszym 
źródłem wiedzy o regionie jest dwu
miesięcznik Pomerania. 

Hubert Pobłocki 



Muszę z zadowoleniem 
stwierdzić, że KMR od wie
lu lat prezentuje ogólną 

tematykę społeczną Regionu i udo
stępnia swe lamy autorom doku
mentującym lokalną historię oraz 
twórcom rozwijającym działalność 
literacko-artystyczną. Jest fachowo 
redagowany, od kilku lat wielobarw
nie, równocześnie na wysokim po
ziomie graficznym, czym wyróżnia 
się wśród innych czasopism. 

Należę do grona zadowolonych 
odbiorców publikacji zawartych 
w KMR. Zdaję sobie sprawę z róż
nego rodzaju trudności wydawni
czych, w których przewodzą sprawy 
finansowe i dlatego nie mam odwagi 
zgłaszać specjalnych żądań. Jednak 
gdyby wyłoniły się bardziej sprzyjają
ce okoliczności, przyjmę z zadowole
niem każde rozszerzenie tematyki, 
a najbardziej cieszyłbym się ze zwięk
szenia publikacji zapisków kronikar
skich z historii miast i wiosek Kocie-
wia oraz życia społeczeństwa. 

(...) 
Ważny jest regionalizm i wszech

stronnie rozumiana współczesność, 
lecz stałą pozycję publikacji muszą 
stanowić zagadnienia historyczne 
i tradycja. Sądzę, że sam tytuł kwar
talnika do tego zobowiązuje. 

na i wyważona. Obok bardzo wysokich ocen jest też zarzut, wprawdzie odosob-
niony, że okładka jest tradycyjna i nie przyciąga uwagi. Poza tym winno być 
więcej ilustracji, w miarę możliwości kolorowych. 

Sporo różnych uwag znalazło się w odpowiedziach na pytanie: Czy „KMR" 
jest wystarczającym źródłem wiedzy o regionie. Nie wszyscy odpowiedzieli 
twierdząco. Zarzucono nam to, że w publikowanych materiałach nie wszystkie 
miejscowości są równo traktowane. Pismo tematami nie obejmuje całego regio
nu (nauczyciel z Wiąga), przeważają w nim wiadomości i problemy Starogardu 

: i przede wszystkim Tczewa. Powtarzają się uwagi o braku problematyki życia 
' współczesnego, o niezauważeniu zabytków i te, że pismo ukazuje się za rzadko 

i ma zbyt małą objętość - o czym będzie nieco dalej. 
Wśród uzasadnień twierdzących najbardziej budują te: że pismo jest „praw

dziwą skarbnicą wiedzy" i „kopalnią wiedzy o regionie". 
Interesującą podpowiedź podsunął Jan Kaznocha (nauczyciel bibliotekarz 

z Tczewa), by przeprowadzić badania na temat wykorzystania „KMR" w eduka
cji i zakresu jego przydatności w praktyce szkolnej. Propozycja stanowi goto
wy temat pracy dyplomowej! 

Wszystkie te uzasadnienia korespondują z serwisem opinii odnotowanych 
wśród odpowiedzi na pytanie 10, dotyczące innych spostrzeżeń i propozycji. 
Oto najistotniejsze z nich: 

• brak materiałów o etymologii nazwisk, 
• więcej pisać o twórcach ludowych i ich osiągnięciach, 
• redakcja winna organizować spotkania w szkołach, 
• więcej bieżących wydarzeń, 
• przybliżać życie mieszkańców regionu, 
• publikować polemiki i redakcyjne rozmowy. 
Były też uwagi pochlebne, np. że „KMR to trwały dorobek pomorskich 

regionalistów". 
Nie obeszło się bez propozycji odnośnie sposobu dystrybucji. Radzono, 

by pismo było dostępne w stałej prenumeracie, bardziej dostępne w sprzedaży 
albo obecne w kioskach, np. w sieci „Kolportera". Ciekawy wniosek zgłosił 
Andrzej Solecki (Gniew), by usprawnić dystrybucję poprzez rady sołeckie i ra
dy parafialne na Kociewiu. Natomiast Tomasz Wiśniewski z Płochocina propo
nuje utworzenie w każdej gminie „punktu kontaktowego" redakcji, który do
starczałby informacje miejscowych korespondentów, a jednocześnie wspomagał 
dystrybucję. 

Niemal jednomyślnie ankietowani uznali, że „KMR" w pierwszym rzędzie 
winien trafiać do nauczycieli i młodzieży. Ale także do inteligencji, regionali
stów, do wszystkich tych, którzy kochają swoją ziemię, a także do miłośników 
kultury i tradycji kociewskiej (np. Krzysztof Kowalkowski czy Justyna Belicka 
ze Starogardu). 

Wszyscy ankietowani chcą, żeby zwiększyć zasób treści, proponując - po 
połowie - przekształcenie pisma w dwumiesięcznik lub zwiększenie objętości 
kwartalnika do 72 stron. Obie możliwości uznaliśmy jako rozwiązanie son
dażowe - na razie - bowiem wiemy, że ich realizacja wiąże się ze zwiększe
niem wydatków, co w obecnej sytuacji nie jest możliwe. Tańsze będzie zwięk
szenie objętości kwartalnika, korzystniejsze także ze względów redakcyjnych 

| i organizacyjnych. Była też propozycja namawiająca do przekształcenia „KMR" 
'. w miesięcznik o 72 stronach (!). 

Te wszystkie życzliwe uwagi świadczą o potrzebie dalszego istnienia pisma, 
w co nikt rozsądny nie wątpi. Dziękujemy wszystkim, którzy w ankiecie uczest
niczyli; wyrazili w ten sposób troskę o kształt i skuteczność swego czasopisma. 
Fragmenty obszerniejszych wypowiedzi zamieszczamy w sąsiedztwie niniej
szego materiału. Niektóre propozycje, te „programowo-profilowe", zrealizuje
my niebawem. Natomiast te, które trafią na finansowe bariery, z konieczności 
będziemy musieli odłożyć. O wynikach naszych starań będziemy informować 
za pośrednictwem łamów. 

O potrzebie poprawy dystrybucji wiemy od lat. Do zagadnienia podchodzi
liśmy wielokrotnie, próbując różnych sposobów rozwiązań. Rzecz w tym, że 
pismo trzeba sprzedać. Nie było kłopotów do 1990 roku, gdy czasopism oraz 



gazet - głównie tej kolorowej sieczki - na ryn
ku było mniej, a w PUPiK „Ruch" pracowali lu
dzie zainteresowani naszym regionem. Dzisiaj 
w kiosku taki kwartalnik będzie przeszkadzał. 
Raczej możemy liczyć tylko na odbiór „świado
my" i w tym sposobie dystrybucji bardzo przy
datna jest wspominana już podpowiedź Andrze
ja Soleckiego. Żeby „KMR" był dostępny 
w każdej bibliotece, to ktoś musi go kupić, 
a przed tym bronią się nawet odbiorcy zbioro
wi. Na rozdzielnictwo zaś gratisowe mamy spo
ro doskonałych pomysłów. Często się dziwimy, 
że jakaś instytucja nie znajdzie w swoim budże
cie rocznym 16 złotych. 

Wielkie nadzieje wiązaliśmy z naszą głośną 
kampanią promocyjną pod hasłem „Czytaj a po
znasz swój region", przeprowadzoną w 2002 
roku w ramach projektu sfinansowanego przez 
Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. 
Akcją ulotkowo-plakatową objęto całe Kocie-
wie. Każda szkoła, biblioteka, każdy urząd gmi
ny, ośrodek kultury otrzymał paczkę z komple
tem druków promocyjnych i okazowymi 
egzemplarzami „KMR". Ale w terenie widocz
nie nikt się tym specjalnie nie przejął. Przybyło 
odbiorców, wprawdzie niewielu i całe gadanie 
o tym, że trzeba zachęcać okazało się bezsku
teczne. 

Wszystko zależy od świadomości ludzi, któ
rzy zostali powołani do upowszechnienia war
tości cech kulturowych regionu. Kociewska 
tożsamość w mentalności niektórych samorzą
dowców i animatorów kultury funkcjonuje tyl
ko okazjonalnie - w kampaniach wyborczych 
lub podczas kongresów. Od czasu do czasu ta 
regionalność jest przydatna, a my chcemy, by 
„KMR" był czytany zawsze. 

Dlatego cenimy sobie - i to bardzo - co pod
kreślamy przy każdej okazji, życzliwość, zro
zumienie i właściwy stosunek do spraw popu
laryzacji regionu, prezentowane przez Radę 
Miejską w Tczewie, która ponosi ciężar utrzy
mania „KMR". Radnym, Zarządowi Miasta 
i Prezydentowi Tczewa całe Kociewie powinno 
się głęboko ukłonić - także podczas III Kon
gresu Kociewskiego. A my składamy ponowne 
wielkie dzięki. 

Nim rozważymy wszystkie propozycje i su
gestie - a warto, bo przecież zmierzają do 
usprawnienia relacji jedynego obecnie pisma 
tego rodzaju w naszym regionie - zrobimy 
wszystko, by „KMR" pełnił swoje zadania na
dal. Korzystając z zachęty jednego z anonimo
wych uczestników ankiety z nadzieją powtarza
my: Oby tak dalej! 

Za Radę Programową 
i redakcję 

ROMAN LANDOWSKI 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK 

Prawie złoty 
dorobek 

czyli o badaniach Kociewia 
w bydgoskiej uczelni 

W złotym numerze „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego", który od początku zaj

muje bardzo ważne miejsce w mojej domowej bibliotece, 
chciałabym pochwalić się swoim dorobkiem pracy na
ukowo-dydaktycznej. Od ćwierć wieku pracuję w Wy
ższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, która zmie
niła się w Akademię Bydgoską, a od bieżącego roku 
akademickiego jest Uniwersytetem Kazimierza Wielkie
go. Prawie od początku prowadzę tu seminarium magi
sterskie. Cieszę się, gdy trafia do mnie student z Kocie
wia. Z północnej części regionu bliżej mają do Gdańska, 
ale i do nas docierają absolwenci z Tczewa czy Staro
gardu Gdańskiego. Bez większego trudu udaje mi się 
nakłonić ich, tj. zainteresować kociewskim tematem. 

Gdy podsumowałam swój dorobek promotora, oka
zało się, że jedna trzecia prac magisterskich (po
nad 40) poświęcona jest Kociewiu. Były lata chude 

(np. 1996), gdy powstała tylko jedna praca, ale i tłuste (2000, 2005), 
kiedy obroniło się pięcioro studentów. W zaczynającym się roku 
akademickim powstaje kilka kolejnych prac, więc wkrótce będzie 
mój złoty sukces. 

Jako bibliografię do tematu przedstawiam niżej wykaz nazwisk 
i tytułów prac, by dać satysfakcję piszącym, upowszechnić dzieła, 
zachęcić następnych... Jak widać jest kilka bloków tematycznych. Gwa
rę - jej żywotność i współczesny stan zbadano w miejscowościach: 
Bobowo, Bukowiec Pom., Bzowo, Gruczno, Laskowice Pom., Piece, 
Pinczyn, Skarszewy, Skórcz, Starogard Gdański, Sulnówko, Śliwice, 
Zblewo. 

Kwestia obecności gwary w czasopismach, literaturze regio
nalnej została opracowana na podstawie: „Kociewskiego Maga
zynu Regionalnego", „Gazety Kociewskiej", „Zapisków Kociew-
skich", „Gazety Świeckiej", „Pomeranii". 

Wdzięcznym tematem okazał się dorobek regionalnych twórców. 
U artystów czy rzemieślników ludowych szukano poświadczenia zna
jomości rodzimej mowy, u innych - Zygmunta Bukowskiego, Jana 
Ejankowskiego, Bolesława Eckerta, Antoniego Górskiego, Huberta 
Pobłockiego, Emilii Rulińskiej, Bernarda Sychty, Jana Wespy -języ
kowego obrazu Kociewia. Magistranci docierali osobiście do wy-



branych osób, traktując spotkania jako ciekawe i niezwy
kłe doświadczenie. 

Pierwsza napisana pod moim kierunkiem praca magi
sterska (G. Spicy) była próbą określenia miejsca i roli gwa
ry kociewskiej w praktyce szkolnej; wyprzedzała później
szą- już obligatoryjną w programach szkolnych - edukację 
regionalną. Do niedawna bydgoska uczelnia kształciła 
głównie nauczycieli. Muszę tu zaznaczyć, że ci z mojego 
kręgu zwykle zapalali się do sprawy, część trafiła później 
na Podyplomowe Studia Edukacji Regionalnej, inni też dzia
łają dla regionu. Ukoronowaniem są przygotowywane roz
prawy doktorskie. 

Materiał językowy, kulturowy zebrany do wielu prac 
dokumentuje życie Kociewia na przełomie wieków, trafi też 
do opracowywanego słownika kociewskiego. Oprócz wy
mienionych dokonań pozostają jasne wspomnienia ze spo
tkań na przystanku - Kociewie! 

1 9 8 6 
1. Danuta Bojanowska, Gwara wsi Ostrowite w woj. 

gdańskim. 
2. Stanisława Jabłońska-Kijak, Cechy gwarowe w mo

wie mieszkańców Gruczna. 

1 9 8 9 
1. Marek Słomiński, Język mieszkanki Bzowa, Heleny 

Witkowskiej. 
2. Agnieszka Werkowska, Cechy gwarowe w mowie 

mieszkańców Laskowic Pomorskich. 

1 9 9 1 
1. Gabriela Spica, Gwara kociewska a praktyka 

szkolna. 

1 9 9 3 
1. Cecylia Szupryczyńska, Gwara kociewska a prak

tyka szkolna. 

2. Ewa Zielińska, Gwara kociewska w powieści Bole
sława Eckerta „Saga kociewska". 

3. Elżbieta Zmarzlak, Gwara okolic Bukowca Pomor
skiego. 

1 9 9 4 
1. Joanna Rutkowska, Język mieszkańca Skórcza, Jana 

Grzonki. 
2. Danuta Weichert-Figurska, Gwara w „Kociewskim 

Magazynie Regionalnym ". 

1 9 9 6 
1. Kazimierz Nastróżny, Gwara kociewska w utworze 

Jana Wespy „ Cztery pory roku na Kociewiu ". 

1 9 9 8 
1. Aleksandra Adamiak, Dialekt kociewski - jego stan 

i funkcja w świadomości przedstawicieli środowisk twór
czych. 

2. Gabriela Chabowska, Język kociewskich twórców 
ludowych. 

3. Hanna Czarnecka-Kobus, Gwary kociewskie w prak
tyce szkolnej. 

4. Urszula Serwin, Żywotność gwary kociewskiej w Pia
secznie i okolicy na tle kultury regionu. 

5. Barbara Ziewiec, Gwara kociewska w prasie 
lokalnej. 

1 9 9 9 
1. Mirosława Brzoskowska, Mowa, zwyczaje i obrzędy 

w okolicach Skarszew. 
2. Edyta Gorzkiewicz, Kociewie we współczesnej lite

raturze. 
3. Maria Kaczmarek, Gwara kociewska w drobnej twór

czości Bernarda Sychty. 

2 0 0 0 
1. Sylwia Bogdan, Gwara kociewska w twórczości Ber

narda Sychty. 
2. Aneta Jasielska, Rola gwary kociewskiej w życiu 

kulturalnym wsi na przykładzie Zblewa i Pinczyna. 

3. Anna Laskowska, Żywotność gwary kociewskiej 
wśród mieszkańców Skórcza. 

4. Karolina Pilarska, O języku pomorskiego pisarza Bo
lesława Eckerta. 

5. Joanna Witek, Zmiany w słownictwie kociewskim 
na podstawie gwary wsi Bobowo. 

2 0 0 1 
1. Magdalena Gołąbek, Żywotność gwary kociewskiej 

w języku uczniów ze Starogardu Gdańskiego. 
2. Izabela Rychlicka, Słownictwo kociewskie w twór

czości Antoniego Górskiego. 
3. Beata Szynwelska, Świadomość językowa i regio

nalna mieszkańców Czerska i okolic. 

4. Danuta Wiśniewska, Świecie nad Wisłą w piśmien
nictwie w łatach 1987-1998. Wybrane formy językowe. 

2 0 0 2 
1. Sylwia Drzewiecka, Gwara południowokociewska 

j w języku familijnym. 
2. Agnieszka Fibich, Gwara kociewska w języku Emi

lii Rulińskiej. 
3. Justyna Wamka, Językowy obraz dziecka w kultu

rze Borów Tucholskich na tle Kociewia i Kaszub. 

2 0 0 3 
1. Magdalena Belicka, Żywotność gwary i kultury re

gionalnej w Śliwicach. 
2. Lucyna Gornowicz, Żywotność gwary i kultury 

kociewskiej w powiecie starogardzkim. 
3. Małgorzata Pniewska, Żywotność gwary i kultury 

kociewskiej na południu regionu. 

2 0 0 4 
1. Elżbieta Gawlik, Słownictwo kociewskie i żywotność 

kultury kociewskiej na tle działalności Jana Ejankow-
skiego. 

2. Anna Mindykowska, Słownictwo kociewskie 
w twórczości Huberta Pobłockiego. 

2 0 0 5 
1. Małgorzata Gabrych, Nazwy własne w kulturze w pi

śmiennictwie z pogranicza borowiacko-kociewskiego. 
2. Kamila Kanabaj, O gwarze borowiackiej i kociew

skiej w okolicy Śliwic. 
3. Małgorzata Kowasz, Gwara kociewska w wierszo-

wanych tekstach Jana Wespy. 

4. Anna Osińska, Gwara kociewska w twórczości Jana 
Wespy. 

5. Julita Szweda, Językowy obraz świąt na Kociewiu 
i Kaszubach. 

KMR 



ZBIGNIEW SAKOWSKI 

Między pietyzmem i pokorą 
a nakazami sumienia 

Organizacje nauczycielskie w powiecie starogardzkim 
w okresie międzywojennym 

Na ziemiach Pomorza Gdańskiego zawodowy ruch 
nauczycielski rozwijał się w specyficznych warun
kach. Działały dwie organizacje skupiające nauczy

cieli szkół powszechnych: Stowarzyszenie Chrześcijań-
sko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
(SChNNSP) i Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Po
wszechnych (od 1930 roku Związek Nauczycielstwa Pol
skiego - ZNP)1. 

Program SChNNSP, organizacji dominującej na Pomo
rzu w latach 1922-1928, zakładał, że całokształt ideologii 
wychowawczej winien się wywodzić z Pisma św. i dogma
tyki Kościoła katolickiego. Należało ujmować państwo jako 
„Królestwo Boże na ziemi", a w wychowaniu moralnym 
pielęgnować „pietyzm i pokorę"2. 

Podkreślano ustawicznie, że cele wychowania nie wy
nikają ze stosunków ekonomiczno-społecznych, ale z „wro
dzonego nam idealistycznego poglądu na świat", z jednej 
strony sprecyzowanego przez Chrystusa, a z drugiej - przez 
mesjanizm polski. W wychowaniu należało się kierować 
wyłącznie etyką wynikającą z wiary chrześcijańskiej, która 
„każe nam dążyć do nieśmiertelności". Dla realizacji po
wyższego kierunku wychowawczego należało, według przy
wódców SChNNSP, zagwarantować odpowiedni wpływ na 
szkołę przede wszystkim rodzinie i Kościołowi, a dopiero 
potem państwu3. 

Koło SChNNSP w Starogardzie zostało zawiązane 2 wrze
śnia 1920 roku i liczyło wtedy 27 członków4. Stowarzyszenie 
przez lata dwudzieste odgrywało wśród nauczycieli powiatu 
starogardzkiego dominującą rolę, a ilość członków systema
tycznie wzrastała. W 1924 roku starogardzkie koło liczyło 44 
członków, a w skład zarządu wchodzili Teodor Cesarz, Józef 
Kaletha, Aleksandra Cybińska5. W roku 1929 koło staro
gardzkie zrzeszało 35 nauczycieli, a zarząd koła tworzyli na
stępujący nauczyciele: Bolesław Raszeja - prezes (członek 
Komisji Rewizyjnej Okręgu Pomorskiego SChNNSP), Józef 
Mechliński (Żabno) - zastępca, Brunon Szeleziński - sekre
tarz, Władysław Buchholz - skarbnik, Brunon Deskowski 
- referent. W swoistym rankingu ilości członków w woje
wództwie pomorskim Skórcz zajmował 14 miejsce (40 człon
ków), zaś Starogard 17 miejsce (35 członków)6. Zebrania 
kół były okazją do integracji członków. W Starogardzie dnia 
16 listopada 1929 roku z okazji 10-lecia istnienia organiza
cji omawiano sprawy organizacyjne. Po zebraniu odbyła 
się zabawa, w której wzięło udział około 40 osób7. Zebrania 
członków związku były również okazją do dokształcania. 
W 1931 roku wygłoszono referaty na następujące tematy: 
1) Samokształcenie nauczycieli, 2) Zasady samokształcenia, 

3) System daltoński, 4) Metoda punktowania, 5) Dusza no
woczesnego człowieka, 6) Testowanie8. 

Pod koniec lat dwudziestych, po zamachu majowym, 
zahamowana została aktywność i rozwój liczebny związku. 
Stowarzyszenie straciło poparcie jakiego udzielały władze 
szkolne i administracyjne i dotknął je kryzys ideologiczny 
wewnątrz organizacji. Ideologia chrześcijańsko-narodowa, 
o średniowieczno-feudalnych założeniach programowych, 
z hasłami ukształtowanymi w czasach niewoli już nie wy
starczała stopniowo dojrzewającemu pod względem spo
łecznym, intelektualnym i światopoglądowym nauczyciel
stwu pomorskiemu9. Nie bez znaczenia mógł być również 
nacisk administracji na nauczycieli o zdecydowanie prawi
cowych poglądach. W mieście, którego koło w skali 
okręgu nigdy nie było specjalnie aktywne, koniec lat 
dwudziestych i początek lat trzydziestych to istotna 
cezura w działalności. Na emeryturę odeszli: Teodor 
Cesarz, Bolesław Raszeja, Józef Mechliński, Władysław 
Buchholz10. Stopniowo, pod wpływem nauczycieli z in
nych terenów Polski, szczególnie członków ZPNSP oraz 
napływu do szkół absolwentów seminariów i wyższych 
kursów nauczycielskich, coraz mniej młodej kadry peda
gogicznej wstępowało do kół Stowarzyszenia, a coraz po
ważniejszą rolę odgrywać miał Związek Nauczycielstwa 
Polskiego - ZNP. 

Koło 

Starogard 
Skórcz 
Lubichowo 
Osiek 
Zblewo 
Piece 

Stan liczebny SChNNSP w powiecie starogardzkim 

XII 1929 

37 
42 
31 
12 
18 
17 

III 1930 

35 
39 
31 
13 
18 
17 

V 1931 

36 
36 
31 
18 
18 
15 

1932 

28 
30 
13 
-
-

-

Koło SChNNSP w Starogardzie w dniu 14 lipca 1935 
roku zrzeszało tylko 11 członków. Prezesem koła był Józef 
Kowalkowski (Krąg), wiceprezesem Józef Mechliński (eme
ryt), a skarbnikiem Wiktor Jerkiewicz (Koteże)11. 

Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech
nych miał na terenie powiatu starogardzkiego grupkę sym
patyków, którzy utrzymywali ograniczone kontakty ze struk
turami wyższymi (wojewódzkimi lub centralnymi) związku. 
To właśnie na skutek tych informacji zaproponowano utwo
rzenie organizacji nauczycielowi szkoły w Gąsiorkach, Ana
stazemu Sassowi w marcu 1928 roku. Nazwisko Sz. Pana 
Kolegi wysunięte zostało przez poszczególne jednostki 



Franciszek Doniewski 

nauczycielskie jako tego, który zdolny i skłonny byłby 
założyć w powiecie starogardzkim Ognisko Związku 
P.N.S.P. [...] trzeba tylko kilku ludzi zdecydowanych i od
ważnych12. 

Ognisko ZNP w powiecie starogardzkim powstało jed
nak dopiero w październiku 1929 roku. Inicjatorem powoła
nia i pierwszym prezesem zarządu ogniska był starogardzki 
nauczyciel, Franciszek Doniewski. Inicjatorzy powołania 
ogniska, obawiając się szykan ze strony administracji 
szkolnej, agitowali i namawiali do wstępowania w sze
regi związku w warunkach na poły konspiracyjnych, 
z zachowaniem absolutnej tajemnicy. [...] Koleżanki ci
chutko agitują i tak praca idzie dalej. [...] Przyznać 
muszę, że spodziewałem się lepszych sukcesów, lecz 
trudno słabe charaktery wahania są wielkie, zdecy
dować się nie mogą, tern bardziej, że dużo jest przed 
drugim egzaminem13. Początki nie były zbyt obiecujące 
i w pierwszym roku swego istnienia ognisko liczyło zaled
wie 11 członków, w tym tylko trzech mężczyzn14. Zarząd 
ogniska składał się z prezesa - Franciszka Doniewskiego, 
sekretarzem była Ewa Machajewska, a skarbnikiem He
lena Burakówna. W następnych latach stan liczebny 
ogniska ulegał dużym wahaniom, co z pewnością było 
spowodowane zmianą miejsca pracy przez poszczegól
nych nauczycieli. I tak np. 1 stycznia 1931 roku koło 
starogardzkie liczyło tylko 6 członków. W kolejnych latach 
dominującą pozycję w kierownictwie koła zajmowali na
uczyciele starogardzkiego gimnazjum, a prezesem był pro
fesor gimnazjum Konrad Górski. 

1 lipca 1934 roku starogardzkie koło ZNP liczyło 34 
członków. Byli to następujący nauczyciele: F. Burandtów-
na, J. Chmielecki, F. Czerwiński, F. Doniewski, J. Głowacki, 
Ff. Goelger, L. Gończ, K. Górecki, Z. Jaworska, M. Karbo-
wiak, B. Ledóchowski, W. Łukaszewski, E. Machaj ewska, 
B. Malinowska, T. Marach, S. Matuszewski, T. Mechliń-
ska, A. Nelkówna, M. Nierzwicka, H. Petrowowa, P Rasze-
ja, M. Raszejanka, J. Różyńska, L. Schulz, W. Smukała, 
M. Sułkowska, J. Stasiak, B. Szeleziński, J. Walawski, 
A. Wojtas, J. Wygocka, G. Zajączkowska, F. Ziółtkowski, 
Z. Żytyńska15. 

Koła ZNP istniały także na terenie powiatu min. w Pin-
czynie. W lipcu 1935 roku pinczyńskie koło skupiało 12 

10 

członków m.in. ze szkół w Pinczynie, Zblewie, Pałubinku. 
Przewodniczącym koła był Paweł Piekarski, a skarbnikiem 
Paweł Chmielecki16. 

Obie organizacje związkowe nie wykazywały większej 
aktywności. W opinii inspektora szkolnego: Jedyną ujaw
niającą w pewnym stopniu na zewnątrz działalność orga
nizacją nauczycielstwa jest Z.N.P. Skupia około 20% na
uczycielstwa obwodu (tzn. dwóch powiatów, tczewskiego 
i starogardzkiego). Wskutek pewnej indolencji powiato
wych i lokalnych zarządów nie przejawia żadnej ekspan
sji organizacyjnej, nie wykazuje również szerszej i prze
myślanej działalności. Szczególnie małą aktywność 
przejawia organizacja ta na terenie powiatu starogardz
kiego; Członkowie Chrzęść. Stow. Naucz., jacy w terenie 
pozostali, nie tworzą nigdzie większej i zwartej placówki 
organizacyjnej17. 

Spory ideologiczne między obiema organizacjami były 
bardzo ostre i toczyły się na łamach miejscowej prasy. Stro
ną atakującą było SChNNSP, zaś płaszczyzną sporów głów
nie działalność centralnych organów ZNP. I tak zaatako
wano starogardzkie koło za ukazanie się „Płomyka" 
poświęconego Związkowi Radzieckiemu: Zapamiętajcie 
sobie pp. „Ogniskowcy", że nie damy bolszewizować 
naszych dzieci i od nowego roku szkolnego t. j. od 
najbliższego września, nie zamówi lub nie zapisze żad
ne katolickie dziecko na całym terenie Polski „Pło
myka ". Zato będą one czytać tylko czasopisma kato
lickie, które za waszą przyczyną pp. „Ogniskowcy", 
zostały ze szkoły usunięte, jak: „Przewodnik Katolic
ki" i „Rycerz Niepokalanej18. Przy okazji wzywano 
rodziców do baczniejszego kontrolowania wpływu szko
ły na dzieci [...] rodziców odsunęliście od wpływów 
na szkołę. Istnieją wprawdzie przy każdej szkole „Rady 
Opieki Rodzicielskiej" — ale bez wszelkich uprawnień, 
z wyjątkiem jednego -płacić składki. [...] dano rodzicom 
tylko obowiązki. Jest to jeden z tryków komunistycznych. 
Mylicie się, pp. „ Ogniskowcy ", rodzice mają prawa przy
rodzone, których im żadna siła odebrać nie zdoła ! Nawet 
nie chytrzy „Ogniskowcy". 

Powodem do ataku był również wydany 1 paździer
nika 1936 roku przez Zarząd Główny ZNP wykaz organi
zacji, w których członkowie ZNP nie powinni działać. 
Na liście tej znalazły się Akcja Katolicka, Polska Ma
cierz Szkolna, Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej. 
Koło SChNNSP w Starogardzie wydało odezwę, która 
potępiała takie stanowisko ZNP: Jak nazwać takie za
rządzenie? Sądźcie wy Sz. Koledzy i wyciągnijcie z te
go wnioski dla właściwego postępowania Waszego. 
[...] Oto niektóre organy prasowe wydawane z fundu
szów nauczycielstwa polskiego przemawiają zawsze 
językiem lóż wolnomularskich. Niczego nie zwalczają 
tak zawzięcie i wytrwale jak zwolenników światopo
glądu katolickiego i narodowego, piętnując ich stale 
jako reakcjonistów i wsteczników19. 

Koła obu organizacji pod koniec lat trzydziestych prze
żywały trudności organizacyjne czego wyraźnym efektem 
był odpływ członków20. SChNNSP próbowało temu zara
dzić wykorzystując łamy Dziennika Starogardzkiego i'ape
lując: Istnieje na naszym terenie jeszcze pokaźna ilość 
Kolegów niezrzeszonych. Apelujemy do nich, by [...] za
ciągnęli się do naszych szeregów. [...] Trzeba ocknąć 
się z letargu, uczynić rachunek sumienia, a znajdzie-
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cie się Koledzy wśród nas, by wspólnym wysiłkiem 

pracować dla dobra wiary Katolickiej dla dobra Pań

stwa naszego. Róbcie tak, jak Wam nakazuje sumienie 

polskie i obowiązek nauczyciela Katolika. 

Zapraszamy Was serdecznie na zebranie reorganiza

cyjne, które odbędzie się w niedzielę, 8 listopada br. Zaraz 

po nabożeństwie głównym na salce „Domu Katolickie

go" (dawniej Sokolniczówka)21. 

Z problemem odpływu członków i trudnościami w pozy
skiwaniu nowych borykał się też dragi związek. Na zebraniu 
oddziału powiatowego ZNP w dniu 21 listopada 1937 roku 
uchwalono dezyderaty celem przedyskutowania na Zjeź

dzie Delegatów w Warszawie w styczniu 1938 roku ubytek 

w liczbie członków spowodowała zbyt wysoka składka. 

Jeżeli więc w dalszym ciągu składka nie zostanie obniżona 

trzeba się będzie liczyć z powolnym, lecz systematycznym 

występowaniem nauczycielstwa z Z.N.P. W celu poprawie
nia ściągalności rozłożyć nałeżałoby składki tylko na mie

siące nauki, gdyż wskutek niemożności ściągnięcia w mie

siącach wakacyjnych powstają zaległości, których później 

członkowie nie są w stanie wyrównać. [...] składka mie

sięczna nie powinna przekraczać 1.70 zł22. 

W skład ostatniego przedwojennego zarządu ogniska 
starogardzkiego wchodzili: Franciszek Doniewski (prezes) 
i Jerzy Wiaźmin (sekretarz). 

Dnia 1 stycznia 1939 roku na 45 nauczycieli starogardz
kich szkół powszechnych do organizacji związkowych na
leżało 33 członków. 

Ognisko 

Starogard 

Liczba członków organizacji związkowych 
ZNP 

Ogółem 

16 

Mężczyzn 

12 

Kobiet 

4 

SChNNSP 
Ogółem 

17 

Mężczyzn 

14 

Kobiet 

3 

Razem 
nauczycieli 
szkół 
powszechnych 

45 

% 

73 

Źródło: AZNP, sygn. 665, Sprawozdania statystyczne 
z działalności ognisk i oddziałów powiatowych za rok 1937/1938. 

Polityczne i światopoglądowe różnice nie przeszkadza
ły jednak nauczycielstwu obu organizacji zgodnie współ
działać w organizacji pielgrzymki na Jasną Górę: W Staro-

Józef Kaletha 

gardzie utworzył się komitet, który przyjmuje zgłoszenia 

nauczycieli i członków ich rodzin. Do komitetu weszli: 

Ks. prefekt Chylewski jako przewodniczący, em. kier. szko

ły p. Mechliński, kier. szkoły p. Wojtas - skarbnik, prof. 

gimnazjum p. Karbowiak, kier. szkoły p. Kaletha, kier. 

szkoły — p. Różyńska, kier. szkoły p. Doniewski, kier. szkoły 

p. Kwaśniewski - Zblewo, kier. szkoły p. Bieliński - Krąg, 

nauczyciel p. Kreja - Skórcz23. 

W y b u c h w o j n y z a k o ń c z y ł s p o r y 
ideologiczne między organizacjami. Na
uczyciele związkowcy bez względu na 
p r z y n a l e ż n o ś ć organizacy jną o d d a w a 
li życie za Polskę. Po jej zakończeniu 
ruch związkowy toczył się w całkowi

cie odmienne j sytuacj i społeczno-pol i tyczne j . W ł a d z e 
nie pozwol i ły na reaktywowanie działalności SChNNSP, 
a „ jedyną słuszną" organizacją na ki lkadziesiąt lat stał 
się Związek N a u c z y c i e l s t w a Polsk iego. Ale to już zu
pełnie inna histor ia. 

Przypisy: 
1 K. Trzebiatowski, Z dziejów ruchu na

uczycielskiego na Pomorzu Gdańskim, 
„Rocznik Gdański" t. XXXVI, 1976, s. 61. 

2 Tamże, s. 67. 
3 Tamże. 
4 „Nauczyciel Pomorski", 1930, nr 5, s. 53. 
5 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 

(cyt. dalej APB), Urząd Wojewódzki Po
morski (cyt. dalej UWP), sygn. 2043, Wy
kaz polskich organizacji działających na 
terenie powiatu starogardzkiego z 1924. 

6 Organizacja tczewska pod względem 
liczebności zajmowała 6 miejsce w woje
wództwie pomorskim. 

7 Archiwum Państwowe w Gdańsku (cyt. 
dalej APG), Starostwo Powiatowe w Staro
gardzie, sygn. 223, Związki i stowarzyszenia 
społeczne, Sprawozdanie tygodniowe staro
sty do wojewody pomorskiego nr 45 
z 21.11.1929 r., s. 221. 

8 „Nauczyciel Pomorski" , 1932, nr 3, 
s. 53. 

9 K. Trzebiatowski, dz. cyt., s. 73. 
1 0 Relacja syna, p. Stefana Raszei jest 

jednoznaczna: „ojciec uważał, że odesłano 
go na emeryturę ze względu na prawicowe 
poglądy". 

11 APG, Starostwo Powiatowe w Staro
gardzie, sygn. 245, Stowarzyszenia, związki, 
organizacje, s. 215. 

1 2 Archiwum Związku Nauczycielstwa 
Polskiego (cyt. dalej AZNP), Oddział powia
towy i Ognisko Starogard 1928-1939, sygn. 
1281, Pismo Zarządu Głównego ZPNSzP 
w Warszawie z dnia 3 listopada 1929 r. do 
Anastazego Sassa. 

13 AZNP, Oddział powiatowy i Ognisko 
Starogard 1928-1939, sygn. 1281, Pismo 
F. Doniewskiego do Zarządu Głównego 
ZPNSzP w Warszawie z dnia 3 listopada 1929 r. 

14 Tamże. 

, 

15 APG, Starostwo Powiatowe w Staro
gardzie, sygn. 245, Stowarzyszenia, związki, 
organizacje, s. 216-217. 

16 Tamże, s. 261 
1 7 APB, Inspektorat w Tczewie, sygn. 

1226, Sprawozdanie roczne inspektora 
w Tczewie za rok szkolny 1935/1936, s. 10. 

18 Dziennik Starogardzki z 23 sierpnia 
1936. 

19 Dziennik Starogardzki z 4 listopada 
1936. 

2 0 Członek SChNNSP Brunon Deskow-
ski na początku lat 30. przeszedł do staro
gardzkiego ogniska ZNP. 

21 Dziennik Starogardzki z 4 listopada 
1936. 

22 AZNP, sygn. 630, Walne i sprawoz
dawcze zebrania oddziałów powiatowych 
ZNP. Okręgi pomorski i poznański, b.n.s. 

23 Dziennik Starogardzki z 25 maja 
1937. 

ZBIGNIEW SAKOWSKI (ur. 21.01.1965 r. w Gdańsku) jest absolwentem Technikum Melioracji Wodnych w Gdańsku. Z Kociewiem związany od 1985 roku. 
Studia historyczne odbył na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w roku 2000 uzyskał tytuł magistra historii. Nauczyciel historii w Publicznym Gimnazjum nr 3 
w Starogardzie Gdańskim. Jest żonaty (żona Grażyna, też pochodzi z Gdańska), ma dwoje dzieci: Marcelinę i Rafała. Pasjonuje się historią oświaty 
w regionie. Hobby: tenis stołowy (sędzia i działacz w KS „Agro-Kociewie" Starogard Gd.) oraz turystyka rowerowa po Polsce. 



KRZYSZTOF KOWALKOWSKI 

Kociewska emigracja 
w Nowej Zelandii 

OKociewiakach, którzy wyemigrowali do Nowej Zelandii wspominałem w artykule „Ko
ciewska emigracja", jaki został zamieszczony w Kociewskim Magazynie Regionalnym 
nr 3 (42) w 2003 roku. I choć pierwsi Polacy przypłynęli do Nowej Zelandii dopiero 

w II połowie XIX wieku, to nie sposób nie wspomnieć mieszkańców Pomorza - choć Szkotów 
z pochodzenia - Reinholda Forstera i jego syna Jana Jerzego. Oni to podczas drugiej podróży 
kapitana Jamesa Cooka dookoła świata byli chyba pierwszymi Pomorzanami, którzy zawitali 
w 1772 roku w Nowej Zelandii. Jednak pierwsi Kociewiacy, którzy osiedlili się w Nowej Zelan
dii przypłynęli do niej w 1872 roku. 

Nowa Zelandia, od czasu jej opanowania przez an-
gielskich osadników, była kolonią angielską skła-
dającą się z dwóch wysp, leżących na Oceanie 

Spokojnym, przy południowo-wschodnim brzegu Austra
lii. Od około 1814 roku na wyspę zaczęli przybywać angli
kańscy misjonarze, którzy nie byli jednak mile witani przez 
Maorysów, rdzennych mieszkańców tej ziemi. W 1840 roku 
przybyli do Nowej Zelandii pierwsi stali osadnicy z Anglii, 
którzy założyli Wellington, dzisiejszą stolicę państwa. 
W 1852 roku koloniści uzyskali znaczne swobody samo
rządowe, co zaowocowało dalszym rozwojem kraju, ale też 
wojnami z Maorysami, którzy na ich skutek w większości 
wyginęli. Wywołało to zapotrzebowanie na siłę roboczą 
a więc wzrost imigracji, która rozwinęła się jeszcze bardziej 
po odkryciu w 1861 roku złóż złota. W 1868 roku w Nowej 
Zelandii mieszkało ponad 225000 Europejczyków. Rozległa 
wyspa południowa (ponad 750 km długości) wymagała 
rozwiązania problemów komunikacyjnych. W tym celu rząd 
kolonialny zaciągnął pożyczkę w Anglii, która miała po
móc w finansowaniu budowy dróg i linii kolejowych. Jed
nak budowa ta wymagała nowych pracowników. Pierwot
nie sprowadzano robotników z Anglii, ale z czasem zaczęto 
sięgać po robotników z kontynentu. W tym celu powoła
no licznych agentów werbunkowych, którzy za zwerbowa
nie emigrantów byli wynagradzani, otrzymując prowizję od 
każdej dorosłej osoby bez względu na płeć. 

Agenci poruszali się głównie po miastach portowych 
i regionach, które z tymi miastami miały dobrą komunika
cję, co pozwalało na łatwiejsze zaokrętowanie na statek 
zwerbowanych kolonistów. Kompania Louis'a Knorr'a zo
bowiązała się do znalezienia w latach 1871-1873 2000 emi
grantów na Pomorzu. Polacy znajdujący się pod Pruskim 
zaborem okrętowani byli na statki w portach niemieckich. 
Docierali tam istniejącymi połączeniami kolejowymi, bądź 
statkami z Gdańska. Bywało jednak tak, że choć planowali 
oni rejs do Ameryki, to zostali wywiezieni właśnie do No
wej Zelandii. Tak było z emigrantami zaokrętowanymi 
w 1872 roku w Hamburgu na statek „Palmerston", który 
zawinął do Port Chalmers w prowincji Otago 6 grudnia 1872 
roku, po 130-dniowej podróży. Na pokładzie było 105 Pola

ków, w większości pochodzących z Kociewia i Kaszub. Na 
skutek panujących chorób, pasażerowie zostali poddani 
kwarantannie i na ląd zostali wysadzeni dopiero po 3 tygo
dniach. Jednym z pasażerów był Jan Buholz, który w 1874 
roku był założycielem osady zwanej Germantown z uwagi 
na pochodzenie jej mieszkańców, choć faktycznie byli oni 
Polakami z Kociewia i Kaszub. Osada ta istniała, powięk
szana przez następne grupy z Pomorza, do końca XIX wie
ku, a dziś jej teren zwany jest Waikaka Valley (Dolina Wa-
ikaki). Następne grupy emigrantów przybywały już do 
Nowej Zelandii z pełną świadomością kierunku podróży. 
Była to emigracja organizowana przez rząd angielski, który 
pokrywał koszt biletu na statek. Oczekujący na wypłynię
cie gromadzili się w Hamburgu w schronisku dla około 
5000 osób wybudowanym w związku ogromną falą emigra
cji w 1850 roku. 

Kociewiacy emigrowali do Ameryki, Australii czy No
wej Zelandii z trzech zasadniczych powodów. Pierwszym 
z nich były przyczyny ekonomiczne. Stosowane przez pru
ski rząd metody powodowały podupadanie polskich gospo
darstw. Choć rząd pruski dał polskim rolnikom na Pomorzu 
możliwość wykupu gruntów dotychczas zajmowanych jako 
dzierżawy, to warunki tego wykupu były tak trudne, że 
niewielu z nich mogło tego dokonać, popadając w długi 
i tracąc dotychczas użytkowaną ziemię. W ich miejsce z fi
nansową pomocą pruskiego rządu, gospodarstwa obej
mowali niemieccy osadnicy sprowadzani z przeludnionych 
terenów niemieckich. Kociewscy gospodarze stali się ro
botnikami na własnej ziemi lub też musieli emigrować w po
szukiwaniu pracy, początkowo do miast, a później właśnie 
za granicę. Drugim powodem, była ucieczka przed prześla
dowaniami politycznymi, szczególnie po nieudanych po
wstaniach listopadowym i styczniowym. Trzecim wreszcie 
była ucieczka młodych Kociewiaków przed przymusowym 
poborem do pruskiego wojska. Pamiętać trzeba, że pań
stwo pruskie w II połowie XIX wieku toczyło liczne wojny, 
z których wojna z Francją w latach 1870-1871 wymagała 
ogromnej ilości żołnierzy, a ich dostarczycielem byli głów
nie Polacy znajdujący się pod zaborem pruskim, a więc 
także Kociewiacy. 
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Początkowo kociewscy osadnicy zatrudniani byli na 
farmach, pomagając w hodowli i pracach polowych. Jed
nak dużym problemem w pracy była nieznajomość języka, 
która utrudniała porozumiewanie się polskich robotników 
i angielskich farmerów. W związku z czym część polskich 
rodzin została zatrudniona przy budowie kolei, gdzie pra
cowali m.in. Niemcy, co pomagało w porozumiewaniu się 
pochodzącym z Pomorza Polakom. Pracowali w okolicy 
Otago, następnie Graytown (dziś Allanton) i Dunedin. 
Wśród tych pierwszych emigrantów z Kociewia były 3 ro
dziny z Mieścina w parafii Miłobądz, które właśnie w 1872 
roku znalazły się w Otago i Southland. Byli to: Anna i Józe
fa Gurzinski, Franciszka i August Plewa, Joanna i Franci
szek Reikowski. W tym samym roku, ale z Dąbrówki Tczew
skiej, również w parafii Miłobądz, wyjechała rodzina Filipa 
i Brygidy Konkel. W 1874 roku wyjechali Jan i Paulina 
Klaas z Mieścina i w 1875 roku Jan i Franciszka Klukowski 
z Kolnika. W latach 1872-1875 wyjechało wielu mieszkań
ców z innych kociewskich wsi i nie wykluczone, że wśród 
nich byli tacy, którzy pracowali przy budowie linii kolejo
wej z Chojnic do Tczewa, która została oddana do użytku 
w 1871 roku. Jeśli tak, to nieobce było im to zajęcie i z po
wodzeniem mogli budować kolej w Nowej Zelandii. Wśród 
emigrantów byli mieszkańcy Godziszewa, Turza, Siwiałki, 
Bojar, Trzcińska, Lubiszewa Tczewskiego, Małżewa, Stani-
sławia, Rukocina, Wętków, Subków, Gorzędzieja, Brzuśc, 
Gniszewa, Rokitek, Skarszew, Kłodawy, Ełganowa, Posto-
łowa, Klonówki, Rywałdu, Gręblina, Rudna i Wielkiego Gar-
ca. Ich nazwiska zostały wymienione w we wspomnianym 
na wstępie artykule. Jak wskazują nazwy wsi emigranci ci 
pochodzili właśnie z Kociewia. Rodziny te przemieszczały 
się wraz postępem robót mieszkając w namiotach. Następ
nie część z nich osiedliła się na stałe w Allanton, zaś reszta 
przeprowadziła się dalej na południe do osady Waihola, 
nad jeziorem otoczonym lasami, co wielu osadnikom przy
pominało ich rodzinne strony na Kociewiu czy Kaszubach. 
Miejscowa gazeta Bruce Herald zamieściła informację 
w swoim numerze z 15 lipca 1873 roku, że Paul Baumgart, 
Johan Dysarch, August Orłowski i August Plewa zakupili 

Paul Klemick podczas Dni Kociewskich w Gdańsku 

ziemię w osadzie Waihola. W rok później zamieszkali tam 
kolejni osadnicy, jacy przybyli na statkach Reichstag i Sus-
sex. W 1873 roku w okolicy Waihola zatrudnionych przy 
budowie kolei było już 320 mężczyzn. 

W latach 1874-1880 przybyły kolejne grupy emigran
tów z Kociewia, w wielu przypadkach łącząc się z wcze
śniej przybyłymi członkami rodzin. Przybyli oni na stat
kach „Stonehouse", „Gutenberg", „Humbolt", „Dallam 
Tower", „Fritz Reuter", „Earl of Zeland", „Lammershagen", 
„Friedeburg", „Oamaru" i „Malbourough". Wspomniany 
tu „Fritz Reuter" przybył z grupą emigrantów do portu 
Wellington 4 sierpnia 1876 roku i był ostatnim statkiem, 
który przywiózł emigrantów objętych pomocą rządową. 
Wśród tych emigrantów było wielu pochodzących z Kocie
wia, m.in. rodzina Kurowskich z Rywałdu. Wszystkie następne 
grupy wyjeżdżały jedynie w ramach łączenia rodzin i często 
musiały płacić za swój przejazd. W prezen-tacji na temat emi
gracji do Nowej Zelandii zaprezentowanej przez Paula Kle-
micka podczas Dni Kociewskich w Gdańsku zamieszczony 
został fragment listu napisany 20 czerwca 1876 roku w Tcze
wie przez Piotra Brzozowskiego do szwagra Johana Halby 
w Waihola. Czytamy w nim: Drogi szwagrze! Wiele rzeczy 
pokrzyżowało nasze plany emigracji do Nowej Zelandii. 
Statki z emigrantami nie płyną już więcej do Nowej Ze
landii, w zamian płyną one do Queensland w Australii, 
ale my tam nie chcemy się wybierać. Napisaliśmy do agen
ta w sprawie i odpisał nam, że mógłby nam pomóc w wy
jeździe do Nowej Zelandii, ale będzie to nas kosztować 
111 talarów od osoby, a my nie mamy takiej ilości pienię
dzy. Gdybyśmy się zgodzili popłynąć do Nowej Zelandii, 
po starej cenie jaka wynosiła 11 talarów, rząd brytyjski 
posłałby nas do robót przy wyrębie lasów i nie mogliby
śmy mieszkać razem w tym samym miejscu... Piotr Brzo
zowski nie wyjechał do Nowej Zelandii. 

Pisząc o statku „Fritz Reuter" i o 1876 roku należy do
dać, że data 5 sierpnia jest uznawana przez potomków 
kociewskich osadników za początek kociewskiej emigracji, 
choć był to jego drugi rejs do Nowej Zelandii. Wówczas to 
przybyła pierwsza zorganizowana grupa kociewskich osad
ników do Taranaki. Statek wypłynął z Hamburga 12 kwiet
nia 1876 roku. Na statku było 516 pasażerów wyselekcjo
nowanych przez agencję emigracyjną, a rejs trwał 110 dni. 
Polacy myśleli, że będą płynęli do rodzin w Ameryce, gdy 
tymczasem dopłynęli do Nowej Zelandii. Pomimo dobrej 
pogody, trudności rejsu i złe wyżywienie spowodowały, że 
w trakcie rejsu zmarło 11 osób. Kiedy przypłynęli do No
wej Zelandii, lokalne władze nie chciały ich przyjąć na ląd, 
gdyż rejs nie był z nimi uzgodniony. Jednak udało się po 
dwóch dniach zejść na ląd. Z uwagi na dużą ilość ludzi, 
wśród których byli Duńczycy, Szwajcarzy, Czesi i Pomo
rzanie, zostali podzieleni na grupy wg zawodów i osiedleni 
w różnych miejscach. Np. grupa Pomorzan, wśród których 
byli m.in.: Domin, Jansky, Wapp, Wiski, Wiśniewski, Natz-
ke, Pioch, Shaplewski, von Wischnowski, Palenski (wg za
pisów na liście pasażerów), została wywieziona do obozu 
imigracyjnego w Halcombe niedaleko Filding. Inni pasaże
rowie zostali przewiezieni do New Plymouth i tam zostali 
ulokowani w barakach wojskowych przemienionych na 
siedzibę dla imigrantów. W tej grupie było 7 pomorskich 
małżeństw oraz jeden mężczyzna i jest to pierwsza grupa 
Pomorzan, która przybyła do Taranaki i, jak twierdzą ich 
dzisiejsi potomkowie, w większości Kociewiaków. Inna gm
pa została zawieziona do Jackson Bay, lecz po pewnym 
czasie, na skutek kryzysu gospodarczego w Nowej Zelan
dii osada ta upadła i rozpoczął się exodus jej mieszkańców 



Rodzina Klemick w 1913 roku 

w poszukiwaniu innych miejsc pracy i zamieszkania. W Ta-
ranaki Pomorzanie mieszkali w osadach przy linii kolejo
wej, na budowie której mężczyźni byli zatrudnieni. Praca 
przy budowie linii kolejowej była bardzo trudna i wyczer
pująca, gdyż roboty wykonywane były w bardzo trudnym 
terenie. W wielu miejscach przed położeniem torów trzeba 
było pracować po pas w wodzie przy wykonywaniu od
wodnienia terenu i układaniu drenażu. Część pracowni
ków po wybudowaniu w 1875 roku odcinka Dunedin 
- Clutha przenosiło się na południe wraz z dalszą budową 
linii kolejowej. Inni zostali na własnych gospodarstwach, 
bądź też znaleźli zatrudnienie w okolicznych fabrykach. Pra
cowali w fabryce lnu w Waihola, w fabrykach wapnia i fos-
fatu w Milburn i w Clerandon. Część z nich pracowała u no
wozelandzkich farmerów, jak np. u Jamesa Allana, którego 
farma nosiła nazwę Hope Hill (Wzgórze Nadziei). 

Budowę głównego odcinka linii kolejowej z Dunedin 
do Invercargill zakończono w 1889 roku. Niestety, kraj za

czął przeżywać kryzys gospodarczy i wielu emigrantów uda
wało się na dalszą emigrację, często do pobliskiej Austra
lii. Tak m.in. zrobili bracia Klimek (dziś rodzina nosi nazwi
sko Klemick), którzy pochodzili z Bielska, parafia Piaseczno, 
a wyemigrowali do Nowej Zelandii 1874 roku. Bracia wyje
chali do Melbourne budować m.in. linię tramwajową. Je
den z nich pozostał tam na stałe, zakładając rodzinę, a dwóch 
pozostałych powróciło do Nowej Zelandii. Emigranci sta
rali się zamieszkać w grupie lub też w niewielkiej odległości 
od siebie, co pozwalało im na wzajemną pomoc, jak też 
kultywowanie wiary katolickiej i tradycji ziemi rodzinnej, 
a także na obronę przed niebezpieczeństwem. Pamiętając 
masowe łapanki do wojska obawiali się, nawet w dalekiej 
Nowej Zelandii, przybycia pruskich żandarmów i areszto
wania. Jak przekazują najstarsi mieszkańcy wspomnienia 
swych ojców, od chwili ukończenia linii kolejowej przez 
długi czas, w godzinie przyjazdu pociągu wystawiane były 
posterunki, które miały ostrzec przed ewentualnym przy-

Felix Klimeck z rodziną (1913 r.) 



Martin Klimeck z rodziną 

jazdem prusaków. Jak opowiada Paul Klemick, wielu z ko-
ciewskich emigrantów przywiozło ze sobą obrazy Matki 
Boskiej oraz rodzinne pamiątki. Ich domostwa miały trady
cyjny kociewski kształt oraz wygląd i otoczone były, tak 
jak w rodzinnej ziemi, sadami i warzywnymi ogrodami. 
Mieszkańcy gotowali tradycyjne kociewskie potrawy. Na 
święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy domy dekorowa
no paprociami. Polscy katolicy swój kościół uzyskali w 1888 
roku w Greytown, natomiast mieszkańcy Waihola i okolicy 
swój własny kościół pod wezwaniem św. Jacka otrzymali 
16 kwietnia 1899 roku. Budowniczymi byli wspomniani 
wcześniej Paul Baumgart i August Orłowski. Dziś kościół 
ten, na skutek zmniejszenia się ilości katolików, został 
przeniesiony do Dunedin. 

Choć Kociewiacy zasymilowali się z miejscowymi miesz
kańcami, to nie zapomnieli swojego rodowodu. Kontynu
owali przez pokolenia rodzinne tradycje i zwyczaje, zacho
wując często w pierwotnej formie także swoje nazwiska. 
Jednak umierający najstarsi potomkowie pierwszych osad
ników i odchodzące wraz z nimi wiadomości spowodowały, 
że żyjący w Nowej Zelandii w trzecim i czwartym pokoleniu 
Kociewiacy postanowili spisać wszystkie wspomnienia i od
tworzyć na podstawie zachowanych dokumentów ich hi
storię. Dnia 26 lipca 1992 roku odbyło się w Inglewod pierw
sze spotkanie, w którym uczestniczyły 24 osoby. Zebrani 
zobowiązali się do spisania historii swych rodzin i opubli
kowania ich w lokalnych gazetach oraz do pomocy innym 
w gromadzeniu takich informacji. Postanowili także założyć 
Polskie Towarzystwo Genealogiczne w Nowej Zelandii. Dnia 
30 sierpnia 1992 roku odbyło się pierwsze otwarte spotka
nie, podczas którego ustalono cele funkcjonowania Towa
rzystwa, wśród których zapisano: kolekcjonowanie bio
grafii rodzin, które dotąd nie zostały opublikowane, 
współpracę z innymi towarzystwami, kultywowanie trady
cji. Przewodniczącym Towarzystwa został jego inicjator Ray 
Watembach, sekretarzami Aileen Foley i Robert Jankow
ski, członkami zarządu Merv Keegan, Connie Protz, Mar-
tha Szymańska, Sandra Singleton, Shirley Chapman i Gor
don Dodunski. Towarzystwo prowadzi aktywnie swoją 
działalność, propagując historię i kulturę Polski oraz kulty
wując tradycję. Powstawały także kolejne Towarzystwa, 

a jednym z nich jest „Polskie dziedzictwo w Otago i South
land", które ma siedzibę w mieście Dunedin. Członkiem 
Zarządu jest Paul Klemick, którego przodkowie wyemigro
wali do Nowej Zelandii w 1874 roku z Bielska. Paul Kle
mick, którego przodkiem był Jan Klimek urodzony w 1819 
roku na terenie parafii Piaseczno, za działalność na rzecz 
krzewienia kultury i tradycji kociewskiej poza granicami 
kraju otrzymał w 2002 roku „Chwalbę Grzymisława", medal 
za zasługi dla Kociewia, przyznawany przez przedstawicie
li trzech kociewskich powiatów: starogardzkiego, świec
kiego i tczewskiego. To w Dunedin powstało dzięki zaan
gażowaniu Paula Muzeum Kociewskie. On też organizuje 
przyjazdy do Polski potomków Kociewiaków, którzy wy
emigrowali do Nowej Zelandii. Taka właśnie jedenastooso-
bowa grupa z Nowej Zelandii gościła na Pomorzu w dniach 
6-13 czerwca br. Przyjezdni, wśród których była także, wspo
mniana wcześniej Shirley Chapman, zwiedzili m.in. Mal
bork, Muzeum we Wdzydzach, Gdańsk no i oczywiście 
Starogard, Tczew i kociewskie wsie oraz kościoły. W Gdań
sku uczestniczyli w otwarciu Dni Kociewskich „Kociew
skie Smaki", prezentując m.in. losy Kociewiaków, którzy 
wyemigrowali do Nowej Zelandii. W Starogardzie zwiedzili 
m.in. Muzeum Kociewskie i spotkali się z władzami miasta. 
W Maleninie w Pensjonacie Golf, gdzie goście z Nowej Ze
landii mieszkali, odbyło się także kilkugodzinne spotkanie 
z Krzysztofem Kowalkowskim (autorem niniejszego artyku
łu), który opowiadał gościom o Kociewiu i jego historii, od
powiadając także na wiele zadawanych pytań. Paul i jego 
grupa chcieli poznać m.in. przyczyny emigracji, warunki 
w jakich żyli Kociewiacy w XIX wieku, ówczesne szkolnic
two i kulturę. Z Kociewia grupa wyjechała zwiedzać inne 
miejsca w kraju, m.in. Warszawę i Kraków. 

W opracowaniu wykorzystano m.in: 
1. Informacje internetowe przesłane z Nowej Zelandii przez Paula 

Klemicka, Raya Watembacha, Bretta Raila, Richarda Singletona. 
2. Publikację „125 th anniversary of Fritz Reuter polish setlers 

in Taranaki 1876-2001" wydanej przez Polish Genealogical Socje-
ty of New Zeland. 

3. Tekst prezentacji o polskim osadnictwie w drugiej połowie 
XIX w. w prowincjach Otago i Southland na Południowej Wyspie 
Nowej Zelandii przygotowany przez Polish Heritage Trust of Ota
go and Southland. 
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O tym mówiono i pisano 
(czerwiec - lipiec) 

Święto Pelplina 

Muzykalnie, sportowo i kabaretowo obchodził swoje 
święto pelpliński gród. Tegoroczna oprawa uroczysto

ści była szczególna, gdyż wspominała wizytę Jana Pawła II 
sprzed sześciu lat. Program imprez był bogaty, a świętowanie 
zainaugurowała konferencja „XV lat samorządu terytorialne
go w Polsce". Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, szcze
gólnie muzycznych, które pomimo zmiennej aury zgromadzi
ły licznie mieszkańców na Targowisku Miejskim. 

- Dni Pelplina zostały ustalone w oparciu o konsul
tacje z mieszkańcami. Postanowiliśmy dni związane z rocz
nicą wizyty Papieża uczcić w sposób specjalny, tak aby 
wszyscy na długo zapamiętali ten pobyt - mówi jeden 
z organizatorów imprezy, Wiesław Świtała z pelplińskiego 
MGOKSiR — 3 czerwca mieliśmy okazję brać udział w uro
czystej konferencji poświęconej piętnastoleciu działalno
ści samorządu. (...). Zorganizowaliśmy święto dla całej spo
łeczności lokalnej, dla nich właśnie przygotowaliśmy liczne 
koncerty; występ chóru „Redrav" z St. Petersburga oraz 
koncerty Marty Tomczyńskiej, będącej znaną postacią na 
estradzie polskiej i gwiazdy wieczoru - kapeli „Nadmiar" 
z Piły. Gościliśmy też Kwidzyński Teatr Muzyczny Jerzego 
Majdy z widowiskiem muzycznym „Augustowskie noce". 

Oprócz zabaw odbył się Bieg Papieski i Gminny Turniej 
Kół Gospodyń Wiejskich, w którym zmierzyło się aż siedem 
kół z gminy Pelplin. Atrakcją był również występ kabaretu 
„Limo" oraz spektakl wizualny „Światło i Dźwięk". 

Nasze pelplińskie świętowanie - kontynuuje W. Świ
tała - zakończymy w poniedziałek wieczornym Koncer
tem Chórów w Bazylice Katedralnej. Myślę, że to będzie 
dobra strawa dla ducha. Dzięki zróżnicowanemu pro
gramowi, nawet wybredni pelplinianie mogli znaleźć coś 
dla siebie. 

Pierwsze „Kociewskie Pióra" rozdane 

2Wiosna Poetów licznie zgromadziła kociewskich i gdań
skich animatorów kultury, wydawców i poetów. Or

ganizatorem uroczystości był Michał Spankowski, prezes 
Towarzystwa Kulturalnego im. Małgorzaty Hillar. 

W Bytoni, gdzie impreza została zainaugurowana, wrę
czono po raz pierwszy „Kociewskie pióra". Laureatami na
gród w dziedzinie literatury zostali: Teresa Krzyżyńska, au
torka monografii Zblewa oraz Roman Landowski - autor 
wielu publikacji i redaktor naczelny „Kociewskiego Maga
zynu Regionalnego". 

„Kociewskimi Piórami" uhonorowani zostali także wy
dawcy - Tadeusz Serocki, dyrektor wydawnictwa „Bernar-
dinum" oraz Mieczysława i Mirosław Cierpioł - właściciele 
wydawnictwa „Mirex" w Gdańsku i gospodarstwa agrotu
rystycznego w Cisie. Doceniony został dorobek publicy

styczny Józefa Ziółkowskiego oraz wkład w animowanie 
kultury Mirosława Kalkowskiego, prezesa Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej, Tadeusza Kubiszewskie-
go, twórcy oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mic
kiewicza oraz Krzysztofa Trawickiego, inicjatora wojewódz
kiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Zblewie i Festynu 
Kociewskiego. Kolejnym punktem imprezy była dyskusja 
poruszająca tak istotny, a wciąż odsuwany problem litera
tury polskiej i regionalnej. Michał Spankowski zainicjował 
ideę utworzenia centrum piśmiennictwa na Kociewiu, któ
re miałoby stanowić Hillarowy Dom. Po wielu refleksjach 
i wnioskach goście udali się do Borzechowa, by sycić się 
pięknem przyrody, a następnie do Cisu, gdzie zostali pod
jęci w gospodarstwie agroturystycznym państwa Cierpioł. 
Gospodyni zaprezentowała bogatą biblioteczkę wydaw
nictw regionalnych. Główną atrakcją okazała się „posiada 
poetycka" angażująca uczestników w recytację wierszy. 
Chwile z poezją dostarczyły wielu doznań potęgowanych 
kojącą ciszą natury i wszechobecną zielenią. Zadumę prze
rwały dźwięki akordeonu zapraszające do wesołej zabawy. 
„Kociewskie Pióra" to pierwsze tego typu regionalne wy
różnienia dla zasłużonych w dziedzinie kultury i literatury. 
Inicjatywa ta jest wielce chwalebna i potrzebna, o czym 
świadczy aktywny w niej udział ludzi kultury. 

Żywa historia na Zamku w Gniewie 

Zamek w Gniewie od kilku lat zapewnia Kociewianom 
i turystom kontakt z żywą historią. Z każdym rokiem 

oferta imprez staje się bogatsza. Włodarze Zamku dbają 
o dobrą zabawę, połączoną z edukacją historyczno-regio-
nalną. Dla uczestników imprez zaskakującym i niezwykle 
cenionym jest wręcz namacalny, rzeczywisty udział w in
scenizacjach, możliwość strzelania z kuszy czy łuku, wybi
jania monet i kosztowania jadła. Tegoroczne zamkowe lato 
obfitowało w atrakcje turystyczne, m.in. XII Międzynaro
dowy Pokaz Kucia Artystycznego, obchody 84. rocznicy 
pożaru Zamku, XIII Turniej Rycerski o Miecz króla Jana III, 
czy Mocarz Kociewski. Do największych jednak należała 
inscenizacja historyczna bitwy pod Gniewem, jaka odbyła 
się 26 września 1626 roku. Vivat Vasa! Wojna polsko-
szwedzka jest największą tego typu imprezą „siedemna
stowieczną" w Polsce. Organizatorzy dawkowali atrakcje, 
odgrywając w sobotni sierpniowy wieczór oblężenie gro
du, natomiast w niedzielne, skwarne południe - bitwę. 

Scena oblężenia Gniewa została umiejscowiona na zam
kowym dziedzińcu. Specjalnie w tym celu przygotowano 
scenografię: drewniane palisady, kopce słomy, drzewka 
imitujące las, które pomagały widzom przenieść się w realia 
XVII-wiecznych walk. Duże znaczenie dla powodzenia im
prezy miało również świetne nagłośnienie oraz doskonała 
narracja Macieja Gąsiorka, aktora Teatru Nowego w War-



szawie. Relacja naświetliła tło historyczne wydarzeń, jakie 
rozegrały się pod Gniewem w 1626 roku, kiedy to król Zyg
munt III Waza próbował odbić zamek gniewski z rąk Gusta
wa II Adolfa. 

Sam stanąwszy na czele wojska w sile 6780 jazdy 
i 4430 piechoty i dwudziestu dział postanowił zaatako
wać Gniew, by zmusić Gustawa Adolfa do przyjścia z od
sieczą i stoczenia walnej bitwy. 

13 Septembrisa Król nasz Jego Królewska Mość opu
ścił Grudziądz idąc w stronę Gniewu, stanął pod nim 
w dzień 18 września. Zwiedział się o Zygmuntowym mar
szu Gustawus i porzuciwszy Gdańsk ruszył na odsiecz. 21 
września wyszedłszy ze Tczewa powędrował wzdłuż Wisły 
pod Gniew. Nie mógł król Szwedów dopuścić do odzy
skania Gniewu przez Polaków. Wiódł zatem ze sobą 9500 
wojska i aż 80 dział. Ufny w przewagę swej siły ogniowej 
król Gustawus obawiał się jeno husarii. 

Widzowie z zapartym tchem przyglądali się próbom 
oblężenia grodu; szczęk rapierów, huk muszkietów, dzikie 
okrzyki, tętent koni, sprawiały że walki zdawały się niezwy
kle realistyczne. Jak pokazują karty historii - Gniewa nie 
udało się zdobyć, a całości miała dopełnić bitwa, której 
fragment został zaprezentowany w niedzielę. 

— Sprawić to mógł jedynie sam Bóg Wszechmogący iż 
Gustawus do walnej bitwy sam prze, nie wiedząc wyraź
nie o przewadze naszej. 

We wtorek 22 września Roku Pańskiego 1626 spo
tkały się armie obu Wazów pod Gniewem. (...) Zaczęli się 
Szwedowie po kilkudziesięciu z lasu wyrywać, częścią 
pod górę ku ujściu wąwozu, a częścią w stronę Gniewu 
gdzie szańce polskie stały, a w nich dwa działa i dwie cho
rągwie piechoty cudzoziemskiej. Porażeni najpierw Szwe
dzi ogniem dział i muszkietów z szańca ustępować sromot
nie poczęli. Przeciwko tym Szwedom skoczyła wtedy 
naprzód piechota Pana Aleksandra Radziwiłła krojczego 
litewskiego, ale natrafiwszy na gęsty ogień muszkieterów 
feldmarszałka Wrangla ustępować poczęła. Szwedzi wi
dząc, iż atakujący ich piechurzy siły zbyt wielkiej nie sta
nowią, na Polaków z większą jeszcze mocą naparli. 

Inscenizacja bitwy prezentowała jeden dzień z walk pro
wadzonych 22 września 1626 roku, będących kontynuacją 
trzech poprzednich edycji Vivat Vasa! Boje owe zakończy
ły się niechlubnie dla naszej husarii. 

W parę zaledwie sekund z luf muszkietów szwedzkich 
padło więcej niż 1800 kul, przez co wielu husarzów tru
pem padło, wielu ranionych było, a reszta ledwie co z ży
ciem uchodząc zmuszona była zawrócić. Rzec by można 
iż pierwszy raz w dziejach swych husaria dotychczas nie
zwyciężoną ogłoszona, z taką sromotą z boju wracała. 

Zapal polskiego wodza i wojska nie został doszczętnie 
zgaszony: 

Król do obozu powrócić kazał mając nadzieję, iż dnia 
następnego opatrzność Boża przychylniejszą dla Pola
ków okazać się może. 

Zaproszeniem na kolejne części bitwy, planowane 
w przyszłym roku, zakończył się pokaz. Organizatorzy pla
nują już V edycję imprezy, która z każdym rokiem nabiera 
rozmachu. W tegorocznej bitwie brało udział ponad czte
rystu wojów, przybyłych z odległych zakątków Polski i za
granicy. Różnorodność i wielość bractw rycerskich sprzy
jały efektom militarnym, jak i wrażeniom estetycznym, 
wywołanym feerią barw i rozmaitością strojów. Jak twierdzi 
kasztelan Zamku w Gniewie, Jarosław Struczyński: 

— Symbolicznie i realnie przygotowania do każdej 
tego typu imprezy, rozpoczynają się tuż po zakończeniu 

KMR 

wcześniejszej. Na gorąco wysłuchujemy uwag, wprowa
dzamy korekty. Dziś już, np. znamy datę przyszłorocznej 
Vivat Vasa! 

Gromadząc tak dużą ilość „aktorów" - odtwórców hi-
storycznych, należy z dużym wyprzedzeniem planować i or-
ganizować, biorąc pod uwagę także kalendarz innych im
prez historycznych. 

Każdy widz, tuż po inscenizacji oblężenia grodu, mógł 
i przyglądać się przemarszowi wojsk, które z pochodniami 

przemierzyły pogrążone w ciemnościach Stare Miasto. 
Gniewska bitwa robi imponujące wrażenie i świetnie pro
muje region, przypominając o wydarzeniach sprzed lat, roz
grywanych na kociewskiej ziemi. 

W tekście wykorzystany został scenariusz wydarzeń, 
opracowany przez Jarosława Struczyńskiego. 

Letnie odpoczywanie 
na Kociewiu 

Wakacje to czas wypoczynku i wspaniała okazja do 
poznawania, odkrywania pięknych kociewskich zakątków. 
Coraz więcej osób ucieka z pędzących w pośpiechu miast 
do małych, zaszytych w zieleni lasów i błękicie jezior wsi 
i miasteczek, których w naszym regionie nie brakuje. 
Często ożywają one właśnie w sezonie letnim. 

W drodze do Jeziora Świętego 



Przystanek Ocypel 

Jadąc do Ocypla możemy liczyć na wspaniały klimat 
i wypoczynek. Jest to niezwykłe miejsce, gdzie nie ma tło

ku, a czas płynie jakby wolniej. Okolice Ocypla pozwalają na 
obcowanie z przyrodą i czerpanie radości z jej piękna. Spowi
te ciszą, niemal dziewicze zakątki, skłaniają do pieszych wę
drówek i refleksji. Entuzjaści przyrody znajdą dla siebie nie 
lada atrakcje: spokojne jeziora, bagniste grzęzawiska i wart
kie strumyki. Słowa nie są w stanie oddać cudów natury, 
a uroki kociewskich zakamarków nieustannie rozgłasza licz
na zwierzyna, owady i rozśpiewane ptactwo. Co cierpliwsi 
amatorzy bezkrwawych łowów mogą udać się nad jeziora 
Ocypelek i Święte, by fotografować bobry oraz zapierające 
dech w piersiach wschody i zachody słońca. 

Przystanek Kasparus 

Wkraczając do wsi nie można oprzeć się wrażeniu, że 
cofnęliśmy się w czasie; drewniane zagrody ople

cione gęsto bluszczem, malowane kolorowo okiennice, 
a w oknach pelargonie. Domostwa są okolone niskimi płot
kami, a całą wieś spowija ogrom zieleni. Nad wsią góruje 
zbudowany z cegły i drewna zabytkowy kościółek pod 
wezw. św. Józefa, położony malowniczo na wzniesieniu. 
Obok znajduje się równie ciekawa plebania. 

Takim właśnie widokiem urzeka Kasparus - miejsco
wość położona w na skraju Kociewia. Wioskę przecina 
wartka Święta Struga i Brzezianka, w których można się 
ochłodzić po trudach wędrówek krajoznawczych. 

Jedna z mieszkanek wyznała, iż: Prawie wszystkie domy 
są wykupione przez turystów. Tu już nic się nie dzieje; 
młodzi wyjechali za pracą. Został jeszcze dom mego bra
ta i sąsiadki. 

Wioska, choć niespiesznie ożywa latem, w pełni sezo
nu turystycznego - zimą natomiast cichnie i pustoszeje. 
W dzisiejszych czasach takie miejsca są oazami spokoju, 
bo cóż więcej nad spokój jest w życiu potrzebnym... 

Przystanek Cis 

Na obrzeżach maleńkiej wsi, otoczony bujną zielenią 
i lasem położony jest duży, drewniany dom z prze

stronną altaną-jadalnią. W drzwiach stoi gospodyni, Mie
czysława Cierpioł, prowadząca wraz z mężem Mirosławem 
gospodarstwo agroturystyczne. Z kuchni dobiega zapach 
kolacji - domowych kopytek, parzonej kawy. 

Do Cisa wróciła po latach, z tęsknoty za rodzinnym 
gniazdem, za piękną okolicą i wspomnieniami młodzień
czych lat. Jak sama mówi: 

- Dom rodzinny jest tu, tu mieszka moja rodzina. Tu są 
moje korzenie. Dom mamy był otwarty, rodzina muzyko
wała. Teraz mój mąż muzykuje. Z mamą śpiewałyśmy bal
lady o leśniczym i inne ludowe przyśpiewki na głosy. Wciąż 
tu wracałam - do babci, ale wtedy Cis wyglądał inaczej. 
Prąd założyli tutaj w 1964 roku, a wodę podłączyli jesz
cze później. Do dziś pamiętam przerażające opowieści o du
chach, strachach. Może dlatego wyrosłam w tradycji. 

Państwo Cierpioł należą do patriotów lokalnych; to 
miłość do korzeni sprawiła, iż w Cisie zbudowali dom. Po
czątkowo, w zamyśle miała to być siedziba wielopokole
niowych spotkań rodzinnych, z czasem jednak podwoje 
zagrody zaczęły gościć turystów. Okazało się to wspaniałą 
inicjatywą, przygodą i pracą. 

- Specjalnie dla potrzeb prowadzenia gospodarstwa 
skończyliśmy z mężem turystykę na Wydziale Turystyki 

i Rekreacji A WFiS w Gdańsku. Chcieliśmy spojrzeć na 
turystykę szerzej -jak na każdy produkt wymagający pro
mocji, marketingu, dbania o klienta. Muszę współpraco
wać z mieszkańcami, władzami. Gospodarstwo to siła 
napędowa, wymaga ciągłego rozwoju. Działa już od pię
ciu lat, mamy stałych gości z różnych zakątków świata, 
z Krakowa, Belgii, Francji, Słowacji. Pochwalę się, że 
gościła u nas nawet Halina Frąckowiak. Można do nas 
przyjechać w każdej chwili, oprócz Bożego Narodzenia. 
Wtedy zjeżdża się rodzina, mamy przygotowany scena
riusz, bo czekamy na to święto cały rok. 

Pani Mieczysława jest przykładem głębokiej miłości i tę
sknoty do swej małej ojczyzny, od najmłodszych lat krze
wiły w niej te uczucia babcia i matka. Teraz ona wpaja je 
dzieciom, turystom oraz przelewa na łamy kart. Wraz z mę
żem skomponowali piosenkę o Kociewiu. 

- Ja napisałam słowa, a mąż muzykę: 

My jesteśmy stąd, z tych kociewskich stron 
Tu jest nasza wioska, nasz maleńki Cis 
Tu przydrożny krzyż wita zawsze nas - do dziś. 

Właśnie tę wiedzę, tradycję chcę przekazywać, bo waż
ne jest aby szanować to co nasze, piękne, wartościowe. 

Od początku funkcjonowania gospodarstwa gospoda
rze gromadzili rozmaite publikacje regionalne. Z gościny 
są zadowoleni nie tylko odwiedzający; gospodarstwo zy
skało uznanie, zdobywając wyróżnienia i nagrody między 
innymi w konkursie Piękniejsza Polska pod patronatem 
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. 

Zduńskie skarby 

Zdaniem Piotra Puchalskiego, zduńskiego zbieracza 
staroci, Kociewie stanowi jeden z uboższych pod 

względem zdobniczym rejonów w Polsce. 
— Mazury, Żuławy posiadają bardziej bogate dekora

cyjne sprzęty - mówi pan Piotr opowiadając o swoim obej
ściu przypominającym swoiste muzeum. 

Zgromadził on dużą ilość sprzętów domowych, urządzeń, 
narzędzi, maszyn, a nawet fragmenty nagrobków. Zbierac
two, poszukiwania, a potem renowacja przerodziło się w ży
ciową pasję - misję ocalania zabytkowych przedmiotów. 

- Aby zdobyć sprzęty jeżdżę po terenie, czasami ktoś 
zadzwoni, podpowie. Tu mamy na przykład szelbąg, od
kryty kredens, który występuje tylko na Kociewiu. A tu 
prostokątne i kwadratowe foremki do masła i maselnicę. 
Są one proste w formie, mało ozdobne. Z kociewskich 
sprzętów mam jeszcze zydle, czyli drewniane krzesła. Już 
coraz mniej skarbów kryją strychy, większość z nich jest 
już wyremontowanych, różne przedmioty wyrzucone, 
zniszczone, a i ludzie nie chcą już tak chętnie wpuszczać 
do domów jak kiedyś. 

Część sprzętów, odrestaurowanych, została wystawio
na w izbie budynku szkoły w Szpęgawsku. Zgromadzone 
tam przedmioty udostępniane są najczęściej zielonym szko
łom. Wśród eksponatów znajduje się dębowa stela men-
nonicka, z której zbieracz jest szczególnie dumny. 

— Pamiętam, raz znalazłem stelę z piaskowca, która słu
żyła jako stopień w schodach prowadzących do obory. 
Gospodarz nie chciał mi jej sprzedać, dopiero jak powie
działem, że depcze po nagrobku, postanowił się jej pozbyć. 
Na ogół bez większych trudności zdobywam stare przedmioty. 

Podwórze, dom, budynki gospodarcze - to zaskakują
ce przechowalnie różnorodnych zabytkowych sprzętów. 
Nawet stare zdobione drzwi szopy stanowią element kul
tury kociewskiej, gdyż pochodzą z okolic Skórcza. 



ZDZISŁAW MROZEK 

Na wieczną hańbę 
i zgorszenie wiekuiste... 

Opactwo pelplińskie podczas wojny trzynastoletniej (1454-1466) 

Działania militarne na obszarze Pomorza nie 
ominęły pelplińskiego klasztoru o.o. cystersów. 
Począwszy od lutego 1454 roku wojska stanów 

pruskch usiłowały przejąć większość dóbr krzyżackich łącz
nie z zamkami i klasztorami, toteż rozpoczęły się grabieże 
na wielką skalę. Już we wrześniu 1454 roku rycerstwo krzy
żackie, dowodzone przez komtura elbląskiego Henryka 
Reuse von Plauen, wyruszyło przez Bory Tucholskie i omi
jając Starogard stanęło przed klasztorem pelplińskim, któ
rego wcześniej próbował oszczędzić wielki mistrz Ludwig 
von Erlichshausen. 

Mimo, iż pelplińskie opactwo nie brało udziału w życiu 
politycznym i żywiło przyjaźń do ogółu duchowieństwa, to 
jednak zaleceń wielkiego mistrza z Malborka nikt nie re
spektował. I tak 29 września 1454 roku zbrojni krzyżaccy 
przybyli do klasztoru i „zadali wielkie gwałty" w posia
dłościach cysterskich: „zabrali 27 sztuk bydła, dwa konie 
z wozem i wyposażeniem gospodarczym oraz futra i sukma
ny i wszystko, co było pod ręką" - skarżył się w piśmie do 
komtura gniewskiego pelpliński opat Andree de Rosenau. 

Z kolei w swej korespondencji do wielkiego mistrza 
komtur gniewski pisał, że dalszych szkód w Pelplinie doko
nało zaciężne wojsko czeskie, będące w służbie krzyżac
kiej. Także załoga Związku Prus ze Starogardu „wszystkie 
dni, i dniem i nocą, czyniła zniszczenia w dobrach klasztoru 
pelplińskiego". 

Opat Rosenau każdorazowo donosił dostojnikom krzy
żackim o wszystkich gwałtach i wyrządzonych klasztorowi 
szkodach, lecz z ich strony nie doczekał się żadnej pomocy 

i zadośćuczynienia. Czesi ze Starogardu zawładnęli wszyst
kimi wsiami, należącymi do konwentu pelplińskiego i „bez 
żadnego miłosierdzia nakładali na chłopów ciężary, jak oku
py, a nawet zajmowali ich nędzny dobytek, a klasztorowi 
zostawiali jedynie upadające dwory". 

W 1455 roku do tak ograbionego opactwa zwrócił się 
wielki mistrz Zakonu z prośbą o pożyczenie będących jesz
cze w posiadaniu zakonników sreber, bowiem były mu po
trzebne środki związane z pobytem w państwie Zakonu 
krzyżackiego elektora brandenburskiego Fryderyka II, który 
miał prowadzić rokowania celem odroczenia pretensji fi
nansowych ze strony wojsk krzyżackich wobec Zakonu. 
Lecz propozycja udzielenia pożyczki spotkała się z odmo
wą konwentu pelplińskiego. 

W kwietniu 1457 roku wielki komtur Urlich von Eisen-
hofen z Gniewa informował wielkiego mistrza, że król Kazi
mierz Jagiellończyk uda się do Pelplina i że gniewska załoga 
krzyżacka planuje napad na orszak królewski. O zamiarze tym 
król został uprzedzony przez cystersów. Do napadu nie do
szło. W odwecie Krzyżacy najechali klasztor. Według Kro
niki pelplińskiej „w piątek, przed niedzielą palmową (8 kwiet
nia 1457 r.) - im na wieczną hańbę i zgorszenie wiekuiste, 
spustoszyli młyn klasztorny zabierając bardzo wiele psze
nicy, żyta, słodu i innych płodów ziemi oraz obrabowali 
piekarnię i piekarzowi niemało pieniędzy wyrywając, 
a dwóch dobrych, ubogich ludzi strzałami zabili, a tym 
wydawali się gorsi od heretyków i pogan dzikich". 

Sprawcami niewątpliwie byli Krzyżacy, co potwierdza 
list opata pelplińskiego de Rosenau do wielkiego mistrza, 

Wnętrze klasztoru 
cystersów - krużganek 



Inny krużganek 

pisany we wrześniu 1457 roku, w którym powiadamiał 
zwierzchnika zakonu krzyżackiego o „gruntownym obra
bowaniu wszystkich naszych dóbr". 

W styczniu 1458 roku zniecierpliwiony opat w liście do 
krzyżackiego komtura w Bolzano (północne Włochy) doma
gał się zwrotu pożyczonych przez wielkiego mistrza 200 grzy
wien i piętnastu kielichów, nadmieniał też, że klasztor jest 
poszkodowany i jeszcze przez wszystkie ciężkie dni zostanie 
ponownie poszkodowany. „Oprócz tego waszym tyrańskim, 
okrutnym bezprawiem tym biednym ludziom z Bożego domu 
zuchwale zadawaliście gwałty". Ale straty opactwa nigdy 
nie zostały mu zrekompensowane. 

W październiku 1462 roku grupa wojsk nadwornych, 
dowodzonych przez Wojciecha Górskiego, drogą przez 
Starogard i Pelplin wracała do Korony, plądrując napoty
kane wsie i dwory. Po raz kolejny majątek tutejszego opac
twa został spustoszony, zabudowania spalone. W 1464 
roku opiekę nad pelplińskim konwentem i jego posiadło
ściami roztoczył król Kazimierz Jagiellończyk, potwierdza
jąc jego wszystkie przywileje, nadto wsparł opata dotacją 
w postaci 1000 grzywien. Rok później zapowiedział po
wstrzymanie wszelkich rozbojów ze strony załóg wojsko
wych, m.in. z Gniewa i Nowego. 

Zachowana korespondencja krzyżacka oraz listy opata 
pelplińskiego dowodzą że klasztor ten stał się ofiarą napa
ści grabieżczych, dokonywanych zarówno przez wojska 
krzyżackie i uzbrojonych „drobnych panków kaszubskich" 
(szlachtę). Napady te powtarzały się w lutym 1454 roku. 
Najazdy były udziałem również poddanych krzyżackich 
(wrzesień 1454 r.), a także wojsk zaciężnych stron walczą
cych (styczeń-luty 1457 r.), ponownie Krzyżaków (kwie
cień 1457 i styczeń 1458 r.), żołnierzy wojsk polskich (paź
dziernik 1462 r.) oraz królewskich wojsk zaciężnych (styczeń 
1465 r.). 

Jeszcze większych szkód doznał tutejszy zakon cyster
sów podczas wojen szwedzkich. Wówczas klasztor okre
sowo opustoszał, a mnisi rozproszyli się po całym kraju, 
a nawet Europie. Nie wszyscy powrócili. Ale to już inna 
epoka w jego dziejach. 

Wszystkie cytaty pochodzą z tekstu Marka Radocha Najazdy 
na opactwo pelplińskie i jego posiadłości w czasie wojny 
trzynastoletniej w świetle korespondencji Krzyżaków, [w:] Pelplin. 
Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. (Tamże: obszerna 
bibliografia przedmiotu), Pelplin - Tczew 2002. 

W piątek 10 czerwca, w ramach imprezy „Smaki 
Kociewia", odbył się wernisaż wystawy Twór
czości Ludowej Kociewia oraz fotografii. 

W Sali Mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultu
ry wyeksponowane zostały prace m.in: Reginy Matu
szewskiej, Michała Ostoi-Lniskiego, Jerzego Karmńskie-
go, Zbigniewa Miszewskiego, Izby Twórczości Ludowej 
z Wycinek, a także rękodzieła artystycznego: plecion
karstwo i haft. Prezentowano również fotografie pro
mujące walory turystyczne Kociewia autorstwa Toma
sza Babinka i Krzysztofa Powierzy. Podczas wystawy 
pokazano wierną kopię Biblii Gutenberga (faksymile). 

Uroczystość ubarwił występ Kapeli Kociewskiej i po-
trawy kuchni kociewskiej przygotowane przez Koło Gospo
dyń Wiejskich w Koteżach. Gośćmi specjalnymi Smaków Ko-
ciewia byli przedstawiciele osadnictwa kociewskiego 
z Nowej Zelandii. Oni też przedstawili pokaz multimedialny 
traktujący o kulturze Polonii w ich kraju. 





SEWERYN PAUCH 

Przegląd korespondentów Pielgrzyma 
do początku XX wieku 

Za jednego z głównych korespondentów „Pielgrzyma" należy uznać niewątpliwie Franciszka 
Nierzwickiego z Więcków (Starego Franka). Współpracował on z tym pismem od 1869 roku 
(Pielgrzym (31) 1869) aż do początku XX wieku (do 1901 r. - (103) 1901). 

Jednakże poza wymienionym zasłużonym ojcem piśmiennictwa kociewskiego, na łamach „Piel
grzyma" publikowało wielu autorów, którzy nierzadko kilkakrotnie umieszczali kilka swoich tek
stów na łamach tego czasopisma. Zamierzam skupić się w tym artykule, nie tyle na treści tych 
tekstów ale na osobach korespondentów i miejscowościach, z których przysyłali informacje. 

I. KORESPONDENCI 

A. Zazwyczaj teksty były sygnowane pseudonimem, 
który zawierał np. nazwę miejscowości, z której korespon
dent pochodził (Wiarus znad Łyny - (78) 1884). Bezsprzecz
nie jednym z głównych korespondentów naszej gazety był 
człowiek podpisujący się jako „Jeden za wielu". W interesu
jącym nas okresie jego korespondencja przypadła głównie 
na lata 1893-1901 -numery: (34) 1882, (5) 1892, (89) 1893, 
(8) 1895,(68) 1896,(92) 1896,(24) 1897,(86) 1900,(22) 1901. 

Do tej samej grupy można zaliczyć korespondentów, 
którzy podpisywali się formą Jeden spośród jakiejś grupy 
np. Jeden z przyjaciół ludu - (78) 1901, Jeden z parafian 
- (153) 1893, Jeden z młodszych wiarusów - (132) 1884, 
Jeden za wielu z N. - (15) 1880, Jeden z Bractwa Trójcy św. 
- (19) 1883, Jeden znad Wisły - (1), (67) 1892, Jeden ze 
wszystkich parafian - (25) 1893, Jeden z obywateli - (28) 
1893, Jeden z członków „Harfiarza" - (136) 1893, Jeden 
z Przemysłowców-(138) 1893, Jeden z gości-(139) 1895, 
Jeden z członków-(104) 1892, Jeden z parafian-(27) 1893, 
(98) 1900, Jeden z gości - (21) 1901, Jeden z uczestników 
- (142) 1900, Jeden w imieniu całej parafii - (77) 1897, Jeden 
w imieniu parafian-(56) 1901, Jeden z parafian-(52) 1901, 
Jeden z przyjaciół ludu - (78) 1901. 

B. Do drugiej grupy można zaliczyć osoby podpisujące 
się jako „Stary", po czym zwykle występowało imię własne 
piszącego. Pojawiły się więc takie pseudonimy: Stary Janek 
z Kociewia - (111) 1896, Stary Wiarus (brak imienia) - (35) 
1892, Stary Tomek - (27) 1897, Stary Jędrzej - (37) 1897, Stary 
Filip - (42) 1897 czy też Stary Franek-(122) 1898. 

C. Kolejną grupę stanowi podpis w postaci imienia z po
daną nazwą rzeki, nad którą piszący mieszkał (lub sama 
nazwa rzeki), np. Kuba znad Raduni - (35) 1900, (25) 1901, 
Wiarus znad Brdy - (110) 1896, Antek znad Drwęcy - (144) 
1897, Znad Janki (brak imienia) - (146) 1897, Wiarus z nad 
Łyny-(78) 1884,(123) 1884), Wiarus znad Drwęcy-(138) 
1884, Wojtek znad Wierzycy - (140) 1884, Szymek znad 
Jeziora - (144) 1884, Józef znad Drwęcy - (84) 1880, Twój 
stary przyjaciel Wojtek przy stawie - (138) 1885, Wiarus 
znad Łani (tożsamy z Warusem z nad Łyny?) - (93) 1878, 
(96) 1878, (109) 1878, (111) 1878, (123) 1878, Janek znad 
Wisły-(1),(67)1892. 

Powyżej podałem zaledwie trzy przykłady, w jaki sposób 
można podzielić korespondentów. Grapy te oczywiście wza
jemnie się ze sobą pokrywają np. Jeden znad Wisły (z grupy 
A) mógłby z powodzeniem być przypisany do grupy C. 

Poza tymi mniej lub bardziej pasującymi podziałami ist
niały też pseudonimy, które można poszeregować w mniej
sze grupy, jak np. określające stosunek do czasopisma lub 
innych kwestii z życia codziennego: Twój wierny abonent 
- (5) 1887, (62) 1887, W. Z. Przyjaciel Pielgrzyma - (85) 
1885, Wierny czytelnik „Pielgrzyma i Krzyża" -(153)1885, 
(155) 1885, Przyjaciel „Pielgrzyma" od początku jego wę
drówki - (138) 1902, Wierny abonent Pielgrzyma - (22) 
1883, Długoletni abonent „Pielgrzyma" A.K. - (93) 1901, 
Czytelnik Pielgrzyma od urodzenia jego - (27) 1875, Długo
letni czytelnik Pielgrzyma-(118) 1893,(121) 1893,(51) 1883), 
Wierny przyjaciel Pielgrzyma - (133) 1884, Pielgrzyma sta
ły czytelnik M. - (72) 1885, Pilny czytelnik „Pielgrzyma 
i Krzyża" - (148) 1884, Twój czytelnik - (130) 1887), Twój 
wierny czytelnik - (41) 1896, Czytelnik Pielgrzyma - (22) 
1899, Stary abonent-(77) 1896,(149) 1899, Pozostaje wier
nym abonentem (2) 1898, Wasz wierny czytelnik z Lubni 
- (13) 1898, Życzliwy przyjaciel - (4) 1897, Wasz stary czy-
telnik-(145) 1897, Życzliwy „Pielgrzymowi"-(146) 1901. 

W innych przypadkach występuje także samo imię, jak 
np. Marek-(152) 1896,(153) 1896, Wasz Józef-(65) 1895, 
Kuba-(18) 1893. 

Nieraz pojawiały się pełne dane: Anastazy Śmigierski 
ze Zblewa - (39) 1887, Stanisław Thokarski - (94) 1887, 
Hyacenty Jackowski - (21) 1874. Pojawiają się także inicja
ły: J. B. w imieniu wielu - (40) 1893,I, z nad zdroju - (142) 
1893, Wasz kolega M. - (149) 1899, Piotr G. z Skórcza 
- (133) 1898, A. W. - (151) 1897, K. z K. - (91) 1900. 

II. MIEJSCOWOŚCI, Z KTÓRYCH 
POCHODZIŁY KORESPONDENCJE 

W omawianym okresie bardzo często na łamach „Piel
grzyma" pojawiały się korespondencje anonimowe. Zazwy
czaj umieszczano je w rubryce „Z naszych stron", gdzie za
miast imienia i nazwiska, pseudonimu czy inicjałów 
umieszczano nazwę miejscowości, z której korespondent po
chodził. 



Dzięki tym informacjom można dziś sprecyzować jaki 
był zasięg terytorialny naszego czasopisma. Skądinąd wia
domo, że moralne oddziaływanie „Pielgrzyma" było ogrom
ne i walnie przyczynił się on do podtrzymania polskości na 
Pomorzu. 

Zazwyczaj teksty były podpisane konkretną nazwą 
miejscowości (np.,Barłożno-(142) 1900; Bartąg-(86) 1885; 
Bobowo - (121) 1884; Borzyszkowy - (23) 1874; Brodnica 
- (43) 1878; Bydgoszcz - (31) 1884; Chełmno - (20) 1878, 
Chełmża-(104) 1885; Chojnice-(147) 1897; Czersk-(116) 
1889; Fordon - (10) 1888; Gdańsk - (35) 1875, Gietrzwałd 
-(95) 1878; Głubczyn-(13) 1881; Gniew-(23) 1875; Gniezno 
- (143) 1883; Golub - (65) 1885; Grabowo - (30) 1875; Gru
dziądz - (130) 1885; Grzybno - (10) 1880; Hel - (92) 1883; 
Iława - (148) 1883; Jabłowo - (123) 1884; Janowo - (140) 
1901; Jastarnia-(64) 1887, Kartuzy-(132) 1878; Kościerzy
na - (143) 1878; Koronowo - (150) 1887; Królewiec - (45) 
1889;Kurzętnik-(145) 1884; Kwidzyn-(57) 1882; Lalkowy 
-(71) 1883;Lidzbark-(77) 1882;Lubawa -(34) 1884;Łasin 
-(25) 1889;Łęg-(70) 1888;Mikołajki-(126) 1885;Mogilno 
-(18) 1880; Nowe-(134) 1885; Nowe Miasto-(101) 1880; 
Olsztyn - (37) 1888; Osieczna - (67) 1885; Pączewo - (27) 
1874;Pelplin-(4) 1878,Piaseczno -(7) 1875;Płużnica-(46) 
1888; Pogódki - (145) 1885; Polska Wiśniewka - (41) 1889; 
Polskie Brzozie-(93) 1878;Prabuty-(146) 1878; Puck-(49) 
1883; Radomno - (21) 1880; Radzyn- (19) 1889; Rakowiec 
-(99) 1880; Rajkowy-(75) 1887; Reda-(155) 1885; Rybaki 
- (134) 1883; Sartawice - (52) 1874; Sempolno - (42) 1885; 
Sierakowice - (135) 1884; Skarlin - (58) 1888; Skarszewy 
- (129) 1889; Skurcz - (132) 1882; Starogard - (126) 1900; 
Starogród - (19) 1883; Starytarg - (26) 1883; Stężyca - (25) 
1875; Strzelno-(90) 1884; Subkowy-(105) 1878; Susz-(21) 
1885; Szczytno-(14) 1883; Sztum-(61) 1888; Śliwice-(134) 
1888; Świecie - (49) 1875; Tczew - (136) 1884; Toruń - (17) 
1884;Tuchola-(16) 1878;Tymawa-(15) 1880; Wabcz-(54) 
1882; Walichnowy - (96) 1897; Warlubie - (69) 1885; Wą
brzeźno - (6) 1884; Wejherowo - (135) 1881; Wielkie Czyste 
- (150) 1881; Więckowy - (76) 1882; Września - (42) 1874; 
Wudzyn - (119) 1882, Wysin - (23) 1887; Zakrzewo - (88) 
1885; Zblewo-(111) 1889; Żukowo - (89) 1887. 

Powyższy wykaz nie wyczerpuje oczywiście katalogu 
wszystkich miejscowości, o których możemy dziś znaleźć 
informacje w „Pielgrzymie". Część z nich była wymieniana 
rzadko, jak np. Wawrowice - (34) 1885, inne znacznie czę
ściej (np. Kościerzyna- (39), (40), (42), (45), (50) 1875; (87), 
(118), (143) 1878; (109) 1881; (86), (90) 1882; (110) 1884; (57) 
1885;(19) 1888; (74), (76) 1900). Niektóre miejscowości były 
wspominane nie tylko dlatego, iż ktoś przysłał z nich bez
pośrednią korespondencję, ale wymieniano je przy okazji 
informacji o spotkaniu różnego rodzaju towarzystw itp. 

Znacznie rzadziej występowały teksty dotyczące jakiejś 
większej okolicy, które nie precyzowały dokładnie konkret
nego miejsca, np. z Kaszub - (32) 1878; Kociewie - (35) 1888; 
Warmia - (41) 1884; z okolicy zblewskiej - (2) 1887; z pod 
Czerwińska-(41) 1887; z pod Gniewu-(33) 1875;zokolicy 
Lipki - (2) 1885; z pod Radzyna - (1) 1885; z pod Świecia 
- (26) 1885; z pod Warlubia - (25) 1887; z powiatu brodnic
kiego - (110) 1885; z powiatu chełmińskiego - (25) 1887; 
z powiatu lubawskiego - (29) 1889; z powiatu starogardzkie-
go-(131) 1884; z powiatu sztumskiego - (22) 1887;zpowia-
tu świeckiego - (36) 1875; z powiatu tucholskiego - (116) 
1888; z powiatu wejherowskiego - (150) 1884; z powiatu zło
towskiego-(10) 1878; z nizin kwidzyńskich-(32) 1887;zpa-

rafii garczyńskiej - (94) 1887; z parafii ogorzelińskiej - (29) 
1885; z parafii płużnickiej - (143) 1887; z parafii skarlińskiej 
-(61)1887; z parafii szenwałdzkiej - (38) 1887; z parafii śliwic-
kiej - (9) 1874; z parafii wałdowskiej - (72) 1885; z parafii 
Zakrzewskiej — (15) 1881; z parafii zblewskiej -(41)1885;z pro-
wincyi-(129) 1889. 

Część korespondencji podpisywano w inny, dość ory
ginalny sposób, poprzez użycie nazwy rzeki lub innego 
odniesienia do akwenu wodnego, np. z nad Drwęcy - (79), 
(96), (105) 1878; (148) 1880; (89), (115) 1882; (7), (130) 1883; 
z nad Janki - (146) 1897; z nad Jardęgi i Pręczawy - (5) 
1885); z nad Łani - (37) 1882; (37) 1885; z nad Osy- (113) 
1880 lub w wersji z nad Ossy - (94) 1887; z nad Wełny 
- (131) 1884; (138) 1884; z nad Węgiermucy - (49) 1883; 
znad Wierzycy - (30) 1881; (127) 1887; (25) 1896; z nad 
Wisły-(148) 1884; (18) 1900; (103) 1901. 

Do tej samej grupy można zaliczyć teksty sygnowane 
następującymi podpisami: z nad jeziór - (48) 1885; z nad 
jeziór kaszubskich - (96) 1885; z nad lewego brzegu Wisły 
- (74) 1885; z nad morza bałtyckiego - (78) 1887; Szymek 
z nad jeziora-(144) 1884. 

Najwięcej korespondencji i informacji zawartych w „Piel
grzymie" dotyczy Pelplina, co nie dziwi, ze względu na fakt, 
iż tam właśnie wydawano to czasopismo, poza tym miasto 
było w okresie zaborów kuźnią polskości (działalność miej
scowego kleru). W drugiej kolejności należy wymienić 
Chełmno, z którego nadesłano ponad 150 korespondencji. 

Zdarzały się przypadki, że nieraz duże miasta z okolicy 
(jak Tczew) nie stanowiły obiektu zainteresowań czasopi
sma, co wynikało zapewne z braku aktywności informato
rów. Niejednokrotnie znacznie lepiej kwestia ta wyglądała 
w przypadku miejscowości oddalonych, co można różnie tłu
maczyć. Tak więc np. w roku 1878 bardzo częste stały się 
wzmianki dotyczące Gietrzwałdu, z powodu mających tam 
miejsce objawień -(61), (67), (76), (81), (89), (91), (94), (95), 
(102), (103), (112), (118), (126), (128), (132), (139), (140) 1878). 

Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie kręgu od
biorców „Pielgrzyma" poprzez pryzmat miejscowości z ja
kich nadsyłano korespondencje. Chciałem także wykazać, 
iż warto zwrócić uwagę na informatorów czasopisma, którzy 
często kryli się pod ciekawymi pseudonimami. Być może 
wśród nich znajdują się postacie nieznane, a warte odkrycia. 

Ciekawym zagadnieniem byłoby prześledzenie, jaka 
była zależność od siebie postaci używających podpisów 
poprzedzonych zwrotem „Stary". Czyżby wzorowali się na 
znanym ówcześnie szeroko na Kociewiu Starym Franku? 

Kolejną kwestią, która wymaga dalszych badań jest 
ustalenie, czy jedna osoba używała kilku pseudonimów, 
czy może kilka osób jednego pseudonimu (jak np. jeden za 
wielu - (34) 1882; jeden za wielu z kościerskiego - (22) 
1901; jeden za wielu z parafii - (118) 1900). 

Chronologicznie starałem się ująć czasy od 1869 roku 
do początkowych lat XX wieku. Nie uwzględniłem postaci 
nadsyłających teksty z krajów Europy Zachodniej 
(np. Włochy), czy innych kontynentów (np. Ameryka Pół
nocna), skupiając się tylko na najbliższej okolicy (Kocie
wie czy szerzej Pomorze), z zaznaczeniem, że i ten krąg był 
często przekraczany (do takich wniosków prowadzi anali
za nazw miejscowości). Możemy więc wymienić tu Kuja
wy, Mazury, Pałuki, Pomorze, Warmię, Wielkopolskę, acz
kolwiek zasięg ten był jeszcze większy. 

Pisownię nazw miejscowości podaję w oryginale. 
Materiał źródłowy pochodzi z badań własnych autora. 







Trzy i pół tysiąca lat temu, gdy w Europie słońce było bogiem, Egiptem rządziła królowa Hatszepsut, 
a na Morzu Śródziemnym niepodzielnie panowali Kreteńczycy, z osady położonej na skraju puszczy, w do
linę niewielkiej rzeki ruszył uzbrojony w oszczep człowiek. Doskonały myśliwy, który z łatwością trafiał 
w cel z odległości kilkudziesięciu metrów, miał wyjątkowy powód do dumy, gdyż niedawno nabył od wę
drownego kupca z dalekiego południa wspaniały złocisty grot oszczepu, który kosztował go aż cztery 
pięknie wyprawione wilcze skóry! Wzbudził tym szacunek i lekką zazdrość swoich pobratymców, którzy 
używali krzemiennych grotów, a on jako jedyny w okolicy posiadał broń wykonaną z „boskiego kamienia". 

W pobliżu dwóch strumieni wpadających do rzeki człowiek zauważył dorodnego jelenia, rzucił błyska
wicznie oszczepem w jego kierunku, lecz chybił. Oszczep odbił się z wielką siłą od rosnącego nieopodal 
dębu i wpadł w gęste poszycie lasu. Myśliwy znalazł złamane drzewce broni, niestety, bez cennego ostrza, 
którego mimo rozpaczliwych poszukiwań nie zdołał odnaleźć... 

W 1992 roku na terenie lasu swarożyńskiego do
konano niezwykle interesującego odkrycia 

w pobliżu miejscowości Liniewko został zna
leziony grot oszczepu wykonany z brązu [ryc. 1]. Przed
miot zalegał 15 centymetrów pod powierzchnią ścieżki, bie
gnącej w pobliżu strumieni wpływających do niewielkiego 
zbiornika utworzonego na rzece Szpęgawie [mapa - miej
sce oznaczone nr 1, str. 28]. Omawiany zabytek, długości 
10 centymetrów i maksymalnej szerokości 2,4 centymetra 
posiada długie smukłe ostrze, które rozszerza się u podsta
wy tworząc doskonale wyprofilowane, asymetryczne za
dziory przechodzące u dołu w wyraźnie zaznaczony trzpień. 

Grot po wydobyciu z ziemi pokryty był warstwą gleby 
i tlenków o brązowej barwie. Po zastosowaniu odpowied
nich zabiegów konserwatorskich na jego powierzchni po
zostawiono szlachetną gładką patynę o pięknym morskim 
odcieniu. 

Wymiary znaleziska wskazują, że pierwotnie mógł to 
być grot lekkiego oszczepu, zamocowany w szczelinie 
1,5-metrowego drzewca wykonanego z jesionu, który dzię
ki swoim właściwościom znakomicie nadawał się do pro
dukcji wyżej wymienionego elementu oszczepu. Osadzo
ny grot ówczesny wytwórca wzmocnił zapewne dodatkowo 
żywicą i rzemiennym oplotem [ryc.2] by tak wykonany 
oszczep pełnił funkcję broni jak i doskonałego narzędzia 
łowieckiego przeznaczonego do polowania na średniej wiel
kości zwierzyną. 

Znalezisko z lasu swarożyńskiego ma luźny charakter, 
ponieważ bezpośrednio w miejscu odkrycia grotu nie zna
leziono dotychczas innych zabytków, pochodzących 

z określonych okresów prahistorycznych. W tym miejscu 
warto przybliżyć fakt odnalezienia w leżącym nieopodal 
Liniewku brązowej szpili ze zdobioną główką [ryc. 3], słu
żącej do spinania okrycia w rodzaju płaszcza, datowanej 
na III okres epoki brązu (1200-1000 p.n.e. wg J. Kostrzew-
skiego). Na Pomorzu rozwijała się wówczas niezwykle dy
namicznie kultura łużycka. Szpilę znaleziono podczas ni
welowania piaszczystego pagórka, a właściciel majątku, 
baron Paleske, przekazał ją do muzeum w Gdańsku, o czym 
na początku XX wieku skrupulatnie doniosły „Sprawozda
nia archeologiczne". 

Czy można łączyć chronologicznie grot z lasu swa
rożyńskiego i brązową szpilę z Liniewka? Na gruncie 
prahistorii można uznać to za stosunkowo śmiałą hipo
tezę, raczej mało realną, biorąc pod uwagę charakter 
znalezisk. Natomiast jest wielce prawdopodobne, że 
w okolicy Liniewka ludzie będący przedstawicielami róż
nych kultur wznosili swoje domostwa w ciągu trwania 
epoki brązu. 

Chcąc definitywnie odpowiedzieć na kluczowe pyta
nie: Kto i kiedy rzucał oszczepem w lesie swarożyńskim, 
należy podkreślić unikalny charakter zabytku, przynajmniej 
w skali Pomorza, gdzie dotychczas nie znaleziono po
dobnych form broni wykonanych z brązu. Uniemożli-
wia to praktycznie obiektywne datowanie oraz określe
nie przynależności do inwentarza poszczególnych 
kultur prahistorycznych. Ciekawostką jest fakt, iż po
dobne formy broni, określanej w literaturze jako tak 
zwane groty-sztylety, wykonane z krzemienia, wchodziły 
w skład arsenału przedstawicieli neolitycznej kultury 



ceramiki sznurowej oraz wczesnobrązowej kultury strzy-
żowskiej. Interesujące są również analogiczne egzem
plarze omawianej broni (co ciekawe wykonane z miedzi 
i brązu) odkryte na obszarze: Francji, Włoch i Niemiec. 
Warto w tym miejscu nadmienić, że w dobie neolitu 
i wczesnej epoki brązu groty-sztylety były używane jako 
groty oszczepów jak i elementy sztyletów. Dlatego też, 
mimo przeważających w literaturze (szczególnie zachod
niej) określeń: klingi sztyletów, należy pamiętać o bar
dzo prawdopodobnej dwufunkcyjności omawianego 
typu uzbrojenia. 

Biorąc pod uwagę charakterystyczny kształt grotu, któ
ry jak już wspomniano, przypomina popularną we wcze
snej epoce brązu broń krzemienną, można przypuszczać, 
że należał do przedstawiciela jednej z kultur rozwijających 
się wówczas na Pomorzu (1700-1450 p.n.e. wg J. Kostrzew-
skiego). Obszar Kociewia objęty był wtedy wpływami kul
tur: grobsko-śmiardowskiej oraz iwieńskiej, które miały 
swoją genezę na gruncie schyłkowo-neolitycznej kultury 
ceramiki sznurowej. Pierwsza z nich, nazwana tak od miej
scowości Grobia oraz Śmiardowo Krajeńskie, preferowała 
gospodarkę rolniczo-hodowlaną, zachowując cechy „sznu-
rowców" widoczne przede wszystkim w wyrobach krze
miennych i kamiennych. O osadach tej kultury wiemy bar
dzo niewiele, można jedynie przypuszczać, że przeważnie 
składały się z kilku drewnianych domostw [ryc. 4]. Kultura 
iwieńska (nazwana tak od miejscowości Iwno koło Szubi
na) zajmowała tereny po obu stronach dolnej Wisły, prze
nikając na północy w rejon Gniewu. Z kolei jej przedstawi
ciele zasiedlali obszary bogate w żyzne gleby, dodatkowo 
na dużą skalę trudniąc się hodowlą. Niezwykle istotna jest 
przy tym kwestia napływu pierwszych wyrobów brązowych 
na obszar Pomorza Gdańskiego, odbywającego się za po
średnictwem prężnej, stojącej na wysokim poziomie kultu
ry unietyckiej, której przedstawiciele na obszarze Polski 
zajmowali Śląsk i południową Wielkopolskę. 

Prahistoria i uzupełniająca ją archeologia są dziedzina
mi, na płaszczyźnie których można przedstawić wiele, mniej 
lub bardziej trafnych hipotez, weryfikowanych z czasem 
dzięki poznawaniu nowych faktów tworzących całokształt 
dostępnej wiedzy o pradziejach określonego obszaru. 
Dlatego też, korzystając ze stosunkowo szerokiego pola 
rekonstruowania przeszłości, puszczając przy tym nieco 
wodzy fantazji, przedstawiono na wstępie niniejszego 
artykułu przebieg hipotetycznego zdarzenia z dalekiej 
przeszłości, rozgrywającego się w uroczym zakątku swaro-
żyńskiego lasu. 

Na zakończenie należy jeszcze raz podkreślić wyjątko
wość znaleziska z lasu swarożyńskiego, które jest świa
dectwem ciekawych, pełnych zagadek dziejów powiatu 
tczewskiego, stanowiąc równolegle ważny przyczynek do 
poznania przejawów życia ludzi bytujących w realiach epoki 
brązu na obszarze Kociewia. 
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Myśliwy z epoki brązu 





2. Łowcy reniferów ze Śliwin 
Obozowisko myśliwych położone nad jeziorem wieczorem tętniło życiem. Podekscytowani łowcy szyko

wali łuki, dokładnie sprawdzali osadzone w sosnowych drzewcach strzał misternie wykonane krzemienne 
groty, żywiołowo przy tym rozmawiając o taktyce na polowaniu. Kilka godzin wcześniej tropiciele przynie
śli od dawna wyczekiwaną, wspaniałą wiadomość: Niedaleko jeziora, podąża na zachód duże stado renife
rów! Sędziwy starzec - patriarcha grupy, otoczony gromadą zaciekawionych słuchaczy, barwnie opowiadał 
jak jego przodkowie, wykazując się wielką odwagą polowali na ogromne włochate słonie, których ani on, 
ani jego pobratymcy nie mieli już okazji oglądać... 

Rankiem kilkunastu myśliwych zajęło stanowiska przy krawędzi doliny niewielkiej rzeki. Z napiętymi 
łukami, wstrzymując oddech, wypatrywali charakterystycznych sylwetek zwierząt w nikłym świetle poran
ka. Nagle, na znak dany przez mężczyznę ubranego w pięknie zdobioną skórzaną bluzę, w kierunku wolno 
idącego stada reniferów ze świstem poleciały strzały. Kilkanaście celnie ugodzonych zwierząt padło, stając 
się łupem szczęśliwych łowców... 

Minęło wiele tysiącleci, na przestrzeni których zmieniały się flora i świat zwierząt. Na obszarze Kocie-
wia bytowali przedstawiciele różnorodnych kultur, posługujący się w codziennej egzystencji: kamieniem, 
brązem, żelazem. Po łowcach reniferów zostały tylko, szczęśliwie odnalezione, niewielkie, krzemienne 
grociki strzał. 

Na przełomie XIII i XII tysiąclecia p.n.e. lodowce 
kontynentalne rozpoczęły stały odwrót z linii po
morskich moren w kierunku Skandynawii. Proces 

cofania trwał do pogranicza IX i VIII tysiąclecia p.n.e., kie
dy lądolód zatrzymał się na wysokości dzisiejszej wyspy 
Gotlandii. Radykalne zmiany klimatu wpływały znacząco 
na procesy zachodzące w środowisku naturalnym, kształ
tując morfologię terenu oraz świat roślinny i zwierzęcy. 

Obszar Kociewia wyglądał wówczas zupełnie inaczej 
niż obecnie. Obok istniejących rzek, strumieni i jezior po
wstałych na skutek wytapiania zagrzebanych w gruncie 
ogromnych brył lodu, istniały także setki mniejszych i więk
szych zbiorników wodnych, które z biegiem czasu prze
kształcały się w torfowiska. Na wyżej położonych terenach 
na próżno można by szukać lasów mieszanych, porastają
cych dzisiaj stosunkowo duży procent powierzchni Ko
ciewia. Na wolnym od lodu obszarze, stopniowo kształto
wała się tundra z charakterystycznymi karłowatymi sosnami 
oraz szeregiem mchów i porostów, która z czasem prze
kształciła się w laso-tundrę. Głównym przedstawicielem 
fauny stał się renifer, który w niszy ekologicznej zastąpił 
wymarłe w ciągu XI i X tysiąclecia p.n.e. mamuty, nosoroż
ce włochate i jelenie olbrzymie. 

W tym czasie na Kociewie zaczęli przybywać pierwsi 
ludzie, o czym świadczą znaleziska w rejonie miejscowości 
Śliwiny [mapa - miejsce oznaczone nr 2, str. 28], gdzie na 
przestrzeni ostatnich trzydziestu lat dokonano niezwykłych 
odkryć. Na wysoczyźnie porośniętej obecnie lasem natra
fiono na trzy groty strzał wykonane z krzemienia [ryc. 1 A, 
B, C]. Charakterystyczne niewielkie grociki, wykonane 
odpowiednio: z krzemienia bałtyckiego o ciemnej barwie 
[ryc. 1 A], jasnego krzemienia kredowego [ryc. 1 B] oraz 
żółtego krzemienia pomorskiego [ryc. 1 C] należały z pew
nością do inwentarza przedstawicieli schyłkowo-paleoli-
tycznej kultury świderskiej, na co wskazują ich kształty 
i sposób wykonania. Kultura świderska - nazwana tak od 
stanowiska w Świdrach Wielkich koło Warszawy rozwijała 
się na obszarze Polski w ciągu IX i VIII tysiąclecia p.n.e., 
preferując łowiecko-zbieracki typ gospodarki. Cechą roz
poznawczą myśliwych, należących do omawianego kręgu 
kulturowego, był łuk oraz strzały uzbrojone w krzemienne 
groty - tak zwane liściaki. 

Co skłoniło tych ludzi do wędrówki na Kociewie? 
U schyłku paleolitu zachodził proces powolnego przysto
sowywania grup ludzkich do egzystencji w środowisku 
laso-tundry. Nastąpił wzrost umiejętności myśliwskich 
przez szerokie zastosowanie łuku, przy jednoczesnej dużej 
mobilności niewielkich grup nie przekraczających liczeb
nością kilku zespołów rodzinnych. Warto nadmienić, że 
ówcześni myśliwi nie mieli pojęcia o hodowli zwierząt lub 
uprawie roślin, opierając swój byt na reniferze, który do
starczał mięsa, tłuszczu, skór i poroża. 

Żyjące wówczas na obszarze Polski renifery odbywały 
długie wędrówki, latem kierując się na wypas w strefę tun
dry i laso-tundry, natomiast zimę spędzały w cieplejszych 
lasach na południu. Dogodnym szlakiem wędrówek w do
bie paleolitu dla reniferów jak i postępujących za nimi łow
ców była położona południkowo dolina Wisły. 

Groty strzał odnalezione w Śliwinach mogą być świa
dectwem polowania lub śladem obozowiska, jakie przed
stawiciele kultury świderskiej zakładali na trasie swojej 
wędrówki. Można wysunąć hipotezę, iż grupa myśliwych 
przybyła w pobliże dzisiejszej miejscowości Śliwiny w po
goni za reniferami. Jest wielce prawdopodobne, że założyli 
obozowisko na piaszczystym wyniesieniu nad brzegiem 
jeziora będącego obecnie torfowiskiem. Ludzie należący 
do kręgu omawianej kultury wznosili dwa rodzaje konstruk
cji mieszkalnych: Jedną z nich był rodzaj lekkiego szałasu 
[ryc. 2] zbudowanego ze stożkowo ustawionych żerdzi 
okrytych skórami z paleniskiem umieszczonym przy wej
ściu. Drugi typ budowli stanowiła półziemianka [ryc. 3] 
o owalnym kształcie, wymiarach w przybliżeniu 3 x 3 m z wej
ściem chronionym rodzajem sieni. W głębi konstrukcji po
krytej skórami i darnią znajdowała się wycięta w ziemi 
„ława" służąca do spania oraz palenisko. Paleolityczni łowcy 
ze Śliwin nosili odzież uszytą ze skór reniferów, na którą 
składały się buty, spodnie, rodzaj bluzy zdobionej włosiem 
oraz czapka używana w zależności od pory roku [ryc. 4]. 
Podstawową broń stanowił łuk prosty [ryc. 5] długości 
1,5 m, wykonany często z jednego kawałka drewna i za
opatrzony w cięciwę splecioną ze ścięgien renifera. Do wy
robu strzał używano brzozowego lub sosnowego drewna, 
które po obróbce zaopatrywano w niewielkie krzemienne 
groty mocowane w szczelinie drzewca [ryc. 6]. 



ryc. 1 

Jak już wspomniano, w pobliżu Śliwin znaleziono trzy 
paleolityczne groty, wykonane z różnych gatunków krze
mienia. Wszystkie omawiane egzemplarze zostały wyko
nane znaną już w paleolicie techniką, polegającą na odłu-
pywaniu od bryły surowca odpowiedniej długości wiórów 
i wymodelowaniu z nich poprzez nacisk oraz właściwe ude
rzenia grotów o pożądanych kształtach i wymiarach. O wy
sokim kunszcie krzemieniarskim ówczesnych wytwórców, 
świadczy przede wszystkim pięknie wykonany grot z ja
snego, kredowego krzemienia [ryc. 1 B] o precyzyjnie za
znaczonym wyraźnym zadziorze i trzonku służącym do osa
dzenia w drzewcu. Grocik, będący zapewne importem, jest 
dowodem dalekosiężnej wymiany określonych wyrobów, 
odbywającej się między grapami myśliwych w ciągu trwa
nia schyłkowego paleolitu. 

Biorąc pod uwagę znaleziska z paleolitu schyłkowego 
należy podkreślić wyjątkowość stanowiska w Śliwinach, 
gdzie dotychczas - rozpatrując obszar Kociewia - znale
ziono najwięcej śladów paleolitycznych łowców reniferów 
(w tym miejscu warto nadmienić, że trzoneczkowaty liściak 
znaleziono również w pobliżu Trzcińska). Dlatego też nale
ży kontynuować badania na omawianym obszarze, mimo 
trudności wynikających z dużego zalesienia, gdyż każde 
odkrycie paleolitycznych reliktów w pobliżu Śliwin znacz
nie pogłębi posiadaną obecnie wiedzę. 

W skali Pomorza Gdańskiego schyłkowo-paleoli-
tyczne znaleziska są również rzadkie i ograniczają się 
do luźnych egzemplarzy znalezionych między innymi 
w Sopocie, Załężu (pow. kartuski) oraz na półwyspie 
helskim. Jest wielce prawdopodobne, że w toku dal
szych badań bądź w wyniku przypadkowych odkryć 
uda się zlokalizować na Kociewiu kolejne stanowiska, 
łączone chronologicznie z paleolitem schyłkowym. 
Zwiększy to w znacznym stopniu stan wiedzy o pierw
szych ludziach egzystujących na Pomorzu, który na 
dzień dzisiejszy jest wysoce niezadowalający. 

Paleolityczni myśliwi związani ściśle z reniferami w cią
gu VIII tysiąclecia p.n.e. pod wpływem ocieplenia klimatu 
opuścili w większości obecne granice Polski, kierując się 
na północny wschód. Nieliczni przedstawiciele kultury 
świderskiej być może przystosowali się do nowych wa
runków i zasiedlając pomorskie lasy dali podstawy do wy
kształcenia leśnych kultur mezolitu. 
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ryc. 6 ryc. 5 

ANDRZEJ WĘDZIK (ur. 31.03.1971 r.) w 1998 roku ukończył studia na 
Uniwersytecie Gdańskim, kierunek historia. Pracę magisterską 
pt. „Osadnictwo nad Szpęgawą od paleolitu do wczesnego średniowiecza" 
napisał pod kierunkiem prof. dra hab. K. M. Kowalskiego. Od 1999 do 2002 
roku pracował na wykopaliskach archeologicznych prowadzonych na trasie 
autostrady A-1. Obecnie pracuje w Muzeum Narodowym w Gdańsku 
w bibliotece połączonej z działem dokumentacji. 
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Biografia artystki malarki i patriotki związanej z ziemią świecką 

Początek XX wieku w zaborze pruskim przyniósł 
wznowienie działań germanizacyjnych. Ze szkół 
usunięto niemal zupełnie język polski, dynamicz

nie rozwijały się niemieckie gminy ewangelickie, zwiększy
ła się liczba osadników z Niemiec, którzy osiedlali się na 
najlepszych polskich ziemiach. Tak też działo się w powie
cie świeckim. Niemcy z dużym niezadowoleniem przyjmo
wali fakt, iż w okolicy Jeżewa (10 km od Świecia) - w Belnie 
i Lipienkach żyli polscy właściciele ziemscy, którzy nie kry
li swej niechęci wobec zaborcy. Od połowy XIX wieku były 
to jedyne polskie majątki w powiecie świeckim. Właścicie
lami Belna była rodzina Parczewskich, natomiast Lipienki 
posiadała rodzina Sas Jaworskich. 

W 1906 roku Julian Sas Jaworski sprzedał dobra lipień-
skie Wincentemu Liszkowskiemu pochodzącemu z Pozna
nia, który przybył do Lipienek z rodziną pod koniec września 
1906 roku. Żoną Wincentego była Emilia Liszkowska - rów
nież rodowita poznanianka, która bardzo szybko włączyła się 
aktywnie w działania na terenie Jeżewa jak i powiatu świec
kiego, stając się orędowniczką polskiego życia społecznego, 
kulturalnego i politycznego. W czasie 32-letniego pobytu na 
ziemi świeckiej Emilia Liszkowska-Parczewska dała się po
znać jako aktywna działaczka społeczna, przykładna żona 
i matka, uzdolniona artystka, malarka. Na szczególną próbę 
wystawiła tę wyjątkową postać zawierucha wojenna (1939-
1945). Niniejszy zarys biograficzny tej nieprzeciętnej kobie
ty, matrony, matki-Polki ma ukazać wielką rolę polskich zie
mianek w tworzeniu polskiego bytu narodowego. 

Emilia Bibianna Liszkowska-Parczewska urodziła się 
2 grudnia 1877 roku w Poznaniu jako córka doktora Anto
niego Osowickiego (był znanym poznańskim lekarzem, dy
rektorem szpitala oraz członkiem wydziału medycznego Po
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) i Heleny 
Osowickiej z domu von Lossov. Otrzymała staranne wykształ
cenie (m.in. mówiła i pisała po francusku, angielsku i nie
miecku) i po ukończeniu szkoły w Poznaniu rozpoczęła w Kra
kowie studia malarskie. Kontynuowała je w Dreźnie, Wiedniu 
i Paryżu. W stolicy Francji dotarła do Olgi Boznańskiej (jed
na z najwybitniejszych malarek polskich okresu Młodej 
Polski) i przez jakiś czas była jej uczennicą. W 1894 roku 
w wieku siedemnastu lat wyszła za mąż za starszego o 10 lat 
Wincentego Liszkowskiego - ziemianina wielkopolskiego 
z Miedzianowa. Mając lat 22 Emilia miała już troje dzieci: 
Helenę, Kazimierza i Zygmunta. W 1906 roku zamieszkała 
w Lipienkach niedaleko Jeżewa, gdzie zaktywizowała pol
skie życie narodowe. Znacznie przyczyniła się do stworze
nia banku ludowego (6.05.1907 r.), spółdzielni handlowej 
(27.10.1908 r.) oraz doprowadziła do reaktywowania Kółka 
Rolniczego (30.12.1908 r.). Stała się znaną działaczką Towa
rzystwa Czytelni Ludowych na całym Pomorzu. 

W dworze w Lipienkach uczyła dzieci robotników fol
warcznych historii i literatury polskiej. 5 maja 1912 roku 
zmarł nagle jej mąż Wincenty Liszkowski. Tego samego 
roku (10 października) władze niemieckie nabyły drogą 
wywłaszczenia majątek w Lipienkach, co w polskich ko
łach uznano za swoisty akt zemsty zaborcy za działalność 
patriotyczną. Pani Emilia próbowała temuprzeciwdziałać. 
Bronił jej wobec władz pruskich znany poznański adwo
kat, późniejszy marszałek Sejmu i Senatu, Wojciech Trąp-
czyński - bez rezultatu, bo sprawa była przesądzona z góry. 
W listopadzie 1912 roku Wojciech Korfanty - poseł do 
sejmu pruskiego w imieniu Koła Polskiego ostro skrytyko
wał działania władz. W obronie dzielnej patriotki stanął pel-
pliński „Pielgrzym", który 31 października 1912 roku opu
blikował odezwę ziemian Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
i Prus Królewskich. Polacy wyrażali protest wobec bezpra
wia w Lipienkach oraz deklarowali swoją nieugiętą wolę, iż 
„nie myślą opuszczać dzielnic rodzinnych". Apel podpisa
ło kilkaset osób. 11 kwietnia 1913 roku majątek lipieński 
został zajęty siłą. E. Liszkowska nie ustąpiła dobrowolnie, 
z domu żandarmi niemieccy wynieśli ją na rękach. 

24 lutego 1913 roku pani Emilia wyszła powtórnie za 
mąż za Tadeusza Parczewskiego, dziedzica Belna. Belno 
było majątkiem dobrze zagospodarowanym. Duży dwór, 
położony w parku, mógł pomieścić nie tylko liczną rodzinę 
ale i gości. Emilia Parczewska rozpoczęła nowe, pracowite 
życie, dzieląc czas między obowiązki rodzinne, pracę arty
styczną i działalność społeczną. Urodziła jeszcze trzech 
synów: Tadeusza w 1914 roku, drugiego syna, który umarł 
wkrótce po urodzeniu i Antoniego w 1918 roku. Mimo, że 
miała pięcioro dzieci uznała za swój patriotyczny obowią
zek wychować jeszcze jedno dziecko, które straciło rodzi
ców wskutek działań wojennych. W ten sposób do Belna 
trafił Teodor Karpiński, który stracił rodziców w Rosji i prze
bywał w domu sierot w Warszawie (obecnie od zakończe
nia II wojny światowej przebywa w Szkocji). 

Wielką pasją Parczewskiej, drugą po rodzinie, było ma
larstwo. Malowała dużo, czerpiąc inspiracje z najbliższego 
otoczenia. Powstawały obrazy olejne, akwarele, pastele, 
od dużych formatów, poprzez niewielkie urocze obrazy aż 
do miniatur. W 1918 roku Emilia Parczewska została człon
kiem 40-osobowej powiatowej rady narodowej, która przy
gotowywała społeczeństwo do powrotu ziemi świeckiej do 
Polski. Była także członkiem sześcioosobowej delegacji 
powiatu na sejm dzielnicowy w Poznaniu. 

W odrodzonej Polsce nadal prowadziła aktywną dzia
łalność społeczną i patriotyczną. Była przewodniczącą Wo
jewódzkiego Zarządu Gospodyń Wiejskich w Toruniu, rad
cą Pomorskiej Izby Rolniczej. Z inicjatywy Koła Ziemianek 
Polskich (współtworzyła je w 1911 r.) założyła w 1929 roku 



w Świeciu żeńską Szkołę Gospodarstwa Domowego. Za pa
triotyczną postawę podczas zaborów i za całokształt pracy 
społecznej została odznaczona przez władze polskie orderem 
Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), a rząd polski zwrócił 
Emilii Parczewskiej Lipienki (tzw. resztówkę pozostałą po pru
skiej parcelacji). Osiadł tam syn, Zygmunt Liszkowski. 

W 1938 roku Parczewscy sprzedali Belno i zamieszkali 
w Poznaniu. Latem następnego roku Emilia Parczewska z mę
żem wyjechała do Wilna do rodziny męża. Tam zastała ich 
wojna. Jako patriotka, działająca przeciwko Niemcom w cza
sie zaborów uznała słusznie, że w razie powrotu do Poznania 
narażona byłaby na represje z ich strony. W związku z tym 
postanowiła pozostać w Wilnie. Po wkroczeniu wojsk ra
dzieckich na Wileńszczyznę Tadeusz Parczewski, a później 
syn Antoni zostali aresztowani (październik 1939 r.). Dzięki 
energicznym jej staraniom udało się męża i syna uwolnić. 
Niestety, w czerwcu 1941 roku (na kilkanaście dni przed 
wojną niemiecko-radziecką) Parczewscy podzielili los ty
sięcy Polaków i zostali wywiezieni z Wilna. Syn Antoni, 
który w tym samym czasie ukrywał się na wsi, wrócił do 
Wilna i zgłosił się dobrowolnie na wyjazd, by towarzyszyć 
i pomagać rodzicom. Po dwóch tygodniach jazdy w „by
dlęcych" wagonach przez Wielkie Łuki, Tułę, Kajbyczew, 
Ufę, Czelarbińsk, Omsk, Tatorsk trafili do miasteczka Sła-
wogrod w Kraju Ałtajskim. Tam na początku koczowali na 
stepie, potem zamieszkiwali w zatłoczonej, zajmowanej przez 
obcych ludzi, ubogiej izdebce glinianej lepianki. 64-letnia 
Emilia poznała co to głód, zimno, brak światła, mydła, w ogó
le najprostszych codziennych przedmiotów i urządzeń. Żyli 
z tego, co zarobił Antoni, który pracował kolejno na ko
siarce zaprzężonej w woły, później jako tragarz w rzeźni, 
wreszcie jako palacz w kotłowni miejscowej piekarni (naj
lepsza ponoć praca, starczyło na chleb i zacierkę). 

W kwietniu 1943 roku władze radzieckie zażądały od 
Parczewskich wyrzeczenia się polskości i przyjęcia oby-

Emilia Liszkowska-Parczewska 
(fot. z lat 30. XX wieku) 

Żeńska Szkoła Zawodowa Gospodarstwa Domowego Koła Towarzystwa Ziemianek Pomorskich w Świeciu, 
w środku Emilia Liszkowska-Parczewska (w jasnym kapeluszu), obok niej po lewej 

(w ciemnym kapeluszu) Maria Janta Połczyńska - żona Leona Połczyńskiego, 
ministra rolnictwa w latach 1930-1932. 

(Zdjęcie z 1930 r.) 



watelstwa radzieckiego. Antoni Parczewski tak opisał te 
wydarzenia: 

Rano po nocnej zmianie wchodzi jakiś mężczyzna. Z po
stawy od razu widać, że nie pospolity obywatel. Pójdzie
my do naczelnika. Ano, pójdziemy. Zaczyna się wielce 
interesująca rozmowa. Wasz dokument? Podaję mój 
skarb: zaświadczenie „Na podstawie uchwały Rady Naj
wyższej ZSRR ułaskawiony jako polski obywatel ma pra
wo... ". Chowa mój skarb do segregatora. Ot i wy teraz 
bez dokumentu. Trzeba brać nowy, ale ruski. Ja czekam 
na polski paszport z ambasady. Nieliczni Polacy już otrzy
mali. Pan naczelnik cytuje uchwałę RN ZSRR z 30 listo
pada 1939 r. i wmawia mi, że ja jestem obywatelem ru
skim. Nie wytrzymuję już sprzeczki: ruski, polski, ruski, 
polski i mówię: ja siebie uważam za polskiego obywate
la. Ważna mina, usta wydęte i drwiąca odpowiedź: wy 
możecie uważać się za cara. Obietnice w rodzaju: dam 
wam pracę właściwą dla wykształcenia i tym podobne, 
nie pomagają. Również i liczne groźby: zgnijecie w wię
zieniu, w kopalni, ojciec matka i ty. Trudno, inni zginęli 
na froncie - my tutaj. Deklaracji z wnioskiem o zmianę 
obywatelstwa nie podpiszę. Finisz dialogu z góry był zna
ny - do lochu! Mam wątpliwą przyjemność do nocnej 
rozmowy przez bite dwa tygodnie. Zakończenie tego epizo
du życia zesłańca zgodnie z prawem. Sala sądowa. Sędzi
na, dwoje ławników, bez prokuratora i publiczności. Je
stem ja i Szymek Kirszenberg, adwokat z Warszawy. Pada 
sakramentalne „W imieniu... 2 lata pozbawienia wolno
ści". Artykuł 192 część druga przez artykuł 16/ przez ana
logię/ za naruszenie przepisów paszportowych. Skazani 
darmo chleba nie jedzą. A więc do roboty. Na początek 
ITK (wychowawcza kolonia pracy) na miejscu. Tam po 
miesiącu umiera z wycieńczenia mój ojciec. „ Chody" mo
jej matki u naczalstwa z powodu malowania portretów 
sprawiły, że ciało ojca znałazło się w oddzielnym pudle 
i osobnym wykopie. Matka po paru miesiącach wróciła 
do domu, bez żadnych wyjaśnień. 

Pobyt w Ałtajskim Kraju dla Emilii Parczewskiej i jej 
syna Antoniego zakończył się na przełomie marca i kwiet
nia 1946 roku, kiedy to było im dane wrócić do Poznania. 
Ostatnie lata życia spędziła na poznańskim Sołaczu, odda
jąc się swej największej miłości jaką było malarstwo. Była 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Poznańskiego, brała udział w kilku wystawach malarstwa 
urządzonych przez Związek w Poznaniu, między innymi: 
w lipcu 1955 roku, w jesiennej wystawie 1957 roku, w salo
nach wiosennym i jesiennym w 1959 roku. Dużym sukce
sem i jednocześnie wielkim przeżyciem dla Emilii Parczew
skiej była wystawa jej akwarel wspólnie z Józefem 
Krzyżańskim, urządzona przez Związek Polskich Artystów 
Plastyków i Centralne Biuro Wystaw Artystycznych 5 mar
ca 1960 roku w Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu. 

Dorobek malarski Emilii Parczewskiej nie przetrwał w ca
łości. Najwięcej obrazów jest w posiadaniu rodziny, część 
zakupiły władze Poznania, być może kilkanaście dzieł znaj
dzie się wśród dalszych i bliższych znajomych rodziny Par
czewskich? Dobrze byłoby odszukać na potrzeby Świec
kiej Izby Regionalnej pejzaż „Świecie" (był na wystawie 
w Poznaniu w 1960 r. ), czy też inne ukazujące piękno ziemi 
świeckiej (Jeżewo, Belno, Lipienki, Świecie). 

Emilia Liszkowska-Parczewska zmarła 27 lutego 1962 
roku w Poznaniu. 

Autor powyższego tekstu wyraża serdeczne podzię
kowanie Panu mgr. inż. Antoniemu Parczewskiemu za 
przekazane informacje i materiały, bez których niniej
szy materiał nie mógłby powstać. 

KMR 

MAŁGORZATA GĄSIOROWSKA 

Od Gorzędzieja 
po Ciepłe 

Co pozostało po mennonitach 

Temat kultury mennonickiej i jej pozostałości był już 
niejednokrotnie prezentowany czytelnikom „Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego". Duże zasługi w ba

daniach spuścizny olęderskiej położył Roman Klim - nie
strudzony turysta, regionalista i przewodnik, dla którego 
praca stanowiła pasję życiową. 

Popularyzacja artefaktów kultury mennonickiej zajmo-
wała istotne miejsce wśród rozlicznych zainteresowań Kli-
ma. W badawczych wędrówkach skupił się na Żuławach 
oraz, w mniejszym stopniu, na Nizinie Sartowicko-Nowskiej. 
Dowody tego odnaleźć można w publikacjach autora: Żu-
ławski szlak mennonitów (1993), Cmentarze mennonickie 

Żuławach Wiślanych, Cmentarz pomennonicki w Sto
gach Malborskich (1988), Ślady mennonitów w rejonie No
wego Dworu Gdańskiego (1991). Również „Kociewski Ma-
gazyn Regionalny" gościł na swych łamach artykuły 
i wzmianki traktujące o tym zagadnieniu. Należą do nich: ar
tykuł Klima Z Niderlandów na Kociewie (7/1989, s. 45-47) 
oraz opracowanie R. Landowskiego według R. Klima Nad 
Wisłą w Dragaczu. Kraina Mennonitów (2/2000, s. 33-34). 
Wzmianki dotyczące tej materii znajdują się także w relacji 
A. Grześkowiaka Z Walichnowskiej Niziny (1/1986, s. 72-75), 
opracowane przez R. Klima. W nich to zawarto wzmianki 
o bytności mennonitów w pasie nadwiślańskim Niziny Wa-
lichnowskiej i okolicach1. Niemniej jednak tereny niziny, po-
mimo swej niezwykłej atrakcyjności turystycznej, nie docze-
kały się analizy, szczególnie pod kątem cmentarzy olęderskich. 

Wypełniając tę lukę prezentujemy ogólny zarys pozo-
stałości mennonickich wraz z ich rozlokowaniem. Poszuki
waniami zostały objęte tereny w pasie doliny Wisły, poczy-
nająć od Gorzędzieja po Ciepłe, gdzie naturalne obwałowanie 
zwęża się ku rzece. 

Pierwszym znaleziskiem poświadczającym bytność Olę-
drów na nizinie jest cmentarz w Subkowach. Przylega on do 
prawej strony drogi biegnącej w kierunku Małej Słońcy. Usy-
tuowany został na planie prostokąta. Posiada wydzielone 
dwie kwatery, które rozdziela aleja drzew; sama nekropolia 
jest też nimi otoczona. Przy cmentarzu znajduje się XIX-wiecz-
na kapliczka. Stan zachowania grobów jest szczątkowy; z jed-
nej leżącej płyty nagrobnej można ustalić datację na XIX 
wiek. Pozostałe artefakty stanowią w większości bardzo znisz-
czone tumby. W części wschodniej cmentarza znajdują się 
groby dzieci, na co wskazują rozmiary tumb. Natomiast w za
chodniej kwaterze odnaleźć można fragment kutego, żela
znego ogrodzenia grobu, tumby oraz dwa fragmenty nagrob
ków w postaci ściętych pni drzew. Całość jest zaniedbana 
o czym świadczą między innymi różnorodne odpady, akty 
dewastacji i dziko rosnąca roślinność. 

Nadmienić należy, iż w podczas wędrówek turystycznych 
R. Klim odkrył ruiny cmentarza mennonickiego w Wielkiej 
Słońcy, o czym natychmiast doniósł w artykule Wędrówka 
Subkowską pętlą, zamieszczonym w KMR, (2/1997, s. 28). 
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Nizina Walichnowska 

Kierując się dalej na południe, w górę Wisły, spotyka
my cmentarz w Małym Garcu, położony około 100 metrów 
za wsią w kierunku Gręblina. Znajdujące się tam szczątki 
nekropolii, to porośnięty drzewami i krzewami niewielki 
obszar w kształcie kwadratu. Wśród pozostałości doszu
kać się można fragmentu nagrobka kamiennego, dwóch 
postumentów pod krzyż i ich cząstkowych postaci oraz 
pozostałości kutego, żelaznego ogrodzenia grobu. 

Kolejnym zabytkiem jest cmentarz w Międzyłężu. Znaj
duje się on w centrum wsi po prawej stronie drogi w kie
runku na Małe Walichnowy. Jest to jeden z największych 
cmentarzy na Nizinie Walichnowskiej - posiada, częścio
wo zachowane, murowane ogrodzenie. Tworzą je wysokie 
na ponad dwa metry słupy murowane z czerwonej cegły. Od 
północnej strony granicę cmentarza wyznacza pole, tam też 
brak ogrodzenia. Najpewniej przęsła w ogrodzeniu były me
talowe, czego dowodzić mogą pozostałe metalowe elementy 
mocujące. Do cmentarza prowadzą dwa wejścia: okazała bra
ma od strony południowej oraz furta od zachodu. Filary bra
my stanowią wysokie na cztery metry murowane słupy, do 
których przylegała furtka. Wśród licznych tumb zachowała 
się jedna stela z charakterystycznymi motywami zdobniczy
mi, do których należą ornamenty roślinne, uskrzydlona 
głowa anioła, czy czaszka z piszczelami. Tu również 
spotkać można, specyficzne dla Olędrów nagrobki w po
staci ściętych pni drzew. Rzeźba sepulkralna jest nadal 
ciekawa, aczkolwiek nagrobki są nieustannie niszczone. 

Inną sytuacje prezentują cmentarze w Małych i Wiel
kich Walichnowach. Posiadają one, podobnie jak w Między
łężu tablice informacyjne z krótką charakterystyką zabytku2. 
W Małych Walichnowach, oprócz cmentarza, znajduje się 
niewielka kapliczka z czerwonej cegły, datowana na 1912 rok; 
posiadająca dwie kondygnacje. Sam cmentarz jest dobrze 
utrzymany. Pieczę nad nim sprawuje dyrektor szkoły podsta
wowej w Wielkich Walichnowach M. Śledź. Cmentarz poło-

Ornament grobu mennonickiego w Międzyłężu 

żony jest na skraju wsi, po prawej stronie drogi w kierunku 
na Wielkie Walichnowy. Wejście znajdowało się najpewniej 
od strony Wisły. Ogrodzenie wyznaczają drzewa, z których 
kilka stanowi już zabytek przyrody. Na cmentarzu znajdują 
się typowe dla kultury mennonickiej „ścięte" pnie drzew, ste
le i tumby, a także jeden nietypowy kamień3. 

W dobrym stanie zachował się także cmentarz w Wiel
kich Walichnowach, będący również pod opieką miejsco
wej szkoły. Wydaje się on być najlepiej - najwierniej za
chowany. Otoczony drzewami, usytuowany na planie 
prostokąta, podobnie jak wcześniejszy, z prawej strony 
drogi wiodącej w stronę Gniewa. Podzielony został na dwie 
części. Nekropolia ta przypomina stylem inne znajdujące 
się na nizinie. Zaskakujące jest tu natomiast zachowane 
w całości metalowe otoczenie kwatery, zajmujące około 
1/6 powierzchni cmentarza. Skupionych jest tam 9 tumb, 
które przykryte są płytami, niespotykanymi na innych cmen
tarzach z uwagi na ich dewastację. Występują również na
grobki w postaci ściętych pni drzew w ogólnej liczbie sied
miu4. Interesujący jest nagrobek, nawiązujący wzornictwem 
do kultury niderlandzkich osadników (motywy liści dębo
wych, konary drzewa oraz rozbudowana inskrypcja). Po
mnik ten postawiono w latach 40. XX wieku, prawdopo
dobnie żołnierzowi niemieckiemu, na co wskazuje symbol 
swastyki. Nagrobek ten stanowczo odcina się jednak od 
stylistyki mennonickiej i stanowi raczej ciekawostkę. 

Udając się dalej na południe nie odnajdujemy cmenta
rzy w pobliskich wioskach. Od okolicznych mieszkańców 
dowiadujemy się o istnieniu nekropolii w Polskim Grono
wie, która ulec miała całkowitemu zniszczeniu. Jedna ze 
stel znajdować się ma na terenie posesji nieżyjącego już 
nauczyciela historii. Zabranie owego nagrobka miało słu
żyć jego ocaleniu. Trudno zatem stwierdzić ile cmentarzy 
istniało, a ilu już nie ma. Interesującym znaleziskiem okazał 
się mały cmentarz w Kotle, położony na wzniesieniu przy 



Cmentarz w Wielkich Walichnowach (17.04.2005) 

drodze biegnącej wzdłuż wału. Usytuowany na planie kwa
dratu o wymiarach 7 x 7 metrów. Posiada on podmurówkę 
kamienno-ceglaną, która najpewniej stanowiła fundament 
ogrodzenia. Znajdują się na nim: jedna tumba, trzy nagrob
ki w postaci ściętych pni drzew i jedna stela. 

Na uwagę zasługują również cmentarze leżące ponad 
doliną Wisły, przy trasie krajowej numer 1, w Rudnie i Li-
gnowach Szlacheckich. Obydwa leżą na wzniesieniu, ukryte 
wśród gęstych zarośli. 

Cmentarz w Rudnie znajduje się przy skrzyżowaniu drogi 
numer 1 z trasą do Wielkiego Garca. Jest on rozległy, a na
grobki znajdujące się na nim są rozproszone i zniszczone. 
Prawdopodobnie pierwotne wymiary cmentarza były spo
re, na co wskazują groby rozrzucone po jego całej po
wierzchni. Rzeźba jego jest charakterystyczna; tworzą ją 
tumby, stela, szczątki „pni". Podobnie prezentuje się cmen-

Nagrobek w postaci ściętego pnia drzewa 
w Małych Walichnowach 

Stela w Międzyłężu (12.12.2004) 

tarz w Lignowach Szlacheckich, który jest nieco bardziej 
zanieczyszczony. Stan zachowania nagrobków jest zły, naj
częściej w formach szczątkowych. Odnaleźć tam można 
stele, tumby, fragmenty „ściętych" pni drzew. 

Wszystkie wspomniane cmentarze prezentują ubogą 
i surową formę ikonograficzną. Mianowicie nie występuje 
tu wiele elementów zdobniczych, tak charakterystycznych 
dla cmentarzy położonych na Żuławach Wiślanych, nie
mniej jednak, spotykane są często skrzyżowane gałązki 
palmowe i dębowe, motywy anielskie, skrzydła czy orna
menty roślinne. 

Opisane cmentarze, jako zabytki sakralne, stanowią cen
ne dziedzictwo kultury i interesującą atrakcję turystyczną. 
Niszczenie ich spowodowane jest niechęcią mieszkańców 
tamtejszych, rejonów do tego, co nazywają „obcym", „nie
mieckim", czy już zupełnie mylnie „żydowskim". Duże zna
czenie odgrywa w tej kwestii także brak wiedzy na temat 
historii, zwłaszcza regionalnej. Docenić zatem należy chwa
lebne inicjatywy, wyrażające się w trosce i pielęgnowaniu 
tychże zabytków, jak to jest czynione w Małych i Wielkich 
Walichnowach. 

Spuścizną wcześniejszych gospodarzy niziny, czyli 
przybyszy z Niderlandów, są nie tylko rozsiane cmentarze, 
ale również podstawowe szlaki, przy których były one lo
kowane. Z relacji A. Grześkowiaka, dowiadujemy się, iż: 
W mojej świadomości utrwaliły się także informacje wy
czytane z kroniki Związku Wałowego (...). W oparciu o te 
źródła wiem, że w XVI wieku sprowadzano tutaj Holen
drów, którym powierzono „wyrywanie" ziemi szeroko roz-
łanej Wiśle i zmienianie jej w uprawne pola5. Nizina Wa-
lichnowska wiele zawdzięcza tym pracowitym i pobożnym 
ludziom, także swój dzisiejszy krajobraz. 

Niniejszy artykuł stanowi jedynie sygnał, który być 
może zaowocuje w konkretne działania na rzecz ratowania 
zabytków kultury mennonickiej na Nizinie Walichnowskiej. 

Przypisy: 
1 Zakres tego artykułu terytorialnie obejmuje również miejsco

wości położone na naturalnym wale wiślanym biegnącym wzdłuż 
Niziny Walichnowskiej. 

2 „Cmentarz mennonicki. Mennonici - osadnicy holenderscy 
zamieszkujący dolinę Dolnej Wisły od XVII do XX wieku". 

3 Cmentarz datowany na drugą połowę XVIII wieku. 
4 Część występuje w formach cząstkowych. 
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Pamiątkowe zdjęcie dorosłych Europejczyków z autorką 

BOŻENA RONOWSKA 

Unia Europejska odkrywa Kociewie 
Tradycje unijnego programu SOKRATES sięgają 

1996 roku. Do Polski przywędrowały dwa lata póź
niej. Podstawowym celem tego programu jest kre

owanie tożsamości i jedności wszystkich Europejczyków. 
Obejmuje on różne programy, wśród których jest ten, któ
ry zajmuje się różnymi projektami dla szkół. 

Jego nazwa brzmi: SOKRATES COMENIUS, to w nim 
od września 2004 roku, wraz ze szkołami partnerskimi z Hisz
panii, Irlandii, Walii i Litwy, uczestniczy Zespół Szkół w Je
żewie. Program ten jest zaplanowany na trzy lata i obejmu
je zadania związane z hasłem: „Z bajką przez świat". 
W listopadzie 2004 roku w Hiszpanii odbyło się pierw
sze spotkanie uczestników tego programu, podczas któ
rego zaplanowano działania na bieżący rok. Na podsu
mowanie wybranych zadań zagraniczni goście przybyli 
do Polski, a konkretnie do Jeżewa. Gospodarze pod
czas całej wizyty prezentują swoją „małą ojczyznę" 
- ciekawe miejsca i ludzi. 

Do Jeżewa przyjechało 18 dzieci i 13 nauczycieli z part
nerskich krajów Europy. Gościli tu przez cztery piękne dni, 
podczas których zwiedzali Jeżewo i jego okolicę oraz Świe
cie, Chełmno i Toruń. 

Przybliżając kulturę i folklor Kociewia zorganizowano 
interesujące spotkanie oraz ciekawą wystawę moich ha
ftów i obrazów malowanych na szkle, które wzbudzały 
ogromne zainteresowanie i podziw gości. 

Część artystyczną ostatniego dnia pobytu Europejczy
ków w Jeżewie, tańcem i śpiewem z Kociewia uświetnił 
Zespół Pieśni i Tańca „Rychławiaki" z Rychławy. Przyjacie
le jeżewskiej szkoły do swoich domów zabrali bagaże peł
ne wrażeń i zauroczenia pięknem fizycznym i duchowym 
tej ziemi, na której my, Kociewiacy i Polacy, mamy zaszczyt 
i honor żyć i pracować. 

Zagraniczni goście 
podczas zwiedzania wystawy 



ZENON GURBADA 

Perła Borów Tucholskich 
Z dziejów Lipinek 

(dokończenie) 

Wybuch drugiej wojny światowej 
i zajęcie ziem polskich oznaczały dla społeczeństwa oku
pację i wprowadzenie nowego układu administracyjnego, 
który w Lipinkach zaczął obowiązywać od 20 września 1939 
roku. Wójtostwo wraz z Urzędem Stanu Cywilnego prze
niesiono do Przewodnika i na urząd ten powołano Kruge
ra, właściciela tartaku w Udzierzu. Tam również ustanowio
no policję, a nadleśnictwo zlikwidowano, przydzielając 
poszczególne leśniczówki do pozostałych nadleśnictw. 

Dla ludności, a szczególnie patriotów, nadszedł czas 
zastraszania i odwetu z zastosowaniem eksterminacji włącz
nie. Wielu aresztowanych zesłano do obozów koncentra
cyjnych i tam zgładzono. Taki los spotkał m.in. proboszcza 
ks. Wiktora Brzękałę, a nadleśniczego z Przewodnika, Wi
tolda Bielowskiego, rozstrzelano w Nowem 28 październi
ka 1939 roku za posiadanie radia i broni myśliwskiej. 

Wiosną 1942 roku okupant różnymi metodami zmuszał 
Polaków do przyjęcia trzeciej grupy narodowościowej. Ta 
sytuacja miała dwojaki wpływ na organizowanie się ruchu 
oporu. Z jednej strony stanowiła podstawę do powołania 
mężczyzn w szeregi Wehrmachtu, a z drugiej strony, posia
danie zielonego ausweisu pozwalało na większą swobodę 
poruszania się i możliwość działalności konspiracyjnej. 
Niebawem pierwsze transporty poborowych odjeżdżały 
pociągami z Warlubia, żegnane demonstracyjnie, ze śpie
wem polskich pieśni narodowych i religijnych. Następne 
organizowane już były w mniejszych grupach, celem unik
nięcia rozgłosu. Dzisiaj trudno ustalić liczbę wcielonych. 
Wielu z nich, gdy znaleźli się na froncie zachodnim, prze
szło do tamtejszego ruchu oporu, walczyli w szeregach 
armii alianckich i niektórzy polegli, a większość po wojnie 
powróciła do ojczyzny. 

Otaczające Lipinki lasy oraz liczne jeziora stanowiły 
dogodne warunki lokalizacyjne dla zbrojnych oddziałów 
leśnych. Już od lata 1942 roku działał tu ponad 20-osobowy 
oddział partyzancki TOW „Gryf Pomorski" pod dowództwem 
Jana Sikorskiego ps. „Janek", „Orlicz", który latem następne
go roku podporządkował się dowództwu Armii Krajowej. 
Operowało tu zgrupowanie partyzanckie ZWZ-AK-G-200 
„Świerki" zorganizowane i dowodzone przez nauczyciela Ste
fana Gussa ps. „Dan". W jego skład wchodziły leśne oddzia
ły: „Sójki" - Huberta Bukowskiego, „Dzika" - Bernarda 
Weinera, „Bródki" - Bernarda Szczepańskiego i „Wilka" 
- Jana Sikorskiego. Zgrupowanie to posiadało szeroko roz
winiętą siatkę wywiadowczą i zaplecze zaopatrzeniowe 
wśród społeczeństwa. Ofiarność w niesieniu wszechstron
nej pomocy pozwalała partyzantom na wykonywanie sta
wianych im zadań. W dniach 3-9 maja 1944 roku partyzanci 
stoczyli pod Lipinkami ciężkie walki z oddziałami niemiec
kimi w sile ponad 2 tysiące żołnierzy. Dla uczczenia pamię
ci tych walk, w 1989 roku na kościele parafialnym odsło
nięto okolicznościową tablicę pamiątkową. 

Od połowy 1944 roku w tej części Borów Tucholskich 
| desantowało się co najmniej 124 spadochroniarzy, w tym 

32 polskich i 92 radzieckich, łącznie w 16 grupach. Naj
wcześniej z nich lądowała grupa lejtnanta Kazimierza Wa-
luka. Było to w nocy z 15 na 16 czerwca 1944 roku w pobli
żu leśniczówki Żurawki koło Kasparusa. Po połączeniu się 
z partyzantami AK oddział ten liczył blisko 200 dobrze 
uzbrojonych ludzi. Pod koniec września zorganizowano 
udany, nocny wypad na batalion lotników niemieckich, 
stacjonujący w szkole w Czersku Świeckim. Stoczono rów-
nież wałki pod Błędnem, nad Jeziorem Ślepym i w innych 
miejscowościach. Wkrótce potem, gdy dowództwo spra
wował kpt. Alojzy Bruski ps. „Grab", grupa akowska pod 
jego dowództwem odłączyła się od oddziału. Do następ-
nych walk doszło pod Lipinkami, podczas silnej obławy 
niemieckiej, zorganizowanej 21 grudnia 1944 roku. W wal
ce tego dnia partyzanci zadali okupantowi znaczne straty, 
ponosząc również własne. Spośród desantowców poległo 
jedenastu skoczków, a sześciu zginęło w następnych 
dniach. Natomiast z partyzantki akowskiej zginęło ośmiu, 
a w następnych trzech dniach jeszcze trzech. Niemcy be
stialsko obeszli się z poległymi, ich zwłoki powiesili przy 
jednym z głównych traktów Borów, uniemożliwiając po
chowanie. Czynności pogrzebowych dokonali Polacy, do
piero po wyzwoleniu. 

W styczniu 1945 roku 
ruszyła ofensywa Armii Radzieckiej i walczącego u jej boku 
Ludowego Wojska Polskiego. Przesuwające się w szybkim 
tempie oddziały 2 Armii Uderzeniowej, wchodzącej w skład 
II Frontu Białoruskiego nalotami bombowymi, prowadzo
nymi od 3 lutego przygotowywały sobie teren walki, by 18 
lutego wkroczyć do Lipinek. Wyzwolenie okupione zosta
ło śmiercią trzynastu osób, poległych podczas nalotów. 

Rozpoczął się nowy okres dziejów w historii tej ziemi. 
Okupacja kończyła się represjami w stosunku do społe
czeństwa, za pomoc partyzantom i prowadzone przez nich 
działania operacyjne, a szczególnie związane z obławą z 21 
grudnia 1944 roku. Wyzwolenie przyniosło również aresz
towania i deportację 45 osób z gminy w głąb ZSRR do 
obozów Róża i Kopiejsk. Wśród wywożonych było czter-
naście dziewcząt w wieku 17-21 lat i dwóch szesnastolet-
nich chłopców. Dochodzeniem śledczym został objęty 
dowódca zgrupowania „Świerki" kpt. Alojzy Bruski 
ps. „Grab", 7 czerwca 1945 roku aresztowany. Osadzony 

sądzony był we Wronkach, a następnie skazany na karę 
śmierci. Wyrok wykonano w dniu 17 września 1946 roku. 

Przez cały rok mieszkańcy żyli pogrążeni w żalu i żało-
bie po najbliższych. Zanoszono modły o powrót żołnierzy 
z niewoli, osadzonych z obozów okupanta i deportowa-
nych przez wyzwoliciela. Odbudowywano zniszczone bom-
bardowaniami domy i obejścia gospodarskie. Gdy sprawa 



Wiejski Dom Kultury 

wywiezionych się wyjaśniła, szesnastu z nich już nie żyło, 
siedmiu zaginęło, a dwudziestu dwóch powróciło. 

Pierwszą władzę gminną stanowili: wójt Franciszek 
Kowalski - mianowany 5 marca 1945 roku, Gracjan Weiner 
- urzędnik stanu cywilnego, Benedykt Bucholc - sołtys 
i Stefania Łaszewska - naczelnik poczty. 

W rok po wyzwoleniu, wiosną 1946 roku w lasach wo
kół Lipinek pojawiła się grupa zbrojna mjr. Łupaszki, pró
bując nawiązać kontakt z byłymi partyzantami. Sześciu po
dejrzanych o kontakty z tą zbrojną opozycją, w tym proboszcza 
ks. Sylwestra Kończala i Jana Sikorskiego - leśniczego 
z Kuźnicy aresztowano 3 czerwca 1946 roku. Podczas ich 
przewożenia do Osia nastąpiła zbrojna akcja odbicia aresz-
tantów, która się nie powiodła. Na miejscu zginął Jan Sikor
ski oraz poległo czterech milicjantów, a piąty zmarł po kilku 
dniach w szpitalu. W 1949 roku ks. Kończal wyszedł na 
wolność i do 1980 roku pełnił obowiązki kapłańskie. Będąc 

fot. Zenon Gurbada 

na emeryturze zmarł jako radca penitencjarny 26 lipca 1991 
roku w Gdyni. 

Działalność gospodarcza 
w Lipinkach od lat nie zmieniała swojego charakteru. Nowe 
formy, to rozwijająca się działalność Kółka Rolniczego, 
utworzonego w 1928 roku. W 1959 roku Kółko odrodziło 
się i wprowadziło działalność produkcyjną. Przy wykorzy
staniu miejscowego żwiru wytwarzano pustaki, kręgi stu
dzienne oraz słupki ogrodzeniowe. W 1961 roku zbudowa
no bazę sprzętu rolniczego i rozpoczęto świadczenie usług 
agrotechnicznych i transportowych. Działalność ta zakoń
czyła się w połowie lat dziewięćdziesiątych wraz ze sprze
dażą majątku kółkowego. Pozostał zarząd z prezesem, Eu
geniuszem Listewnikiem. 

Pobudowano również i od 1964 roku funkcjonowała 
zlewnia mleka Spółdzielni Mleczarskiej w Osiu. Jej urucho-

Szkoła Podstawowa fot. Zenon Gurbada 



mienie wiązało się z przyłączeniem pobliskich gospodarstw 
mieszkańców do sieci wodociągowej. Budowę wodociągu 
wiejskiego dla reszty mieszkańców zrealizowano na prze
łomie lat 1994/1995. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zre
organizowane władze Spółdzielni Mleczarskiej zaprzestały 
skupu mleka i zlewnię zamknięto, a następnie sprzedano. 
We wrześniu 2004 roku w sołectwie funkcjonowały trzy 
sklepy spożywcze, zaopatrzone również w niektóre ar
tykuły przemysłowe. 

Otwarcie szkoły po wojnie nastąpiło 25 lutego 1946 
roku z udziałem ks. Kończala. W skład kadry nauczyciel
skiej wchodził Władysław Dębski i dwie nauczycielki, a za
jęcia odbywały się w starym budynku i, jak przed laty, w sali 
domu Watkowskich. W szkole reaktywowano organizacje 
uczniowskie i powołano nowe. Wobec bardzo trudnych 
warunków lokalowych rozpoczęto budowę nowej szkoły, 
której oddanie do użytku nastąpiło 20 sierpnia 1959 roku. 
W budynku mieściło się 5 izb lekcyjnych, w których pięciu 
nauczycieli uczyło 159 dzieci, a kierownikiem był Broni
sław Weiner. Zwiększające się potrzeby spowodowały 
w 1967 roku przebudowanie holu i uzyskanie dodatkowe
go pomieszczenia lekcyjnego. W 1972 roku zakupiono bu
dynek mieszkalny dla trzech rodzin nauczycielskich. W la
tach 1981-1982 na budynku szkolnym nadbudowano piętro. 
W 1983 roku wzniesiono budynek gospodarczy, a w latach 
1988-1990 garaże. W roku szkolnym 1992/1993 do szkoły 
uczęszczało 140 uczniów, uczyło trzynastu nauczycieli, a dy
rektorem był mgr Zygmunt Gilewski. W 1967 roku zorgani
zowano Izbę Pamięci, gromadząc pamiątki, głównie z okre
su drugiej wojny światowej. Tego też roku, po 133 latach 
pożegnano „starą szkołę" i przeznaczono pod rozbiórkę. 
Na jej miejscu pobudowano Dom Kultury, w którym mieści 
się biblioteka i od 1991 roku Agencja Pocztowa, czynna 
przed południem, od poniedziałku do piątku. 

Po zakończeniu wojny 
życie kulturalne rozwija się i posiada religijny charakter. 
Pierwsza akademia w sali u Bonina odbyła się 29 paź
dziernika 1945 roku ku czci Chrystusa Króla, a od 23 
marca następnego roku chór kościelny wystawiał 
przedstawienie religijne pt. „Triumf Krzyża". W latach 
pięćdziesiątych Lipinki odwiedzało kino objazdowe. 
Wraz z elektryfikacją wsi, zakończoną w październiku 
1960 roku mieszkańcy zainstalowali 40 odbiorników ra
diowych. Pierwsze dwa telefony funkcjonowały już rok 
wcześniej. W 1962 roku wyposażono szkołę w telewi
zor, a wśród mieszkańców było 105 radioodbiorników 
i 6 telefonów. 

W okresie powojennym opieką zdrowotną społeczeń
stwa zajmował się ośrodek zdrowia w Warlubiu. Od 1953 
roku w prywatnym budynku w Lipinkach mieścił się punkt 
felczerski z pielęgniarką. Ośrodek zdrowia z mieszkaniem 
dla lekarza i pielęgniarki wybudowano w 1967 roku. Po 
przemianach lat dziewięćdziesiątych ośrodek pozostał i le
karz przyjmuje w nim dwa razy w tygodniu. 

Jak w wielu wsiach aktywnie działała powołana w 1923 
roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której założy
cielem był Stanisław Kalinowski i do wybuchu wojny spra
wował funkcję prezesa. Po wojnie prezesem wybrano Fran
ciszka Molusa, następnie Romana Weinera, potem był 
Zygmunt Gilewski, a obecnie funkcję tę sprawuje Zbigniew 
Kuchczyński. Jednostka posiada własny sztandar i wiele 
pamiątek, eksponowanych w świetlicy. W 1955 roku, 
w miejsce drewnianej, wybudowano nową remizę wraz ze 
świetlicą. 8 maja 1993 roku uroczyście obchodzono 70. rocz

nicę istnienia oraz 31 maja 2003 roku - osiemdziesiątą. Stra
żacy dysponują samochodem bojowym i są w pełni wypo
sażeni w sprzęt pomocniczy. 

W październiku 2003 roku pod przewodnictwem Mał
gorzaty Jaworskiej obchodzono 40. rocznicę działalności 
Koła Gospodyń Wiejskich. W uroczystości uczestniczyła 
Halina Kalinowska z Borowego Młyna - założycielka Koła 
i jego pierwsza przewodnicząca oraz Zofia Gilewska - jej 
następczyni. Członkinie wykazują niespożytą aktywność 
oraz silną wolę zachowania obyczajowości kociewskiej. 
Wraz ze strażakami uczestniczą w dorocznych uroczysto
ściach dożynkowych, organizowanych przez władze pań
stwowe i kościelne, a szczególnie sobie cenią otrzymywane 
ostatnio zaproszenia na dożynki wojewódzkie. 

Społeczeństwo w powojennych warunkach ustrojo
wych, z racji pełnego zatrudnienia w różnych zakładach 
pracy, należało do działających tam związków zawodowych. 
Trudności końca lat siedemdziesiątych spowodowały 
wybuch niezadowolenia w kraju. W sierpniu 1981 roku or
ganizowane strajki na Wybrzeżu i Śląsku przyczyniły się 
do powstania nowej formy związkowej - „Solidarności". 
Stan wojenny od 1983 roku sytuację znacznie zmienił. Pew
ne ożywienie nastąpiło po posiedzeniu „okrągłego stołu" 
i wyborach parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku, gdy 
reaktywowano „Solidarność". Entuzjazm ten jednak gasł 
w miarę upływu czasu i wdrażania przemian ustrojowych, 
polegających na prywatyzacji gospodarki uspołecznionej, 
charakteryzującej się upadkiem przedsiębiorstw państwo
wych oraz rolnictwa pegeerowskiego i spółdzielczego. Po
wstałe i utrzymujące się wysokie bezrobocie oraz znaczne 
obniżenie płac realnych nastraja społeczeństwo pesymistycz
nie. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy z września 
2004 roku w rejestrze bezrobotnych z sołectwa Lipinki są 
zapisane 104 osoby: 47 mężczyzn i 57 kobiet. Spośród nich 
tylko dziewięć posiada uprawnienia do pobierania zasiłku, 
natomiast 95 zmuszonych jest korzystać z pomocy spo
łecznej. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 
2004 roku i możliwość emigracji zarobkowej nie rozwią
zują piętrzących się problemów społecznych. 

Charakteryzując władzę gminną, powołaną po wojnie 
należy odnotować, po Franciszku Kowalskim, kolejnych 
wójtów: Maksymiliana Guzmana i od 1948 roku Bernarda 
Lubińskiego, który funkcjonował od 1950 roku w nowej struk
turze władz terenowych jako przewodniczący Gminnej (Gro
madzkiej) Rady Narodowej. W 1961 roku funkcję przewodni
czącego przejął i sprawował Henryk Mirota, a od 1963 roku 
do likwidacji gminy w 1972 roku - Alfons Szapański. Nastą
pił odpływ ludności do miast. Według danych Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej w 1965 roku Lipinki zamieszki
wało 630 osób. Natomiast w ostatnim dniu roku 1991 liczba 
mieszkańców wynosiła już tylko 512 osób, w tym 251 męż
czyzn i 261 kobiet. Dzieci i młodzieży do lat osiemnastu 
było 160 osób, a w wieku powyżej 65 lat - 62 osoby. 

Administracyjnie przez krótki okres tereny Gminy Li
pinki zostały włączone do Jeżewa, a potem przeniesiono 
podległość i obecnie należą do Gminy Warlubie. Urząd 
sołtysa od 1984 roku sprawuje Jadwiga Piór. Sołectwo 
w 2004 roku liczyło około 800 mieszkańców i swym zasię
giem obejmowało również pobliskie osady: Blizawy, Ciem
ny Las, Grabową Górę, Rynków i starą leśniczówkę Jeżewi-
ca. Na jego terenie, obok długoletnich mieszkańców, 
osiedlili się weekendowcy - ludzie, którzy choć na krótko 
uciekając z aglomeracji miejskich, szczególnie Wybrzeża, 
tu znajdują uspokojenie oraz odreagowanie zmęczenia 
fizycznego i psychicznego. 



HUBERT POBŁOCKI 

Sztudyrowanie wew PRL-u 
Jak żam jano zdał matura wew Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica wew Sta-
rogardzie Gdańskim wew roku 1951 i byłóm 17 lat 

stary, pojechałóm do Gdańska chdzie naczyłóm sztudyro-
wać na Wydziale Lekarskim, Oddziale Stomatologicznym 
Akademii Medycznej. Mój dobrodziej, Arnold Herrmann, 
na łodjezdnym redził mnie: 

- Ty jezdeś taki forszowny knabas, nie łoglóndaj sia 
jano za dziewczakami, a fest sztudyruj, tedy erbniesz pó 
mnie praktyka i kóndów. 

Na psiyrwszy rok stómatologii dostało sia kele dwasta 
ludzi. Wiankszość to kobiyty. Nas chłopów było kele 30. 
Podczas wykładów nie halało dla wszistkich krzesłów. Tedy 
siedelim na zmiana. Brukowało wszistkygo. Zimo - wan-
gla, durcham jeścia, chałów, do łuczby ksióżków. Mniast 
jich dało skrypty drukowane na powiyłaczach, na lichym, 
gazytowym papsiyrze. Rozszarpywelim je na kawałki, by 
łobdzielić jak najwiancy sztudentów narazki. Tymi kawałkami 
sia wymniynielim. Jeście było na cydelki, jak wew wojna. 
Profesory przyjecheli do powojannygo Gdańska zes różnych 
strónów. Jedne zes Lwowa, inksze zes Wilna, chtórne to 
mniasta po wojnie Polsce zabreli Ruski. Te zes za Buga ga-
deli inkszo mowo, niż żam był nawykły na Kociewiu czuć. 

Taki prof. Włodzimierz Mozołowski na ta mniara wy
kładał biochemia, a jak żam sia wiele lat pózny dowiedział, 
wew młodości był dowódco ochróny przyboczny marszał
ka Polski Józefa Piłsudskiego. Prof. Hiller, co wykładał hi-
stologia, przyjechał direkt zes Uniwersytetu im. Stefana 
Batorego wew Wilnie. Eszcze wiela inkszych profesorów 
było dla nas walnie achtownymi fsigurami. 

Wew tamtach latach 1951-1955 mniasto Gdańsk dur
cham było gruzowiskam. Całe firtle stojeli wypalóne. Łuli-
ce zawalone gruzami, kościóły bez wieżów i szybów. My 
sztudenty, robotniki stoczniowe, łurzandniki musielim raz 
wew tydziań zes szypo, motykó abo gołymi rancami 
uprzóntać gruzowiska. 

Najwiancy nas młodych jadowjiło gadanie o wyższo
ści socjalizmu, chtórny Polska u boku ZSRR rzykómo bu
dowała, nad kapsitalizmam zapamniantanym bez naszych 
rodzicieli i nas sómych sprzed wojny. Wew śwanta 1 Maja 
i rocznice Rewolucji Październikowej musielim łazić wew 
pochodach, przed tankam co łostał sia po wojnie, i trybu
no honorowo. Działacze partyjne, agitatory wtykeli nóm 
wew rance knuple zes szturmówkami i kazeli krzyczyć raz: 
Stalin! Kiedy indzij: Niech żyje! Eszcze indzij: Rance precz 
łod Korei! Toć sóm żam był łod 1948 roku wew ZMP. Łazi-
łóm wew czerwónym szlipsie, choć wew środźku sia wy 
mnie burzyło, kipsiało, jadowjiło. Pamniantóm, jak żam jed-
ny niydzieli musiał pojechać autam zes działaczam partyj
nym na kaszubska wiocha, do Sierakowic, agitować zebra
nych wew szkólny zali mniejscowych gburczaków do 
roboty wew kopalniach wangla na Szlónsku. Zachwalałóm 
jim jaka to fejn robota, jak sia lónuje, jak je hónorowa dla 
młodych gburów. Nie zabaczyłóm, jak sia na mnie spode 
łba gapsili. 
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Rok żałoby i nadziei 

Drugi rok sztudyrowania rozpoczón sia pochówka
mi. Wpsiyrw wew październiku 1952 roku raptam 
umer mój dobrodziej Arnold Herrmann. Na jego 

pogrzyb nie móg żam pojechać, bo był mus socjalistyczny 
dyscypliny sztudyrowania. Starosta roku wej nie dał mnie 
fraj. Łopłaksiwałóm umertygo sóm jedan. 

Drugi umer nasz dziekan, twórca oddziału stomatolo
gicznego, prof. Stanisław Bloch. Za jego zarkom szło na 
smyntarz tysiónce pogrzabników. Szczyrze go łopłasksi-
welim. 

Wew marcu 1953 roku, mnianowany łojcam narodów, 
umer Stalin. Przed jego fotografko łobindowano czarno 
szlejfko, co stojała wew paradny zali uczelni, warty hono
rowe trzymeli bez dni i noce: profesory, dochtory, asysten-
ty, zetempowce, sztudenty, partyjniaki, psielangniarki i tak 
wew koło Macieju. Delegacyje składeli pod fotko krance, 
rychle kwsiatów i wpsisyweli sia do ksiónżki. Wiela lu
dzióm zlejciał, po śmniyrci tyrana, klakot zes syrca. Co chto 
myślał, tego nie dało sia łodgadnónć. Po tych dniach żało
by cośki sia wew lufcie łodmniyniło. 

Jako pusiyrota, bez całki czas sztudyrowania dostawa-
łóm co rok skierowania na wczasy. Wew tamtych latach 
wew starych ladach Trójmiasta dało uż kupsić bestre sztry-
fle wew paski, kratki abo kwsiatki, chodaki na dyki, świński 
skórze i bestre szlipsy. Haleli je zes krajów dymokratycz-
nych polskie marynarze. Nastała moda na długie klatry, co 
je mnianoweli plerezy. Zes ryradłów bez całkę noce dało 
czuć moderna muzyka boogie-woogie. Nadawało jo Radio 
Luksemburg. Tedy żeśma na wczasach walnie całke noce 
dynili różne wygiby przy muzyce. 

Chwadko mniynyli sztyry lata bez chtórne dojrzewelim 
do fachu i sómodziylnygo życia, jak te eltki na drzywie. 
Niechtórne uż chwadzi pospadyweli. Na ta mniara nasz 
kamrat Kaźmniyrz - bosman marynarki wojennej - chtórny 
nie wytrzymał sztudyrowania i zastrzelił zes pistoly, co nie 
była zabawko na cynkapki, ale rychtych wojskowe pisto-
lo, wpsiyrw swojego dziewczaka wew cióży i sómygo sie-
bia. Inksze pożanili sia i łodeszli precz. Eszcze inksze do-
steli: suchotów, kiła albo byli zgniłe do łuczby. Ja nigdy sia 
nie manygowałóm. Na łostaciek łostało nas 143. Tyle je 
nas łodebranych bez fotografa na fotce, co sia mnianuje 
zes francuska Tableau. 

Ja jezdóm całke życie rad, że nie łostawziłom swojygo 
dobrodziyja Arnolda Herrmanna wew sztychu. 

Uż zes dyplómam dentysty wew taszy, 21 lat stary, po
jechałóm na moje łostatne wczasy do Kudowy. Tamój żam 
na jednym zes kóncertów wew psijalni wody mineralny, 
poczuł śpsiywy. To byli te sóme melodyje Szopena, chtór
ne żam łónygdaj czuł wew pómniyszkaniu mniamniecky-
ego dentysty. Tera śpsiywał je młody forszowny dziew-
czak, ozuty wew długa do podłogi delija. Ta kobiyta łod 
zara srodze sia mnie wjidziała. Pómniyszkiwelim wew tym 
sómym dómu wczasowym FWP „Jagoda". Uż dziań pózny, 
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po frysztyku, poznelim sia jak grelim zes inkszymi kamrata
mi i dziewczakami wew karty: szlónskiego skata i kociew-
ska baśka. Zes Kudowy łobadwa zes Zośkó - tak sia mnia-
nowała śpsiywaczka - wracelim bano do Oliwy, chdzie 
pómniyszkiwelim, jano kóżde wew inkszym firtlu. 

Jasianió żam musiał eszcze, jak wszistke młode denty
sty, stanónć na kómysyji pracy. Toć jeji czynnik społeczny 
tak wejta zagadał do mnie: 

- Sóta młody i kawalyram, a łojczyzna je wew potrzy-
bie. Ludzióm na wiochach boló kły. Wysztafsiyrowała was 
Polska Ludowa, tedy sóta dłużne Polsce. Kierują was do 
roboty na trzy lata na Ruchóme Ambulanse Dentystyczne 
wew Bygdoszczy. Weźta tyn tu nakaz pracy i przeczytajta, 
co na wyszu stoji napsisane. 

Na cydelku stojało tak napsisane: Chto sia {uchyli 
lod podjańcia roboty bańdzie zaszperowany bez pu roku 
wew wianzianiu i ukarany sztrafo grzywny równy pu-
roczny zapłaty. 

Psiyrwsza robota 

Na poczóntku stycznia 1956 roku spakowałóm swój 
kuferek, wziónóm koło co łostało sprzed wojny po 
Numertym łojcu, pożegnałóm sia zes Zośko i bano 

pojechałóm do Bygdoszczy. Tamój zameldował żam sia u kie
rowniczki Ruchómych Ambulansów Dentystycznych, pani 
Ireny Sobocińskiej, gdowy po lykarzu. Ona wejta tak mnie 
zagadała: 

- Toć mómy dwa zorty ambulansów. Jedne to te 
szwedzkie busy zes ełekstryczno bórmaszyno, zeslam ji 
wodo zes kranu wew środźku. Só uż obłożóne bez star
szych dentystów. Drugie só zes demobziłu wojskowygo. 
Majó zesel zes rurków blaszanych, bórmaszyna do tram-
pania, dwa baniaki na woda i kubełek na brudna woda. 

Pómiyszkanie ji jizba robocza musita so sóm znalyźć. 
Dóm wóm wykaz wiochów wew Borach Tucholskich, na 
Kociewiu ji na Kujawach. 

Jak wiyta eszcze durchan dyruje akcja elektryfsikacji 
wsiów. Tedy wpsiyrw nabierzta wprawa wew rwaniu kłów. 
Plómbować bańdzieta zamanówszy, jano za dnia, póki je 
widno. Tera dni só krótke. Rwać możeta i przy petrolce. 
Sóta miody i mocny. Jim cianższy poczóntek, tym bańdzie 
wóm zawdi jano lekci i lepsi. 

Jutro autam zawiezo wóm graty zes Bygdoszczy do 
Żalna wew Borach Tucholskich. 

Noc żam przespał wew hotelu dworcowym. Ryno spa
kowałóm kistki i swoje koło na odkryta platforma wojsko
wy cianżarówki. Wew szoferce dało jano plac dla szofera ji 
moji pomocy dentystyczny. Była nió gdowa po przedwo-
jannym dentyście, Helena Blechman. Przy psiantnaście-
gradowym mrozie jachał żam kele 90 km precz łod Byg
doszczy. Zes zimna dycht żam zesztywniał. Gorónca arbata 
wypsita u sołtysa Żalna postawziła mnie znówki na szpy-
ty. Sołtys łobzorgował nóm jizba robocza. Mnielim robzić 
łod zara, bo ludność ciyrpsi na ból kłów i nigdy eszcze nie 
widziała dentysty. Zala była niedogrzana. Sołtys przydzie
lił po pu kubełka wangla i klafta drewków do kachlowygo 
psieca na całki dziań. Denatury do gotowania na kocherku 
brudnych cangów, jigłów, szklanych szpryców typu „Re
kord" dostelim jano pu litra na tydziań. Wew roboczy jizbie 
rozłożyła so łóżko polowe i bety moja pómoc. Ja żam polaz 
na wiocha szukać, za psiynióndze, pómniyszkania. Pod 
wieczerz znalazłóm wew chabecie na rozstaju izba u gbura 
Lewandowskiego. Moja izba była niełogrzana. Gospodarz 
hajcował jano wew jedny jizbie, chdzie wszystkie: lólki, 

rodziciele i psiańć dzieciów speli. Tedy na sztrozaku, pod 
pluchami przeleżał żam całka psiyrwsza noc bez zmrużynia 
ślypsiów. Szpyty grzałóm so kruko fol goróncy wody. Po 
głowie łazili mnie mory. Zamanówszy przelejciał po moji muć-
ce, ciepłymi pytkami myszor, chtórny zes swojo rodzinko 
rómlował, gnabrował i szrótował żyto, co stajało wew mnie-
chach wew nórtach jizby. Tak chłopy ukrywali zboże przed 
musowo dostawo dla państwa. 

Ryno przyszedł żam pod dóm Gminny Rady Narodo
wej, chdzie uż wew raji stojeli ludzie. Obute byli wew kożu
chy. Niechtórne mnieli oszadziałe wónsy. Gbury byli wew 
wywiksowanych czarno gutalino kropówkach na gyrach. 
Gburki ochendożóne wew kece i wełniane, bestre chusty 
obute na głowach i puklach. Dzieciaki pochlipsiweli zes 
ztracha. 

Jak żam roztworzył dzwiyrze, na chtórnych wisiał cyde-
lek napsisany bez sołtysa: „Dentysta przyjmuje co dzień 
od godz. 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00", wew 
lufcie wyniuchałóm kawa zes bónków. Stara pómoc denty
styczna potrawsiła wyrychtować frysztak i jizba robocza 
na czas. Szluk ciepły kawy zes taski rozgrzał mnie i nacza-
lim robota. 

Wew akademiji nawykły byłóm do roboty na zeslu 
unrowskim. Był fest zes żelaza i nie ruchał sia przy ción-
gnianiu kłów. Tyn mój zes rurków, jak żam sia jano zaper, 
ślizgał sia po wybónrowany podłodze, jak sanki po śmnie-
gu, razam zes przykutym do niygo nieszczaśnikam. Nie miał 
recht dentysta Herrmann mówiónc, że nie banda musiał 
trampać na stary bórmaszynie. 

Psiyrwszy pacjant gbur, dróngal, miał spuchnianta 
baka. Jak żam jano pocióngnył kieł cangami, ón wejta wrza-
snył, a stora wyprysła na podłoga. Wew jizbie zniknół duft 
kawy, a pod dżwiyrzami raja do dentysty zmalała o pu. 

Kele pu drogi uż musielim zapalić petrolka na okowita, 
bo było ciamno. Tedy zrobilim szlus zes roboto, a ja poje-
chałóm na kole do Tucholi kupsić wew składach jeścia na 
całki tydziań. Wew składzie rzeźnika dało eszcze wursztów, 
co je rzucili na Sylwestra łóńskiego roku. Kupsiłóm tedy: 
flajszka, leberka i blutka. Eszcze dwa fónty gnatów na pa-
rzybroda i fónt zylcy. Wew kolónialce: farina, arbata, kafe-
szrot, skómbria wew tómacie i kómpoty zes brzadu. O ma
sło, glómza, mlyko i jaja zorgoweli dla nas gburki. Przed 
śwanty to haleli nóm: kuraka, ganś, a zamanówszy i guła. 
Wew tamtych latach nie dało dostawców towarów do skła-
dów, jano zes magazynów rzuceli na lady to, co nie wy-
wieźli do Rusków. Zes fol taszo wiankszość drogi do dóm 
musiałóm lyźć na piechty zes kołom na puklu, bo łod sro-
gygo mrozu wew trybach zamarzł smar. 

Tak żam łuczónc sia fachu i życia dotrzymałóm do so
boty. Wew każda sobota jechałóm bano do moji Zośki, za 

i chtórno było mnie skómo. Ona była srodze robotna. Jak 
zmniarkowała, że marzna, usztrykowała mnie zes owczy 
wełny swyter, sztryfle, szala, bauce na rance. Toć jak inksze 
kobiyty zes za Buga wew tamtych czasach potrafsiła hyklo-
wać, narzóndzać, prać, płatować wszelkie chały. Żadny ro
boty do dziś dnia sia nie boji. Sztudyrowała eszcze na dwóch 
wydziałach wew Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
wew Sopocie: śpsiyw solowy i tuczyła sia na szkólna. 

Szło do wiosny. Zes ambulansam przecióngał żam sia 
co trzy mniesiónce zes wiochy do wiochy. Nałuczóny pro
tetyki - durcham mniałóm wew pamniańci co Herrmann 
gadał, że najwiancy wart je kieł, chtórny brakuje wew gam-
bie. Tedy naczałóm robjić korónki na kły. Klepał żam je na 

i kikucie zes gusu mnianowanym mellotam, co sia topsił uż 
wew temperaturze 80° C na flamce świycy. Gliza zes stali 



łobklepsiwało sia młoteczkam tak długo jaż przybrała kształt 
kła. Toć sóm wejta świycił żarn wew ślypsia ludzióm swojó 
korónko łod Herrmanna. Tedy wszistke chcieli mnieć wew 
gambie kieł, jaki ma dentysta. Ksióndz proboszcz, chtór-
nymu faszysty wew lagrze Dachau połómeli na przodźku 
kły. I sołtys i mlykarz i szkólna, bogatsze gbury i gburki tyż. 
Za to wszistke musieli extra płacić. Rwanie i plombowanie 
wsiowe ludzie mnieli za darmocha, zes ubezpieczalni. Tedy 
mnie sia lónowała ta extra robota. 

Chwacko łuzbziyrelim psiyniandzy, co haleli na ancug 
ji wesele zes Zośkó. Po roczny tułaczce pobrelim sia wew 
katedrze oliwski. 

Wew nasza podróż poślubna pojechelim do Kijewa 
Królewskiego na Kujawach, chdzie żam wew szkole zes 
ambulansam stojał. Wew lutowy dziań łodhalał nas zes 
bany do dóm, zaprzangniantymi wew dwa kónie, blisale, 
łobwieszóne zwónkami, kuczer mój pacjent. Wew naszy 
izbie, na górze szkoły, stajało jedno śpsitalne łóżko, stół szty-
rokanciasty i dwa szymle. Wew nórcie był kachlowi psiec. 
Zes łokna drugygo psiantra dało widać kujawskie ośmniy-
żóne, rozciangniante po horyzont - nagie jak my - pola. 
Óne widzieli sia nóm lepsi niż niejedny parze, co pojechała 
wew mniesiónc miodowy do ciepłych krajów, na ta miara 
Wyspy Kanaryjskie. 

Dziawiańć mniesiancy późny, wew listopadzie 1957 
roku, urodziła sia nóm córa. 

Toć tera sia wszystko poprzestanie! 

Łónygo lata, jak uż Zośka była przy nadziej i, roz-
bjilim wew Czarżu kele Chełmna. Zośka robiła za 
pómoc dentystyczna przy mnie. Nałożny byłóm 

do widoku dykich kobiytów. Jednego letnygo dnia, uż łod 
ryna dało wew lufcie sroga gorónc. Dni byli długe. Zośka 
ustawiała wew nórtach jizbi durham wyże kwiaty. Byli to 
margerytki, modraki abo patrzy panny bez płot. Takie jakie 
na łónkach abo wew zbożach czy lesie kwitli. 

Obadwa bylim zorgowne i szparowelim psiynióndze, 
aby kupsić pómniyszkanie wew mnieście. Zośka była cha-
rakterna i nie chciała ani dziań dłuży, niż mus, na wiosze 
łostać. 

Kele maltychu naczało sia łyskać. Dziań przeszedł wew 
noc. Raptam pod nasza chałupa zes chłopam i dyko kobiy-
to, cióngnióny przez szkapa, dokart. Łobadwa, pu żywe, 
wlecieli do izby. Kobiyta trzymała sia za baka i durham 
pojankiwała: 

- Boli, boli... ratuj mnie, panie lekarzu! Uż wolałóm 
bym łurodzić, niż ciyrpsić łod bólu kła. 

- Toć niech no pani roztworzy gamba - rzekłom ji ło-
baczyłóm dolny kieł móndrości, co knap wystawał zes czer-
wónygo, łopuchniantygo dziósła. Dziuknyłóm jó jigło ji 
szpryca fol środka znieczulajóncygo wpuściłóm do dziury 
nerwu żuchwowego. Ból ustał. Tedy óna rozwarła gyri ji 
zes narzóndów rodnych wyjrzała łypytynka niemowlaka. 

Wej, Zośka zara chwyciła za pupa tylyfónu i wezwała 
pogotowie zes Chełmna. Zanim óni, wew ta nawałnica, co 
sia rozpantała, przyjechali, długo dyrowało. Ja chwyciłóm 
niemowlaka wew łobadwa rance. Urżnyłóm nożyczkami 
pampowina, zabindowałóm koniuszek nitko do szycia dzio-
słów, co żam mniał pod ranko. Dałóm klapsa wew kuper ji 
knyrps zaryczał psiyrwszy raz ludzkim głosam. Tedy jego 
rodzicielka rzekła do mnie, że uż na dokarcie uszli ji wody 
płodowe, a tan knyrps, co tak letko wyszed, je jedenastym 

dzieciakam wew rodzinie. Uż nie wyrywałóm jej kła, jano 
dałóm środzie przeciwbólowy łod POLPHARMY. Eszcze 
walna chwsiłka czekelim na pogotowie, chtórne zabrało 
mama zes nowonarodzonym do śpsitala. 

Jak żam sztudyrował, zamanówsze chodziłóm zes star
szym kamratam na dyżury na łoddział położniczy wew śpsi-
talu gdańskim. Ón redził mnie, że lónuje sia ostać akusze-
rem. Terazki byłóm mu za ta rada wdzienczny. 

Toć tedy po tych utrapieniach łusiedlim sia zes Zośko 
dychy zarachowane. Na dworzu durham łyskało sia, walili 
psioryny i lał deszcz. Nawet kejtry nie wyleźli zes swoich 
budów. 

Za tydzień łostelim zaproszóne na chrzciny, za chrzest
ne. Kupsilim naszemu chrzestnemu złota ketka zes menda-
likam. Na jimnie dostał Jón. Żyje do dziś. Je nadwiślań
skim, kociewskim gburam. 

Normy 

Wew tamtych latach dało wszandzie rozmaite nor
my. Dla dentystów tyż wejta. Za muster był ru
ski Stachanow abo polski sztygar Pstrowski. 

Dało na ta miara: dzianna, mniesiaczna, roczna norma wy
rwanych abo zblómbowanych kłów. Jak brukowało cho
rych, bo chłopy byli wew polu, wpsisywałóm do zeszytu 
abo na apartnych wyszach nazwiska mojich krewniaków, 
kamratów, szkólnych, znajomków, sómsiadów, co by nor
ma sia zgadzała. Dało tyż inksze normy. Na ta miara przy
dzielónych jigłów, szpryców szklanych wielokrotnego użyt
ku, bórków, denatury... 

Tedy moralnie żam był niemniyrny. Dziukać brudno ji-
glo i znieczulać, a może i zarazić przy rwaniu kła, czy rwać 
bez znieczulynia? Jak rwałóm na żywca, ludzie derli sia zes 
bólu wew niebogłosy. Na ściankach dómu wew chtórnym 
robjiłóm psiseli: „Nie jidźta do dentysty, bo to je rakarz!". 

Rychtych zmoró byli wioskowe kowale. Nim dało Ru
chome Ambulanse Dentystyczne, ludzie szli zes bolón-
cym kłem do kowala. Tamój, łowinianto na drut szmatko 
zamaczano wew stanżónym kwasie sólnym, chtórnym ko
wal czyścił kopyta konióm przed podkuciam podkowy huf-
nalami, ciyrpsióncamu smarował chory i sómsiadnie kły. 
Za chwiłka tak łotruty nerw przestał boleć. Kwas jednako 
poparzył dziąsło, Janczyk, baki i rozpuścił szkliwo. Kły sta-
weli sia mniantke jak zes górny. Byli dycht łodkalkowane. 
Wew gambie łosteli jano pniaki. Wiele dzieciom musiałóm 
wyrywać wszistke pniaki. Uż za młodu łosteli bez kłów. To 
była tyż norma łonygdejszych lat. 

Narodziny Ewki 

Wnetki i my dostelim dziecko. Zośka urodziła Ewka 
wew śpsitalu wew Chełmnie kele Wisły. Moja 
kierowniczka wew nagroda za to, że na jej ambu

lansach urodził sia psiyrwszy dzieciak, dała nóm robota ji 
pómniyszkanie wew Ostromecku. Tamój, niedalek Byd
goszczy, stojeli dwa pałace. Starszy i nowszy. Powstali wew 
XVIII wieku dzianki dziedzicowi, jaśnie panu Pawłowi Mo
stowskiemu. A miasteczko mianowane było gniazdam 
oświecenia polskiego wew chtórnym żyli kele sia Żydy, 
Polaki i Mniamcy. Do końca drugi wojny światowy póm-
niyszkiwał wew pałacach hitlerowski namiestnik Bydgosz
czy, von Alvensleben. Po wojnie była tamuj szkoła i bursa 
dla głuchóniamych dzieciów. 



Nasze graty łustawzilim wew jizbie, co była łónygdaj 
łogrodam zimowym zes widokam na stary park. Czego ta-
mój nie dało? Po psiyrwsze - elektryka do bormaszyny, 
ciepła i zimna woda zes kranu. Zesel dentystyczny stojał 
pod rychtych palmo. Ściany byli zes białych kachelków. 
Zes ściany żgała zes kuprowy lwi gamby woda. Pod poso-
wó rós bluszcz. 

Wiankszość pacjentów to byli dzieci niemowe, jejich 
szkólne i ludzie zes miasteczka. Musiałóm sia nauczyć 
mowy na migi. Lubiłóm ta robota. Nie byli frechowne, nie 
gadeli, nie płakali jak insze, zdrowe dzieci. 

Wew starszym pałacu dzieciaki mnieli swoje warsztaty, 
chdzie łuczyli sia fachu. Dziewczynki na kraczki i bindowa-
nia ksióżków, a knapy stolarki i szefcowania. 

Po robocie chodzili zes Zośko i Ewko na rance po par
ku, łónkach i gajach. Jesianio zbziyrelim grzyby: kurzajki, 
pampki, rycki. Wew błotach rybnych, co tamuj byli łod 
zawdi, poprzedzielanych szandorami zes drewna, jazami, 
śluzami dało fol rybów. Halało zamoczyć wandka, a za chw-
siłka pos woda zanurzało sia płytko. Na haczyku zadyndał 
łokónek, klinek, płotka abo insza plujka, co jo na patelni wew 
łoleju ubrónilim i na maltych abo wieczerz zes smako zjedli. 

Zośce brukowało dużego mniasta ze szalami kóncyrto-
wymi. Chciała śpsiywać, stawać do konkursów muzycz
nych, wysztafsiyrować córa, co rosła jak na młodziach. 

Po poznańskim czerwcu 1956 i ruchawkach robotni
ków nasteli rzóndy Gomułki. Nie zabacza końca jego rzón-
dów. Był grudzień 1970 roku. Tedy to uż łod 1958 roku 
pómniyszkiwelim wew Oliwie kele katedry, a robota mnia-
łóm wew Gdyni Orłowie, chdzie żam bez sztyrdzieści lat do 
emerytury robił. Do łośrodźka zdrowia zlejtywali sia prosto 
zes gdyńskich łuliców pobite bez ZOMO ludzie. Mnieli 
półómane kły, rance, spuchniante baki. Wszistke lekarze 
mnielim fol roboty. 

Nasteli czasy Gierka. Za pożyczóne psiynióndze do-
stelim kupsić lepszego jeścia, chałów i materiałów denty

stycznych. Na ta miara zes Austrii dało kupsić łod firmy 
„Plater" zes Wiednia psiece elektryczne do gusu mostów ji 
protyzów szkieletowych, masy silikonowe, do abdruków 
abo fejn plomby. 

I wew naszy rodzinie wiele dobrego sia działo. Zośka 
wygrywała psiyrwsze nagrody na konkursach śpsiywa-
czych wew Warszawie i wew s'Hertogenbosch wew Ho
landii. Śpsiywała wew całkim śwecie. Wew jej szpury po
szła nasza córa, chtórna wygrywała konkursy muzyczne, 
jako że gra na klawikordzie. Była psiyrwsza wew Vercelli 
wew Włochach, wew Bordeaux wew Francji i najlepszo 
Polko na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
im. Fr. Chopina wew Warszawie. 

I nówki stoczniowcy łotrzośli sia zes wyzysku rodzi-
mygo i radzieckiego. Utworzyli Solidarność. Dzianki ni żyje 
sia nóm, co przepowiedziała moja psiyrwsza kierowniczka 
zes ambulansów, durham lekci i lepsi. RAD-y łosteli zlikwi
dowane za Gierka. My stare weterany zes Wybrzeża eszcze 
durham - latoś siódmy uż raz - spotykómy sia na malty-
chu wew Grand Hotelu wew Sopocie i zes tansknotó 
wspómninómy nasze młode lata. 

Toć wejta tedy, chdy tak tera siedzą, jak łónygdaj den
tysta Arnold Herrmann, wew polstrowanym echt skóro 
meslu i mniarkuja jak zes sómsiedni izby da czuć bambnia-
nie na klawikordzie naszych obydwóch wnuczków: Justy
ny i Marysi, myślą so: ta Szopen, co jego grajo na sztyry 
rance, uż na fest przyklyjył sia do mnie. Toż wszistke szty
ry dziewczaki só mojim najwiankszym szczańściam wew 
życiu. 

Po tym jak łońskygo roku syrce mnie na chwiłka sta-
nyło, wszczep durham przy zyciu trzymajó mnie pyle 
zes POLPHARMY. Para razy na dziań wyhalóm so po 
jedny zes bystrych szachtelków. Przypomninajó mnie 
o tym, jak żam był małym gzubam i dla Mniamca Kurta 
Boskampa wew Starogardzie je wew szkole składałóm. 
Jó! Tedy tak je rychtych ! 

Słówka kociewskie użyte w tekście 

A. abdruki - wyciski, achtowny - szanowny, ancug - ubra
nie, garnitur, antrejka - przedpokój, augustki - jabłka 
sierpniowe; 

B. bestro - kolorowo, barwnie; 

C. chały - ubrania, chodaki - buty, chwadko - szybko, 
cydelek - kartka, cynkapki - kapiszony, czuć - słyszeć; 

D. delija - suknia, direkt - bezpośrednio, durcham - stale, 
dyki — gruby, dynić — tańczyć, dziewczak — dziewczyna; 

E. eltka - dojrzewający owoc, erbnąć - odziedziczyć; 

F. fest - mocno, firtel - dzielnica, forszowny - przystojny, 
fraj - wolny, frysztyk - śniadanie, fsigura - postać; 

G. gapsić - wpatrywać, gburczak - syn chłopa; 

H. halać - przynieść, starczyć; 

I. inksze - inne 

J. jadowjić - złościć; 

K. knabas - młodzieniec, kele - około, kamrat - kolega, 
klatry - włosy, kły - zęby, knupel - patyk, drzewce, kón-
da - pacjent, klient, klakot - kamień, kranc - wieniec, 

L. lónować sia - opłacać się, luft - powietrze; 

Ł. łobindować - przewiązać, łodebrać - sfotografować, 
łónygdaj - ongiś; 

M. manygować - lenić się, mnianować - nazywać, mus 

- obowiązek; 

N. narazki — naraz; 

O. ozuty - odziany; 

P. paradna - wystawna, pistola - pistolet; 
R. redzić - radzić, raptam - nagle, rodziciele - rodzice, 

rychel - wiązanka; 

S. szlejfka - wstążka, szlips - krawat, stara lada - komis, 
srodze - bardzo, sztrafa - kara, sztudyrowanie - stu
diowanie, sztych - zawieść nadzieję; 

T. tank - czołg, tasza — kieszeń; 

W. walnie - wielce, wej - patrz, wtykać - wciskać, wygiby 
- figury taneczne; 

Z. zahaczyć - zapomnieć, zala - sala, zarek - trumna, 
zaszperować - uwięzić, zgniły - leniwy. 



Tu w kojczyku z ramion matki 
Wyruszyłem w swoją drogę, 
Bo wierzyłem, że jak słońce 
Do poranka wrócić mogę. 

T e słowa wier
sza Zygmun
ta Bukowskiego 

widnieją na kamieniu 
upamiętniającym miej
sce urodzenia poety 
i rzeźbiarza, postawio
nym w Wysinie na po
zostałościach funda
mentów nie istniejącego 
już domostwa. Kamień 
ów stanął na terenie go
spodarstwa pana Wła
dysława Myszkra obok 
stawku, przy polnej dro
dze, którą turyści podą
żają do urokliwego Je
ziora Starowieckiego. 

BRONISŁAWA KLEINZELLER 

W trzydziestolecie 
twórczości 

Tu w pogodne sobotnie popołudnie 9 lipca 2005 roku 
odbyła się kameralna uroczystość odsłonięcia głazu. Był 
sam artysta z liczną rodziną kilku przyjaciół, przesympa
tyczni gospodarze i gromadka letników. Po serdecznym po
witaniu i symbolicznym przecięciu wstęgi z piękną recyta
cją wiersza poety wystąpiła jego urocza wnuczka Kasia, 
potem usłyszeliśmy jeszcze jeden z wierszy w wykonaniu 
autora. Chcąc przybliżyć okolicznym mieszkańcom i gosz
czącym tutaj urlopowiczom własną twórczość, Zygmunt 
Bukowski przekazał państwu Myszkrom kilka tomików swo-
jej poezji, zbiór autobiograficznych opowiadań „Zielony 
kuferek" i album rzeźby. 

Trzy uczestniczące w spotkaniu pokolenia z zainte
resowaniem oglądały porosłe murawą i brzozami ślady 
toczącego się tu przed 70 laty życia. Starsi przywoły
wali z pamięci obrazy przeszłości i snuli opowieści, młod
si słuchali z uwagą i próbowali wyobrazić sobie wspo
minane przez seniorów chwile. Łagodna letnia aura 
sprzyjała swobodnej i serdecznej atmosferze pikniku. 
Nie zabrakło też napojów, swojskich kuchów upieczonych 
przez panie z rodziny specjalnie na tę okazję, a także prze
kąsek z grilla i kiełbaski skwierczącej przy wieczornym 
ognisku. 

„I ja tam byłam, miód i wino piłam..." i jestem prze
konana, że zdarzenia owego przepięknego lipcowego 
dnia i ten malowniczy zakątek ukochanego przez twór
cę ojczystego Kociewia pozostaną na długo jako dobre 
wspomnienie w pamięci wszystkich uczestników uro
czystości. 

BOŻENA RONOWSKA 

Wiersze nowe 

Senne krokusy 

Z popiołów 
Rozpylanych przez podmuchy 
Narodziła się tęcza 

Na rozpalonym zimnie 
Zatrzepotała 
Motylimi skrzydłami 
Jakby potrzebowała 
Dźwignąć się 
Do lotu 

Uskrzydlona wspaniałością 
Uwalnia światłość 
Przesyconą Zmartwychwstaniem 

Klucz dzikich gęsi 

Dziewicze ciepło 
Tarmoszone 
Przez oziębłe wiatry 
Poczęło wirować 
Głębią 
Wyzwolonych wrzasków 

Obłoki rozwarły się 
Ukazując 
Srebrny pył 
Rozsypany na błękicie 
Kołujący 
Niczym wstążka 
Zerwana 
Z warkocza dziewczyny 



ANDRZEJ GRZYB 

Nowości na regionalnej półce 

Historia Skórcza 

Ludy, plemiona, ich kultury są kruche, przemijają nie 
bez śladu. Pozostają po nich wykarczowane pola, 
sposoby uprawiania ziemi, paleniska, groby, ruiny 

budowli, szlaki komunikacyjne, na których powstaje nowe 
życie, nowe kultury. Im bliżej naszych czasów, tym jaśniej 
widać przeszłość ludzkiego trwania. 

Wpierw pochwalić trzeba, bez przesady biorącej się ze 
znajomości, ogrom i skrupulatność pracy autora, obywa
tela zasłużonego w wielu dziedzinach i burmistrza Skórcza. 

Dokumenty źródłowe i serce wielkie dla miasteczka, 
którego korzenie sięgają czasów tak zamierzchłych, że 
mitycznych, imponuje i zachęca do lektury. 

Nie ma wielkiej i ogólnej historii Pomorza, Polski i sze
rzej świata bez historii szczegółowej albo lepiej, szczegól
nej, w której zdarzenia powszednie z pozoru, niewiele zna
czące, jak się okazuje tworzą nie tylko tło, ale są ważnym 
fragmentem esencji całości. 

Tę historię miasta czyta się jak esej i to literackie okre
ślenie przywołuję jako zaletę, ważną, w niczym nie umniej
szającą powagi i wartości dzieła. 

Alojzy Kosecki, Rafał Kosecki, Dzieje Skórcza, Skórcz 2005, 
s. 264, il. 

Opisanie piaseckiego fenomenu 

Dalekim od oceniania jakiejkolwiek książki. Co naj-
wyżej gotów jestem napisać o którejś pozycji no-
wo-wydanej kilka słów, odnotowując jej narodzi

ny i polecając ją czytelnikom. Książkę Jana Ejankowskiego 
„Kult Matki Bożej Piaseckiej na Pomorzu a szczególnie na 
Kociewiu" polecam z radością, bo jest dokumentacją so
lidnej, ważnej, by nie powiedzieć, wielkiej pracy księdza 
prałata doktora Kazimierza Myszkowskiego i Jana Ejan
kowskiego dla kultury Kociewia i kultu Matki Boskiej 
Piaseckiej. 

W tym roku odbył się XII Przegląd Kociewskich Ze
społów Folklorystycznych ku Czci Władczyni Kociewia 
- dedykowany Janowi Pawłowi II i I Międzynarodowy Prze
gląd Zespołów Folklorystycznych Pomorza i Krajów 
Nadbałtyckich, w tych dwóch dniach promowano nową 
książkę Jana Ejankowskiego. 

Znajdziemy w tej książce dzieje Piaseckiego Sanktu
arium, opis dokonań jego kustosza księdza prałata Kazi
mierza Myszkowskiego, niestrudzonego w głoszeniu kul
tu Maryjnego, człowieka, kapłana, miłośnika Kociewia. 
Poświęcenie, cierpliwe pokonywanie przeciwności, praca 
nie tylko dla parafii, ale dla Kociewia, praca przynosząca 
piękne owoce, mnożąca przyjaciół regionu, bogacąca jego 

kulturę - oto treść tej książki. A wszystko czynione 
w skromności, wspólnie z parafianami i grupą ludzi podob
nie zaangażowanych. 

Piaseczno, miejsce do którego pielgrzymuje się do 
Matki Boskiej i cudownej studzienki, miejsce, gdzie od 
wielu lat działa Muzeum Ruchu Ludowego, miejsce, 
gdzie kultywuje się tradycyjną kulturę Kociewia i Po
morza. W Piasecznie właśnie młodzi ludzie gwarą, śpie
wem, tańcem przypominają to, co w tradycji regionu 
ważne, pokazując, że Kociewie żyje w nich. Modląc się, 
rywalizując, bawiąc się, wzajem w sobie budzą wciąż na 
nowo miłość do Kociewia. 

Fenomen Piaseczna to bez wątpienia dzieło księdza 
prałata Kazimierza Myszkowskiego i Jana Ejankowskie
go. 

Jan Ejankowski, Kult Maiki Boskiej Piaseckiej na Pomorzu 
a szczególnie na Kociewiu (o twórczych dokonaniach księdza pra
łata dra Kazimierza Myszkowskiego w ciągu ostatnich lat), Piasecz
no 2005, s. 139, il. 

100 lat kociewskiej szkoły 

Szkołę w Mirotkach wybudowano w roku 1905. Tego 
roku jesienią na Kociewiu wybuchły strajki szkol

one, które były protestem przed wyrugowaniem 
języka polskiego ze szkół w zaborze pruskim. Niełatwy 
początek. 

Książka ta pięknie ukazuje 100 lat dziejów szkoły, a przy 
okazji wsi, dla której ta szkoła po dziś dzień jest też placów
ka edukacyjną, domem kultury i ośrodkiem życia społecz
nego. 

Warto zajrzeć do tego zwierciadła, w którym szczegół, 
początek roku szkolnego, wycieczka, Dzień Babci, czy wi
zyta Gościa i Przyjaciela, wypełnia istotne daty dla historii 
Pomorza i Polski. Piękna to summa i niewyczerpane źródło 
wiedzy dla historyków. 

Szkoła to nauczyciele i uczniowie, miejsce - budynek 
i tradycja. Jakże bogata, jak się okazuje i warta pamiętania. 
Nazwiska nauczycieli, którzy uczyli nie tylko przedmiotów 
obowiązkowych, ale jak żyć. Wychowawców, którzy byli 
przykładami postawy moralnej, autorytetami. Nazwiska 
uczniów, kolegów, przyjaciół. Nazwiska pracowników, ro
dziców, darczyńców. 

Wszyscy byliśmy uczniami szkoły podstawowej. Ucząc 
się, gromadząc w swoim umyśle podstawową wiedzę, wy
rastaliśmy z dzieciństwa. Na tym fundamencie z czasem 
w średnich i wyższych szkołach powstało to, co czyni z nas 
pełnego człowieka. 

Praca zbiorowa, Sto lat dziejów naszej szkoły, Mirotki 2005, 
s. 428, il. 
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Wiesława Brzoskowskiego 
najnowsze historie 

Wszystko jest regionalne i lokalne. Dzieje staro-
żytnych Greków pierwotnie to przecież regio-
nalna baśń, potem już historia, religia i kultura 

wreszcie, która, wchłaniając po drodze wiele, przerodziła 
się w to, co dzisiaj łącznie nazywamy kulturą Morza Śród
ziemnego, a w końcu kulturą Europy. 

Ma Kociewie w osobie Wiesława Brzoskowskiego dzie-
jopisa przedniego, który nasze regionalne piśmiennictwo 
pomnożył w roku 2005 wpierw „Dziejami Szczodrowa" i nim 
się tą pozycją dobrze nacieszyliśmy, następną, noszącą 
tytuł „60 lat naszej Spółdzielni". 

W „Dziejach Szczodrowa" pasjonat historii, nauczy
ciel, dyrektor, samorządowiec - Przewodniczący Rady Po
wiatu Starogardzkiego, poczynając od pradziejów, zebrał 
opartą na badaniach archeologicznych i dokumentach źró
dłowych wiedzę o wsi Szczodrowo i jej okolicach. Uczynił 
to w sposób ciekawy i fachowy, wszak z wykształcenia jest 
historykiem właśnie. Ślady materialne, dokumenty, ludzie, 
wszystko to opisane z nieukrywaną miłością do swojej „ma
łej ojczyzny", ot, zwyczajnie, barwnym językiem. To na
prawdę dobry przykład utrwalania i popularyzacji hi
storii. Nie tylko współcześni mieszkańcy Szczodrowa 
i Skarszew otrzymali od autora ważny i piękny dar. Książ
ka ta przecież, jak każda tego typu, staje się niewyczer
panym źródłem dla kolejnych badaczy. Dla mnie osobi
ście ta książka będzie źródłem najmniej jednej pracy 
literackiej, baśni opartej na legendzie o dzięciole, który 
rozświetlił drewniany, szczodrowski kościół. Piękny to 
temat i już mnie pióro swędzi. 

Wiesław Brzoskowski, 
s. 184, il.. 

Dzieje Szczodrowa, Skarszewy 2005, 

Okazją do napisania przez Wiesława Brzoskowskie-
)go „60 lat naszej spółdzielni" była przypadająca 
na 13 lipca 2005 roku sześćdziesiąta rocznica po

wstania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" 
w Skarszewach. Opisanie tej spółdzielni od jej niełatwego, 
powojennego początku, niełatwego, ale jak się okazało 
szczęśliwego, bo spółdzielnia trwa i ma się wcale dobrze 
w warunkach wolnego rynku, to opisanie części historii 
miasta i gminy Skarszewy, dla której był i jest to ważny 
zakład pracy. Prezesi, zarządy, rady spółdzielni i jej pracow
nicy, uwikłanie w politykę, w pokrętną historię PRL-u i zwy
kła, niełatwa praca, dokumenty, zdjęcia, wszystko to 
sprawnie opisane, z rozwagą, choć tu i ówdzie, może 
i dobrze, z nutą osobistej, autorskiej refleksji, boć prze
cie pisze o sąsiadach i znajomych. Książka ta miała 
swoją premierę na wielkim święcie skarszewskiej spół
dzielni. Zaproszony przez niestrudzonego prezesa nad 
prezesami Pana Gerarda Grosza, byłem i specjałów od 
chleba przesmacznego po mięsiwka i napitki próbowa
łem. Sto lat dla spółdzielni, a autorowi gratulacje za ko
lejną, ważną publikację. 

Wiesław Brzoskowski, 60 lat naszej spółdzielni, Skarszewy 2005, 
s. 160, il.. 

Książka - laureat 
O Niecodzienniku pomorskim Andrzeja Grzyba już 

pisaliśmy w nr 4 (47). Dzisiaj z satysfakcją 
informujemy, że autor kolejnego zbioru wierszy 

i próz mniejszych został uhonorowany dwoma znaczącymi 
wyróżnieniami. 

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki przyznało 
Andrzejowi Grzybowi za tę książkę doroczną nagrodę 
honorową w kategorii prozy. Natomiast na VI Kościerskich 
Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2005", 
które odbyły się 5 sierpnia br., jury konkursu wydawnictw 
literatury pomorskiej również zaliczyło tę książkę do grupy 
publikacji nagrodzonych. Gratulujemy. 

Ze zbioru wybraliśmy dwa teksty do lektury. 

ANDRZEJ GRZYB 

Obrazek z Bobowa 

Staw przy polnej ścieżce jak 
szkaplerz błyszczy na jędrnej piersi 
zagonów 

Samotne drzewo pochyliło koronę 
między ukosem miedzy mozolnie wspinającej się 
w niebo 

Dom w wądole chyli wiśniową 
czapę dachu przed wieżą kościoła 

Można się domyślić że dzwon na Anioł Pański 
woła na przekór pyrkaniu traktora 
Można by to namalować 
w kolorach do przesady nierzeczywistych 
i powiesić obrazek jak należy 
na ścianie niepamięci 

W międzyczasie dzwon przebrzmi 
traktor ukryje się za pagórkiem 
słońce zajdzie 

Nic za chwilę nie będzie jak 
na tym obrazku 

sierpień 2001 

Patrzenie 
Pod lasem w niecce ugoru chroniony przez olchę 

i brzozę we wrzosowych sukniach podbitych ostrą zielenią 
tataraku rozglądał się dookoła odbitym chabrem nieba dziki 
staw. Opodal zmurszała jabłoń z wieńca skarlałych bzów 
wyświecała bielmem ociosanych kamieni. Minęło wiele 
dziesiątków lat, od kiedy ludzie stąd odeszli. 

Przysiadłem nad stawem na kikucie olszy. Patrzę w czarną 
źrenicę stawu. Staw patrzy na mnie. Tylko pozornie nic z tego 
nie wynika. Wyczekujemy. Patrzymy sobie w oczy. W każdym 
razie już wiemy, ja wcale nie bardziej niż on, że istniejemy, że 
odnaleźliśmy się, że spojrzymy sobie w oczy nie raz. 



Odnotowujemy kolejną książkę poetycką Zygmunta Bukowskiego, która zaświadcza o bogatej 
o dojrzałej twórczości autora. Zbiór wierszy wzbogaca o 88 utworów dorobek znaczącego w naszym 
regionie - i nie tylko - wrażliwego liryka i rzeźbiarza. 

Poniżej drukujemy część obszernej całości Posłowia omawianej książki. Tytuł fragmentu pochodzi 
od redakcji. 

DONAT NIEWIADOMSKI 

O przestrzeni życia 
W najnowszej edycji liryki Bukowskiego pocze-

sne miejsce znajdują wiersze, traktujące o prze-
strzeni życia prywatnego, a wśród nich o jej 

niezmiernie ważnym ogniwie - naturze. Artysta bardzo oso
biście zaznacza podmiotową więź, sympatię i współodczu-
wanie z biologicznym obszarem bytu. Przyroda z kolei za
urocza poetę kształtami i barwami, budzi radość istnienia 
{Dróżki uwielbione, W pałacu mego pola, Myśli w gości
nie). Twórca dogłębnie oddaje właściwości świata mate
rialnego, realistycznie, drobiazgowo opisuje poszczegól
ne, często drobne składniki natury, np. smółki, kolonię mchu, 
strumień. Bywa, iż przetwarza fizyczność tego świata przy 
pomocy powstających ze zmysłowego oglądu plastycznych 
metafor. Sięga też wielkich obiektów ogarniającego go wy
miaru rzeczywistości, szczególnie do słońca, postrzegając 
je jako dar samego Boga (Uwielbienie słońca). 

W poezji Bukowskiego nie ma zresztą w gruncie rzeczy 
pozareligijnego postrzegania natury, ten świat istnieje pod 
patronatem „szczodrobliwego" Stwórcy, autor ujawnia zaś 
duchowość przyrody i uwzniośla ją przez słownictwo za
czerpnięte z liturgii (Z ranną zorzą, Zaborcze ciemności). 
W utworach o zakroju eschatologicznym pragnie przenie
sienia ziemskiej ukochanej natury do Boskiej wieczności, by 
tam nastąpiło zjednoczenie tych sfer (Rozesłany różaniec). 

W wierszach tego tomiku zaznacza się również świado
mość głębokiej więzi, zespalającej człowieka z rodziną. Po
eta zawierza bez reszty wartościom rodzinnym. Ceni mał
żeństwo, wzruszająco pisze o uczuciach dziadka do 
wnuczki, przytacza ojcowskie przesłanie życiowe dla syna 
(Wrzesień cię przyniósł, Wskazania rodziców). Dom jest 
dla niego miejscem świętym, obdarzonym najserdeczniej
szymi emocjami, chłopską siedzibą pokoleniową, centrum 
bytu (Wigilijne wspomnienie). 

Tę przestrzeń fizyczno-duchową zakreśloną najbliższą 
naturą i umiejscowioną w domu rodowym, spaja język ro
dzimy, gwarowy, znak jedności z „małą ojczyzną", środek 
wyrazu tradycji (Mowa lólków). Ten język trzeba zdaniem 
twórcy pielęgnować, ożywiać, chronić przed degradacją, 
a nawet przed unicestwieniem w niemoralnej współczesno
ści (Pokolenia). 

Między teraźniejszością a przeszłością zachodzą w li
ryce Bukowskiego wielorakie napięcia bytowo-uczuciowe. 
Ogólnie mówiąc, przeszłość poeta ocenia znacznie korzyst
niej niż czas obecny, co dotyczy zwłaszcza domu rodzinne
go i częściowo natury. Dom ojcowski, przedokupacyjny, 
wyłania się z pamięci i sennych obrazów jako wartość nie
podważalna. Spotykamy czułe, a zarazem bardzo realistycz
ne, wprost „fotograficzne" przypomnienia składników wy

posażenia tamtego świata (Odwiedziny we śnie). Dawna 
studnia napełniona wodą-lustrem odbija przeszłość, wska
zuje na upływanie, przemijanie rzeczy i ludzi (Domowa stud
nia). W poetyckich rejestracjach pojawia się także matka, 
postać niezmiernie ważna w życiu i twórczości Bukowskie
go - uosobienie miłości rodzicielskiej, opiekunka chronią
ca przed głodem, rozmnażająca pokarm niczym kiedyś Syn 
Boży (Kiedy byłem słońcem matki, Miłość matki). To głów
nie dzięki niej przeszłość podlega idealizacji, uświęceniu, 
wyłania się w barwach arkadii (Na skrawku świata). 

Religijność demonstrowana zarówno w postawach 
kultowych, ceremoniach, jak i przyjęta wewnętrznie, wy
znawana duchowo i moralnie, jest jednym z filarów świato
poglądu chłopskiego. Znajduje też wyraz w twórczości 
Bukowskiego. W tym tomiku spotykamy na przykład reflek
sje kosmologiczne, zawierające przeświadczenie o spełnia
niu się wszechświata w planie Boskiej demiurgii. Widzimy 
także jak w kontekście ludzkiej nieporadności poznawczej, 
zadziwienia niepoznawalnością Stwórcy, przełamuje się tra
dycyjna kosmologia ludowa, zmienia obraz ziemi w świado
mości człowieka - z nieuchronnej płaszczyzny w wirującą 
kulę (Przestrzenie nieskończone, We wszechmocy Boga). 

Grafika - Nina Kleinzeller 



W fizycznie niższym wymiarze rozgrywa się zaś „akcja" 
liryków bożonarodzeniowych, napisanych z perspektywy 
indywidualnych odczuć, gruntownie przy tym zakorzenio
nych w polskiej tradycji, uwzględniających stany i zachowa
nia natury zimowej, bardzo metafizycznych, a zarazem ro
dzinnych, domowych (Szara cisza, W białej kolędzie, 
Wigilijne wspomnienie, Wigilijny klejnocik). Do tego 
rodzaju pozaliturgicznej, spontanicznej pobożności na
wiązuje również autor w obrazkach lirycznych, doku
mentujących ludowe praktyki maryjne (W opiece Panienki). 

Wymiaru pozaziemskiego sięga natomiast poeta w wier
szach rzutujących pośmiertny los ludzki w zaświaty chrze
ścijańskie (Bom ptak w jesieni, Lamenty, Zapytanie du
szy). Jak zwykle w poezji Bukowskiego są to utwory 
przejmujące uczuciowo i złożone myślowo. Postawie po
godzenia się ze śmiertelną kondycją człowieka, wywodzą
cej się m.in. z tradycji ludowej, towarzyszy uwspółcześnio
na wizja drogi na „tamten świat", wiodącej przez galaktyki 
i wśród czyhających na duszę czarnych dziur. Mamy też 
przedstawienia sytuacji przełomowych, traumatycznych, 
gdy jednostka znajduje się na granicy życia i śmierci, zda
jąc sobie w pełni sprawę ze swojej fizycznej skończoności, 
znikomości (Dom doczesny). Dramatyzmem tchnie dojmu
jące wyznanie człowieka, przeżywającego zgon bliskiej 
osoby i pragnącego na domiar poznać tajemnicę świata 
wiecznego (Żalba wdowca). 

Właściwa całemu zbiorowi refleksyjność ulega wzmo
żeniu w tekstach autotematycznych, przynoszących roz
ważania nad własną drogą rzeźbiarską i poetycką. Od rzeź
biarza autor wymaga uduchowienia dzieł, oryginalności 
i mistrzostwa wykonawczego. U narodzin aktu twórczego 
umieszcza zachwyt i zafascynowanie obiektami, podlega
jącymi późniejszemu przekształceniu artystycznemu (Roz
mowa z dłutem). Siłę poezji upatruje w jej spójni z macierzy
stym środowiskiem społecznym i przyrodniczym. Bez tych 
źródeł literatura okazuje się - zdaniem Bukowskiego jałowa. 
W dodatku powinna wnikliwie nazywać i objaśniać rzeczy
wistość, co zakłada wyższość treści, słów znaczących, nad 
rozwiązaniami czysto- formalnymi (Stagnacyjne żalboty). 

Obchodzony w ubiegłym roku jubileusz trzydziestole
cia swojej aktywności artystycznej ocenił twórca w poety
ce znanego już z antyku toposu skromności autorskiej. 
Taka ocena trafnie koresponduje z osobowością Bukow
skiego, jego postawą życiową daleką od wszelkich mód, 
póz i kreowanej fałszywie popularności. Artysta z Kocie-
wia wie, że trudności twórcze i bytowe musi pokonywać 
samodzielnie, nieustannie się doskonaląc, przy olbrzymiej 
sile woli, ponieważ tylko to jest miarą spełnienia (Ścieżyna 
na Parnas). 

Chociaż w tej edycji, podobnie jak w całym pisarstwie 
Bukowskiego, przeważają treści osobiste, podawane pod
miotowo, z punktu widzenia „ja" lirycznego, nie oznacza to 
braku autorskiego zainteresowania dla spraw społecznych, 
historycznych i politycznych. Poeta ma pewność, że los 
jednostki warunkują często czynniki zewnętrzne, np. Wiel
ka Historia. Doświadczył tego boleśnie jako mały chło
piec, gdy na początku II wojny światowej Niemcy usunęli 
brutalnie jego rodzinę z ojcowizny, skazując ją na długolet
nie „wypędzenie". Nie może zatem dziwić, że taka pamięć 
historyczna odnawia się po latach, m.in. w postaci wierszy 
upamiętniających męczeństwo patriotów polskich, kato
wanych i zabijanych przez hitlerowców (Zbrodnia nazi
zmu, Żałobna rzeka). 

Na osnowie takiej świadomości rodzą się również oba
wy przed powtórzeniem 1939 roku, powtórzeniem nie tyle 
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militarnym, co ekonomicznym, prawnym, określonym re
aliami jednoczącej się Europy. Czy są to jedynie resenty-
menty, czy rzeczywiste zagrożenia - wyjawi przyszłość. 
Dzisiaj Bukowski pisze o swoich niepokojach, obawia się 
roztopienia polskości w kolektywie unijnym, ostrzega przed 
zacieraniem odrębności kulturowych, martwi go niebez
pieczeństwo ponadnarodowego scalenia w jeden organizm 
europejski. A wydaje się to pisarzowi możliwe głównie z po
wodu słabości wewnątrzpolskich - braku jedności w oj
czyźnie, zaniku woli samostanowienia, rozkradania dóbr 
narodowych, zawłaszczania mediów przez obcy kapitał oraz 
wskutek niedostatecznych reakcji wobec atakowania rodzi
mych wartości i relatywizowania zasad moralnych (Hydry, 
My złoczyńcom pozwalamy, Unijny tygiel, Zaborcza fala). 

Zatrwożenie płynące z obserwowania aktualnych prze
mian ustrojowych wzmaga się, gdy poeta patrzy na rodzi
mą scenę polityczną. W tym przypadku emocje ulegają 
spotęgowaniu, w wierszach dostrzegamy frazy bliskie in
wektywom. Bukowski określa polityków jako „zamroczo
nych pyszałków" i „naindyczonych bufonów", a ich na
ganne zachowania przeciwstawia nieskalanej naturze 
(Wrzaskliwe skupiska). 

Wobec wcześniejszych edycji poezji Bukowskiego za
znacza się w tym wydaniu pogłębiona refleksja nad warto
ścią zdobyczy cywilizacyjnych. Autor ocenia je w sposób 
wewnętrznie zróżnicowany. Jest wprawdzie zachwycony, 
a dokładniej mówiąc zadziwiony osiągnięciami rozumu ludz
kiego, realizującego się z woli Boga (Olśniewające pozna
nia), ale mimo wszystko nieco ahistorycznie uważa, że po
stęp materialny stal się w gruncie rzeczy przekleństwem 
człowieka. Zmodernizował wprawdzie życie, złagodził trud 
pracy, lecz spustoszył ludzi fizycznie i psychicznie. Zabra
kło bowiem harmonii pomiędzy rozwojem techniki a kon
dycją moralną. Bukowski jest przekonany, że szczęścia nie 
mierzy się skalą ułatwień i ulepszeń. Dawny świat chłopski 
był przecież prymitywny, ale tak naprawdę samowystar
czalny duchowo i gospodarczo, przyjazny wbrew częstej 
biedzie i licznym utrapieniom. Ekspansja cywilizacyjna 
doprowadziła natomiast do gwałtownej zmiany stylu życia 
społeczności chłopskiej, oddaliła człowieka od natury, rol
nika i ziemię przedzieliła maszynami, zakłóciła bezpośred
niość aktów pracy (Bezradność, Żniwa 2003 roku). Przed
miotami wypełniającymi teraźniejszą rzeczywistość 
domową okazują się: radio, telewizja, telefon, komputer, 
pralka, czyli rzeczy sztucznie wytworzone. A kiedyś były 
to praelementy natury: ogień, woda i podstawowy pokarm 
- chleb, stanowiące znaki trwałości domu i tożsamości ów
czesnego świata (Gdzie mieszka święty spokój). Kultura tech
niczna wyparła zatem naturę, poeta skłania się zaś mentalnie 
ku przeszłości, w niej widzi bowiem więcej dobra i prawdy. 

Oddzielnej uwagi wymagają liczne w tej publikacji ero
tyki, które dyszą wprost zmysłowością, ich treść przenika 
pożądanie, a spod metafor wyłania się wielokrotnie seksu
alizm. Cielesność tych utworów zostaje utwierdzona umiej
scowieniem akcji na łonie natury, co częściowo kojarzy się 
nastrojowo z erotykami Bolesława Leśmiana. Biologizm nie 
jest jednak wyłącznym wyróżnikiem wierszy miłosnych 
Bukowskiego, spotykamy wcale nierzadko przeplot fizycz-
ności z uczuciowością, mamy również subtelny ogląd ze
wnętrznych walorów ukochanej (Twego kształtu pragnę), 
zdarzają się liryki osobliwie „edukacyjne" (Na kwiecistej 
pościeli), czy pożegnalne (Żali się serce). Stonowanie zmy
słów na rzecz refleksji rysuje się w serdecznie łagodnym 
erotyku „małżeńskim", pisanym z perspektywy jesieni życia 
(Do Helenki). Nie brak rozmyślań nad istotą kobiecości, 
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