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Nowa książka 
Józefa M. Ziółkowskiego 
zawiera 41 reportaży i szkiców 
dotyczących regionu kociewskiego. 
Książkę wydano dzięki pomocy 
finansowej Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Sopocie, 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Tczewie oraz Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stałych w Tczewie. 
Poniżej zamieszczamy tekst autora 
pełniący rolę wstępu do tej publikacji. 

Jak muzyka i taniec 

Moje dotychczasowe publikacje poświęciłem wyłącznie krótkim biografiom 
ludzi, którzy urodzili się, bądź mieszkają na Kociewiu. Planowałem, że tym 
razem będą to wyłącznie opowieści o miejscach dziwnych i tajemniczych, 

jednak życie skorygowało te plany. W trakcie pisania przybywało reportaży o losach 
ludzi spotykanych na kociewskich ścieżkach. Musiałem więc zrezygnować z pierwot
nego planu. Okazało się, że to właśnie ludzie i ich losy pasjonują mnie najbardziej. 
Bez nich opowieści byłyby mniej wiarygodne, a może nawet nudne. Zauważyłem, że 
ci, którzy odeszli, funkcjonują nadal w pamięci żyjących i tak toczy się koło historii. To 
wszystko przeplata się - jak taniec z muzyką. Wiruje i żyje - wciąż na nowo. 

Dla wielu regionalizm to tylko kociewski strój i gwara. Dla mnie to kilkaset kilome
trów kwadratowych Kociewia, z którymi związane są ludzkie dzieje. Ciągle jednak za
stanawiam się, czego jeszcze można dowiedzieć się o tej ziemi, bo chyba już wszystko 
zostało opisane? Z uporem jednak grzebię i zawsze znajduję coś nowego. Tak powstaje 
fotograficzno-dziennikarski zapis początku kolejnego stulecia. Bez upiększeń, bez lite
rackiego patosu. Zwykły, codzienny, może komuś przydatny... 

Józef M. Ziółkowski 
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SPROSTOWANIE 
W poprzednim numerze (4/51) z 2005 roku. w szki

cu Romana Landowskiego "Położenie i lud Kociewia" 
(str. 17) .zakradł się błąd zmieniający w zasadniczy spo
sób sens informacji. W wyniku błędnej zamiany długo
ści z szerokością geograficzną pomylono współrzędne 
położenia regionu. 

W trzecim akapicie trzecie zdanie tekstu poprawnie 
winno brzmieć: "Na mapie możemy w ten sposób ustalić 
położenie Kociewia między 53°20 a 54°15' szerokości pół
nocnej i 18° a 18°58' długości wschodniej". 

Prostując ten błąd przenieśliśmy Kociewie w wła
ściwe miejsce na mapie. Przepraszamy. 

Autor i redakcja 

KMR 
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ĆWreJaćtara 

Zabawa w państwo 

Wielu wyborców w październiku uwierzyło w to, że teraz będzie już normalnie, 
bowiem tak o tym przekonywali w kampanii liderzy i propagandyści zwycięskiej 
partii. Miały w końcu zapanować prawo i sprawiedliwość, prawdziwy raj na ziemi. 
Może nie na całej, ale na pewno na tym skrawku planety należącej do Polski. Żeby 
nowa era stała się bardziej widoczna, proponowano zmienić numerację Rzeczypo
spolitej. 

Ledwie policzono głosy, ogłoszono wyniki, a już wszystko poszło nie w tę stronę. 
Ruszyła ta sama, znana już wszystkim karuzela, ze zdwojoną prędkością. Rozpoczęto 
natarcie na stołki i wprowadzono monopol na rządzenie. W pewnych dziedzinach 
stało się gorzej niż poprzednio, gdyż nigdy dotąd nie stosowano takich metod zamy
dlania oczu i rozwodnienia mózgu. Poddając się biernie tym zabiegom, można po
dobno do reszty zgłupieć i uwierzyć we wszystko, co głoszą nowo wykreowani 
stabilizatorzy w zbudowanej przez siebie piaskownicy. Jest znowu kabaretowo i far-
sowo z tragicznym zabarwieniem. To taki komediodramat. 

W związku z tymi wydarzeniami należy mniemać, że zostanie rozwinięta i uzupeł
niona definicja stabilizatora. Poza terminem technicznym przejmie zapewne także 
pojęcie polityczne. Do określenia przyrządu, urządzenia czy substancji chemicznej 
dojdzie określenie osobowe. 

Oto projekt takiej definicji. „Są to osoby, działające pojedynczo lub w zespole, 
wyznaczone do utrzymania w określonym czasie pewnych stałych, żądanych warto
ści politycznych dla zachowania ich na określonym kursie partyjnym i zapobieżeniu 
nieakceptowanym procesom społecznym, celem zabezpieczenia spokoju w czasie 
trwającej zabawy w państwo". 

Może właśnie takie pojęcie spodoba się nowym przewodnikom narodu, a rada 
stabilizacyjna je zatwierdzi i wprowadzi do powszechnego stosowania. Nowe zaba
wy wymagają nowych nazw. 

KMR 
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KATARZYNA TROJANOWSKA 

Wierzyca - energia i relaks 
Chciałabym dziś Państwa namówić na wycieczkę po północnym Kociewiu, wzdłuż drugiej co 

do wielkości kociewskiej rzeki, Wierzycy. Wędrówka będzie na pewno ciekawa, ponieważ 
Wierzyca jest rzeką nietypową - płynąc po obszarze nizinnym ma charakter rzeki obszarów 
podgórskich. Jest to spowodowane specyficzną morfologią i hydrografią zlewni Wierzycy. 

bszar źródłowy rzeki znajduje się na wysokości 
230 m n.p.m., pomiędzy wsiami Kłobuczyno 
i Grabowska Huta, na południe od wzgórz Szym-

barskich w masywie góry Wieżycy. Po pokonaniu około 166 
km Wierzyca wpada do Wisły, a więc spad rzeki jest bliski 
1%. Wzniesienia morenowe obniżają się w kierunku Wisły. 

Powierzchnia zlewni Wierzycy została ukształtowana 
ostatecznie podczas najmłodszego glacjału. Na jej terenie 
występują liczne formy polodowcowe: moreny czołowe 
fazy pomorskiej, sandry, gliny zwałowe i głazy narzutowe. 
Wśród gleb przeważają gliny zwałowe i piaski gliniaste, 
a także osady akumulacyjne w postaci piasków i żwirów 
z przekładkami aluwialnymi. 

Całkov*ita powierzchnia zlewni rzeki Wierzycy wynosi 
1650 km2. Głównymi dopływami Wierzycy są: 

• lewobrzeżne: Mała Kacinka (Mała Wierzyca), Styna 
i Wietcisa z Rutkownicą i Bukowiną; 

• prawobrzeżne: Piesienica, Węgiermuca i Janka (Inka) 
z Liska i Beką. 

Na terenie zlewni występują też niezbyt liczne i niewiel
kie jeziora. Ponad połowę jej obszaru zajmują grunty upraw
ne, po około 20 % łąki, pastwiska i lasy. Tereny miejskie 
i przemysłowe zajmują tylko 10 % zlewni. Opady roczne 
(średnia wieloletnia) wynoszą 550 mm. 

Zlewnia Wierzycy jest zlewnią „szybką", co mieszkań
cy nadwierzyckich gmin mieli okazję zaobserwować już 
dwukrotnie w XXI wieku. Wezbrania pojawiają się nagle, 
są wysokie, ale krótkotrwałe. Wierzyca płynie w głębokiej 
dolinie, jej zlewnia zaś jest słabo zurbanizowana, takie zwięk
szenie się przepływu nie jest więc niebezpieczne. Z drugiej 
strony brak opadów może wywołać drastyczne ogranicze
nie przepływów i pogorszenie warunków bytowania flory 
i fauny rzecznej. 

Energia 

ierzyca i jej dopływy z racji bystrego nurtu od 
wieków były wykorzystywane do celów 
energetycznych. Początkowo nad brzegami 

rzek sadowiły się młyny, tartaki (Wierzyca płynie przez Bory 
Tucholskie), papiernie, kuźnie, folusze, śrutowniki..., z cza
sem zaś na stopniach piętrzących pojawiły się małe elek
trownie wodne. 

CZARNOCIŃSKIE PIECE 
Wiek pary i elektryczności zawitał na Wierzycę w 1906. 

roku, kiedy to uruchomiono elektrownię Czarnocińskie Pie

ce, do której projektowania walnie przyczyniła się firma 
Meyerów z Gdańska, przeprowadzając w 1905 roku m.in. 
badania hydrologiczne i niwelację górnego odcinka rzeki. 
Wierzyca w przekroju projektowanej elektrowni tworzyła 
wyspę, na końcu której wybudowano siłownię. Wody 
Wierzycy spiętrzono jazem betonowym posadowionym na 
ściance szczelnej drewnianej, brzegi umocniono również 
drewnianą ścianką szczelną. Jaz wyposażono w zasuwy 
drewniane podnoszone ręcznie za pomocą przekładni że
liwnych. Konstrukcja stopnia wodnego - podobnie jak 
w innych obiektach z tego okresu - była solidna i spełnia
ła większość wymagań stawianych obecnie budowlom hy
drotechnicznym. Inwestorem była gmina Skarszewy i to na 
potrzeby tej gminy, miasta i okolicznych majątków miała pra
cować nowa elektrownia. Początkowo w 1906 roku Wydział 
Powiatowy w Kościerzynie udzielił zezwolenia na budowę 
i piętrzenie wód rzeki Wierzycy do rzędnej 99,210 m n.p.m., 
co pozwoliło na uzyskanie 2,30 m spadu użytecznego. Jed
nakże zapotrzebowanie miasta na energię elektryczną rosło 
gwałtownie, toteż już 13 lat później użytkownik wystąpił do 
ówczesnej władzy wodnej, Bezirksausschuss w Gdańsku, 
o pozwolenie na zwiększenie piętrzenia o 1,2 m, tj. do rzędnej 
100,410 m n.p.m. Wydano je 13 grudnia 1919 roku, co umoż
liwiło zainstalowanie dwóch pionowych turbin Francisa o mo
cy 162i82KM. W 1930 roku, w związku z dalszym rozwojem 
regionu, planowano zainstalować w elektrowni wodnej tur
binę Diesla o mocy około 150 KM, jednakże wojna nie po
zwoliła urzeczywistnić tych ambitnych planów. Po wojnie 
elektrownię przejęła energetyka, obiekt został odbudowany, 
braki zaś wyposażenia - uzupełnione (mienie na Pomorzu 
armie wyzwoleńcze traktowały jako zdobycz wojenną, toteż 
rozkradanie pozostawionego przez uciekających Niemców 
majątku było na porządku dziennym). 

Po wojnie Czarnocińskie Piece przeszły dwie znaczące 
modernizacje. Pod koniec lat 50. zlikwidowano obie turbi
ny Francisa, mniejszą komorę turbinową zamknięto, w więk
szej natomiast, po zmianie kształtu rury ssącej, zainstalo
wano turbinę Kapłana, co pozwoliło osiągnąć moc 136 kW 
przy przełyku 6 m3/s. W 1996 roku zakończył się komplek
sowy remont części hydrotechnicznej elektrowni, polega
jący na odtworzeniu zniszczonych umocnień brzegowych, 
likwidacji wybojów poniżej obiektu i naprawie elementów 
betonowych jazu i wylotu z komory turbinowej. Wymie
niono regulator hydrauliczno-mechaniczny Voitha na 
elektrohydrauliczny, wykonany przez Instytut Energetyki. 
Elektrownia została przystosowywana do przejścia na jed
noosobową obsługę. 

KMR 
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KONGRES KOCIEWSKI 

STOCKI MŁYN 
Elektrownię Wodną Stocki Młyn zbudowano dwa lata 

później, w 1908 roku. Poprzednio w tym samym przekroju 
rzeki Wierzycy użytkowany był młyn wodny, o którym brak 
bliższych danych. Pierwszym właścicielem elektrowni była 
Elektrownia Obwodowa Pomorze Stocki Młyn sp. z o.o. 

Na podstawie niemieckiej ustawy wodnej Wydział Po
wiatowy w Kwidzynie aktem z dnia 17 grudnia 1908 roku 
uznał istnienie elektrowni wodnej i zezwolił na najwyższe 
dopuszczalne piętrzenie górnej wody do poziomu 25,919 m 
n.p.m. za pomocą jazu betonowego. Podobnie jak w Czar-
nocińskich Piecach początkowo pracowała tu jedna turbi
na Francisa. Następnie na wniosek właściciela dozwolone 
piętrzenie zostało podniesione do poziomu 26,419 m n.p.m. 
aktem z dnia 5 stycznia 1920 roku i dostawiono drugą tur
binę, zwiększając przełyk elektrowni do 14,30 m3/s. Upraw
nienia wodne zakładu zostały uznane przez Wojewodę 
Pomorskiego orzeczeniem Nr RM/4/14/35 z dnia 20 stycz
nia 1936 roku i wpisane do księgi wodnej powiatu tczew
skiego na podstawie zarządzenia Wojewody Pomorskiego 
z dnia 10 marca 1936 roku. W latach trzydziestych po raz 
kolejny zwiększono moc elektrowni przez dobudowanie 
segmentu parowego. W roku 1942 elektrownię wodną prze
jęła firma „Energieversorgung Westpreussen A.G.", a po 
wojnie zakład został znacjonalizowany i podporządkowa
ny Zespołowi Elektrowni Wodnych Okręgu Północnego. 

W 1962 roku odnowiono pozwolenie wodnoprawne 
z 1936 roku, utrzymując to samo piętrzenie i potwierdzając 
pozostałe warunki pozwolenia. 

W roku 1963 zdemontowano nieczynny od czasów 
wojny segment parowy elektrowni, w 1964 zaś przeprowa
dzono gruntowną modernizację siłowni połączoną z jej prze
budową: dwie mniejsze turbiny Francisa zastąpiono turbi
ną śmigłową z nastawnymi łopatami wirnika. Modernizacja 
urządzenia kierowniczego i regulatora turbiny (wymiana 
na elektrohydrauliczny) oraz zainstalowanie samoczynnej 
regulacji otwarcia kierownicy i łopat wirnika od piętrzenia 
pozwala obecnie na płynne sterowanie turbozespołem. 

OWIDZIKOLINCZ 
Kilka lat później, za sprawą zamożnego starogardzkie

go rodu Wiechertów, nowoczesność wkroczyła do mły
nów wodnych na środkowej Wierzycy. Wiechertowie, po
dobnie jak Schichau na pobliskiej Raduni, wykupili je 

Wierzyca zimą 
w okolicach Starej Kiszewy 

w początkach naszego stulecia. Kola wodne zastąpiono 
turbinami, a stary napęd mechaniczny urządzeń młyńskich 
zamieniono na elektryczny. 

Pierwszą z Wiechertowskich elektrowni był Owidz zbu
dowany w 1910 roku. Wzmianki o młynie w Owidzu spotyka
my już w źródłach z 1880 roku, na ten czas co najmniej należy 
zatem datować początki owidzkiej hydrotechniki. Układ bu
dowli hydrotechnicznych elektrowni odwzorowuje zabudo
wania młyńskie: na miejscu młyna jest budynek siłowni, jaz 
młyński został przystosowany do potrzeb elektrowni, w miej
scu domu młynarza wybudowano dom dla obsługi elektrow
ni. W elektrowni wybudowanej przez Wiechertów zainstalo
wano turbinę Francisa firmy Voith o mocy 195 kW, która 
służy do dziś. W latach siedemdziesiątych przeprowadzono 
częściową modernizację. Zdemontowano archaiczną i bar
dzo głośną przekładnię zębatą o zębach drewnianych, zastę
pując ją szybkobieżną przekładnią zębatą czołowo-kątową 
firmy Voith, i wymieniono generator. W 1998 roku zakończo
no trwający dwa lata remont części hydrotechnicznej elek
trowni. W trakcie prac uregulowano kanał wylotowy elek
trowni, likwidując pokaźny wybój poniżej wylotu z turbiny, 
kanał wlotowy ujęto w palisadę drewnianą z oczepem beto
nowym, wyremontowano również rurę ssącą, jaz boczny i jaz 
burzowy wraz z kanałami. Istnieją plany wymiany regulatora 
na elektrohydrauliczny i przystosowania elektrowni do ob
sługi jednoosobowej. Projektowana jest też budowa dru
giej elektrowni na stopniu w Owidzu - w przęśle jazu. 

Początki niżej położonej Elektrowni Wodnej Kolincz 
sięgają 1911 roku, kiedy to firma Wiechert przebudowała 
istniejący tu stary młyn zbożowy na nowocześniejszy o spa
dzie 2,75 m i mocy 40 KM. Datowanie początków młyna 
jest trudne z uwagi na brak źródeł, jednak pozostałości 
drewnianej konstrukcji jazu (widoczne po obniżeniu gór
nej wody) uprawniają do stwierdzenia, iż młyn musiał ist
nieć już w połowie XIX stulecia. Po trzech latach, w roku 
1914, Wiechertowie wybudowali naprzeciwko miejsca, 
gdzie stał ich młyn, siłownię wodną, zwiększając piętrzenie 
do rzędnej 58,00 m n.p.m. i uzyskując spad 7,00 m. W elek
trowni zainstalowano na poziomym wale podwójną bliź
niaczą turbinę Francisa firmy Voith o mocy 400 kW, która 
bez większych zmian konstrukcyjnych pracuje do dnia dzi
siejszego. Również regulator i generator pochodzą z tego 
okresu. Ciekawostką techniczną, którą zastosowano w Ko-
linczu, było wykonanie na wale pomiędzy bliźniaczymi wir
nikami turbiny sprzęgła, umożliwiającego napędzanie 
w razie potrzeby urządzeń młyńskich, po wykonaniu 
zaś pracy we młynie - ponowne skierowanie całej mocy 
na potrzeby elektrowni. W źródłach zachowały się za
pisy o wielkiej wodzie wiosną 1888 roku. Przepływ w Ko-
linczu wyniósł wówczas 68,00 m3/s. 

Młyn wodny użytkowany był do połowy lat pięćdzie
siątych, obecny właściciel doprowadził do całkowitego 
zrujnowania budowli. Stanowi to niepowetowaną stratę, 
z uwagi na unikatowe rozwiązanie wariantowego zasilania 
młyna lub elektrowni, które zastosowano w Kolinczu. Obec
nie z całego kompleksu młyńsko-energetycznego pozostała 
jedynie elektrownia. 

Pomimo pożogi wojennej udało nam się ocalić w elek
trowniach pierwotny zabytkowy przestrzenny układ tech-
niczno-inżynierski obiektów, jak też oryginalne wyposażenie 
niektórych siłowni. Najlepiej udało się to w Kolinczu, gdzie 
oprócz wspomnianej podwójnej bliźniaczej turbiny - na co 
dzień niewidocznej - pracuje prawie stuletni generator i re
gulator. Urządzenia elektryczne musiały zostać zmodernizo
wane ze względu na zmieniające się wymagania BHP, ale 
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w charakterze eksponatu pozostawiliśmy jedno pole w roz
dzielni, do której wchodzi się prawdziwymi kręconymi scho
dami - aż do trzeciego piętra! - i marmurową tablicę nastawczą. 
W Owidzu funkcjonuje do dzii oryginalna pionowa turbina 
Francisa wyposażona w równie stary regulator. 

Powyższe obiekty hydrotechniczne na Wierzycy po
zostają obecnie we władaniu energetyki. Dają w sumie 
1071 kW mocy. Oprócz naszych elektrowni są też pry
watne, są też zapomniane. 

Energetyka prywatna 

łaściciel śrutownika w Pałubinie na Kacince 
wykorzystuje energię wody tylko przez kilka 
godzin tygodniowo. Energetykowi serce się 

kraje, gdy widzi spore ilości wody przepuszczanej jałowo, 
bez żadnego pożytku. Natomiast przykładem racjonalnego 
wykorzystania rzeki jest młyn w tymże Pałubinie na tej sa
mej Kacince. Obiekt jest zadbany i widać, że zarabia na 
siebie. Jego właściciel zamierza obok młyna uruchomić małą 
elektrownię wodną z turbiną Francisa. 

Piękna elektrownia wodna powstała na stopniu wod
nym w Zamku Kiszewskim. Dodatkową atrakcję stanowią 
ruiny zamku wraz z zabytkowym parkiem - obecnie trwa 
odbudowa części pomieszczeń zamkowych, planowana jest 
restauracja parku. Właściciel nie może wręcz opędzić się 
od turystów, którym radzi by zajrzeć w każdy kątek obiek
tu, tym bardziej że przewodnikiem jest znakomitym i ze 
swadą opowiada o duchach, rycerzach i pięknych królew
nach, zamieszkujących niegdyś zamek. 

Niedawno wybudowano, a właściwie odbudowano (na 
stopniu pomłyńskim) elektrownię w Nowej Wsi Rzecznej 
nad Piesienicą. Budynek elektrowni stara się trzymać styl, 
bo ma konstrukcję szachulcową, ale brak tej patyny czasu, 
tego zapachu dziejów. W Brodzkim Młynie nie zadbano 
nawet o pozory. To już nie ta klasa, to już nie ta sztuka 
budowlana - ot, prostopadłościan z dwuspadowym da
chem i cała elektrownia. Po starym młynie został tylko roz
rząd wody i drewniany most nad kanałem ulgi. 

Na stopniu wodnym w Starogardzie Gdańskim - przed 
wojną mieścił się tam młyn wybudowany przez Wiecherta 
w sąsiedztwie jego pałacu - Państwowe Zakłady Zbożowe 
odbudowały elektrownię. Po przekształceniach własnościo
wych elektrownia wraz z terenem PZZ Starogard przeszła 
na własność zakładów zbożowych „STAMO", a następnie 
została sprzedana. Obecnie znajduje się w rękach kolejne
go prywatnego właściciela, który deklaruje chęć eksplo
atacji urządzeń, ale nie wiadomo, czy w obecnej sytuacji 
prawnej podoła zadaniu. 

Na terenie Zespołu Katedralnego w Pelplinie kuria diece
zji chełmińskiej również wykorzystała administrowany przez 
siebie stopień wodny i wybudowała na nim elektrownię. Ta 
elektrownia bez wątpienia będzie pracować zgodnie z prze
znaczeniem bez zawirowań spowodowanych ustawowymi 
zmianami warunków odbioru energii ze źródeł odnawialnych. 

Energetyka zapomniana 

łądząc wzdłuż Wietcisy, Kacinki czy innej niewiel
kiej rzeki natykamy się na pozostałości po stop
niach wodnych. Kiedyś piętrzyły wodę napędza

jąc urządzenia młyńskie, może kuźnię albo tartak. Jeszcze 
żyją w pamięci najstarszych mieszkańców okolicy, którzy 
jako dzieci patrzyli na przelewającą się wodę, a potem z pa
tyczków majstrowali własne małe koła wodne. Jeszcze tyl

ko parę lat, a jedynie wyobraźnia ożywiona nazwą miejsco
wości będzie mogła opowiedzieć nam o starym, bogatym 
młynie wodnym czy terkoczącym foluszu. Są skamieliną, 
skansenem, martwym świadkiem przeszłości. Choćby na 
ich miejscu stanął nowy obiekt o tym samym co niegdyś 
przeznaczeniu - one umarły i nie ożyją już nigdy. 

Przykładem budowli umarłej, zapomnianej, jest stopień 
wodny w Cisie. Jeszcze ćwierć wieku temu szumiała tu woda 
obracając koło młyńskie. Było ono raczej dekoracją niż 
potrzebą, ponieważ młyna już dawno hie było - ale cieszy
ło oko. W tej chwili stopień jest zrujnowany, w dawnym 
młynie rosną drzewa. W krajobrazie czegoś zabrakło. 

Relaks... 
<7~7 j—j S~~? ierzyca nigdy nie była rzeką spławną ani że-

\ V . V / glowną. Przez stulecia była wykorzystywana 
W W przede wszystkim jako siła napędowa dla urzą

dzeń młyńskich, dla kaszowników i innych siłowni wod
nych. Opowieści znad Wierzycy z dumą wspominają o spły
wie króla Jana III Sobieskiego Wierzycą ze Starogardu do 
ujścia do Wisły. Podróż odbywała się na barce, trwała kilka 
dni i bez wątpienia była raczej wyzwaniem niż relaksem. 
Dość wyobrazić sobie trudno sterowną jednostkę na fa
lach kapryśnej rzeki. O bezpieczeństwo głowy Państwa 
niewątpliwie zadbano, jednak w XVII wieku na pewno nie 
oddawano się masowo tego typu rozrywkom. 

Niegdyś Wierzyca była bogata w ryby - nawet trocie 
i pstrągi - żywiła całe wsie. Trudno jednak uznać zdoby
wanie pożywienia za rozrywkę. W miarę postępującego 
uprzemysłowienia terenów nadrzecznych, szczególnie w mia
stach, żywa rzeka zamieniła się w ściek. Zabrakło ryb, woda 
stała się niezdatna nie tylko do picia, ale i do jakiegokolwiek 
użytku. Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w du
żej mierze przyczyniła się do tego, że Wierzyca całkowicie 
straciła znaczenie jako atrakcja turystyczna Kociewia. 

sytuacja zmienia się radykalnie. Po wybudowaniu 
oczyszczalni ścieków w Starogardzie i Pelplinie, po czę
ściowym skanalizowaniu terenów przy rzece, woda popra
wiła się znacznie, osiągając nawet II klasę czystości. Po
dobno widziano w rzece żywe ryby! Nad Wierzycą pojawia 
się coraz więcej wędkarzy. Przez kilka lat Polski Związek 
Wędkarski prowadził zarybianie, czynione były też stara
nia, aby przywrócić w Wierzycy niektóre gatunki ryb wę
drownych, jednakże nowy użytkownik obwodów wędkar
skich nie jest tym zainteresowany. Wierzycą nie płynie już 
„Polfianka - Zdrój", tylko ciecz, po której bez obrzydzenia 
można spływać kajakiem. Wierzyca jest bardzo zróżnico
wana, są odcinki spokojniejsze, ale też bystre, są szerokie 
meandry w rozległej dolinie rzecznej, ale też rwący nurt 
spadający wśród kamieni i wykrotów. Na większości swe
go biegu płynie przez lasy, co powoduje, że wyprawy z bie
giem rzeki są ciekawe, aczkolwiek jedną z „atrakcji" jest 
przenoszenie kajaków przez miejsca, gdzie drogę tarasują 
obalone drzewa. Pomimo to liczne koła turystyczne orga
nizują spływy kajakowe i piesze wędrówki z biegiem rzeki. 
Nie jest to jeszcze „przemysł turystyczny" - jak na pobli
skiej Brdzie, ale obserwujemy coraz częściej kajakarzy i tu
rystów na trasie spływów kajakowych, jak perełki naniza
ne na sznureczek rzeki, pojawiają się elektrownie wodne. 
Zapraszamy do zwiedzania obiektów, do zapoznania się 
z ich historią i pięknem. Każdy powinien je zobaczyć, do
wiedzieć się o tym, co tu było kiedyś, i o dniu dzisiejszym. 
Elektrownie Wierzycy... 

Jeszcze historia, czy już przyszłość rzeki? 
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Turystyczna przyszłość Pomorza? 

Czy Kociewie rozumiane jako region turystyczny stać się może w przyszłości jednym z naj
ważniejszych obszarów penetracji turystycznej na Pomorzu? Odpowiedź na to pytanie nie jest 
prosta. Walory turystyczne, które posiada Kociewie umiejscawiają je mniej więcej w połowie 
listy najatrakcyjniejszych obszarów województwa pomorskiego. 

^ \S~?ajwiększym wyróżnikiem i atutem Pomorza jest oczy-
[ \ wiście jego położenie na wybrzeżu Morza Bałtyc-

ci> u kiego. Kociewie jako region turystyczny położo
ny w głębi lądu nie może porównywać się z nadmorskimi 
obszarami województwa pomorskiego, jak np. z Wybrze
żem Słowińsko-Kaszubskim, Półwyspem Helskim czy Mie
rzeją Wiślaną. Zagospodarowanie turystyczne oraz walo
ry turystyczne pojezierzy: Kaszubskiego i Bytowskiego 
oraz zachodniej części Borów Tucholskich wraz z Ziemią 
Zaborsko-Chojnicką również są zdecydowanie wyższe niż 
regionu Kociewia. 

Turystyka kulturowa w regionie koncentruje się 
w dwóch, leżących poza obszarem Kociewia, najważniej
szych ośrodkach o randze ogólnoświatowej. Są to, uzna
ny dekretem Prezydenta za pomnik historii, obszar Miasta 
Gdańska w granicach nowożytnych fortyfikacji miejskich 
oraz znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa Kul
tury UNESCO zamek w Malborku. Parki narodowe znajdu
jące się w województwie pomorskim: Słowiński Park Naro
dowy będący jednocześnie Światowym Rezerwatem 
Biosfery UNESCO oraz Park Narodowy Borów Tucholskich 
również znajdują się poza obszarem Kociewia. 

Geograficznie Kociewie, z uwagi na specyfikę walorów 
środowiska naturalnego, podzielić można na dwie części: 
północną i południową. Północną część Kociewia charak
teryzują jednorodne, równinne i faliste tereny rolnicze, sil
nie zantropizowane i posiadające umiarkowane walory przy-
rodniczo-turystyczne. Na uwagę zasługują w tej części 
regionu w szczególności malownicze krajobrazy okolic 
Pelplina i Gniewa, a atrakcyjność obszaru zwiększona jest 
dzięki występowaniu jezior i dolin rzecznych. Południowa 
część Kociewia, dzięki dużej lesistości obszaru, połączo
nej z występowaniem jezior, dolin rzecznych i polan śród
leśnych posiada duże walory przyrodniczo-turystyczne. 
Obszar ten chroniony jest m.in. poprzez dwa parki krajo
brazowe, szereg rezerwatów przyrody i obszarów chronio
nego krajobrazu oraz liczne pomniki przyrody. Obszary le
śne południowej części Kociewia stanowią wschodnią 
część jednego z największych w Polsce kompleksu leśne
go Borów Tucholskich. 

Istotne dla rozwoju turystyki kajakowej są płynące przez 
Kociewie malowniczymi dolinami rzeki: Wierzyca, Wda wraz 
z dopływami. Atrakcyjna widokowo z uwagi na rozległe 
panoramy i zachowany naturalny krajobraz jest dolina 
Dolnej Wisły stanowiącej jednocześnie obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Występujące zespoły jezior (jest ich na 

Kociewiu ponad 200) podnoszą wydatnie walory turystycz
ne obszaru. 

Kociewie stanowi jeden z najbardziej zintegrowanych 
kulturowo i społecznie regionów Pomorza. Na terenie tym 
ukształtował się najtrwalszy i najsilniejszy w skali Rzecz
pospolitej system samorządu terytorialnego, posiadający 
stabilną, istniejącą przez 300 lat strukturę terytorialną i osad
niczą. Na szczególną uwagę zasługują Starogard Gdański 
będący od 1466 do 1766 roku siedzibą sejmików wojewódz
twa pomorskiego oraz Skarszewy będące w tym samym 
okresie siedzibą wojewody pomorskiego. 

Historycznie w skład dzisiejszego Kociewia wchodziły 
dwa subregiony: Kociewie Polne i Kociewie Leśne. Kocie
wie Polne obejmuje dawny, istniejący do 1772 roku powiat 
tczewski, w skład którego wchodziły: Ziemia Tczewska obej
mująca dawne starostwa tczewskie i sobowidzkie, Ziemia 
Skarszewska będąca siedzibą starostwa skarszewskiego 
i rozległymi dobrami cystersów pelplińskich z ośrodkiem 
w Pogódkach, Ziemia Starogardzka, w skład której wcho
dziły starostwa: borzechowskie i gniewskie oraz Ziemia Pel-
plińska, w której do likwidacji po 1815 roku klasztoru w Pel
plinie dominowały posiadłości cysterskie. Na obszar 
Kociewia Leśnego składają się dawne, istniejące do 1772 
roku powiaty nowski i świecki, tj. Ziemia Nowska i Ziemia 
Świecka. 

Obszar Kociewia obfituje w atrakcyjne turystycznie 
obiekty i zespoły obiektów zabytkowych. Na uwagę zasłu
guje, będący jednym z najważniejszych zespołów obiek
tów sakralnych w Polsce, zespół poklasztorny w Pelpli
nie, w szczególny sposób wzbogacony dzięki 
znajdującemu się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego 
egzemplarzowi Biblii Gutenberga. Atrakcyjne są rów
nież pokrzyżackie zamki gotyckie w Gniewie, Nowem 
i Świeciu, zabytkowe zespoły urbanistyczne Starogar
du Gdańskiego, Skarszew, ,Tczewa i Gniewa, liczne za
bytkowe kościoły i sanktuaria m.in. w Piasecznie, Go-
rzędzieju, Świeciu, Płochocinie i Lubiszewie. Mało znane 
w Polsce, a posiadające interesujące zbiory jest Mu
zeum Wisły w Tczewie oraz obfitujące w nieznane w na
szym kraju gatunki roślin arboretum i ogród dendrolo
giczny w Wirtach nad Jeziorem Borzechowskim. 

Jednym z kluczowych walorów turystycznych regionu 
jest zachowana, silna i wyrazista tożsamość kulturowa 
mieszkańców Kociewia. Wpływa ona na autentyczność 
kultury regionalnej, a zachowane wzorce kulturowe, trady
cyjne obyczaje i sztuka kociewska stanowią cenny poten-
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cjał pozwalający na kreowanie atrakcyjnego wizerunku re
gionu oraz tworzenie unikalnej oferty turystycznej. 

Potencjał turystyczny Kociewia nie jest obecnie 
w pełni wykorzystany. Kociewie stanowi kierunek roz
woju turystyki, pozwalający na odciążenie regionów 
województwa pomorskiego nadmiernie eksploatowa
nych turystycznie. W szczególności dotyczy to dość 
podobnego pod względem walorów turystycznych ob
szaru Kaszub Jeziornych. Położone w podobnej odle
głości od Trójmiasta Kociewie stanowi interesującą al
ternatywę zwłaszcza w obszarze turystyki weekendowej. 
Jest jednocześnie znacznie lepiej skomunikowane 
z resztą regionu niż Pojezierze Kaszubskie i Bytowskie. 
Atutem Kociewia jest jednocześnie położenie na głów
nych szlakach komunikacyjnych przy drogach krajo
wych nr 1 i nr 22, a w przyszłości przy autostradzie A 1. 
Dobrze rozwinięta jest również sieć kolejowa. 

Kociewie posiada dobre warunki do rozwoju turystyki 
kulturowej. Będący wręcz modelowym przykładem tętnią
cego życiem zabytku, jakim jest Zamek w Gniewie, doce
niony został m.in. w 2003 roku przez Polską Organizację 
Turystyczną certyfikatem na najlepszy produkt turystycz
ny roku. Podobnie leżący na historycznym Szlaku Cyster
skim Pelplin, w którym odbywają się we wrześniu Jarmarki 
Cysterskie, stanowi dobry przykład do naśladowania w po
zostałych ośrodkach turystyki kulturowej, tak Kociewia 
jak i całego Pomorza. 

Mankamentem Kociewia jest jednak brak lub słaby roz
wój bazy turystycznej, występujący również w przypadku 
tych dwóch ośrodków. Ogranicza on w istotnym stopniu 
zakres i rangę wydarzeń odbywających się w tych miej
scowościach. Rewitalizacji wymaga szereg zabytkowych 
zespołów miejskich Kociewia, konieczny jest szereg inwe
stycji w infrastrukturę turystyczną na całym obszarze. Po
zornie jednak to niedoinwestowanie i brak zagospodaro
wania turystycznego sprawił, że znaczna część obszaru 
przetrwała do dzisiaj w niezmienionym i niezeszpeconym 
gwałtownym rozwojem bazy turystycznej kształcie i po

zwoliło w części obszaru zachować naturalny krajobraz le
śny lub rolniczy. 

Stwarza to obecnie możliwości rozwoju zrównoważo
nej turystyki wiejskiej i ekoturystyki, kształtowania w świa
domy i zrównoważony sposób przestrzeni turystycznej 
całego obszaru, jak również rozwoju zintegrowanej sieci 
szlaków turystycznych łączących ośrodki koncentracji ru
chu turystycznego z regionami peryferyjnymi. 

Kierunki rozwoju turystyki na Kociewiu, tak jak w przy
padku całego regionu, wyznaczają dokumenty programo
we województwa pomorskiego. Szczególnie istotna w tym 
zakresie jest przyjęta przez Sejmik Województwa Pomor
skiego w maju 2004 roku „Strategia Rozwoju Turystyki 
w województwie pomorskim na lata 2004-2013". Strategia 
ta zakłada następującą wizję strategiczną turystyki w wo
jewództwie pomorskim w roku 2013: 

Województwo pomorskie to obszar zaspokajający sze
roką gamę potrzeb turystów i mieszkańców oferujący usłu
gi na wysokim poziomie. Wyznacznikiem jakości, obok 
gościnności mieszkańców i profesjonalnej obsługi jest 
standard bazy materialnej, dostęp do informacji i bezpie
czeństwo. 

Turystyka jest siłą napędową rozwoju regionu. Wspo
maga wiele dziedzin gospodarki, generuje miejsca pracy 
i opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Tu
rystyka to dziedzina oparta na stabilnym systemie orga
nizacyjnym i zarządzaniu marketingowym. 

Wizerunek regionu to przyjazne otoczenie, malownicze 
krajobrazy, tożsamość kulturowa i twórcza społeczność. 

Wizja ta wyznacza szereg zadań zarówno dla decyden
tów zarządzającym regionem pomorskim, ale przede wszyst
kim dla gospodarzy tego obszaru, czyli samorządowców, 
jak również dla działających na tym obszarze organizacji 
pozarządowych oraz zwykłych mieszkańców. Analizując tę 
długofalową wizję z perspektywy Kociewia warto poczy
nić refleksję, czy przedstawiona powyżej wizja ta możliwa 
jest do spełnienia dla tego obszaru. Uczynić to można na 
przykład tworząc w oparciu o przedstawioną wizję sze-

Rzadko dziś 
już spotykana 

chata kryta strzechą 
w okolicach Śliwic 
Fot. Paweł Szczuka 
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reg pytań skierowanych do ww. adresatów. Niektóre z tych 
przedstawione są poniżej jako swoisty kociewski tu
rystyczny rachunek sumienia: 

♦ Czy właściwie wykorzystujemy potencjał tkwiący 
w turystyce, będącej motorem wzrostu gospodarczego i po
zwalającej na ograniczenie bezrobocia, wspierając działa
nia proturystyczne pozwalające na tworzenie nowych 
miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości? 

♦ Czy rozwijamy turystykę w sposób zrównoważony, 
respektując zasady ochrony środowiska przyrodniczego 
i krajobrazu, jednocześnie chroniąc środowisko przed prze
kroczeniem dopuszczalnego obciążenia turystycznego pro
wadzącego do jego degradacji? 

♦ Czy posiadamy bazę materialną turystyki w postaci 
obiektów noclegowych i gastronomicznych o wysokim 
standardzie, dbamy o właściwą ewidencję bazy noclego
wej i gastronomicznej w naszym regionie i zachęcamy ge
storów usług noclegowych do kategoryzacji usług? 

♦ Czy wykorzystujemy w pełni istniejące możliwości 
rewitalizacji zabytkowych zespołów urbanistycznych i ru-
ralistycznych, rewaloryzujemy atrakcyjne turystycznie 
obiekty dziedzictwa kulturowego oraz dbamy o estetykę 
miast i wsi? 

♦ Czy rozwijamy i utrzymujemy publiczną infrastruktu
rę turystyczną szlaków tematycznych (kulturowych, przy
rodniczych, edukacyjnych i innych), szlaków turystycznych 
(pieszych, kajakowych, rowerowych, konnych), wraz z ozna
kowaniem i infrastrukturą towarzyszącą - stanicami wodny
mi, miejscami postojowymi, wypożyczalniami sprzętu itp.? 

♦ Czy wspieramy cykliczne wydarzenia o charakterze 
turystycznym, w tym w szczególności charakterystyczne 
dla regionu, jak np. Jarmark Cysterski, Vivat Vasa!, Mię
dzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Unikatowych 
i Byle czym, Wandry Kociewskie? 

♦ Czy zapewniamy bezpieczeństwo turystom, właści
wie zabezpieczając imprezy masowe, wprowadzając stałe 
działania profilaktyczne chroniące przed napadami i kra
dzieżami w miejscach zwiększonego ruchu turystycznego? 

♦ Czy nasze kadry turystyczne pracujące w hotelach, 
restauracjach, punktach informacji turystycznej i w pro
mocji regionu posiadają odpowiednie kwalifikacje, umie
jętności i znajomość języków obcych? 

♦ Czy zapewniamy dostęp do aktualnej i pełnej informa
cji turystycznej, prowadząc systematycznie aktualizowane 
serwisy internetowe, utrzymując całoroczne i sezonowe punk
ty informacji turystycznej świadczące kompetentne usługi? 

♦ Czy posiadamy sieć współpracujących ze sobą se
zonowych i całorocznych punktów informacji turystycz
nej w najważniejszych ośrodkach turystycznych, koordy
nowanych przez regionalne centrum informacji 
turystycznej? 

♦ Czy systematycznie aktualizujemy informacje o re
gionie w ramach ogólnopolskiego Internetowego Syste
mu Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT) oraz na 
stronach regionalnych? 

♦ Czy wspieramy kształcenie przewodników turystycz
nych oraz dbamy o wychowanie i rozwój przyszłych kadr 
dla turystyki poprzez działania na rzecz popularyzacji kra
joznawstwa i turystyki w szkołach oraz organizując aktyw
ny wypoczynek dzieci i młodzieży? 

♦ Czy posiadamy stabilny system organizacyjny tury
styki w naszym obszarze, oparty na stałej i długofalowej 
współpracy samorządów, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców branży turystycznej i wszystkich grup 
zainteresowań? 

♦ Czy stosujemy w naszych działaniach zarządzanie 
marketingowe, oparte na długofalowej strategii promocyj
nej i współpracy z instytucjami regionalnymi odpowiedzial
nymi za promocję turystyki? 

♦ Czy właściwie kreujemy wizerunek Kociewia poprzez 
efektywne wykorzystanie technik i narzędzi promocji, sze
rokie wykorzystanie logo i hasła promocyjnego oraz sto
sując dostępne techniki promocji i public relations? 

♦ Czy wydajemy atrakcyjne, wysokiej jakości, 
powszechnie dostępne materiały promocyjne w jednolitej 
szacie graficznej, spójnej z regionalnymi standardami wi
zualizacji i wydawnictwami regionalnymi? 

♦ Czy systematycznie uczestniczymy w krajowych i za
granicznych targach turystycznych i imprezach promocyj
nych oraz współpracujemy przy organizowaniu wizyt stu
dyjnych dziennikarzy i touroperatorów? 

♦ Czy dbamy o rozwój tożsamości kociewskiej bazują
cej na tradycyjnych wyróżnikach regionu, w tym tradycji, 
kulturze i sztuce kociewskiej oraz tworzymy, wspieramy 
i promujemy wizerunek regionu poprzez charakterystycz
ne produkty lokalne, pamiątki, rzemiosło tradycyjne itp.? 

♦ Czy właściwie i w pełni wykorzystujemy potencjał 
Kociewia tkwiący w jego transregionalnym charakterze wy
nikającym z położenia na obszarze dwóch województw: 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego? 

Przedstawiona powyżej lista pytań, określających kie
runki działań pozwalających w przyszłości zrealizować wi
zję turystyczną województwa pomorskiego w roku 2013 
nie jest oczywiście kompletna. Ich przytoczenie przy okazji 
III Kongresu Kociewskiego pozwala jednak na refleksję 
i zastanowienie się nad kierunkami dalszych działań na 
rzecz rozwoju turystyki na Kociewiu w najbliższych latach. 
Na wiele z powyższych pytań Kociewiacy mogą z dumą 
odpowiedzieć twierdząco, lecz wiele jeszcze zadań czeka 
na realizację. Warto przy tym zaznaczyć, iż teza powyższa 
dotyczy tak regionu Kociewia, jak i całego województwa 
pomorskiego. Podsumowując powyższe wywody przyjąć 
można następujące konkluzje: 

1. Kociewie stanowi region turystyczny cechujący się 
dobrą dostępnością komunikacyjną oraz istotnym w skali 
województwa, nie w pełni wykorzystanym potencjale tu
rystycznym mogącym stanowić interesującą alternatywę 
rozwojową, zwłaszcza dla Pojezierza Kaszubskiego i By-
towskiego. 

2. Rozwój turystyki na Kociewiu powinien być realizo
wany z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 
Wymaga stałego podnoszenia jakości infrastruktury tury
stycznej, działań związanych z rewaloryzacją zabytków i ich 
zespołów, jak również właściwego wykorzystania unikato
wych walorów regionu związanych w szczególności z toż
samością i kulturą kociewską. 

3. Prawidłowy rozwój turystyki na Kociewiu możliwy 
jest wyłącznie dzięki rozwojowi partnerstwa i długofalowej 
współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i bran
ży turystycznej w ramach lokalnej organizacji turystycz
nej. Instytucja ta posiada kompetencje statutowe szcze
gólnie istotne w zakresie rozwoju markowych produktów 
turystycznych, spójnej promocji regionu i zintegrowane
go systemu informacji turystycznej. 

4. Atutem Kociewia jest transregionalne położenie 
na obszarze dwóch województw: pomorskiego i kujaw
sko-pomorskiego. W celu właściwego wykorzystania 
szans niezbędna jest współpraca z samorządami wojewódz
kimi i regionalnymi organizacjami turystycznymi z obszaru 
obu województw. 
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Uwolnić słowo 
Jak powstawała kociewska oficyna wydawnicza 

raz z postępem cywilizacji, ludzkość przywią
zywała coraz większą wagę do rozwoju wszel
kich form komunikacji interpersonalnej, zda

jąc sobie sprawę jak wielki wpływ wywiera ona na kształto
wanie ogółu stosunków społecznych. I tak począwszy od 
piktogramów ludów pierwotnych, poprzez pismo klinowe 
Sumerów, egipskie hieroglify, fenicki alfabet zmodyfiko
wany przez Greków, a następnie przez Rzymian, ukształto
wał się współczesny model pisma stanowiący podstawo
wy środek porozumiewania się ludzi. 

I choć formy upowszechniania przekazu zmieniają się 
nieustannie, a w dobie dzisiejszej w nieprawdopodobnie 
szybkim tempie, to jednak bez pisma zdecydowana ich więk
szość nie mogłaby w ogóle istnieć i funkcjonować. 

Słowo pisane, obok swej uniwersalności, posiada jesz
cze wiele innych plusów - przede wszystkim dowolnie 
kształtowany zasięg oddziaływania regulowany wielkością 
nakładu druku a przede wszystkim jego trwałość, możli
wość powrotu w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie 
do raz już odczytanego tekstu. 

Być może większą moc przekonywania i oddziaływania 
na rozmówcę, czy większą grupę odbiorców posiada słowo 
mówione, zapewniające bezpośredni kontakt ze słuchaczem, 
lecz w przeciwieństwie do pisma jest mniej trwałe, bardziej 
ulotne, trudniejsze do odtworzenia w przyszłości. 

Z rozstrzygnięciem tego problemu zmagali się już Rzy
mianie, przyznając jednak priorytet pismu, a potwierdza to 
pozostawiona przez nich maksyma - verba volant, scripta 
manent, co w przekładzie na język polski oznacza: słowa 
ulatują, pismo pozostaje. 

Może ktoś zapytać, co ma wspólnego rzymska maksy
ma z „Kociewskim Magazynem Regionalnym"? 

Otóż wbrew pozorom ma dużo wspólnego. Żeby to 
wyjaśnić należy cofnąć się w czasie do roku 1970, kiedy to 
powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, 
pierwsze na Kociewiu stowarzyszenie regionalne. Był to 
okres, kiedy takie pojęcia jak regionalizm, Kociewie, mała 
ojczyzna bardzo nieśmiało zaczęły funkcjonować w świa
domości społecznej. „Monopol" na regionalizm Pomorza 
posiadały wówczas dwa stowarzyszenia - Towarzystwo 
Rozwoju Ziem Zachodnich i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie, które nota bene nie było zainteresowane powstawa
niem mniejszych towarzystw regionalnych, a kiedy już te 
za przykładem TMZT zaczęły powstawać, starało się je 
sobie podporządkować. TRZZ było natomiast towarzy
stwem ogólnopolskim, całkowicie podporządkowanym wła
dzy, realizującym bardziej cele polityczne niż regionalne. 

W tej sytuacji pracownicy i działacze kultury w Tcze
wie Romuald Wentowski - ówczesny kierownik Wydziału 
Kultury dla miasta Tczewa i powiatu tczewskiego, Kocie-
wiak urodzony w powiecie tczewskim i Roman Landowski 
- kierownik Poradni Metodycznej Pracy Kulturalno-Oświa-

towej w Tczewie - Kociewiak urodzony w powiecie świec
kim, podjęli działania, które miały nadrobić wieloletnie zanie
dbania dotyczące upowszechniania regionu kociewskiego. 

Pierwszym krokiem na drodze realizacji tych ambitnych 
zamierzeń było powołanie do życia w 1970 roku Towarzy
stwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, które stwarzało szero
kie możliwości działania w sferze merytorycznej, organiza
cyjnej, finansowej wszystkim miłośnikom regionu. 
Czytelników bardziej zainteresowanych okolicznościami 
powstania i działalności TMZT odsyłam do książki Roma
na Landowskiego „35 lat dla Tczewa i regionu" wydanej 
przez Kociewski Kantor Edytorski w Tczewie w 2004 roku. 

W jaki sposób popularyzować wiedzę o regionie, jak 
dotrzeć do największej liczby odbiorców, szczególnie mło
dzieży? 

To kluczowe pytania, na które trudno było znaleźć jed
noznaczną odpowiedź w tamtych czasach. 

Część działaczy, między innymi Zygmunt Kułakowski, 
była zdania, że najbardziej efektywną formą upowszech
niania wiedzy o regionie są spotkania z młodzieżą w szko
łach, z pracownikami w zakładach pracy bądź prelekcje 
w placówkach kultury. Słabością tej opcji był brak dosta
tecznej liczby prelegentów, a także mały stopień trwałości 
przekazywanych informacji, mimo iż często starano się je 
wzbogacać materiałami powielaczowymi, których przygo
towanie było jednak zbyt pracochłonne i kosztowne. 

Dlatego też alternatywna opcja, której zwolennikami 
od początku byli Roman Landowski i Romuald Wentow
ski, zakładała, iż nie rezygnując ze spotkań, należy dążyć 
do podjęcia własnej działalności wydawniczej, która sta
nie się podstawową formą informacji i ważnym źródłem wie
dzy o teraźniejszości i przeszłości regionu tczewskiego. 

Kto pamięta realia tamtego okresu, ten wie, że było to 
przedsięwzięcie niezwykle trudne do zrealizowania, wręcz 
karkołomne. 

Pomijając problemy finansowe, które i dziś często sta
nowią trudną do przezwyciężenia przeszkodę w sfinalizo
waniu zamierzonych inicjatyw kulturalnych, każdy wydaw
ca napotykał na przeszkodę, prawie nie do pokonania, 
w postaci wymogu uzyskania zezwolenia na prowadzenie 
działalności wydawniczej a w dalszej kolejności poddawa
nia kontroli treści wszelkich publikacji. 

Tego narzuconego społeczeństwu prawa, powszech
nie znanego jako cenzura, władza strzegła jak oka w gło
wie, wychodząc widocznie z założenia, że im mniej pracy 
dla cenzury, tym bezpieczniej dla władzy. 

Dzisiejszym czytelnikom, szczególnie młodzieży i oso
bom, które nie interesowały się tymi zagadnieniami, trud
no sobie wyobrazić, by to mogła być znacząca przeszkoda, 
tym bardziej, że na co dzień w najróżniejszych miejscach, 
m.in. w kioskach, księgarniach, kolekturach, a nawet w skle
pach z artykułami spożywczymi napotykają na niezliczone 
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ilości tytułów prasowych o najróżniejszej szacie graficz
nej, technice druku, lecz niestety w większości o bardzo 
płytkiej, miałkiej treści, często przekraczającej granice do
brego smaku i poczucia estetyki. 

Wróćmy jednak do lat siedemdziesiątych, do działań 
TMZT związanych ze staraniami o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności wydawniczej, która została 
wpisana do statutu jako jeden z najważniejszych celów 
działalności Towarzystwa. 

Pierwsze podejście w sprawie uzyskania zezwolenia 
miało miejsce w 1974 roku. W grudniu tego roku TMZT 
wystąpiło do Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikacji i Widowisk w Gdańsku w sprawie wydania zezwo
lenia na podjecie działalności wydawniczej w zakresie po
pularnych publikacji regionalnych, argumentując, iż własne 
wydawnictwa wypełnią dotkliwą lukę w piśmiennictwie re
gionalnym i jednocześnie zaspokoją oczekiwania różnych 
kręgów ludności, zwłaszcza młodzieży i środowisk pedago
gicznych, dotyczące zapotrzebowania na ogólnodostępną 
i trwałą informację społeczną, gospodarczą, a także kultu
ralną, obejmującą zarówno zagadnienia związane ze współ
czesnością jak i tradycją regionu Ziemi Tczewskiej. Publika
cja o charakterze ciągłym o nazwie „Zeszyty Regionalne 
TMZT" ukazywałyby się w formie 3-5 zeszytów w ciągu roku. 

Wydawnictwem kierować miało społeczne kolegium 
redakcyjne na czele z Romualdem Wentowskim jako prze
wodniczącym i Romanem Landowskim jako sekretarzem 
redakcji. Koszty redakcji ponosiłyby solidarnie trzy zain
teresowane podmioty - TMZT, Poradnia Metodyczna oraz 
Urząd Miasta i Powiatu w Tczewie. 

W całości warto przytoczyć fragment wystąpienia 
dotyczący profilu tematycznego, który cechuje szero
ka i różnorodna gama ofert, ponadczasowość i ciągła 
aktualność. 

Publikacje obejmują stopniowo w miarę wszystkie za
gadnienia regionalne Tczewa, od tradycji ludowej i hi
storii po aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze. 

Drukowane będą materiały dotyczące folkloru, kultury 
materialnej, historii materialnej, zabytków jak również 
tradycji ruchu robotniczo-chłopskiego i oświaty ludo
wej. Na opublikowanie czekają również zagadnienia 
martyrologii Ziemi Tczewskiej i jej związków z ruchem 
oporu na Pomorzu. Spodziewana jest także redakcja 
monografii przemysłu, rolnictwa, kultury. „Zeszyty Re
gionalne " obejmą też utwory literackie, tematycznie bądź 
lokalnie związane z regionem, stanowiące dotychczas 
pokaźny plon konkursów otwartych. 

Do wniosku został dołączony plan wydawnictwa TMZT 
na lata 1975-1977, który przewidywał wydanie następują
cych publikacji: 

1. „Siew pracy" - zbiór wspomnień nagrodzonych i wy
różnionych na konkursach w roku 1971 i 1973. 

2. „Pejzaże serdeczne" - almanach literacki (opowiada
nia i poezja) utworów o Ziemi Tczewskiej (plon konkursu 
literackiego z 1973 r.) 

3. Roman Landowski: „Pieśń ujdzie cało" - reportaż 
monograficzny z 50-letniej działalności Chóru Męskiego 
„Echo" w Tczewie. 

4. Barbara Szymańska: „Zycie muzyczne Tczewa"-mo
nografia społeczno-kulturalna ruchu muzycznego 30-lecia. 

5. „Miejsca bolesnego trwania" - przewodnik martyro
logii Ziemi Tczewskiej. 

6. „Wisła" - szkic monograficzny 50-lecia działalności 
MKS „Wisła" w Tczewie. 

7. Monografia gospodarcza 30-lecia Tczewa i powiatu. 
8. „Na szlakach małej turystyki" - przewodnik tury

styczny Ziemi Tczewskiej. 
9. „Wyszywanie kociewskie" - poradnik metodyczny ko-

ciewskiego haftu ludowego tczewskiego obszaru etnicznego. 
10. Jan Ejankowski: Juliusz Kraziewicz - szkic biogra

ficzny działalności założyciela pierwszego na Pomorzu 
Kółka Rolniczego w Piasecznie. 

11. „W służbie Melpomeny" - kalendarz społecznego 
ruchu teatralnego powiatu tczewskiego. 

14 stycznia 1985 roku: moment podpisania porozumienia między stowarzyszeniami regionalnymi Starogardu i Tczewa. 
Ód lewej: Romuald Wentowski, Edmund Falkowski, Zygmunt Kułakowski, dr Józef Milewski i Józef Golicki 
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12. Monografia 30-letniej działalności Orkiestry Dętej 
ZHP przy Klubie Kultury „POLMO" w Tczewie. 

13. „Wielcy i zapomniani" - próby biografii sylwetek 
sławnych tczewian - Aleksandra Skulteta z Tczewa (histo
ryka i geografa, współpracownika Kopernika) i J. R. For
stera (współuczestnika podróży Cooka dookoła świata). 

14. „Od murów do osiedla mieszkaniowego" - popular
ny zarys rozwoju urbanistyki miast (Tczew, Gniew, Pelplin). 

15. „To idzie młodość" - monografia ruchu młodzieżo
wego Tczew. 

Dziś, patrząc z perspektywy 20-letniej działalności kan
toru, można tylko z uznaniem wyrazić się o przenikliwości 
autorów planu, który mimo przemian społeczno-politycz
nych, zawirowań organizacyjnych jest ciągle aktualny 
i konsekwentnie realizowany. Do inicjatywy prowadzenia 
działalności wydawniczej bez trudu udało się przekonać 
władze administracyjne i partyjne Tczewa i powiatu, któ
rych poparcie, zwłaszcza tych ostatnich, było w tamtym 
okresie ważkim argumentem. 

30 grudnia Naczelnik Miasta i Powiatu, a 8 stycznia 
1975 roku Komitet Powiatowy wystosowali do Wojewódz
kiego Urzędu KPPiW w Gdańsku pisma popierające sta
rania TMZT o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia
łalności wydawniczej. Odpowiedzią Urzędu była głucha 
cisza. Jego urzędnicy nie pofatygowali się nawet, by 
wysłać odpowiedź negatywną. Twardy beton trzymał 
się mocno. Jeszcze nie widać było żadnych rys i pęk
nięć zwiastujących rozluźnienie gorsetu krępującego 
wolność słowa. 

Z różnych źródeł nieoficjalnych i półoficjalnych działa
cze Towarzystwa otrzymywali sygnały, że ich starania są na 
tym etapie beznadziejne. Władza była zajęta ważniejszymi 
dla niej problemami. Po kilku latach prosperity pierwszej po
łowy lat siedemdziesiątych zaczął narastać kryzys gospo
darczy powodujący niepokoje społeczne, które zaowocowa
ły wydarzeniami w Radomiu, Ursusie, strajkami na Wybrzeżu, 
a w konsekwencji wprowadzeniem stanu wojennego. 

Być może wydarzenia drugiej połowy lat siedemdzie
siątych, lata powstania „Solidarności" i stanu wojennego 
uświadomiły niektórym przedstawicielom władz, iż dłużej 
nie da się rządzić metodami, które się całkowicie skompro
mitowały, że ze społeczeństwem należy się liczyć, dać mu 
możliwość wypowiadania się. Te odczucia były jak świa
tełko w tunelu, jak szczelinka, przez którą przebija promyk 
nadziei, że coś się być może zmienia. 

I to był sygnał do podjęcia kolejnej próby dotyczącej 
wznowienia starań o uzyskanie zgody na działalność wy
dawniczą. 

Przez całe 8 lat, które upłynęły od ostatniej odmowy, 
niektórzy działacze Towarzystwa wierzyli, że w końcu uda 
się osiągnąć zamierzony cel. Największym optymistą i en
tuzjastą idei wydawnictwa był Roman Landowski, który 
ciągle jakby trzymał rękę na pulsie, śledził działania władz, 
czekał na odpowiedni moment. Wiele oznak wskazywało, 
iż ten moment nadszedł na wiosnę 1983 roku. 

Drugi atak na skruszenie cenzury został przygotowany 
niezwykle starannie. Przede wszystkim postanowiono zwięk
szyć siłę perswazji. TMZT, które w 1974 roku występowało 
samodzielnie, zyskało sojusznika w postaci Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej. Obydwa Stowarzyszenia 
swym zasięgiem obejmowały prawie cały region Kociewia. 

Ważnym atutem było też uzyskanie poparcia władz 
administracyjnych i partyjnych Tczewa i Starogardu, a także 
takiej efemerydy jak PRON, który w czasach stanu wojen
nego był mile widziany przez władze państwowe. 

Równocześnie organizacje społeczne i instytucje kul
turalne Tczewa i Starogardu Gdańskiego upoważniały wła
dze obydwu Towarzystw kociewskich do podjęcia dalszych 
starań dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie 
własnego wydawnictwa. 

Skoro kilka lat wcześniej WU KPPiW w Gdańsku nie 
raczył nawet udzielić odpowiedzi, tym razem adresatem 
wystąpienia stał się Główny Urząd Kontroli Publikacji i Wi
dowisk w Warszawie, do którego TMZT i TMZK pismem 

Sekretarz redakcji Katarzyna Lamek (Peplińska) w towarzystwie członków kolegium redakcyjnego: 
Edmunda Fałkowskiego i Ryszarda Szwocha w czasie narady redakcyjnej 
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z dnia 22 kwietnia 1983 roku skierowało wniosek dotyczą
cy udzielenia zezwolenia na działalność wydawniczą. 
W ślad za wystąpieniem Towarzystw władze Tczewa i Sta
rogardu wystosowały do GUKPiW pisma jednoznacznie 
i zdecydowanie popierające wniosek. 

Wystąpienie Towarzystw w formie i treści było podob
ne do tego z 1974 roku. Było jednak kilka istotnych zmian. 
Po pierwsze TMZT zyskało nowych partnerów w postaci 
TMZK i władz Starogardu oraz innych towarzystw, co auto
matycznie zwiększało liczbę podmiotów zainteresowanych 
wydawnictwem, zasięg rozpowszechniania i problematyki 
obejmującej całe Kociewie, a także nowy tytuł i podtytuł: 
„Kociewie" - Miesięczny Magazyn Regionalny. 

Nadzieje na pomyślne zakończenie starań dawało też 
spotkanie w Wydziale Prasy KC, w którym TMZT repre
zentował Roman Landowski, TMZK - Ryszard Szwoch. 

Kilkunastoosobowa komisja, w skład której wchodzili 
m.in. przedstawiciele MKiS, PUPiK „Ruch", Stowarzysze
nie Dziennikarzy „egzaminowała" naszych przedstawicieli 
w sprawach wydawnictwa dotyczących między innymi re
dakcji, upowszechniania, papieru, czytelników itp. Na tym 
spotkanie się zakończyło. 

16 grudnia 1983 roku przyszła decyzja Prezesa Głównego 
Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk i to decyzja negatyw
na i ostateczna. Uzasadnienie - brak mocy poligraficznych 
i zaopatrzenia w papier. Koniec - kropka. Decyzja faktycznie 
zapadła w Komitecie Centralnym, lecz formalnie firmował ją 
GU KPiW. To klasyczny przykład kierowania z tylnego 
siedzenia. Zawsze łatwiej powiedzieć: to nie my - to oni! 

Czyżby to miał być już ostateczny koniec marzeń o wła
snym wydawnictwie? 

Wielu z pewnością by spasowało. Na szczęście działacze 
Towarzystw do nich nie należeli. 

Nową okolicznością, która ożywiła nadzieje na podję
cie dalszych starań było wydanie 28 stycznia 1984 roku usta
wy - Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24), która dopuszczała 
prowadzenie wydawnictw przez instytucje upowszechnia
nia kultury - oczywiście po uzyskaniu zezwolenia. 

Tym razem zmieniono metodę działania. Podjęto decy
zję, by tworzyć fakty dokonane, budować oddolnie struk
turę wydawnictwa, a zezwolenie uzyskać na końcu. Zyski
wało się w ten sposób nowe atuty w postaci istniejących 
już faktów. Gra dość ryzykowna, bo mogło się okazać, że 
cała praca pójdzie na marne. Ryzyko zostało jednak podję
te. W końcu byłaby to tylko kolejna odmowa. 

14 stycznia 1985 roku na wspólnym posiedzeniu Rady 
TMZT i Prezydium Rady TMZK podjęto uchwałę, której 
celem było sfinalizowanie starań o powołanie czasopisma 
„Kociewie" przy poparciu władz administracyjnych i poli
tycznych obu miast. 

Nad realizacją dalszego postępowania organizacyjne
go i formalno-prawnego miał czuwać zespół w składzie: 
Józef Golicki - Wydział Kultury i Sztuki UM w Tczewie, 
Roman Landowski - TMZT i radny MRN w Tczewie Ro
muald Wentowski - TMZT, Józef Ziółkowski - radny, Pre
zydium MRN w Tczewie. 

Powołany zespół energicznie zabrał się do pracy. 
15 stycznia Towarzystwa wystąpiły z pismami o jednakowej 
treści do komitetów miejskich PZPR w Tczewie i Starogardzie 
Gdańskim, a następnie do rad miejskich w Tczewie i Staro
gardzie Gdańskim z wnioskiem o wsparcie starań Towarzystw, 
mających na celu powołanie regionalnego wydawnictwa. 

Dzięki obecności i operatywności wielu członków To
warzystw w składzie ówczesnych rad, a także w wyniku 
należytego zrozumienia przez władze potrzeby posiadania 

własnego pisma, które nie tylko powinno przyczyniać się 
do prowadzenia stałej działalności w zakresie edukacji re
gionalnej i obywatelskiej, lecz także miało umożliwiać 
wszechstronną informację ludności o bieżących proble
mach własnego środowiska - udało się w ekspresowym 
tempie uzyskać konkretne stanowisko rad narodowych. 

31 stycznia MRN w Tczewie, a 5 lutego MRN w Staro
gardzie Gdańskim podjęły uchwały, które upoważniały i jed
nocześnie zobowiązywały obydwa Towarzystwa do wspól
nego działania w sprawie powołania pisma regionalnego 
„Kociewie". 

Uzasadnienie do obydwu uchwał było jednobrzmiące. 
Warto je przytoczyć w całości: Starania o powołanie wła
snego czasopisma regionalnego prowadzone były już od 
lat. Wspierane one były wieloma postulatami środowisk 
społecznych i kulturalnych. 

Jednak brak warunków prawnych oraz obiektywne 
trudności powodowały, że wszystkie inicjatywy w tym za
kresie kończyły się niepowodzeniem. Aktualnie obowią
zujące przepisy Prawa prasowego w randze ustawy stwa
rzają nową sytuację prawną, umożliwiającą podjecie 
nowych starań. 

Pismo regionalne jest najskuteczniejszym środkiem 
popularyzacji pożądanych treści o przeszłości, tradycji 
i problemach współczesnego życia społeczno-polityczne
go i kulturalnego Kociewia i najlepszą formą dotarcia 
do szerokich rzesz mieszkańców całego regionu. Zaspokoi 
również od dawna zgłaszane zapotrzebowania na pełną, 
rzetelną i wszechstronną informację. Czasopismo będzie 
szerzyło ideę rozumienia regionalizmu, podkreślając obec
ność regionu kociewskiego w trwałych związkach naro-
dowo-państwowych. Stałe wydawnictwo służyć będzie funk
cji kształtowania opinii i właściwych postaw społecznych, 
eliminując wszelkie tendencje izolacji terytorialnej i zwal
czając próby głoszonego jeszcze separatyzmu. 

Przepisy ustawy z dnia 28 stycznia 1984 roku Prawo 
prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24) oraz aktywność środowisk 
twórczych i kulturalnych Kociewia, a także zasady funk
cjonowania Funduszu Rozwoju Kultury stwarzają i gwa
rantują korzystne warunki organizacyjne i finansowe na 
podjęcie ponownych prób powołania czasopisma. 

Uwzględniając społeczne potrzeby i konieczność pod
jęcia stałej edukacji obywatelskiej, w tym również sku
teczniejsze upowszechnianie kultury, obyczajów oraz pro
blemów współczesnych regionu kociewskiego inicjatywa 
obu towarzystw regionalnych ze Starogardu Gdańskie
go i Tczewa o powołanie stałego czasopisma jest w pełni 
uzasadniona. 

Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom i inicja
tywie środowisk kulturalnych niniejsza uchwala stworzy 
warunki dla pomyślnego zakończenia wieloletnich starań. 

Uchwały nie tylko stanowiły poparcia starań, lecz były 
jednocześnie zapowiedzią finansowania wydawnictwa, 
gdyż jego powołanie byłoby wykonaniem uchwał rad na
rodowych. Dawały też możliwość wykorzystania struktur 
placówek znajdujących się w gestii rad narodowych do 
celów wydawniczych. 

Klucz do rozwiązania starań Towarzystw stanowiła, 
jak już wcześniej zaznaczono, ustawa z 26 stycznia 1984 
roku - Prawo prasowe. Jednak tym kluczem bez znajo
mości „instrukcji obsługi" nie każdy umiał się właści
wie posługiwać. Otóż ustawa dopuszczała możliwość 
prowadzenia działalności wydawniczej przez domy kul
tury. I właśnie tę możliwość postanowił wykorzystać 
„zespół inicjatorów". 
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W międzyczasie MKiS wydało wzorcowy statut domu 
kultury, który dopuszczał prowadzenie własnej działalności 
wydawniczej przez te placówki. Co prawda Tczewski Dom 
Kultury w swoim statucie nie przewidywał takiej możliwości, 
lecz zmiana statutu przy tak przychylnym stosunku władz do 
idei wydawnictwa nie stanowiła większego problemu. 

Zarządzeniem Nr 8 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 
czerwca 1985 roku dokonano zmiany statutu TDK. Naj
istotniejsza zmiana polegała na zatwierdzeniu załączników 
do zarządzenia, którym był „Regulamin Kociewskiego Kan
toru Edytorskiego Sekcji Wydawniczej Tczewskiego Domu 
Kultury". Dokument ten zatwierdziła Zyta Myszka - wice
prezydent Tczewa. 

Punkt 1 regulaminu stanowił, że Sekcja wydawnicza 
jest statutową komórką organizacyjną Tczewskiego Domu 
Kultury, działającą pod własną nazwą Kociewski Kan
tor Edytorski. Odpowiedzialność prawną i finansową ko
mórki sprawuje Tczewski Dom Kultury. 

Zgodnie z regulaminem komórka ta może pełnić funk
cje wydawcy i redakcji publikacji ciągłych. Zadania kanto
ru, zakres jego oddziaływania, tematyka zostały określone 
tak jak w wielu już wcześniej cytowanych dokumentach. 

Kierownictwo komórki wydawniczej sprawuje kierow
nik sekcji pełniący jednocześnie funkcję redaktora naczel
nego, zaś społecznym organem opiniodawczym kantoru 
jest kolegium wydawniczo-redakcyjne powołane przez 
dyrektora Tczewskiego Domu Kultury w porozumieniu z za
rządami towarzystw regionalnych. 

Pierwszym i jedynym kierownikiem sekcji i zarazem re
daktorem naczelnym został Roman Landowski, który pełni 
tę funkcję mimo różnych zmian organizacyjnych, politycz
nych, formalno-prawnych już ponad ćwierć wieku - rzecz 
to w polskich realiach wręcz unikatowa. 

Formalnie Kantor powstał 2 września 1985 roku. Otrzy
mał wówczas regulamin, a w odpowiedzi na swój wniosek 
Krajowe Biuro Międzynarodowego Numeru Książki nada
ło mu identyfikator wydawnictwa: ISBN 83-85026, którym 
należało sygnować każdą wydaną pozycję książkową. Był 
to ważny krok, gdyż przepisy ustawy - Prawo prasowe 
zezwalały na występowanie o zgodę na wydawanie czaso
pism każdej jednostce, która posiadała numer identyfika
cyjny ISBN - International Standard Book Number, czyli 
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. 

Zatem rozwiązany został częściowo problem wydaw
nictw zwartych, bowiem zarejestrowanej instytucji wydaw
niczej nie można było pozbawić raz nabytych praw. 

Pozostała jednak otwarta sprawa wydawania czasopi
sma, na co w dalszym ciągu wymagana była zgoda władz, 
a tej zgody już dwukrotnie Towarzystwu odmówiono. 

I tak koło się zamknęło. 
Często w życiu się zdarza, że o szczęśliwym rozwiąza

niu skomplikowanego problemu decyduje przypadek. Tak 
właśnie było w przypadku wydawnictwa. 

Pewien tczewianin mieszkający w Warszawie postano
wił odwiedzić swoje rodzinne miasto, a przy okazji kole
gów szkolnych, między innymi Zytę Myszkę, która jako 
wiceprezydent była też zaangażowana w powołanie wy
dawnictwa. W czasie rozmowy wspomniała o trudnościach 
z uzyskaniem zezwolenia. 

Tym rozmówcą okazał się Janusz Trzciński - dyrektor 
Departamentu Teatrów i Widowisk MKiS, który dokładnie 
znał niuanse polityki wydawniczej. 

Jego zdaniem uzyskanie zgody na wydanie stałego cza
sopisma nie ma żadnych szans, jednak ten sam efekt moż
na uzyskać poprzez publikacje seryjne w postaci monote
matycznych zeszytów ukazujących się 3 do 4 razy w roku. 

Można nawet je numerować. Innymi słowy publikacja nie 
może nosić nazwy czasopismo, choć faktycznie pełni taką 
funkcję. 

Najistotniejszym jednak był fakt, że zezwolenie na pro
wadzenie tego rodzaju działalności wydawniczej przez domy 
kultury wydaje Departament Książki MKiS. 

Wykorzystując nowe informacje 30 września 1985 roku 
wiceprezydent Tczewa, Zyta Myszka wystosowała do De
partamentu Książki MKiS pismo w sprawie zatwierdzenia 
planu wydawniczego Kantoru na lata 1984-1987, w tym 
publikacji seryjnej pod nazwą Magazyn Regionalny „Ko-
ciewie", uzasadniając konieczność jego powołania, podob
nie jak to czyniono we wcześniejszych wystąpieniach, po
trzebami środowiska, koniecznością wypełniania braków 
tematyki kociewskiej na rynku wydawniczym, znaczeniu 
publikacji w procesie poznawania własnej historii i proble
mów współczesnych. 

Do pisma dołączono w formie załącznika: plan wydaw
niczy Kociewskiego Kantoru Edytorskiego na lata 1986-
1987 oraz Program ideowy i organizacyjny Magazynu Re
gionalnego „Kociewie", który zawierał dane dotyczące 
tytulatury, formuły pisma, struktury organizacyjnej oraz 
tematykę realizowaną w następujących stałych działach: 

1. „Z redakcyjnego biurka". Będą to aktualne felietony, 
przekazujące programowe poglądy pisma. W pierwszym 
numerze „Do czytelników" - materiał precyzujący formułę 
pisma (rodzaj creda ideowego). 

2. „Rozmowa z gościem". Wywiady z przedstawiciela
mi władz polityczno-administracyjnych regionu ukazujące 
najpilniejsze problemy społeczne i gospodarcze, perspek
tywy rozwoju regionu, programy władz terenowych. 

3. „Tropem historii". Artykuły dotyczące najważniej
szych wydarzeń z przeszłości, ilustrujące patriotyczne zma
gania mieszkańców Kociewia. 

4. „Spod łopaty archeologa". Wiadomości z odkryć 
archeologicznych, informacje i sprawozdania z prac wyko
paliskowych prowadzonych w przeszłości i obecnie. 

5. „Przewodnik po zabytkach". Omówienie najciekaw
szych budowli historycznych, ich sposób wykorzystania 
i stan renowacji. 

6. „Portrety ludzi myślących". Mini monografie sylwe
tek obywatelskich ludzi zasłużonych, społecznych auto
rytetów godnych naśladowania. 

7. „Dzień dobry - to ja". Przypomnienie osób z regionu 
Kociewia, które dopracowały się sławy, zrobili karierę (sław
ni sportowcy, artyści, naukowcy). 

8. „Z reporterskiego notatnika". Główny reportaż nu
meru o współczesnej tematyce społecznej, obyczajowej, 
prawnej, gospodarczej lub kulturalnej. 

9. „Kociewska kronika kulturalna". Rejestr skrótowych 
informacji o wydarzeniach kulturalnych (rocznice, wysta
wy, występy zespołów, amatorski ruch teatralny, działal
ność towarzystw regionalnych, aktualności twórcze). 

10. „Przegląd regionalny". Pozostałe informacje, aktu
alności społeczno-gospodarcze w jednym zdaniu. Także 
informacje z działalności rad narodowych, przedstawi
cielstw władz, samorządów i organizacji społecznych. 

Spełniając prośbę inspektora ds. kultury Urzędu Miej
skiego w Tczewie Józefa Golickiego pismo popierające sta
rania władz tczewskich wystosował do MKiS również 
Wydział Kultury UW w Gdańsku. 

Po raz kolejny pismem z dnia 25 listopada 1985 roku 
wystąpiono do Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Wi
dowisk o wydanie zezwolenia na wydawanie publikacji 
seryjnej „Kociewski Magazyn Regionalny" jako wydaw
nictwa ciągłego bez określonej częstotliwości. 
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13 



JAK POWSTAŁ „KMR' 

Tym razem na odpowiedź nie czekano zbyt długo, bo 
już 9 grudnia nadeszła wiadomość z GUKPiW - kopia pi
sma adresowanego do Departamentu Książki MKiS - in
formująca, iż udzielenie zgody na wydanie publikacji cią
głej o dowolnej częstotliwości nie należy do kompetencji 
Urzędu, lecz MKiS. 

A w ministerstwie już od września czekało na załatwie
nie pismo wiceprezydenta Tczewa w sprawie zatwierdze
nia planu wydawniczego Kantoru. 

Wreszcie 18 stycznia 1986 roku nadeszła tak długo ocze
kiwana wiadomość. Ministerstwo Kultury i Sztuki wyrazi
ło zgodę na realizację czterech pozycji zwartych oraz na 
redagowanie „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" 
przez Kociewski Kantor Edytorski. 

Biblioteka Narodowa zarejestrowała Magazyn w między
narodowym systemie informacji pod numerem PL-ISSN 0860-
1917 (International Standard Serial Number - Międzynaro
dowy Znormalizowany Numer Czasopism), którym do dziś 
sygnowanych zostało 51 kolejnych edycji Magazynu. 

I tak oto po 12 latach walki, dzięki cierpliwości i wy
trwałym staraniom działaczy regionalnych Kociewia, przy
chylności ówczesnych władz Tczewa i Starogardu Gdań
skiego udało się zrealizować marzenie o wydawaniu 
własnego pisma. 

Przez pierwsze 8 lat samotną walkę prowadziło TMZT, 
które zresztą było inicjatorem przedsięwzięcia. Wymienić 
tu należy takich działaczy jak: Zygmunt Kułakowski, Ro
man Landowski, Romuald Wentowski. 

Towarzystwu pomocy udzieliły władze Tczewa, m.in. 
Naczelnik Miasta i Powiatu Marian Matysiak, Józef Golic-
ki, inspektor ds. Kultury Urzędu i Powiatu w Tczewie, póź
niejszy prezes TMZT, prezydent Tczewa Czesław Glinkow-
ski, wiceprezydent Zyta Myszka. 

Od 1982 roku starania TMZT wsparli działacze TMZK, 
m.in. Tadeusz Kubiszewski, Edmund Falkowski, Józef Mi
lewski i Ryszard Szwoch. 

Jednak, jak wskazuje na to skład „zespołu inicjatorów", 
główny ciężar starań spoczywał na barkach działaczy z Tcze
wa. Po uzyskaniu zezwolenia, zgodnie z regulaminem po
wołano kolegium redakcyjne w składzie: 

Edmund Falkowski, Józef Golicki, Andrzej Grzyb, Tade
usz Kubiszewski, Roman Landowski - redaktor naczelny, 
Józef Milewski - przewodniczący, prof. Edwin Rozenkranz, 
Ryszard Szwoch, Romuald Wentowski - z-ca przewodni
czącego, Józef Ziółkowski. 

15 grudnia 1986 roku ukazał się pierwszy, historyczny 
numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" jako pu
blikacja seryjna Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociew-
skiej w Starogardzie Gdańskim i Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Tczewskiej w Tczewie, wydany przez Kociewski Kan
tor Edytorski Tczew - Starogard Gdański, stanowiący Sek
cję Wydawniczą Tczewskiego Domu Kultury. 

Do 1990 roku Magazyn był publikacją seryjną, dopiero 
po uchwaleniu ustawy z dnia 11 kwietnia 1990 roku o uchy
leniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu 
organów kontroli oraz zmianie ustawy - Prawo prasowe) 
Dz. U. Nr 29 z 1990 r.) Kantor wystąpił do Sądu Wojewódz
kiego w Gdańsku o wpisanie „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego" do rejestru czasopism. 

Postanowieniem sądu z dnia 23 listopada 1992 roku 
„Kociewski Magazyn Regionalny" został wpisany do reje
stru dzienników i czasopism jako kwartalnik. 

Ta decyzja sądu zakończyła ostatecznie proces formal
no-prawnych starań o powołanie czasopisma regionalne
go Kociewia. 

Z Księgi myśli polskiej 

Prawo 
i sprawiedliwość 

Ramię sprawiedliwości składa się z pięści, 
która rządzi się własnym prawem. 

Krzysztof Bilica 

Sprawiedliwość to najczęściej 
wygłaszany slogan. 

Euzebiusz Żegota 

Wymiar sprawiedliwości jest jak garnitur, 
różny dla różnych ludzi. 

Tadeusz J. Maryniak 

Sprawiedliwość jest powszechna, 
a działa wyjątkowo. 

Antoni Regulski 

Bywają litery prawa, 
które nie mieszczą się 

w alfabecie sprawiedliwości. 
Jan Gorczyński 

Łatwiejsze jest przestrzeganie 
przed bezprawiem, niż przestrzeganie prawa. 

Lech Konopiński 

Państwo prawa to taki twór polityczny, 
w którym wyłączne prawo do bezprawia 

ma tylko państwo. 
Andrzej W. Guzek 

Często prawo występuje w roli 
sprzedaj nej niewiasty polityki. 

Antoni Dubiec 

Taka jest świata złośliwość, 
że prawo rzadko znaczy sprawiedliwość. 

Agnieszka Lisak 
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ROMAN LANOWSKI 

Dlaczego herb 
z czarnym ramieniem? 

akie lub podobne pytanie zada każdy, kto spojrzy 
na herb powiatu świeckiego, ustanowiony 30 maja 
2001 roku uchwałą Rady Powiatu Świeckiego. 

Powiat świecki w gronie kociewskich powiatów doczekał 
się herbu najpóźniej. Władze powiatu długo się zastana
wiały, a kiedy już podjęły decyzję, to nie najlepszą, bowiem 
herb wbudził poważne kontrowersje. Opracowanie projek
tu i historycznego uzasadnienia powierzono dwóm histo
rykom naukowcom z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu: prof. dr. hab. J. P. i dr. J. W., członkom Polskie
go Towarzystwa Heraldycznego. 

Dokument naukowców, przygotowany prawodpodob-
nie w dwóch wersjach (zalecenia i uzasadnienie?), szcze
gółowo omawia historię powiatu i ziemi świeckiej, tradycje 
heraldyczne i uzasadnia wybór powiatowego znaku, 
który - niestety - wywołuje do dziś sporo dyskusji. Przyj
rzyjmy się zatem temu, co powiat przedstawia w swojej 
tarczy herbowej. 

Na srebrnym polu figuruje czarny twór pochodzenia 
- powiedzą złośliwi - krzyżacko-litewskiego. Jest to ćwierć 
orła (głowa, szyja i skrzydło) z ramieniem trzymającym miecz. 
Zacznijmy od tego, że czarny kolor orła źle się kojarzy, po 
prostu jest to symbol w odczuciu Polaków mało sympa
tyczny, szczególnie w tradycji Pomorzan. Nie trzeba w tym 
miejscu długo tłumaczyć, jaką rolę w historii Polski ode
grało państwo Zakonu Krzyżackiego, a potem Prus, które 
chętnie przyswoiło sobie znak Prus Królewskich. 

Tak zwany orzeł mieczowy rzeczywiście był godłem Prus 
Królewskich (1466-1569). Ale herb ten wówczas inną wy
rażał treść. Był pewnym kompromisem między władzą kró
lewską Polski a kontynuacją zakonną. Czarny krzyżacki 
orzeł został na szyi ozdobiony złotą koroną, a ramię z mie
czem pochodzi od litewskiej Pogoni. Ów rycerz pędzący na 
koniu został - jak wiemy - włączony już przez Władysława 
Jagiełłę do wspólnego herbu polsko-litewskiego. Pamiątką 
po nim jest ramię z mieczem, przytwierdzone z kolei przez 
Kazimierza Jagiellończyka do orła Prus Królewskich. Słusz
nie eksperci z Torunia piszą, że Korona na szyi jest symbo
lem podporządkowania Prus Królestwu Polskiemu, zbroj
ne ramię oznacza udostojnienie herbu elementem 
królewskiej Pogoni. Herb ten symbolizował odrębność 
Prus Królewskich i autonomiczność regionu w obrębie 
Królestwa Polskiego". 

Mamy więc pełną symbolikę owego herbu nadanego 
w konkretnych okolicznościach stosunków polsko-krzy-
żackich w XV wieku. Jednak w herbie powiatu świeckiego 
nie ma korony na szyi, owego znaku podporządkowania, 
tej królewskiej „obroży", która miała poskramiać dawnych 

Wszystkie cytaty pochodzą z dokumentu toruńskich 
hstoryków. 

władców z czarnymi orłami na tarczach. Jeśli nawet przyj
miemy, że Kazimierz Jagiellończyk mieczowego orła nadał 
już w 1454 roku, pod sztandarami którego walczyli sprzy
mierzeni z nim rycerze Związku Pruskiego, to owa dzisiej
sza ćwiartka czarnego ptaka powiatu świeckiego w świa
domości wielu mieszkańców źle się kojarzy, przypomina 
bowiem orła państwa krzyżackiego, a dodane zbrojne ra
mię przypomina późniejszy symbol Prus Zachodnich z okre
su rozbiorowego. Wszak naukowcy toruńscy piszą: (...) 
dawny herb Prus Królewskich byl niesłusznie kojarzony 
z okresem zaboru pruskiego (jako herb prowincji Pru
sy Zachodnie). Nieporozumienie to wyniknęło z utrzy
mania przez Niemców wcześniejszych, staropolskich 
herbów. Jeśli nawet tak było, to pamiętajmy, że herb 
służy nie tylko historykom, którzy wszystko potrafią 
uzasadnić, czy radnym, ale również zwykłym, prostym 
mieszkańcom, a ci nie muszą znać zawiłości heraldycznych 
zasad. W ich mentalności zakorzyniły się konotacje ostat
nich okresów historii. 

Gdzieindziej czytamy: (...) nie możemy tracić z oczu 
podstawowej funkcji herbu - znaku. Powinien ją pełnić 
także współcześnie służąc m.in. celom promocyjnym. Jaką 
funkcję promocyjną może pełnić ćwierć orła z herbu mili
tarnych i agresywnych Prus Zachodnich czasu rozbioro
wego, które to godło dzisiaj służy różnym ziomkostwom 
niemieckim nieprzychylnie ustosunkowanym do Polski, 
a szczególnie Pomorza. Ten znak burzy umysły tu i teraz, 
a przecież nie funkcjonuje w latach patriotycznego Związ
ku Pruskiego. 

To prawda, że heraldyka rządzi się własnymi prawami, 
jest pomocniczą dziedziną historii, ale nie jest pozbawiona 
rozsądku. Każdy znak, herb, symbol coś znaczy, został usta
nowiony w konkretnym czasie, któremu miał służyć. Nie 
można więc ślepo, sucho i bezkrytycznie importować ich 
do innych czasów. Autorzy projektu herbu powinni pamię
tać, że powiat świecki w XXI wieku należy już do innej 
rzeczywistości i jest ziemią polską. 

Brak precyzji nie jest jedynym grzechem toruńskich rze
czoznawców, niekiedy przeczą sami sobie. W swoich wy
tycznych piszą m.in.: Poszukując podstaw historycznych 
herbu powiatu świeckiego, prócz reguł heraldycznych, 
należy wziąć po uwagę tradycję i charakterystyczne ce
chy ziem tworzących obecny powiat, zwłaszcza ich prze
szłość polityczną i administracyjną w okresie staropol
skim. Na pierwszym miejscu, i słusznie, podkreślają związki 
z Pomorzem Gdańskim. Idąc tym tropem w innym miejscu 
wskazują Mściwoja II, księcia świeckiego, potem gdań-
sko-pomorskiego. Wielki ten mąż tamtych czasów spowo
dował przyłączenie Pomorza do Wielkopolski (układ kę
piński 1282), co było początkiem odnowy Korony Polskiej. 
Historycy toruńscy przypominają trzy znaki pieczętne księ-
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HERBARZ KOCIEWSKI 

Aktualny herb powiatu 
świeckiego ustanowiony 
w 2001 r. 

Orzeł mieczowy - herb 
Prus Królewkich, prowincji 

podległej Koronie 

Chorągiew (krzyż z herbem w środku) wielkiego mistrza 
Zakonu Krzyżackiego zdobyta przez wojska Władysława 

Jagiełły pod Grunwaldem w 1410 r. 

Sygnet 
wydawnictwa 
w Munster... 

... publikującego 
książki 

ziomkostw 

WESTPREUSSEN-YERLAG • MONSTER 

Oryginalny podpis 
nie wymaga 
komentarza 

Der PreuDenadler mit Schwertarm war das Landeswappen des 
kgl. PreuCen, nicht der polnische Adler. Derseble Adler war auch 

das Wappen der Provinz WestpreuBen 
(Orze! pruski z ramieniem uzbrojonym w miecz był herbem Prus Królewskich, 

a nie polskiej szlachty. Ten sam orzeł był także herbem prowincji Prusy Zachodnie.) 

Odrys pieczęci 
z gryfem, którą 
w latach 1251-1276 

...sygnował Sambor II, 
książę lubiszewsko-

tczewski 

cia, wprawdzie nie z czasów księstwa świeckiego 
(bowiem z tego okresu nie są znane) lecz senioral-
nego księstwa gdańsko-pomorskiego. Ten fakt ja
koby eliminuje przyjęcie treści pieczęci do wpół-
czesnego herbu, ponieważ Książę nie miał jeszcze 
ustalonego herbu, tym bardziej nie można mówić 
o herbie księstwa świeckiego. Okazuje się, że ten 
związek z Pomorzem autorów nie interesuje, może 
dlatego, że Mściwoj nie lubił Krzyżaków i z nimi 
walczył. 

A jaki ścisły związek, tak silnie podkreślany 
przez autorów uzasadnienia, łączy powiat świecki 
z Prusami Królewskimi? Jest on przecież bardzo 
luźny i odległy. Powiat świecki był kiedyś jednym 
z 14 jednostek administracyjnych (11 powiatów 
i 3 terytoria miejskie) tej prowincji. Dlaczego więc 
mieczowy orzeł symbol prowinji w 1/4 wizerunku 
musiał trafić w 2001 roku na tarczę powiatu? Czy 
nie bliżej do związku ziemi świeckiej z całą dziel
nicą gdańsko-pomorską, skoro w XIII wieku rzą
dził nimi ten sam władca? 

Zapewne sympatyczniejsza, bliższa i bardziej 
przyjazna byłaby na tarczy powiatu sylwetka Księ
cia stojącego w bramie o 2 kolumnach, w długiej 
tunice, z odkrytą głową, w prawej ręce trzymaQą_-
cego) dzidę, w lewej tarczę trójkątną z orłem. Sami 
autorzy przypominają, że taką pieczęcią posługi
wał się Mściwoj II w latach 1274-1294, a więc 
w okresie jego najaktywniejszej działalności poli
tycznej . 

Zupełnym zaskoczeniem graniczącym z kpiną 
jest stwierdzenie tychże uczonych, że Książęta 
wschodnio-pomorscy nie pieczętowali się gryfem, 
używali natomiast tego znaku władcy Pomorza 
Zachodniego, tłumaczących zawile, jak to niesłusz
nie umocniła się tradycja gryfa jako herbu Pomo
rza. Ten gruby żart nie przystoi uczonym history
kom. Z całą odpowiedzialnością stwierdzi każdy 
mieszkaniec Pomorza Nadwiślańskiego, a na pew
no obywatele Tczewa, że herbem tego miasta jest 
właśnie gryf, a to dlatego że jego założyciel, Sam
bor II, syn Mściwoja I Spokojnego, pieczętował 
się owym orło-lwem i umieścił go na swoich dena
rach bitych we własnej mennicy. Można o tym prze
czytać m.in. w licznych opracowaniach Mariana 
Gumowskiego, na którego toruńscy historycy tak 
często się powołują. Widocznie niezbyt uważnie 
przeczytali publikacje tegoż heraldyka. 

Inną sprawą jest to, jak się czują członkowie 
Rady Powiatu Świeckiego, obradujący pod flagą 
krzyżackiego komtura świeckiego z ćwiartką czar
nego orła. Heraldycy nie muszą uwzględniać 
w swoich poczynaniach elementu emocji i roz
sądku, nie są tak wrażliwi, proponują to, co sta
nowi zgodność z prawidłami sztuki heraldycz
nej. Natomiast ci, którzy przyjęli ich propozycje 
i ustanowili swój rozpoznawczy znak, powinni 
się wcześniej zastanowić, jakie będzie on nasu
wał skojarzenia i którą strunę poruszy w pamięci 
historycznej mieszkańców. 

Przyznam szczerze, że sylwetka księcia z pol
skim orłem na tarczy, strzegącego w bramie bez
pieczeństwa ziemi, bardziej mi odpowiada, jak i wie
lu innym mieszkańcom powiatu świeckiego 
i osobom z ziemi tej wywiedzionych. 
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Po ankiecie 
„Zloty 

numer 11 

Zgodnie z obietnicą, infor
mujemy o pierwszych 
decyzjach odnośnie pro

pozycji zgłoszonych przez Czytel
ników w ankiecie „Złoty numer". 

W tej chwili wiemy już co od
powiedzieć tym, którzy się upo
minają o więcej informacji o bie
żących wydarzeniach. 

Od dwóch numerów prowa
dzimy nową kolumnę „O tym mó
wiono i pisano". Znajdują się 
w niej w cyklu kwartalnym prze
kazywane najważniejsze zdarze
nia, głównie kulturalne z obszaru 
Kociewia. 

„KMR" jest kwartalnikiem, 
który w rzeczy samej nie może in
formować na bieżąco, bo infor
macje po trzech miesiącach nie 
sąjuż aktualne. Tym zajmują się 
raczej dzienniki i tygodniki. Wie
lu Czytelników uznało (odpo
wiedź na pyt. 7), że pełną wiedzę 
o regionie uzyskać można czyta
jąc pozostałe pisma - głównie 
„Kociewie" i „Kociewiak" (dodatki 
„Dziennika Bałtyckiego"), „Gazetę 
Kociewską" czy „Wiadomości Ko-
ciewskie". Z tym zgadzamy się cał
kowicie wierząc, że nasi Czytelnicy 
korzystają także z innych tytułów. 

Pisma społeczno-kulturalne 
koncentrują się raczej na proble
mach ogólniejszych, ponadczaso
wych. I ten profil zamierzamy na
dal zachować. 

Z materiałami o treści eduka
cyjnej poradzić sobie muszą sami 
nauczyciele-regionaliści. Dla wy
miany ich doświadczeń i propo
zycji programów edukacyjnych 
nasze łamy są zawsze otwarte. 
Gdy otrzymamy wartościowe tek
sty, będziemy je drukować. 

Roman Landowski 

MAŁGORZATA GĄSIOROWSKA 

Kociywskie 
przeżyrstwa i nie tylko 

Gwaro kociewską mały ojczyzny, 
(...) Chto czuje cie lucham, 
Ten odgadnie ducham, 
Jak tobó rozbrzmniywa kóidyn kociywski dóm. 

Hubert Pobłocki 

■ hoć w szkołach i urzędach trudno ją usłyszeć - w domach i na ulicach 
^ ^ . ^ zdarza się nierzadko. Gwara kociewską, bo o niej mowa nie „nadąża" za 

współczesnym językiem, jednak wiele słów gwarowych używanych jest do dziś. 
Bogactwo, różnorodność, dosadność i rubaszność tegoż języka wykorzysty

wana jest nawet przez dzieci i młodzież, szczególnie w sytuacjach przezywania lub 
określania kogoś. W tym zakresie równie bogato prezentują się zbiory przezwisk 
pogardliwych, wulgarnych, co pieszczotliwych i żartobliwych. Mowa ta soczysta 
nie oszczędza brzdonców, dziótch, szurów, bab, czy dźadów. Określa nie tylko cechy 
charakteru, wiek, sytuację materialną, ale też sięga do seksualności i wyglądu. 
Dostrzega zarówno ułomności, wady, jak i zalety. 

Niewyczerpanym źródłem poznania gwary kociewskiej, a tym samym podstawą 
tegoż przeglądu przeżyrstwa, czyli kpin, drwin, jest „Słownictwo kociewskie na tle 
kultury ludowej" Bernarda Sychty. 

Obszerność zawartych w słowniku haseł zmusza do wyodrębnienia swoistych 
kategorii prezentujących specyficzne nazewnictwo w stosunku do wyglądu, uspo
sobienia, wieku, itp. 

Bogati bjydnamu ńe wirozumńe. Dzieło B. Sychty odnotowuje kilka haseł od
noszących się do statusu majątkowego ludzi. Człowiek bjydni nie posiadał środ
ków do życia, czym najczęściej wzbudzał współczucie. Mówiono więc: Bjydni jak 
misz kośćelna lub to só bjydne ludźe. Bieda niejednokrotnie utożsamiana była 
z marnym wyglądem, dlatego kociewiacy pytali: Czi ti ńe jesz, że tak bjydńe wij-
rzisz? Takiemu bjydakowi należało pomóc, dając choćby kawałek chleba. Wśród 
rolników zdarzali się bjyduły, patyraki, czyli właściciele maleńkich, ubogich gospo
darstw. Żal mnie tego ńeboractwa - mówiono o ludziach, którym się nie wiodło 
i ciężką swą dolą wzbudzali politowanie i współczucie. 

Bjydactwem określano także osobę nieszczęśliwą, zmartwioną, która śedzi i pła
cze lub na ostatnich nogach chodzi. 

Majętność zawsze odgrywała dużą rolę, szczególnie, gdy w grę wchodziły ewen
tualne zaślubiny. O niezamożnej pannie mówiono wtedy: óna jano ma mórg lasu 
i cerlarńa - co znaczyło, iż posiadła jedynie możliwość rodzenia dzieci. Z kolei 
ubogi kawaler, poszukujący zamożnej panny nazywany był i jest po dziś dzień 
gołodupcem, lub golcem. Zaloty tychże kawalerów spotykały niezwykle silny opór 
ze strony rodziców panny, którzy mówili: ńigdi śa ńe zgodzą, żebi tan golec moja 
córka wźón i takamu gołodupcowi ńi mogą dać córki. 

Pejoratywny wydźwięk posiadały także określenia: dźad, dźadiga, czy dźadówa. 
Podczas gdy dźadówa żyła na wsi w skromnych warunkach, dźadem lub dźadigą 
nazywano pogardliwie żebraków. Wzbudzali oni raczej niechęć, co ukazują przykła
dowe sformułowania: Jakiś dźadiga łazi po prośbie, Ja żam już przestał robjić na 
dźadów. 

Ten krótki przegląd daje zaledwie przedsmak okazałego zasobu określeń za
czerpniętych z gwary kociewskiej, która jakże obrazowo i barwnie ubiera ludzi w, to 
żartobliwe, to pogardliwe nazwy. Niechże ta pierwsza część opracowania stanowi 
zaproszenie do lektury następnych kociewskich przezwisk i określeń. 
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ZENON GURBADA 

Rzeźbiarz z Komorska 
Jan Weremi 

Od wielu lat znana jest i cieszy się powszechnym 
uznaniem społeczeństwa twórczość rzeźbiarska 

ludowego artysty, Jana Weremi z Komorska w gminie War
lubie. Rzeźbiarz urodził się w Toruniu, gdzie się wychował 
oraz ukończył zasadniczą szkołę zawodową o profilu drzew
nym. Pracował przy budowie elektrowni atomowej w Żar
nowcu, od rozpoczęcia robót aż do czasu wstrzymania re
alizacji tej inwestycji. 

Swoje artystyczne powołanie odkrył podczas trwania 
stanu wojennego. Postanowił rzeźbić w drewnie. Przy po
mocy najprostszych narzędzi, kierując się ludowym stylem 
kaszubskim, rozpoczął od rzeźbienia głów, szczególnie star
szych mężczyzn z obfitym zarostem. Do pary tworzył też 
postacie kobiece. 

Pierwszymi odbiorcami rzeźb byli działacze „Solidarno
ści", internowani wówczas w Strzebielinku, koło Lęborka. 
Pan Jan nie był wymagający i dlatego jako zapłatę przyj
mował produkty żywnościowe z paczek, które internowani 
otrzymywali z zagranicy. Byli to pierwsi, szczególni od
biorcy, którzy inspirowali do dalszego tworzenia. Pracował 

intensywnie, naśladując wzornictwa ludowe. Wiele rzeźb 
sprzedał również na targowiskach Trójmiasta. 

Gdy przed przeszło dwudziestu laty zamieszkał w Ko
morsku, swoją twórczość rozwinął o bogatą tematykę wiej
skiego środowiska kociewskiego. Realizował zamówienia 
okolicznych mieszkańców i działaczy placówek kulturalnych 
oraz dotarł do miłośników regionalizmu poprzez bazary w Gru
dziądzu i Toruniu. Rzeźby z pracowni Jana Weremi stanowiły 
również nagrody wielu konkursów. Znaczna ilość została 
zgromadzona i wyeksponowana w galerii Centrum Kultury 
„Zamek" w Nowem, obok wysokich wyróżnień uzyskanych 
przez zespół muzyki dawnej „Fistulatores et Cantores No-
vienses" oraz teatr bajek i cieni „Baśniowy Świat". 

Rozmawiając z Janem Weremi o dotychczasowym plo
nie swojej twórczości jest przekonany o znacznej ilości 
wykonanych rzeźb, tak dużej, że mogłyby stanowić ładu
nek kilku wagonów kolejowych. Wie, że wiele z nich trafiło 
również za granicę, a także na inne kontynenty. Tworzy 
dalej w swojej pustelni i mimo, że żyje samotnie cieszy się 
przyjaźnią przygarniętego kota i psa. 

Jan Weremi ze swoimi rzeźbami w galerii Centrum Kultury "Zamek" w Nowem 
Fot. autora 
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rx x nia 28 listopada 2005 roku w ramach Święta Kole-
J jjarza na terenie lokomotywowni Zajączkowo 

Tczewskie odsłonięto i poświęcono kapliczkę 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej - patronki kolejarzy. Zbudo
wali ją społecznie, po godzinach pracy maszyniści; członko
wie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych sekcji 
Zajączkowo Tczewskie - Zakładu Taboru Gdynia. Stanęła 
ona obok parowozu Oi 2-29 - pomniku uświetniającym pra
cę drużyn trakcyjnych pracujących w tej jednostce. 

Uroczystość tą zaszczycili swą obecnością m.in.: Ma
ciej Płażyński - wicemarszałek Senatu RP, Krzysztof Cieć-

sponsorem, projektantem i budowniczym kapliczki św. Ka
tarzyny. 

Naczelnik sekcji - Andrzej Gajewski podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do 
powstania kapliczki, a w szczególności sponsorom oraz 
twórcy ludowemu - rzeźbiarzowi Jerzemu Kamińskiemu 
z Barłożna - autorowi figury św. Katarzyny, projektantowi 
kapliczki Januszowi Jareckiemu - Radcy Kolejowemu z ZT 
Gdynia, budowniczym kapliczki Szczepanowi Karpińskie
mu, Gerardowi Muchowskiemu, Kazimierzowi Koprowskie
mu, Kazimierzowi Kosiedowskiemu - członkom ZZM Za-

ADAM MURAWSKI 

Patronka kolejarzy 
ka - wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów jączkowo Tczewskie, którzy własnoręcznie wznieśli kaplicz 
Kolejowych w Polsce, ksiądz prałat Stanisław Cieniewicz 
- dziekan dekanatu tczewskiego, ksiądz kanonik Jan Anto
ni Ostrowski - diecezjalny kapelan kolejarzy, ksiądz dr Anto
ni Dunajski - proboszcz parafii św. Józefa w Tczewie, Iwona 
Frankiewicz - wicedyrektor ZT Gdynia, Kazimierz Engler 
- przewodniczący ZZM ZT Gdynia, Jan Łebkowski - prze
wodniczący ZZK Z T Gdynia, Jan Sławiński - przewodniczą
cy NSZZ „Solidarność" ZT Gdynia. Obecni byli również przed
stawiciele władz samorządowych Tczewa, prasy, radia 
i telewizji regionalnej oraz maszyniści i pracownicy sekcji 
Zajączkowo Tczewskie wraz z rodzinami. 

Samo odsłonięcie i poświęcenie kapliczki św. Katarzy
ny miało bardzo uroczysty charakter i na chwilę ożyły wspo
mnienia o kolejarskiej świetności Tczewa. Wszak gród Sam
bora nazywany był miastem kolejarzy, a węzeł i stacja 
przeładunkowa w Zajączkowie Tczewskim należała kiedyś 
do największych w kraju. Przy kapliczce wartę honorową 
zaciągnęły cztery poczty sztandarowe: ZZM Zajączkowo 
Tczewskie, Duszpasterstwa Kolejarzy Tczewa, „Solidarno
ści" Zajączkowo Tczewskie i „Solidarności" ZT Gdynia. 

Po powitaniu zebranych osób przez Andrzeja Gajew
skiego - naczelnika sekcji eksploatacji taboru trakcyjnego 
w Zajączkowie Tczewskim, symbolicznego przecięcia wstęgi 
i odsłonięcia kapliczki dokonali wspólnie: ksiądz kanonik 
Jan Antoni Ostrowski i Iwona Frankiewicz. 
Następnie Andrzej Magulski - wiceprzewod
niczący ZZM Zajączkowo Tczewskie w krót
kich słowach przedstawił biografię św. Kata
rzyny Aleksandryjskiej oraz jak to się stało, 
że została ona patronką kolejarzy. Po tym 
wystąpieniu głos zabrał dziekan dekanatu 
tczewskiego - ksiądz prałat Stanisław Cienie
wicz: Najbardziej cieszy mnie, że żaden ksiądz 
was do tego nie namawiał - powiedział. 
- Nosiliście z sercu taki zamiar i go zreali
zowaliście. Następnie odmówił modlitwę 
dziękczynną i dokonał poświęcenia kapliczki 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Po poświę
ceniu kapliczki wiceprzewodniczący ZZM Za
jączkowo Tczewskie - Adam Murawski od
czytał Akt Erekcyjny, z którego wszyscy mogli 

kę oraz tym wszystkim maszynistom, którzy brali udział w 
pracach pomocniczych. 

Na zakończenie uroczystości Przewodniczący ZZM 
Zajączkowo Tczewskie - Jerzy Mosor oraz rzeźbiarz Jerzy 
Kamiński wręczyli skromne upominki ufundowane przez 
Radę Koła ZZM Zajączkowo Tczewskie - płaskorzeźby 
„Chrystusa Cierpiącego", wykonaną przez rzeźbiarza z Bar
łożna. Otrzymali je: ksiądz prałat Stanisław Cieniewicz, 
ksiądz kanonik Jan Antoni Ostrowski, wicedyrektor ZT 
Gdynia Iwona Frankiewicz oraz budowniczowie kapliczki 
- Janusz Jarecki, Szczepan Karpiński, Gerard Muchowski, 
Kazimierz Koprowski, Kazimierz Kosiedowski, Marek Bie
lecki, Mariusz Kurkowski i Eugeniusz Kosmaczewski. 

Podczas całej uroczystości grała parafialna orkiestra 
dęta z Lipusza, a tak droga naszemu papieżowi „Barka" 
w ich wykonaniu sprawiła, że wszyscy obecni ją śpiewali. 
Po zakończeniu uroczystości odsłonięcia i poświęcenia ka
pliczki św. Katarzyny (to chyba pierwsza kapliczka tego 
typu w lokomotywowniach w Polsce) wszyscy udali się 
do kościoła pod wezw. św. Józefa przy ul. Gdańskiej w Tcze
wie, gdzie została odprawiona msza św. w intencji koleja
rzy i ich rodzin koncelebrowana przez księdza kanonika 
Jana Antoniego Ostrowskiego w asyście księży: Stanisła
wa Cieniewicza, Antoniego Dunajskiego i Piotra Wysgi. 

m W^ i i 
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dowiedzieć się kto był inicjatorem powstania, Kapliczka św. Katarzyny Aleksandryjskiej fot. autora 
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To już 30 lat 
Z Wiesławą Quella, dyrektorem Tczewskiego Centrum Kultury 

rozmawia Irena Brucka 

Irena Brucka: Przygotowując się do tej rozmowy, zwró
ciłam uwagę na podziękowania, które złożono na Pani ręce 
z okazji tego pięknego jubileuszu 30-lecia istnienia Tczew
skiego Centrum Kultury. W piśmie od Marszałka Woje
wództwa Pomorskiego przeczytałam następujące słowa: 
„Proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje z okazji tak 
doniosłego jubileuszu (...j.Wszystkim pracownikom i wo
lontariuszom Centrum pragnę przekazać wyrazy uznania 
oraz podziękować za wiele lat twórczych projektów i arty
stycznych przedsięwzięć, dzięki którym na przestrzeni 
trzech dekad rozkwitło życie kulturalne Tczewa i Regionu". 

Jak Pani wspomina to trzydziestolecie życia kulturalne
go naszego miasta i regionu? 

Wiesława Quella: Patrząc wstecz muszę z żalem po
wiedzieć, że zachowało się niewiele dokumentów z tam
tego okresu. Trudno jest więc odtworzyć fakty, ale żyją ci, 
którzy mogą przekazać wiele informacji. Dlatego też przy
gotowujemy obszerniejszą publikację - „Zeszyty o kultu
rze ". Tczewski Dom Kultury powołano jako miejską in
stytucję kultury w 1975 roku na mocy uchwały Miejskiej 
Rady Narodowej na bazie Poradni Metodycznej Pracy 
Kulturalno-Oświatowej. Pierwszym dyrektorem i założy
cielem nowej instytucji kulturalnej został Jan Morus. Po 
nim tę funkcję sprawowali: Jerzy Szczepański(1979-
1981), Marian Sierocki(1981-l987), Andrzej Grzyb 
(02.1987-08.1987), Barbara Spychalska(1987-1988), 
Michał Spankowski(l 988-1990), Jerzy Dziąba (1990-
1992). 

W nowo adaptowanym obiekcie przy ul. Kołłątaja 9 
odbywała się większość imprez, uroczystości państwo
wych, działały tu sekcje i zespoły dla dzieci i młodzieży. 
Istniała kawiarnia „Pod Muzami", która potem funkcjo
nowała pod nazwą „ Trąba ". 

Od 1970 roku działał Dyskusyjny Klub Filmowy „Su
gestia ", którego prezesem od momentu założenia był Ja
nusz Kortas. 

W 1985 roku powstał Kociewski Kantor Edytorski re
dagujący najważniejsze czasopismo w regionie - „Kociew
ski Magazyn Regionalny" oraz dużo cennych publikacji. 

Piękną kartę w kulturze muzycznej Tczewa zapisał 
Chór Męski „Echo", kontynuujący swą działalność naj
pierw przy Fabryce Pprzekładni Samochodowych „Po-
Imo ", a w latach 90. przejęty przez samorząd miasta przy 
naszym domu kultury. 

Kulturę muzyczną młodych tczewian efektywnie roz
wijała Harcerska Orkiestra Dęta, młodzieżowe zespoły 
muzyczne oraz doskonałe organizująca się grupa muzy
ków jazzowych. 

I. B.: Wiem, że objęła Pani stanowisko dyrektora Tczew
skiego Centrum Kultury w 1992 roku po kilku latach pracy 
w Osiedlowym Domu Kultury na Śródmieściu i zorganizo
waniu od podstaw Osiedlowego Domu Kultury na Sucho-
strzygach. Jakie osiągnięcia z tamtych lat uważa Pani za 
najcenniejsze? 

W. Q.: W pierwszej z tych placówek powołałam do 
życia kilka klubów, w tym zespołów tanecznych, zdoby
wając niezwykłe cieszące młodzież nagrody. Na Sucho-

strzygach zorganizowałam od podstaw nowe środowi
sko kulturalne, realizując różnorodny program dla dzie
ci i młodzieży oraz dorosłych. Zaowocowało to potem 
zaufaniem mieszkańców, którzy wybrali mnie do Rady Po
wiatu. Byl to z pewnością bardzo duży wyraz uznania, po
kładając we mnie nadzieję w dalszy rozwój kultury miasta. 
Stworzyłam możliwości dorosłym osobom w różnym wieku 
do udziału w naszych propozycjach kulturalnych. We współ
pracy z nieżyjącymi już: Józefem Dylkiewiczem i Agnieszką 
Brelińską, zorganizowałam prężnie działający do dziś Klub 
Seniora, prowadzony przez Lidię Franek. 

I. B.: Okres stanu wojennego i lata wielkiego przełomu 
ustrojowego po 1989 roku to niewątpliwie czas bardzo trud
ny dla kultury; choć tworzy się też nowy klimat dla tego 
rodzaju działalności, szczególnie sprzyjający rozwojowi 
kultury lokalnej, regionalnej. Co spowodował ten przełom 
w środowisku kulturalnym naszego miasta i regionu? 

W. Q.: W tych trudnych latach kierujący placówkami 
kultury oraz samorządowcy musieli dokonywać niełatwych 
wyborów. Był to okres negocjacji, wzajemnych kompromi
sów między władzami miasta a dyrektorem Centrum Kultu
ry. Udało nam się uchronić przed likwidacją Kociewski 
Kantor Edytorski oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. Trudny 
okres przetrwały także Harcerska Orkiestra Dęta i Chór 
Męski „Echo", które przejęte zostały przez nowy samorząd 
z rąk kierownictwa FPS „Polmo". Również władze kolejo
we po kilku latach przekazały Dom Kultury Kolejarza mia
stu i po połączeniu z Domem Kultury przy ulicy Kołłątaja 9 
powstało Tczewskie Centrum Kultury. 

Mimo trudności starałam się przede wszystkim do
skonalić bazę naszej placówki oraz pracę nad wychowa
niem świadomych swojej tożsamości odbiorców kultury. 
Założyłam więc Galerię Młodych oraz Galerię Twórców 
Nieprofesjonalnych, działające do dziś. Co roku zapra
szamy do Tczewa plastyków z całej Polski, organizując 
dla nich Plener Plastyczny „ Tczew - miasto nad Wisłą ". 
Zapoczątkowałam „ Wybory Miss Ziemi Kociewskiej". 
Laureatka Joanna Muszyńska została wicemiss Polonia, 
dzięki czemu po raz pierwszy mówiono w telewizji ogól
nopolskiej o Kociewiu. 

W 1993 roku zorganizowałam pierwszy na Wybrzeżu 
Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych, 
a potem przedszkoli. Założyłam też cieszącą się dużą po
pularnością Szkołę Tańca, w której uczestniczy rokrocz
nie około 150-osobowa grupa dzieci i młodzieży. 

Za największe moje osiągnięcie uważam jednak zor
ganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Działań Te
atralnych i Plastycznych „ Zdarzenia " pod patronatem 
artystycznym prof. Józefa Szajny. Dla festiwalu zdobyłam 
pierwsze fundusze z Unii Europejskiej. 

Trudno byłoby tu wyliczyć dziesiątki imprez organizo
wanych przez nasze Centrum dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców naszego miasta i regionu. Co roku 
gościmy wiele wybitnych osobowości kultury polskiej, 
a także gwiazdy estrady, niezapominając o promocji na
szego środowiska lokalnego. Kilka lat temu we współ
pracy ze znakomitą solistką Opery Bałtyckiej, Magdaleną 
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Witczak, rozpoczęliśmy cykl spotkań zatytułowany „Zacza
rowany świat opery i operetki". 

Szczególnie wiele uwagi poświęcamy edukacji kulturalnej, 
stąd w naszej ofercie szereg propozycji dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. Dzięki dobrej współpracy z dyrektorami i nauczycie
lami szkól i przedszkoli możemy realizować nasze zadania. 

gatego środowiska artystycznego, z którego jestem dumna 
jako tczewianka, zorganizowaliśmy wystawę zbiorową, na 
której przedstawiło swoje prace 49 plastyków i fotografów z 
Tczewa, dwa koncerty - rockowy i jazzowy, na których wy
stąpiło kilkudziesięciu muzyków tczewskich oraz gościnnie 
Stanisław Soyka. 

Lig, 

, 41% -• T« 

1 * 
2004: Wernisaż poplenerowy Tczew - miasto nad Wisłą 

Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych ..Zdarzenia 2000" 
Włoska Grupa Flagowa SBANDIERA (z lewej) i Nocna Zmiana Bluesa w 1994 roku 

1994: Powitanie wiosny - Amfiteatr 1998: Biesiada Historyczna 

Cieszą mnie też ogromnie zorganizowane w ostatnich la
tach dwie niezwykle wartościowe imprezy promujące kultu
rę muzyczną naszego środowiska lokalnego: Ogólnopolski 
Festiwal Młodych Muzyków(2003) oraz Tczewski Konkurs 
Twórczości(2004), przeznaczony dla młodych kompozytorów 
i poetów. Z okazji 30-lecia dla zaprezentowania naszego bo-

Wspóluczestniczymy w realizacji wielu imprez organizo
wanych przez inne placówki kultury, organizacje pozarządo
we i inne podmioty, m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczew
skiej, Towarzystwo Kulturalne „Brama" . Udało nam się 
zjednać środowisko gospodarcze w naszym mieście, które 
uczestniczy w naszych przedsięwzięciach. 
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WOJCIECH WŁOCH 

Tczewska „Solidarność" 

W listopada 2005 roku w tczewskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
j w Gdańsku otwarto wystawę pt. „Solidarność otworzyła bramy wolności" przy-

okazji 25-lecia narodzin NSZZ „Solidarność" i 35. rocznicy grudniowych wydarzeń 
na Wybrzeżu. 

N ocelowym odbiorcą wystawy była przede wszyst-
Jkim młodzież szkół tczewskich wraz z zainteresowa-

' nymi pedagogami, a także osoby prywatne. W celu 
jej upowszechnienia zamieszczono informacje w prasie, 
a dnia 24 listopada 2005 roku odbyło się spotkanie na
uczycieli bibliotekarzy z tczewskich szkół połączone z dys
kusją z organizatorami i zwiedzaniem ekspozycji. 

Zamierzeniem i celem organizatorów było ukazanie tam
tych gorących dni sierpniowych z perspektywy dużego 
ośrodka miejskiego na Pomorzu. Współtwórcy wystawy 
osobiście oprowadzali zwiedzających i opowiadali o tam
tych dniach. Mieczysław Śliwka i Konrad Gajewski współ
organizowali NSZZ „Solidarność" w Fabryce Przekładni 
Samochodowych „Polmo", potem w stanie wojennym Kon
rad został internowany, zaś Mieczysław zajmował się po
mocą w kolportażu „nielegalnych" wydawnictw i druków; 
natomiast Andrzej Zieliński współtworzył tczewski oddział 
„Solidarności" Pracowników Oświaty i Wychowania. 

Na tę niezwykłą ekspozycję złożyły się osobiste pamiątki 
tych trzech osób z lat 1980-2005, m.in. wiele fotografii, plaka
tów, książek z „drugiego obiegu", ulotek, gazetek i okolicz
nościowych znaczków. Każdy ze zwiedzających mógł zna
leźć dla siebie coś interesującego. Opiszmy tutaj najbardziej 
interesujące eksponaty według kolejności zwiedzania. 

W pierwszej sali jednym z ciekawszych eksponatów 
ekspozycji wydzielonym ze zbiorów PB W Tczew był pięk
ny album wydany z okazji 20-lecia „Solidarności", a dla 
nauczycieli na pewno atrakcyjnym materiałem zbiór scena
riuszy lekcyjnych w świeżo wydanej pozycji „Droga do 
wolności Polski i Europy". Oczywiście można też było obej
rzeć, a nawet wypożyczyć książki o wybitnych postaciach 
z tamtych dni: Janie Pawle II, Lechu Wałęsie i ks. Jerzym 
Popiełuszce i wiele innych pozycji związanych z tematyką 
ekspozycji. 

Zbiory swe zaprezentowali także działacze tczewskiej „So
lidarności". Można było m.in. przejrzeć protokóły Porozu
mień Sierpniowych, program I Przeglądu Piosenki Prawdzi
wej, fragmenty wspomnień Konrada Gajewskiego (dostępne 
w Internecie na stronie: www.tcz.pl.), czy też biuletyny po
szczególnych regionów i komitetów Związku z lat 1980-
1981. Ciekawe ubarwienie prezentacji stanowiły pamiątko
we plakietki, chorągiewki i plakaty, np. „Nic o nas bez nas", 
czy „Za starzy do pracy - za młodzi na śmierć". Dużą atrak
cję stanowił też bogaty zbiór filatelistyczny Mieczysława 
Śliwki z egzemplarzami znaczków ręcznie wykonanych 
w obozach internowania. 

Najbardziej interesującym zbiorem w drugim pomieszcze
niu były pamiątki pochodzące z lipcowego strajku w 1980 
roku w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo" w Tcze
wie. Były to oryginalne biało-czerwone: opaska strajkowa 
i flaga. Pokazano też: wydawnictwa „Solidarności" druko
wane w „Polmo" w latach 1981-1982 (nr 13 i 18 biuletynu 
strajkowego), list otwarty do Zakładowego Komitetu PZPR, 
druki innych komitetów strajkowych z całej Polski, pamiątki 
z III Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1987 roku oraz 
z pielgrzymek Świata Pracy do Częstochowy. 

Zaprezentowano zdjęcia z sierpniowego strajku w Stocz
ni Gdańskiej, żądania strajkujących i jeden z pierwszych 
egzemplarzy statutu Niezależnego Samorządnego Związ
ku Zawodowego „Solidarność". 

Zebrano bogaty zbiór książek wydawanych w drugim 
obiegu - w stanie wojennym. 

- W Tczewie ich kolporterami byli Jerzy Wojda, Jan 
Kulas i Wiesław Rembisz - powiedział Mieczysław Śliwka 
w czasie prac nad wystawą. - Kupowaliśmy je ze zbiórek 
pieniędzy od społeczeństwa. 

Niektóre były bardzo zniszczone np. bardzo „zaczyta-
na" „Rosja i Zachód" Aleksandra Zinowiewa. 

Andrzej Zieliński - działacz nauczycielskiej „Solidar
ności" - udostępnił swoją przepustkę nr 9 i materiały ze 
strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Gdań
sku, w listopadzie 1980 roku. Przedstawił też doskonale 
wyeksponowany i bardzo liczny zbiór znaczków m.in. z po
szczególnych regionów Związku, czy z imprez rocznico
wych, a także książki np. „Wybór źródeł do historii Solidar
ności Oświaty i Wychowania 1980-1989" i zdjęcia w pięknie 
wykonanym albumie. 

W ostatniej sali znaleźć można było przede wszystkim 
pamiątki z okresu stanu wojennego m.in. rzecz tak oso
bistą, jak różaniec wykonany z chleba przez Zdzisława Sta
chowicza (obecnie mieszkającego za Oceanem) w 1982 roku 
w Zakładzie Karnym w Potulicach. Szczególne zaintereso
wanie zwiedzających wzbudzały zwolnienia z więzienia. 
Uczniowie pytali Konrada Gajewskiego (internowanego od 
13 grudnia 1981 roku do 6 lutego 1982, w Strzebielinku koło 
Wejherowa) o życie i pracę w podziemiu. Pan Konrad tak 
wspominał dzień 13 grudnia 1981 roku: 

- Kiedy jechałem na tylnym siedzeniu ubeckiego, du
żego fiata, razem z kilkoma rosłymi ubekami, mając ich 
po bokach, zastanawiałem się jadąc wzdłuż tczewskich 
walów czy mnie zaraz nie wysadzą i nie zastrzelą, zosta
wiając moje ciało w jakichś krzakach lub rowie... 
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EKSPOZYCJA NU 

Organizatorzy 
osobiście oprowadzali 

zaproszonych nauczycieli. 
Od lewej: Konrad Gajewski 

i Mieczysław Śliwka 
Fot. Wojciech Włoch 

We wręczonym mu wtedy dokumencie decyzji o inter
nowaniu władza ludowa napisała, że obywatel Gajewski 
podejmował działania o skutkach anarchizujących życie 
społeczne. 

Zaś na ścianach tej sali umieszczono najstarsze i naj
cenniejsze egzemplarze plakatów z lat 1980-1989 m.in. świad
czący o dużym poczuciu humoru ludzi podziemnej „Soli
darności" plakat antywyborczy z (może wciąż aktualnym?) 
hasłem „Więcej seksu - mniej wyborów". 

Natomiast w gablotach można było znaleźć unikalne 
wielkanocne karty świąteczne, wydawane przez tczewską 
„Solidarność", a także drukowane przez Związek na powie
laczu jedne z pierwszych egzemplarzy „Gazety Tczewskiej" 
oraz teksty modlitw czytanych na mszach św. za Ojczyznę 
w kościele św. Józefa przez ks. Henryka Karolewskiego 
w latach 1986-1989. 

Inny element często zwracający uwagę młodzieży to 
przedmioty i zdjęcia związane z zabitym ks. Jerzym Popie-
łuszką - fotografie z pogrzebu i procesu robiły na niej wiel
kie wrażenie. 

Jan Kulas na spotkaniu z uczniami w rocznicę ogłosze
nia stanu wojennego powiedział: Spytajcie rodziców jak 
wyglądał ten dzień 25 łat temu. Były same zakazy. Wszyst
kie społeczne organizacje, jak i manifestacje zostały za
kazane (...). Żeby widzieć przyszłość trzeba widzieć prze
szłość. Zachęcam do studiowania, czytania na temat 
„Solidarności" i naszej najnowszej historii. 

Ekspozycję można było oglądać cały miesiąc w go
dzinach pracy biblioteki tzn. od godz. 12.00 do 18.00 
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki i w środy od 
9.00 do 15.00. Zwiedziło ją liczne grono uczniów, w tym 
kilkanaście grup zorganizowanych, dla których było to 
spotkanie z żywą lekcją historii. Na pewno interesują
cym przeżyciem okazało się oprowadzanie gości przez 
bohaterów tamtych doniosłych wydarzeń. Podsumo
wując wystawę organizatorzy liczą na to, że wśród tych 
młodych ludzi, którzy ją zwiedzili, zaszczepili chociaż 
małą cząstkę zainteresowania historią najnowszą na
szego regionu i jego problemami. 

Bogate zbiory gazetek, 
fotografii i ulotek 

związanych z powstaniem 
i działalnością Związku. 

Fot. Piotr Wendorff 
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MAŁGORZATA GĄSIOROWSKA 

w obiektywie Piotra Kończewskiego 

C\ tyczeń na Kociewiu, oprócz rozpoczęcia nowe-
\ g o , przyniósł posumowanie starego, lecz jakże 

obfitego w wydarzenia, 2005 roku. Upłynął on 
pod hasłem Roku Kociewskiego, któremu przyświecała 
promocja regionalizmu. 

Swoistym uwieńczeniem starań i działań regionalistów 
było przyznanie medali za zasługi dla Kociewia - Chwal
by Grzymisława; nagrody ustanowionej przez Federację 
Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba". 

Imprezą zainaugurowało odśpiewanie hymnu kociew
skiego przez dzieci z przedszkola „Jarzębinka". Wśród zgro
madzonych gości spotkać można było poetów, rzeźbiarzy, 
animatorów kultury i włodarzy kociewskich ziem. Prezes 
„Kociewskiej Więźby" Jerzy Cisewski dokonał przeglądu 
najważniejszych wydarzeń minionego roku, przedstawił hi
storię wyróżnienia oraz jego wcześniejszych laureatów. 

W tym roku zmianie uległy zasady przyznawania 
odznaczenia, dzięki czemu przyznaje je Kapituła składa
jąca się z dotychczasowych laureatów medalu. Kanclerz 
Kapituły - Roman Landowski oraz Alicja Słyszewska 
- sekretarz zaprezentowali dwanaście sylwetek wyróżnio
nych Kociewiaków, następnie ogłosili laureatów nagro
dy. Medale Chwalba Grzymisława wręczono: Emilii Ru-
lińskiej - poetce ludowej z Gniewa, Mirosławie Molier, 
prowadzącej zespół regionalny „Kapela Kociewska", Ja
rosławowi Pająkowskiemu - dyrektorowi Zespołu Nad
wiślańskich Parków Krajobrazowych w Świeciu oraz Zyg
muntowi Bukowskiemu - rzeźbiarzowi i poecie 
ludowemu z Mierzeszyna. 

Przyznanie owych wyróżnień stanowi wydarzenie 
o dużej, dla regionu randze, dlatego zgromadziła wąskie 
audytorium zainteresowanych regionalizmem osób. 

O kulisy przyznawania wyróżnień zapytaliśmy Roma
na Landowskiego, kanclerza Kapituły Medalu Chwalba 
Grzymisława. 

M.G.: Kto poprzednio decydował o wyróżnieniu? 
R.L.: Włącznie do trzeciej edycji skład siedmiooso

bowej Kapituły stanowiło trzech przedstawicieli 
kociewskich powiatów i czterech reprezentantów władz 
Federacji „Kociewska Więźba". 

M.G.: Zapewne niełatwo podjąć decyzję o przyzna
niu medalu. 

R.L.: Z biegiem lat decyzje staną się łatwiejsze. Osób 
zasłużonych dla Kociewia jest wiele, a rocznie można przy
znać tylko cztery medale. Jest to nagroda jednokrotna, 
więc zastęp oczekujących będzie malał. Spośród wielości 
wnioskowanych kandydatów, w każdej grupie można wy
znaczyć do trzech nominatów, a z kolei w drugim etapie 
spośród nich tylko jednego laureata. Rzecz w tym, by to 
najwyższe w regionie wyróżnienie nie uległo deprecjacji. 
Jeżeli w następnych łatach wnioski zostaną ponowione, 
osoby nominowane w poprzedniej edycji są przesuwane 
do przyszłej. Kto się zasłużył tego kolejka nie ominie. 

M.G.: A jeśli szeregi zasłużonych dla regionu mocno 
się przerzedzą? 

R.L.: Wówczas Kapituła będzie miała łatwiejsze za
danie. Przecież nie w każdym roku trzeba przyznać mak
symalną ilość medali. To nie obowiązek lecz przywilej. 
Sądzę jednak, że z każdego powiatu - starogardzkiego, 
świeckiego i tczewskiego - zawsze się znajdzie ktoś, kto 
swoim działaniem, pracą, twórczością zwróci na siebie 
uwagę i zasłuży na to wyróżnienie. 

Marek Modrzejewski - starosta tczewski, Zenon Odya 
- prezydent Tczewa i Jerzy Cisewski - prezes Federacji 

Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba", 
otwierając uroczystość podsumowali wydarzenia 

Roku Kociewskiego. 

^,7- ;.;v/ w&w. 
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Nominowani do Medalu „Chwalba Grzymisława". 
Od lewej: prof. Stefan Raszeja, Zygmunt Bukowski, 

Wojciech Górski, Kazimierz Ickiewicz, Emilia Rulińska, 
Jarosław Pająkowski, Andrzej Grzyb i Mirosława Molier. 



„Chwalbę Grzymisława" 
odbiera Emilia Rulińska 
(czytaj tekst Ireny Bruckiej str. 26). 



IRENA BRUCKA 

Jak żyć pełnią życia? 

Odpowiedź znajdziemy bez tru
du, zupełnie blisko. Przed pół
wieczem do prastarego nad

wiślańskiego grodu, gdzie nad piękną 
zabudową średniowiecznych kamieni
czek góruje zabytkowy kościół św. Mi
kołaja i pokrzyżacki zamek, przybyła 
młoda piękna dziewczyna z Mazow
sza. W Gniewie (bo o tym grodzie tu 
mowa) znalazła pracę w służbie zdro
wia, w Gniewie znalazła swą miłość 
i stworzyła dom dla swoich dzieci. 
Przez wiele lat zajęta pracą, wychowa
niem dzieci, zabiegami o codzienne 
zwykłe bytowanie, nie znajdowała cza
su na wyrażenie swoich artystycz
nych talentów, spełnienie różnych głę
boko skrytych pragnień. 

Dzieci dorosły, założyły własne 
rodziny, przyszedł wiek dojrzały, czas 
emerytury. I wówczas Emilia Rulińska, 
bo tak nazywa się nasza bohaterka, 
uznała, że nadszedł czas na spełnienie 
siebie. O tym, jak się to zaczęło, napi
sała w wierszu, który zamieściła po
tem w zbiorze zatytułowanym „Nasze 
Kociewie". 

Ale pisanie to dla niej za mało. Ona 
lubiła być wśród innych, lubiła śpie
wać, tańczyć, chciała być aktywna, 
służąc ludziom. 

Najpierw założyła grupę folklory
styczną, składającą się z uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gniewie. 
Intensywnie pracowała z nimi nad przy
gotowaniem tańców regionalnych, pi
sała dla nich teksty nowych piosenek, 
scenariusze obrzędów, zbierała stare 
pieśni, szyła stroje, wyjeżdżała z nimi 
na imprezy. Zespół, który przybrał na
zwę „Burczybas", wkrótce zaczął być 
znany w Gniewie i na Kociewiu, zdoby
wał liczne nagrody, wyróżnienia. Dzi
siaj po piętnastu latach istnienia, wy
stępuje w całej Polsce i poza jej 
granicami, kultywując to co najlepsze 
z kociewskich tradycji. 

Nadszedł czas, gdy zespołem za
jęli się nowi ludzie, a Emilia nie mogła 
znaleźć sobie miejsca, chciała dalej 
robić coś pożytecznego dla innych. 

Pisała coraz więcej, zarówno w gwa
rze, którą poznała dobrze, mieszkając 
od pół wieku na Kociewiu, jak i w ję
zyku literackim. Zebrała je wreszcie 
w tomik, który opublikowało Wydaw
nictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernar-
dinum" („Nasze Kociewie", 1995 r.). 
Stworzyła wiele pięknych scenariu
szy ukazujących regionalną obrzę
dowość, z których korzystają zespo
ły folklorystyczne, szkolne koła 
teatralne. Pisała pieśni na uroczy
stości kościelne; te najpiękniejsze 
ku czci Królowej Pomorza - Matki 
Boskiej Piaseckiej, u której stóp 
w pięknym sanktuarium zespoły re
gionalne spotykają się corocznie od 
dziesięciu lat na Przeglądach Folk
lorystycznych Kociewia i Pomorza. 

Emilia Rulińska podczas benefisu 
w towarzystwie burmistrza 
Gniewa, Bogdana Badziąga 

Pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Naszej Małej Ojczyźnie w 1999 roku 
uczciła kilkoma wierszami i pieśniami. 

Dzięki niej i jej podobnym zapa
leńcom nastąpił mocny zwrot w stro
nę poznawania kultury regionalnej. 
Wkrótce regionalizm znalazł się w pro
gramach szkolnych, a Emilia Rulińska 
stała sie częstym gościem szkolnych 
i środowiskowych-imprez regional

nych, podczas których dobitnie prze
konywała, że: 
Gwara kociewska eszcze nie umerla, 
Bandzie durch z nami jak ta morska perlą 
I co dziań jasno śwycić nóm bandzie 
Duma, wef szkole, chdziejano, wszandzie. 

Przekonała też do tej idei jedną ze 
swych córek, nauczycielkę pelplińskiej 
„dwójki" - Alicję, która idąc śladami 
mamy stworzyła nowy, prężnie działa
jący zespół folklorystyczny „Modra-
ki". Obie pisały teraz teksty dla zespo
łu, obie cieszyły się z jego postępów. 
Najdoskonalszym chyba momentem 
w życiu „Modraków" było wystawie
nie „Wesela kociewskiego" według 
Bernarda Sychty w 2004 roku. 

Emilia służy chętnie pomocą w or
ganizowanym corocznie w pelplińskim 
Gminnym Ośrodku Kultury - Konkur
sie Gwary Kociewskiej. 

Uwieńczeniem działań stał się 
utworzony przed pięcioma laty kolej
ny zespół regionalny, składający się 
tym razem z dojrzałych osobowości 
- członków Koła Emerytów i Renci
stów w Gniewie. Emilia z ogromną ener
gią zbiera stare i tworzy nowe teksty 
dla tej grupy, która obrała nazwę „Błę
kitna Wstęga". Zespół ten chętnie bie
rze udział w imprezach lokalnych, słu
żąc miastu, środowisku, szkołom 
w Gniewie i całym regionie. Corocznie 
uczestniczy w piaseckich przeglądach, 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. 
Ostatnim sukcesem grupy było wy
różnienie zdobyte podczas Pomorskie
go Przeglądu Zespołów Folklory
stycznych w Debrznie. 

Ta właśnie grupa 10 stycznia br. 
zaprosiła w swe gościnne progi (Klub 
Seniora w Gniewie) bardzo dojrzałych 
studentów Tczewskiego Uniwersyte
tu Trzeciego Wieku, który zaistniał 
w Grodzie Sambora od października 
2005 roku. 

„Błękitna Wstęga" najpierw zapre
zentowała przepiękny program nowo
roczny, w którym znalazły się stare ko-
ciewskie kolędy z tą najbardziej znaną 
i lubianą o Świętym Józefie: 
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LUDZIE GRZYMISŁAW 

Uroczystość jubileuszową uświetniali liczni 
członkowie zespołu folklorystycznego „Błękitna Wstęga" 

Fot. Grzegorz Watkowski 

Józefie Józefie 
gdzieżeś Ty bywał? 
W Betlejem,w Betlejem 
Dzieciątku śpsiwal. 

Potem były jasełka i piosenki 
o choince, pozwalające przypomnieć 
sobie dni dzieciństwa oraz przepiękne 
piosenki biesiadne i pieśni o ukocha
nym Gniewie i Kociewiu. 

Oglądając „Klubową Kronikę" 
poznaliśmy jeszcze dokładniej barw
ne dokonania naszych gospodarzy, 
wśród których zabawy karnawałowe 
imieniny i urodziny każdego z nich, 
rozmaite imprezy lokalne oraz święta 
kościelne są momentami, gdzie nie 
może zabraknąć żadnego z nich. Wie
le możemy się od siebie nauczyć, a mo
że i przekazać młodszym. Wszak od ty
siącleci wszystkie mądre społeczności 
chętnie słuchały starszych, liczyły się 
z ich zdaniem i brały z nich wzór. 

Prawda o tym potwierdziła się pod
czas benefisu Emii Rulińskiej. 

Kociewski krąg regionalistów, 
skupiony w Federacji Stowarzyszeń 
i Związków „Kociewska Więźba", od 
kilku lat wyróżnia takich ludzi, nada
jąc im medal o nazwie sięgającej do 
dumnej przeszłości Pomorza-„Chwal
ba Grzymisława". Uroczystość wrę
czania tego wyróżnienia umożliwia do 
pewnego stopnia prezentację osią
gnięć nominowanych i odznaczanych, 
ale jest to zazwyczaj skromna uroczy
stość, w której biorą udział zaproszeni 
przedstawiciele samorządów, regiona
liści oraz nieliczni członkowie lokal
nych społeczności. Nie było dotych
czas w zwyczaju, by po takim 
wyróżnieniu przedstawiano dokładniej 
tych wyjątkowo wartościowych ludzi 
szerszemu ogółowi społeczeństwa. 

Tak się jednak niedawno szczęśli
wie złożyło, że-piękna uroczystość 
prezentująca dokonania jednej z naj
bardziej wyróżniających się osobowo
ści Kociewia, poprzedziła wyróżnienie 
„Chwalbą Grzymisława". Taką też oso
bowością jest od lat mieszkająca 
w Gniewie - Emilia Rulińska. Stwo
rzyła dwa znane i cenione zespoły folk
lorystyczne („Burczybas" i „Błękitną 
Wstęgę"). Z jej wzorów czerpała też 
córka - Alicja Watkowska tworząc 
w pelplińskiej SP zespół „Modraki". 
Wszystkie te barwne, bogate doko
nania zachęcały, by uczcić w jakiś wy
jątkowy sposób siedem dziesiątek lat 
jej pełnego zaangażowania, barwne
go, ale i nie pozbawionego trudności 

i wyrzeczeń życia. Wydawało mi się, że 
bardzo dobre wzorce uroczystości „ku 
czci" prezentują nam media ogólnopol
skie. Spróbowałam więc zorganizować 
podobną imprezę - benefis twórcy. 
Udało się o dziwo nadzwyczaj dobrze. 
Oczywiście nie obyłam się bez pomocy 
życzliwych osób, wśród których zna
leźli się przede wszystkim przyjaciele 
pani Rulińskiej z zespołu „Błękitna 
Wstęga", Opiekunowie „Burczybasa" 
i „Modraków", Sekretarz Miasta i Gmi
ny Gniew oraz Jadwiga Mielke (przed
stawiciel Fundacji Zamek w Gniewie. 
Nie będę tu mówić o całej robocie or
ganizacyjnej poprzedzającej samą uro
czystość - to znany chleb powszedni 
społeczników, którzy chcą coś zrobić 
dla innych. Ważny jest wynik końco
wy, a ten przeszedł moje najśmielsze 
oczekiwania. 

Benefis poprzedziła msza w kapli
cy zamku gniewskiego odprawiona 
przez proboszcza ks. A. Przybysza, 
który wygłosił też homilię. 

Potem wszyscy uczestnicy impre
zy przeszli do sali rycerskiej, gdzie 
odbył się właściwy benefis, na który 
złożyły się serdeczne gawędy o życiu 
i działalności Jubilatki oraz występy 
„Jej zespołów" i zaproszonych gości, 
wśród których połowę stanowiła bliż
sza i dalsza rodzina. 

Uroczystość rozpoczęłam od roz
mowy, podczas której udało mi się 
nakłonić do wspomnień z czasów dzie
ciństwa, młodości, nauki i pierwszej 
pracy w gniewskiej służbie zdrowia. 
Emilia jest córką mocnego człowieka 

- kowala z Miłotek na Mazowszu. 
Wojenne dzieciństwo to najtrudniej
szy okres Jej życia, co ze wzruszeniem 
opowiedziała, szczególnie dużo miejsca 
poświęcając niezwykłej osobowości 
ojca, dzięki któremu rodzina przetrwała. 

„Błękitna Wstęga" w ciepłym i peł
nym humoru występie przedstawiła 
losy Jubilatki - ofiarnej pielęgniarki, 
dobrej żony i czułej matki, pod której 
czujną opieką nic złego zdarzyć się nie 
mogło. 

Założony przez Emilię Rulińska 
przed laty „Burczybas" zaprezentował 
piękną wiązankę pieśni i tańców ko-
ciewskich, przygotowanych z Wojcie
chem Górskim (obecnym opiekunem 
zespołu), prowadzone przez córkę Ju
bilatki „Modraki" przedstawiły mu-
zyczno-taneczną wiązankę folkloru 
naszej ziemi. 

Potem objawiły się jeszcze wyjąt
kowe talenty rodziny Jubilatki, wśród 
których prym wiedli: siostra - poetka 
oraz dwaj muzykujący bracia. Zapa
dły też głęboko w serca słowa córki 
Alicji, która opowiadała, jakim wzorem 
jest dla niej życie i praca społeczna 
Matki. Pięknym i wzruszającym momen
tem była też wspólna fotografia rodzi
ny, składającej się z blisko pięćdziesię
ciu osób (najmłodszym był dwuletni Jaś 
noszący to imię po dziadku, zmarłym 
mężu Emilii). 

Zakończeniem benefisu były wy
stąpienia wszystkich tych, którzy pra
gnęli podziękować Jubilatce za szla
chetną działalność na rzecz krzewienia 
kultury regionu. 
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Zygmunt Bukowski, 
Szopka gdańska, 
I nagroda 
(Marszałka Województwa 
Pomorskiego . 
VII Konkursu 
na Pomorską Szopkę) 
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Hillarowy Rok 
28 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Zblewie odbyła się inauguracja 
Hillarowego Roku, ogłoszonego w związku 

z 80. rocznią urodzin poetki Małgorzaty Hillar. 
Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia 

jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
im. Małgorzaty Hillar w Zblewie. 

Przypomnijmy, że ta kultowa poetka 
drugiej połowy XX wieku 
urodziła się na Kociewiu, 

w Piesienicy gmina Zblewo. 

K ■alendarium obchodów Hillarowego Roku 
uwzględnia cztery duże imprezy. 

W marcu odbędą się Dni Prasy na temat Wizeru
nek Kociewia w mediach województwa pomorskiego. 
Spotkanie przedstawicieli redakcji zostanie przeprowa
dzone w Twardym Dole. 

Maj przebiegać będzie pod hasłem Barwy Kocie
wia, a będzie to spotkanie w Zblewie z plastykami re
gionu, połączone z kiermaszem amatorskiej twórczo
ści artystycznej, występami teatrów ulicznych 
i udziałem twórców profesjonalnych pochodzących 
z Kociewia. 

W czerwcu przeprowadzona zostanie w miejsco
wości Cis / / / Wiosna Poetów. Na zjazd grup poetyc
kich przybędą młodzi twórcy z Gdańska, Słupska, El
bląga, Torunia, Bydgoszczy, a także poeci z naszego 
regionu: Tczewa, Starogardu i Świecia. 

Program spotkania przewiduje m.in. powołanie Sto
warzyszenia Literackiego „Konfraternia Ciska", wrę
czenie nagród za osiągnięcia literackie i wydawnicze 
„Kociewskie Pióro 2006" oraz odsłonięcie tablicy pa
miątkowej w Piesienicy, w miejscu urodzenia Małgo
rzaty Hillar. 

Październikowa impreza pod nazwą Zblewskie Dni 
Literatury 2006 uwzględni rozstrzygnięcie Ogólnopol
skiego Konkursu Poetyckiego im. Małgorzaty Hillar, 
nadanie jej imienia Gminnej Bibliotece w Zblewie, a także 
prezentację sztuki pt. Spieszmy się... w wykonaniu te
atru „Zamiast" ze Zblewa. 

Patronat honorowy Hillarowego Roku sprawuje Sta
rostwo Starogardzkie, Starostwo Tczewskie, Oddział 
Gdański Związku Literatów Polskich, zaś medialny 
patronat przyjęło Polskie Radio Gdańsk i TVP3 Od
dział Gdańsk. 

Małgorzata Hillar 

Łąka 

Amarantowa 
od kwitnącej smółki 
faluje 
po rozległej równinie 
jak woda gorejąca 

Nadzy 
na jej dnie 
wilgotnym i ciepłym 
niecierpliwymi rękami 
odnajdujemy siebie 
a ona zmywa z nas 
wszystko 
co nieczyste i przeszłe 
wszystko 
co nie jest sobą 
wszystko 
co nie jest mną 

Ze zbioru Czekanie na Dawida, 
Warszawa 1967 
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Cmentarze to miejsca niezwykłe, owiane historią 
i zadumą nad życiem własnym i ludzi, którzy tam spoczywają. 

HALINA KARPIŃSKA 

Pochowani daleko od ojczyzny 
Losy cmentarza żołnierzy austriackich w Tczewie 

pacerując po ziemi tczewskiej napotykamy cmentarz, położony za przejazdem kolejowym, w pobliżu domu 
oznakowanym - Suchostrzgi Dworzec nr 3. Wysokie drzewa latem rzucają przyjemny cień, a jesienią otulają 

żółto-złotymi liśćmi prochy 26 żołnierzy. Wśród poległych Austriaków są również Polacy, Słowacy, Czesi, Włosi i Ukra
ińcy, którzy służyli w austriackiej armii. 

Pochowani żołnierze zmarli w czasie epidemii cholery i tyfusu, zamknięci w obozie koło Tczewa, podczas wojny 
austriacko-pruskiej w 1866 roku. Prusacy wzięli do niewoli 12 tysięcy jeńców wojsk austriackich w okresie od 23 lipca do 
20 września 1866 roku. 

Spis zmarłych zawdzięczamy księdzu dziekanowi Robertowi Sawickiemu, kapelanowi tegoż obozu, który później 
- w latach 1871-1925 - był proboszczem parafii tczewskiej. 

1. Klemens Relikowski, urodzony w Przemyślu, starszy 
strzelec w 22 batalionie strzelców, zmarły 23 lipca 1866 r., 23 
lata, katolik. 

2. Józef Lehnert, ur. w Nieder-Kreibitz, żołnierz w 42 
pułku piechoty („Kónig von Hannover"), zm. 24 lipca 1866 r., 
1. 27, katolik. 

3. Antoni Lądek, ur. w Schatau, żołnierz w 42 pułku pie
choty, zm. 27 lipca 1866 r. 1. 24, katolik. 

4. Bartolomeusz Stankowski, ur. w Schulko (powiat Stani
sławów), żołnierz w 38 pułku piechoty, zm. 29 lipca 1866 r., 1. 
24, katolik. 

5. Antoni Michalotto, ur. w Wenecji, żołnierz w 38 pułku 
piechoty, zm. 29 lipca 1866 r., 1. 28, katolik. 

* 6. Henryk (br. nazwiska) ur. w Grunberg (pow. Trau), żoł
nierz w 14 pułku piechoty, zm. 31 lipca 1866 r. 1. 23, katolik. 

7. Emmerich Kremzig, ur. w Jolschwa (Węgry), żołnierz 
w 61 pułku piechoty, zm. 31 lipca 1866 r., 1. 23, ewangelik. 

8. Fiorovanti Ferrari, ur. w Bergantino (powiat Rovigo), 
żołnierz w 38 pułku piechoty, zm. 1 sierpnia 1866 r., 1. 24, 
katolik. 

9. Walenty Volan, ur. w Arad, żołnierz w 23 pułku piecho
ty, zm. 1 sierpnia 1866 r., 1. 21, katolik. 

10. Setko Stebelski, ur. w Romandorf (pow. Tarnów), ge-
frajter w 9 pułku kirasjerów, zm. 2 sierpnia 1866 r., 1. 25, 
katolik. 

11. Gustav Schmidt, ur. w Zuckmantel (pow. Troppau), 
kierowca w 60 pułku piechoty, zm. 2 sierpnia 1866 r., 1. 30, 
ewangelik. 

12. Johann Petell, ur. w Lakosen (pow. Tarnów), żoł
nierz w 57 pułku piechoty, zm. 2 sierpnia 1866 r., 1. 25, 

. ka to l i k . 

13. Stefan Bobo, ur. W Cerath, żołnierz w 33 pułku pie
choty, zm. 2 sierpnia 1866 r., 1. 23, katolik. 

14. Mateusz Toplak, ur. w Pettau (pow. Marburg), żołnierz 
w 47 pułku piechoty, zm. 3 sierpnia 1866 r., 1. 33, katolik. 

15. Ivan Steffurak, ur. w Putillo (pow. Czernowitz), żoł
nierz 41 pułku piechoty, zm. 3 sierpnia 1866 r., 1. 33, religii 
greckiej nie unickiej. 

16. Iwan lllschiko, ur. Seprensch (pow. Arad), żołnierz 
w 33 pułku piechoty, zm. 7 sierpnia 1866 r., 1. 36, katolik. 

17. Martin Philippich, ur. w Friedau (pow. Marburg), żoł
nierz w 47 pułku piechoty, zm. 7 sierpnia 1866 r., 1. 26, katolik. 

18. Dominik Treppo, ur. w Udine (pow. Udine), żołnierz 
w 26 pułku piechoty, zm. 7 sierpnia 1866 r. 1. 20, katolik. 

19. Cosmos Schiller, ur. w Willhort (pow. Leitmeritz), ka
pral 42 pułku piechoty, zm. 9 sierpnia 1866 r., I. 24, katolik. 

20. Johann Kuchta, ur. w Briinn, kapral w 9 pułku kirasje
rów, zm. 9 sierpnia 1866 r., 1. 26, katolik. 

21. Blesstok (lub Bleschok) ur. Radchov, żołnierz w 2 puł
ku piechoty, zm. 9 sierpnia 1866 r., 1.24, katolik. 

22. Nikolaus Blanco, ur. w Zadic, żołnierz w 8 pułku 
ułanów, zm. 13 sierpnia 1866 r., 1. 25, katolik. 

23. Giacomo Bertao, ur. w Wenecji, żołnierz w oddziale 
bojarów, zm. 10 września 1866 r., 1. 26, katolik. 

24. Jakob Czerty, ur. w Bilowitz (pow. Briinn), żoł
nierz w 25 batalionie strzelców, zm. 15 września 1866 r., 
1. 25, katolik. 

25. Joachim Beinhaupt, ur. w Weis (pow. Briick), żołnierz 
w 27 batalionie strzelców, zm. 19 września 1866 r., 1. 23, 
katolik. 

26. Franz Zink, ur. w Birkfeld (pow. Gratz), żołnierz w 27 
pułku piechoty, zm. 20 września 1866 r., I. 24, katolik. 

Przez wiele lat miejsce to było zaniedbane i zapomnia
ne. Po raz pierwszy o cmentarzu napisano w 1887 roku 
w jednej z wiedeńskich gazet. Autor apelował, aby w Au
strii pamiętano o grobach znajdujących się daleko od Oj
czyzny. Oto treść prasowej notatki. 

Niedaleko Tczewa w Prusach Zachodnich znajduje się"* 
mały cmentarz, na którym pochowani są austriaccy żoł
nierze, którzy w r. 1866 byli przetrzymywani jako jeńcy 
wojenni w namiotach pod wsią Suchostrzygi i tam pomar
li. Wszystkie groby uległy rozpadowi i nawet ani jeden 
kwiatek nie zdobi ich. Jedynie drewniany krzyż wskazuje 
miejsce pochówku. Może posłużą powyższe słowa, aby 
w Austrii przypomnieć o grobach będących daleko od Oj

czyzny . . 

Sprawą cmentarza zajął się Austriak stolarz Franz Win-
drich z Aussig, jeden z byłych jeńców przebywających w obo
zie koło Tczewa. Wraz z mistrzem garncarskim Franzem Wol
fem i oberżystą Josefem Wormem, utworzyli komitet, do 
którego później przyłączył się Ernst Rennert, redaktor gazety 
„Elbe-Zeitung", wychodzącej w Aussig. 

23 października 1887 roku Franz Windrich wysłał pismo 
do Magistratu miasta Tczewa z prośbą o podanie bliższych 
danych dotyczących cmentarza. Odpowiedź potwierdzającą 
o istnieniu cmentarza otrzymał od Konstantego von Palu-
bickiego. Cmentarz był ogrodzony dębowymi słupami, połą
czonymi między sobą drutami. Wejście znajdowało się po 
lewej stronie krzyża. 
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Cmentarz w latach 1866-1888 oraz według stanu z listopada 2005 roku 

Zajączkowo (Lebenhoff) k./Tczewa, ^ 
28 października 1887 r. 

Pan Franz Windrich w Aussig a./Elbe (Bóhmen-Czechy) 

Pańskie pismo z dnia 23 października 1887 r., dot. grobów austriackich żołnierzy w Suchostrzygach (Lunau) skierowane do urzędu 
burmistrza Tczewa zostało mnie przesłane przez burmistrza p. Wagnera w Tczewie, ponieważ Suchostrzygi należą do okręgu urzędo
wego w Zajączkowie. 

Spieszę natychmiast Panu dać w/g życzenia odpowiedź. Zgadza się, że na wybudowaniu Suchostrzyg, niedaleko szosy prowadzącej 
z Tczewa do Skarszew (Schóneck), znajduje się mały cmentarz, na którym są pochowani zmarli austriaccy żołnierze, którzy przeby-
waliw 1866 r. jako jeńcy wojenni w obozie namiotowym. Miejsce to jest całkiem pozbawione wszelkich ozdób; znajdujący się tam 
krzyż drewniany nie można zaliczyć do nich, zaznacza tylko obszar chrześcijańskiego pochówku. Należy pochwalić Pańską chęć 
naprawienia i ozdobienia grobów zmarłych żołnierzy. Jestem gotów, ile w mojej mocy jest, Panu pomóc. Nie radzę jednakże już teraz 
przesłać do mnie zabrane pieniądze. Co noc są u nas już przymrozki, a więc rozpoczęcie robót na cmentarzu równałoby się wyrzuceniu 
pieniędzy. 

W interesie sprawy proszę Pana o powstrzymanie się z ewentualną przesyłką pieniędzy do następnej wiosny. Jako pierwsze 
radziłbym ogrodzenie placu, którego materiał musiałby być dostosowany do gotówki jaka jest do dyspozycji. 

Adres dla wszelkiej korespondencji: 
Urząd Okręgu Zajączkowo k./Tczewa (Prusy Zachodnie). 

Naczelnik Urzędu 
v (-) v. Palubicki/ 

Komitet w Aussig skierował odezwę do wszystkich 
austriackich związków weteranów w celu zebrania fundu
szy na ogrodzenie i postawienie pomnika w miejscu po
chówku. 

W sierpniu 1888 roku rozpoczęto budowę pomnika. Pra
cami kierował Konstanty von Palubicki. Podczas badania 
podłoża natrafiano na trumny, których nie wolno było ru
szać ani odkrywać. Wolne od grobów miejsce znaleziono 
tam, gdzie stał drewniany krzyż. Był to prawie środek cmen
tarza. To miejsce okazało się najwłaściwsze na postawienie 
pomnika. 
-*-- Pomnik wykonał ze śląskich piaskowców mistrz kamie
niarski Kosch z Gdańska. Dwugłowego orła z brązu wyko
nała firma z Wiednia. Do pomnika prowadziły trzy grani
towe s topnie , pod które w m u r o w a n o dokumen ty . Na 
obelisku widniała następująca dedykacja: 

Na pamiątkę żołnierzom austriackim 
zmarłym w Prusach 
w czasie wojny w 1866 roku. 

W 1908 roku postawiono i poświęcono krzyż. Otoczo
no cmentarz murem. 

Po pierwszej wojnie światowej miejsce to było zanie
dbane i zdewastowane. 

W 1936 roku grupa mieszkańców Tczewa zwróciła się 
z prośbą do Konsula Republiki Austrii w Gdańsku, aby 
zainteresował rząd austriacki problemem odtworzenia cmen- Pomnikz 1888 roku 
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Mur i kuta brama 
z 1908 roku 

Rozpoczęcie uroczystości przez Czesława Skonkę 

tarza. W przyspieszonym tempie odbyły się prace renowa
cyjne. Przywrócono do dawnego stanu mur okalający 
cmentarz i postawiono nowy krzyż. 31 października 1937 
roku odbyło się na Suchostrzygach, przy udziale przedsta
wicieli rządu austriackiego i polskiego oraz biskupa cheł
mińskiego, uroczyste poświęcenie krzyża. Po drugiej woj
nie światowej cmentarz uległ ponownej dewastacji. 
Zniszczono granitowe stopnie i medalion, uszkodzono 
obelisk. Zniknął krzyż z 1937 roku. Opuszczony i zaniedba
ny zaczął przypominać śmietnik. Do 1987 roku cmentarz 
otoczony był jeszcze pięknym litym murem z kutą ozdobną 
bramą, które zostały w tym okresie rozebrane. 

W 1994 roku, dzięki inicjatywie Nadwiślańskiego Klu
bu Krajoznawczego „Trsow" w Tczewie i Gdańskiego Od
działu Towarzystwa nad Zabytkami oraz licznymi artykuła
mi prasowymi mgr inż. Romana Klima, odkryto to miejsce 
na nowo. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tczewie miej
sce to zostało uporządkowane i wpisane do rejestru zabyt
ków województwa gdańskiego nr A-l 112. 

Apel z 1887 roku aby pamiętać o grobach dalekich od 
Ojczyzny, dzięki inicjatywie i ofiarności wielu ludzi prze
trwał do dziś. 

13 listopada 2005 roku odbyło się uroczyste spotkanie 
pod obeliskiem. W nastrój powagi chwili wprowadziło od
słuchanie hymnu polskiego i austriackiego oraz przypo
mnienie historii tego miejsca przez Czesława Skonkę, pre
zesa Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Gdańsku. 

W hołdzie poległym żołnierzom złożone zostały kwia
ty i zapalone znicze. Wieniec złożyli Hans Richter doradca 
Konsula Honorowego Republiki Austrii w Gdyni w towa
rzystwie kpt. ż.w. Andrzeja Pieńkowskiego. Kwiaty złożyły 
władze miasta Tczewa z prezydentem Zenonem Odya oraz 
członkowie Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego 
„Trsow". Miejscem tym opiekują się uczniowie Szkoły Pod
stawowej nr 8 w Tczewie. 

Cmentarz symbolizuje szeroką panoramę dziejową i te
rytorialną, nierozerwalnie splatającą się z naszą historią. 
Jest cenną wartością, którą należy chronić i pielęgnować. 

Z lewej Hans Richter 
w towarzystwie kpt. ż.w. A. Pieńkowskiego. 

Literatura 
Drischauer Zeitung, Oesterreicher-Friedhofes in Lunau, Dier-
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Roman Klim, Cmentarz Żołnierzy Austriackich w Tczewie, 
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PRADZIEJE KOCIEWIA 
ANDRZEJ WĘDZIK 

4. Brązowy skarb 
Przez gęste poszycie lasu z trudem przedzierał się niewysoki mężczyzna w podartej wełnianej tunice. 

Ze strachem rozglądał się po nieznanej okolicy, ściskając w ręku podłużne zawiniątko. Był kupcem, który 
wiele dni temu wraz z dwunastoma towarzyszami wyruszył z rodzinnych stron na południu w niebez
pieczną drogę na północ. Przy ujściu wielkiej rzeki chcieli korzystnie wymienić broń i ozdoby wykonane 
z brązu na bursztyn. Mieli ze sobą siekiery, sztylety, naramienniki oraz kunsztownie wykonane krótkie 
miecze, szczególnie cenione przez tutejszych mieszkańców. Niestety, gdy byli już blisko celu wyprawy 
zostali zaatakowani przez wojowników uzbrojonych w łuki i kamienne topory. Tylko on zbiegł z pogromu. 
Wyczerpany ucieczką, dostrzegł duży głaz. Z wysiłkiem podbiegł ku niemu, przystając, by chwilę odpo
cząć. Nagle w oddali usłyszał głosy idących jego tropem wojowników. Przerażony schylił się i w miękkiej 
ziemi pod kamieniem szybko wykopał płytką jamę, w której ukrył siekierę i sztylet. Przez moment spojrzał 
z żalem na wspaniały, warty majątek czekan, ale po chwili wahania również ta cenna broń znalazła się 
w kryjówce pod głazem. Kupiec rozejrzał się ostrożnie dookoła i ruszył w stronę spowitych gęstą mgłą 
bagien, wierząc, że tam zdoła się bezpiecznie ukryć... 

od koniec XIX wieku robotnicy zbierający kamie
nie w Brzeźnie Wielkim (pow. Starogard Gdański) 
natrafili pod wielkim głazem narzutowym na skarb. 

Nie znaleźli bynajmniej złota lub kosztowności, przedsta
wiających ogromną wartość materialną. Zaskoczeni, ujrze
li trzy pozornie nieefektowne, zielonkawe przedmioty wy
konane z brązu, o których szybko powiadomili swojego 
pracodawcę. (W tym miejscu należy zaznaczyć, iż notatka 
zamieszczona na łamach Amtlicher Bericht..., traktująca 
o odkryciu nie pozwala na dokładną lokalizację. Nie roz
strzygnięta pozostaje więc kwestia, czy skarb znalezio
no w Brzeźnie Wielkim, czy też w okolicy tej miejscowo
ści). Jakiś czas później baron von Paleske, właściciel 
majątku w Swarożynie, który zapewne dysponował okre
śloną wiedzą z dziedziny prehistorii, zainteresował się 
znaleziskiem robotników. Odkryte przedmioty: ostrze 
sztyletu (fot. 1), ostrze siekierki (fot. 2) oraz głowicę 
czekana (fot. 3) przekazał do Muzeum Prowincjonalne
go w Gdańsku, gdzie skarb wywołał wśród tamtejszych 
naukowców niemałą sensację. 

Klinga sztyletu, długości 13 cm i maksymalnej sze
rokości 4,2 cm pokryta była błyszczącą zieloną patyną. 
Bardzo interesująco przedstawia się fakt innej struktu
ry patyny w miejscu nieistniejącej już drewnianej opra
wy, mocowanej przy użyciu trzech nitów. Ostrze sie
kierki długości 12,7 cm, szerokości maksymalnej 4,3 cm 
również nosiło ślady po drewnianej oprawie, sięgającej 
5 cm długości ostrza. Brązowa głowica czekana długo
ści 17,5 cm z ciekawie uformowanym wachlarzowato | 

ostrzem posiada stosunkowo duży guziczkowaty obuch 
oraz tulejowato przedłużony otwór do osadzenia drew
nianego styliska o średnicy 1,8 cm. 

Podejmując próbę charakterystyki skarbu należy przede 
wszystkim zastanowić się nad kwestią chronologii oraz 
przynależności znaleziska do inwentarza określonej kultu
ry, w czym pomocna może się okazać analiza zabytków 
z Brzeźna Wielkiego. Interesująca pod względem morfolo
gii kształtu klinga z biegnącym przez środek żeberkiem, za
opatrzona w trzy otwory na nity - jak już wspomniano 
- była prawdopodobnie elementem sztyletu. Chociaż warto 
przytoczyć pogląd niektórych badaczy pradziejów, doszu
kujących się w tego rodzaju zabytkach części składowych 
tak zwanych bereł sztyletowych (ryc. 1), broni o charakte
rze bojowo-paradnym, popularnej na Pomorzu we wcze
snej epoce brązu. Stosunkowo smukła siekierka zdradza 
częstą w dobie I okresu epoki brązu formę z tak zwanymi 
niskimi brzegami i niewątpliwie pochodzi z kręgu unietyc-
kiego. W tym kontekście, bardzo trafne wydaje się twier
dzenie znakomitego polskiego archeologa Józefa Kostrzew-
skiego, iż zabytek jest importem z obszaru zajmowanego 
przez grupę śląsko-wielkopolską kultury unietyckiej. 

Najcenniejszy przedmiot ze skarbu - brązowy czekan 
jest zarazem najbardziej zagadkowy. Analiza składu che
micznego przeprowadzona przez dr. Heima wkrótce po prze
kazaniu zabytków do muzeum wykazała, że przedmiot wy
konano z tak zwanego „brązu ubogiego w cynę" (przy czym 
zawartość cyny nie przekroczyła 1,1% w stopie przy obec-

| ności śladowych domieszek: manganu, niklu i antymonu). 
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Słynny ówczesny szwedzki archeolog Oskar Montelius 
(twórca periodyzacji epoki brązu na gruncie skandynaw
skim), poproszony o ekspertyzę, ograniczył się do ostroż
nego datowania zabytku na I okres epoki brązu. Nieco ar
bitralny pogląd Kostrzewskiego, jakoby czekan był 
wyrobem pochodzącym z terytorium grupy śląsko-wielko-
polskiej kultury unietyckiej nie jest już tak oczywisty. Być 
może archeolog zasugerował się formą siekierki, która wcho
dziła w skład skarbu. Wydaje się, że bardziej trafne było 
by wskazanie ośrodka sasko-turyńskiego jako miejsca 
produkcji zabytku z Brzeźna Wielkiego (wymieniony 
ośrodek również znajdował się w orbicie wpływów kul
tury unietyckiej), skąd we wczesnej epoce brązu eks
portowano na obszar Europy charakterystyczne wyro
by brązowe o zawartości cyny nie przekraczającej 3%. 
Ciekawa jest też opinia Wandy Sarnowskiej, która wska
zała jako analogię zabytek o półkolistym obuchu i sy
metrycznym ostrzu znaleziony na terenie Czech... Jednak 
wobec trudności związanych z określeniem prowieniencji 
czekana należy rozważyć tezę niemieckiego badacza 
E. Strumsa (autora pracy na temat starszej epoki brązu na 

"''"; '■■ h mM&w**^ 

fot. 1 fot. 2 

fot. 3 

Fot. 1, 2 i 3 ukazują zybytki w 3/4 wielkości naturalnej 

ryc. 1 ryc. 2 
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Pomorzu) o niemożności w pełni obiektywnego usyste
matyzowania przedmiotów bojowo-paradnych, do których 
niewątpliwie można zaliczyć omawiany czekan, ze względu 
na ich unikalny charakter. 

Reasumując zebrane fakty można niemal z pewnością 
stwierdzić, iż znalezisko z Brzeźna Wielkiego pochodzi 
z I okresu epoki brązu (1800-1400 p.n.e), gdy obszar Ko-
ciewia objęty był wpływami kultur: grobsko-śmiardow-
skiej oraz iwieńskiej, których przedstawiciele nabywali 
wyroby brązowe z prężnie działających ośrodków brą-
zowniczych kręgu unietyckiego. (Kultury I okresu epo
ki brązu zostały pokrótce omówione w artykule: „My
śliwy z Liniewka" - KMR nr 3/2005). By określić 
przyczynę, w wyniku której skarb znalazł się na obsza
rze Kociewia, warto na wstępie przybliżyć zagadnienia 
związane z produkcją i dystrybucją gotowych wyro
bów w dobie wczesnej epoki brązu. 

Brąz, jak wiadomo jest stopem miedzi i cyny (chociaż 
zdarzają się również domieszki antymonu lub arsenu). Od 
ilości cyny w stopie proporcjonalnie zależy elastyczność 
metalu, co z kolei zasadniczo wpływa na jego przydatność 
do produkcji narzędzi, broni lub ozdób. Już w czasie trwa
nia młodszej epoki kamienia odlewano nieskomplikowane 
przedmioty z miedzi. Dopiero około 1800 p.n.e kultury zaj
mujące obszar Polski poznały nowy metal, co stworzyło 
wręcz nieograniczone możliwości produkcji określonych 
wyrobów. We wczesnej epoce brązu, przedmioty podobne 
do odkrytych w Brzeźnie Wielkim odlewano prawdopo
dobnie w dwudzielnych formach muszlowych (ryc. 2). Pro
ces przebiegał następująco: Do gotowej formy wykonanej 
z gliny lub kamienia wlewano roztopiony metal, by po osty
gnięciu, otworzyć formę wydobywając z niej gotowy przed
miot. Co ciekawe, pod koniec wczesnej epoki brązu zaczę
to stosować na coraz większą skalę nowatorską metodę 
odlewania wyrobów na tak zwany „wosk tracony". Oczy
wiście nie jest pewne czy czekan został wyprodukowany 
przy użyciu tej metody, ale jako jedną z możliwych do za
stosowania w produkcji przedmiotów o skomplikowanej 
morfologii, można ją przybliżyć: Dokładny model zamierzo
nego wyrobu wykonywano z wosku, który następnie za
nurzano w tak zwanym „glinianym mleku" - delikatnym 
roztworze gliny. Po tym zabiegu model oblepiano gliną prze
mieszaną z pociętą trawą, by ostatecznie całość wypalić w 
piecu. Podczas wypalania z formy wyciekał wosk przez 
specjalnie w tym celu pozostawiony otwór. Ostatni etap 
polegał na wlaniu płynnego metalu i wyjęciu gotowego 
przedmiotu po jego ostygnięciu. 

Biorąc pod uwagę przemiany kulturowe i ekonomiczne 
w ciągu wczesnej epoki brązu należy zwrócić uwagę na 
fakt szybkiego wzrostu zamożności przedstawicieli kultu

ry unietyckiej, którzy obejmowali wpływami ośrodki wy
dobycia miedzi w centralnej Europie. W pełni wykorzystali 
przy tym, rosnącą koniunkturę na fenomenalny wynalazek 
ludzkości jakim był brąz, tworząc szlaki handlowe na ob
szarze Europy. We wczesnej epoce brązu na ziemiach pol
skich funkcjonowały między innymi dwa ważne szlaki han
dlowe: łączący tereny nad Dunajem z wybrzeżem Bałtyku, 
który biegł wzdłuż Odry. Drugi, szczególnie interesujący 
w kontekście skarbu z Brzeźna Wielkiego, prowadził ze Ślą
ska i Wielkopolski ku dolnej Wiśle, na pewnym etapie bę
dąc prawdopodobnie kontrolowany przez plemiona kultu
ry iwieńskiej. 

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że przedstawiciele kultur: 
grobsko-śmiardowskiej oraz iwieńskiej byli stałymi odbior
cami seryjnie produkowanych narzędzi, broni i ozdób z brą
zu, oferując w zamian pożądane na południu: futra, skóry, 
a przede wszystkim bursztyn. Wobec powyższych zależ
ności, które przynosiły korzyści dla obu stron nie wydają 
się przesadną fikcją pełne niebezpieczeństw wyprawy kup
ców na północ, jak to przedstawiono w zbeletryzowanej 
formie na wstępie niniejszego artykułu. 

Poruszając natomiast problematykę zjawiska tak zwa
nych skarbów warto zwrócić uwagę na szybkie rozwar
stwienie majątkowe społeczeństw postępujące w realiach 
wczesnej epoki brązu. Jest przy tym zrozumiałe, iż wszelkie 
nadwyżki cennych wyrobów z różnych przyczyn depono
wano: kierując się pobudkami wynikającymi z płaszczyzny 
wiary, w obliczu niebezpieczeństwa lub traktowano jako 
swego rodzaju lokatę kapitału. W tym miejscu warto przy
bliżyć liczbę 160 znalezisk gromadnych zarejestrowanych 
na obszarze Polski, datowanych podobnie jak skarb z Brzeź
na Wielkiego na wczesną epokę brązu, co w pewnym stop
niu ukazuje skalę tezauryzacji. 

Kończąc rozważania na temat tego niezwykle interesu
jącego znaleziska warto przybliżyć jego losy, poczynając 
od momentu przekazania skarbu do Muzeum Prowincjo
nalnego. W placówce, zgodnie z powszechnie obowiązu
jącymi zasadami, przedmioty przyjęto do zbiorów i nadano 
numery inwentarzowe, odpowiednio: siekierce - 7894; klin
dze sztyletu - 7895; czekanowi - 7896. Zabytki odkryte 
w Brzeźnie w swoich publikacjach przytaczali tacy bada
cze pradziejów jak: J. Kostrzewski, W. La Baume, E. Strums. 
Tak było do 1945 roku, gdy Gdańsk dotknęły katastrofalne 
zniszczenia, które nie ominęły muzealnych zbiorów. Więk
szość, często unikalnych zabytków prehistorycznych ule
gło zniszczeniu lub zaginęło. Ze skarbu ocalała piękna, za
gadkowa głowica czekana - świadectwo kunsztu oraz 
zamożności ludzi wczesnej epoki brązu, którą obecnie można 
obejrzeć na stałej wystawie w gdańskim Muzeum Arche
ologicznym. 

Literatura 
1. XXI Amtlicher Bericht uber die Ver-

waltung der naturhistorischen, archaeolo-
gischen und etchnologischen Sammlungen 
des Westpreussischen Provinzial-Museums 
fur das Jahr 1900, Danzig 1901. 

2. Blajer W.: Skarby wczesnej epoki brązu 
na ziemiach polskich, Wrocław - Łódź 1990. 

3. Bukowski Z.: Pomorze w epoce brązu 
w świetle dalekosiężnych kontaktów wymien
nych, Gdańsk 1998. 

4. Gardawski A., Gąssowski J.: Polska sta
rożytna i wczesnośredniowieczna, Warsza
wa 1961. 

5. Godłowski K., Kozłowski J. K.: Histo
ria starożytna ziem polskich, Warszawa 
1979. 

6. Kostrzewski J.: Pradzieje Pomorza, 
Wrocław - Gdańsk 1966. 

7. La Baume W.: Vorgeschichte West-
preussen, Danzig 1920. 

8. Sarnowska W.: Kultura unietycka 
w Polsce, Wrocław - Kraków 1969. 

9. Strums E.: Die altere Bronzezeit in Ost-
baltikum, Berlin - Leipzig 1936. 

KMR 35 



ZENON GURBADA 

Dziesięciolecie działalności 

Gertruda Woźnicka od blisko 45. lat kieruje działal
nością Wiejskiego Domu Kultury w Rychławie. 
Dziesięć lat temu przystąpiła do organizowania Folk

lorystycznego Zespołu Kociewskiego „Rychławiaki", bo 
taką nazwę wybrali młodzi artyści amatorzy. Z zapałem przy
stąpili do gromadzenia wiadomości o obyczajach ludowych 
Kociewia, obrzędach oraz strojach. W krótkim czasie doro
bili się repertuaru, z którym mogli występować przed pu
blicznością w wielu miejscowościach, podczas lokalnych 
i regionalnych festynów i uroczystości. Z czasem docze
kali się zaproszeń do nagrań radiowo-telewizyjnych oraz 
dla sieci telewizji kablowej. Występy te zaowocowały przy
znaniem wielu wyróżnień i nagród. Najbardziej cenne ze
spół otrzymał na przeglądach kultury ludowej i festiwalach 
kociewskich oraz od władz wojewódzkich. 

Uroczystość jubileuszowa zgromadziła 12 marca 2005 
roku w Centrum Kultury „Zamek" w Nowem wielu zaproszo
nych gości oraz rodziny członków zespołu i mieszkańców 
gminy. Władze samorządowe reprezentowali: Jan Szopiński 
- wicemarszałek Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomor
skiego, Marzena Kempińska - starosta świecki, Piotr Koń-
czewski - przedstawiciel starosty tczewskiego, Urszula 
Kempińska-Czerwińska - zastępca burmistrza Nowego oraz 
Małgorzata Murawska - przewodnicząca komisji infrastruk
tury Rady Miejskiej. Przybył również proboszcz parafii Ka
mionka, do której przynależy Rychława - ks. Andrzej Taliń-
ski. Spośród animatorów życia kulturalnego imprezę 
zaszczycili: Maria Sobczak - dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, Kazimierz Wolicki przed
stawiciel Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, 
Mirosława Molier ze Starogardzkiego Centrum Kultury, 
Grzegorz Oller - dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Starogardzie, Wanda Kołucka - sekretarz redakcji „Ko
ciewskiego Magazynu Regionalnego", Jerzy Cisewski 
- prezes Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska 
Więźba" w Toruniu, Irena Brucka - prezes Kociewskiego 
Towarzystwa Oświatowego. Przybyli również członkowie 
zespołów kociewskich: Jan Ejankowski z Piaseczna, „Bur-
czybas" z Gniewa i „Subkowiaki". 

Uczestników jubileuszu powitał dyrektor CK. „Zamek" 
Andrzej Gappa. Krótką historię zespołu przedstawiła Gertru
da Woźnicka, a jego znaczenie i zasługi scharakteryzowała 
Mirosława Molier. „Rychławiaki" przedstawili program arty
styczny, obejmujący tańce i śpiewy przy dźwiękach własnej 
kapeli oraz pogawędki kociewskie. Występowały również 
cztery pary taneczne z grona założycieli. Gromkie brawa były 
podziękowaniem za pięknie zaprezentowany występ, 
uwzględniający bogaty repertuar dotychczasowych osią
gnięć. Posypały się życzenia i upominki, było wiele kwiatów, 
a sympatykom i sponsorom zespołu, za udzieloną pomoc 
i owocną współpracę wręczono okolicznościowe dyplomy. 

Podziękowania wraz z upominkiem książkowym otrzy
mali wszyscy członkowie zespołu. 

- Jestem wdzięczna i dziękuję naszym sympatykom 
przybyłym na uroczystość jubileuszową oraz tym, którzy 
przyczynili się do jej uświetnienia - powiedziała Gertruda 
Woźnicka zamykając część oficjalną. Następnie zaprosiła 
wszystkich na spotkanie towarzyskie przy tradycyjnej ka
wie „bonowej" i poczęstunek wszelakiego rodzaju „kucha
mi" oraz jubileuszowym tortem. 

Czas towarzyskiego spotkania pozwolił na oglądanie 
kronik zespołu, zapisanych na kasetach, na pogawędki 
w serdecznej atmosferze o aktualnych sprawach oraz sen
tymentalny powrót do dawnych dziejów. A gdy zamknęły 
się podwoje zamkowe, zespół powrócił do Rychławy i tam 
do późnego wieczora kontynuowano biesiadę. 

Historia zespołu 
ertruda Woźnicka (z d. Kufel) do Rychławy przy-
>była z rozpoczęciem roku szkolnego 1960/1961, by 
>w miejscowej szkole podjąć obowiązki nauczyciel

ki. Przejawiała niespożyte chęci, by robić coś więcej niż uczyć 
dzieci i dlatego z zadowoleniem zajęła się prowadzeniem świe
tlicy wiejskiej. Na początek zorganizowała kółko teatralne, 
które przygotowało sztukę „Domek z ogródkiem". Po sukce
sie podczas powiatowego Przeglądu Zespołów Amatorskich 

Podziękowania składają: 
Gertruda Woźnicka 
wraz z dyrektorem 
Andrzejem Gappą 
Fot. autora 
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w Świeciu rozwijała również inne dziedziny zainteresowań. 
Znaleźli się amatorzy haftowania, fotografowania, maj
sterkowania, plastyki, tenisa stołowego czy rozgrywek sza
chowych. Atrakcję wzbudzał teatrzyk kukiełkowy, a świetlica 
zyskiwała na znaczeniu. Pozostając cały czas pod kierownic
twem Gertudy Woźnickiej została wpierw przekształcona 
w Klub Rolnika, a następnie w Wiejski Dom Kultury. Znacz
ne są osiągnięcia tego okresu i bogato zapisane w prowa
dzonych kronikach. Pani Gertruda do emerytury pracowała 
w szkole, czyli do 1995 roku. Z działalności kulturalnej nadal 
nie zrezygnowała. Wytyczyła sobie teraz zadanie zorganizo
wania zespołu ludowego prezentującego obrzędowość Ko-
ciewia, a przede wszystkim zebranie i zachowanie autentycz
nych strojów, tańców, pieśni i gwary oraz obrzędowości 
ludowej. Dzisiaj można powiedzieć, że uporano się z tymi 
problemami. Z pomocą materialną władz samorządowych ze
spół został wyposażony w stroje, buty sznurowane z chole
wami oraz dla kapeli akordeon, klarnet i diabelskie skrzypce. 
Merytorycznymi informacjami służyli wówczas: Mirosława 
Molier, prof. Maria Pająkowska-Kensik i Jan Ejankowski. 

Pani Gertruda do tej działalności zaprosiła również męża 
Henryka oraz miejscowego muzyka - Krzysztofa Janickie
go. Garnęły się chętne dzieci. Jako pierwsi zapisali się: 

Daniel Bieńkowski, Sebastian Ficerman, Marcin Gołębiew^ 
ski, Agnieszka Kosidło, Mariusz Kłohs, Monika Noga, Magda
lena Oleksiewicz, Anna Puwalska, Anita Sandach, Katarzyna 

^Tomaszewska, Iwona Zielińska i Łukasz Zaremba. 

Próby odbywały się w piątki i trwały dwie do trzech 
godzin. W sytuacjach wyjątkowych ćwiczono w dodatko
wy dzień. Powstała kapela, w której na akordeonie grał 
Krzysztof Janicki, na klarnecie Daniel Bieńkowski, a na 
skrzypcach diabelskich Henryk Woźnicki. Na początek wy
stępowano w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Bo-
boli w Kamionce podczas mszy św. z okazji obchodów Dnia 
Matki. Dzieciom szkolnym i miejscowemu społeczeństwu 
oraz w gminie zaprezentowano się pieśniami ludowymi: „Na 
przywitanie", „Jezdóm Kociewiakam", „Dawid", „Robert", 
„Miała baba jedna córa" i „Na pożegnanie" wstawionymi 
między tańce: „Polkę kociewską", „Szybrę", „Chwatkiego 
oberka" i „Fajny chłop z niego był" oraz wiersze i monolo
gi. Przygrywała kapela. 

Zespół rozrastał się. Jego szeregi zasilili: 

/ Paulina Buklewska, Anna Frymarska, Michał Gołębiewski^ 
Arkadiusz Kaszewski, Adam Kurek, Agata Litkowska, Micha
lina Litkowska, Ewelina Mierzejewska, Martyna Mierzejew
ska, Agnieszka Okuniewska, Adrian Pietrzyk, Ariel Pietrzyk, 
Agnieszka Rozenek, Agata Strelau, Weronika Strelau, Malwina 

\Szucha, Robert Tomaszewski i Arkadiusz Zieliński. J 

W swoje pięciolecie zespół prezentował się okazale i po
siadał spory dorobek, wystawiono „Wesele kociewskie", 
a Dom Kultury zgromadził wielu uczestników biesiady. 

Wzbogacił się repertuar pieśni, tańców i gadek kociew-
skich. W okresie dziesięciolecia śpiewano: „Na powitanie", 
„Na pożegnanie", „Polonez dolnowiślański", „Z ty harmón-
ki", „Miała baba", „Korkarz", „Jezdóm Kociewiakam", „Czar 
lata", „Zaloty dziewczęce", „Usnyładzieweczka", „Oj! Tup! 
Tup!", „Hymn Kociewski", „Siwy konik", „Leśne nastro
je", „Diabelski taniec", „A u naszy Anki", „Kosi, kosi", 
„Kotki dwa", „To je szneptuch" i własną pieśń „Sómy Ri-
chławiaki" oraz kociewskie kolędy i pieśni maryjne. 

Opracowano tańce: „Tupany", „Grożony", „Trzeba 
robić", „Polka kociewską", „Polka drapana po chruście", 
„Siwy konik", „Kołomajki", „Z ty harmónki", „Korkarz", 
, A u nasz y Anki", „Szybka polka", „Leśne nastroje", „Ko
szykarz", „Diabelski taniec" i „Usnuła dzieweczka". Roz
weselały gadki kociewskie: „Wąsy", „Knop", „Babcia i wnu
sia", „Straszki", „Dziad i baba", „Strzelanie z gumy", 

„Gzuby", „Franek ji Franka", „Przez te gansi" oraz „Bruny 
kot i mysion". Przekazywano również przepisy na kociew
skie kuchy: feferkuch, pulwerkuch, kuszki zes haferfloków 
i bómbómy oraz krymeltorte. 

Młodzi miłośnicy Kociewia wystawili wiele insceniza
cji wg opracowań wziętych z literatury obrzędowości ludo
wej oraz opracowanych przez panią Gertrudę. Są to: „Masz-
ki", „Z teatru życia", „Straszki" i „Jasełka" - według Marii 
Pająkowskiej; „Maszki przyśli", „Noc poślubna" i „Wesele" 
- według B. Eckerta oraz fragment „Wesela" według B. Sych-
ty. Gertruda Woźnicka opracowała: na tłusty czwartek „Do 
Marynki na pumelki", „Jak to na Kociewiu bywało", przed
stawienie gwiazdkowe przy żłobku „Z wizytą u Małygo Knap-
ka", obrzęd wigilijny „Strojenie choinki kociewskiej" i „Dzie
ci kociewskie w wigilijny wieczór oczekują gwiazdora" oraz 
„Tu swojska mowa, swojski psiyśni tón". 

„Rychławiaki" wielokrotnie występowali wśród społe
czeństwa regionu kociewskiego, obejmującego trzy powia
ty: świecki, starogardzki i tczewski oraz na różnych festy
nach, dożynkach, w szkołach, w kościołach parafialnych 
i konkursach, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Prze
stawiając program kociewski uświetnili część artystyczną 
II Kongresu Kociewskiego w Świeciu i Starogardzie. Co
rocznie organizują Festyn Kociewski w Rychławie oraz 
uczestniczą w podobnych imprezach w Skórczu, Gniewie, 
Starogardzie, Świeciu, Skarszewach, Smętowie i Nowem. 
Stanowią trwałe ogniwo łańcucha zrzeszenia zespołów 
kociewskich, a przeglądem ich prężności i możliwości był 
wspólny koncert w Pelplinie, na powitanie Jana Pawła II 
(6 czerwca 1999 r.). Z zadowoleniem należy wymienić zaj
mowanie czołowych miejsc podczas cyklicznych imprez: 
Wojewódzkich Przeglądów Teatralnych i Obrzędu Ludo
wego w Bydgoszczy i w Lubiewie, Przeglądów Kociew
skich Zespołów Folklorystycznych ku Czci Władczyni Ko
ciewia w Piasecznie oraz Festiwali Kolędniczych 
w Starogardzie, a przede wszystkim nagrodę za szczególne 
osiągnięcia w rozwoju edukacji teatralnej uzyskaną w XXX 
Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru 1997" w Warsza
wie. Ponadto zespół może poszczycić się nagrodami i dy
plomami uznania władz samorządowych oraz posłów Bar
bary Hyla-Makowskiej i Grażyny Poturalskiej oraz senator 
Danuty Kempki. 

W swoim dorobku „Rychławiaki" posiadają liczne na
grania: radiowe w Gdańsku, „Radia PiK" w Bydgoszczy i „Gło
su" w Pelplinie, telewizyjne TVG i TVB oraz telewizji kablo
wej w Świeciu, Grudziądzu i Starogardzie. Instruktor 
artystyczny, a zarazem kierownik zespołu - Gertruda Woź
nicka posiada wiele podziękowań i odznaczeń, a wśród nich 
najbardziej liczące się: medal „Chwalba Grzymisława" oraz 
medal „Za zasługi dla harcerstwa kujawsko-pomorskiego". 
Członkom zespołu organizuje wyjazdy na krytą pływalnię do 
Grudziądza, corocznie warsztaty w Osinach i wycieczki kra
joznawcze. Dotychczas zwiedzili: Warszawę, Gdańsk, Kryni
cę Morską, Hel, Olsztyn, Łebę, Chrystkowo i Licheń. 

W okresie 10. lat w pracach zespołu uczestniczyło 75 
osób. Jego skład, który występował podczas uroczystości 
jubileuszowej stanowili: 

/ Piotr Janicki, Małgorzata Koprowska, Daniel Marcjanik\ 
Kamil Marcjanik, Robert Mielewski, Marta Oleksiewicz, Mag
dalena Olkowska, Sylwia Olszewska, Krzysztof Pastuszka, 
Emilia Puwalska, Alicja Stępnik, Ewelina Stępnik, Sylwia Stęp-
nik, Damian Waligóra, Monika Waligóra, Kamil Welk, Ma
riusz Weiner, Piotr Weiner, Ewelina Zielińska i Piotr Zieliński 
oraz najmłodsze członkinie - pięciolatki - Karolina Grzemska 
i Martyna Piórek. W kapeli grali: Zbigniew Elwart i Piotr 
Janicki - na akordeonach a na diabelskich skrzypcach -Henryk 
Woźnicki. Śpiewały Wioletta Grzemska i Wanda Okońska. 
Wystąpiły pary taneczne z pierwszego składu założycielskie
go: małżonkowie Agata i Łukasz Zarembowie, Agata Litkow
ska i Sylwester Ceycr, Malwina Szucka i Ariel Pietrzyk oraz 

sAgnieszka Rozenek i Adrian Pietrzyk. > 
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Portret Profesora 
Kazimierz Denek i jego związki z Tczewem 

roga życiowa Prof. zw. dra hab. Kazimierza Denka 
rozpoczęła się 12 listopada 1932 roku w Krzemień 
cu. Wojenne losy przywiodły go do Tczewa, gdzie 

w latach 1949-1953 był wychowankiem Domu Dziecka 
i uczniem Państwowego Liceum Administracyjno-Handlo-
wego. Profesor Kazimierz Denek miał to wielkie szczęście, 
że spotkał w swoim życiu znakomitych nauczycieli i opie
kunów. Jego wychowawczynią była pani Olimpia Swianie-
wicz - nauczycielka biologii i geografii. W szkole opieko
wała się Kołem Krajoznawczym Młodzieży Szkolnej 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, do którego już 
w klasie pierwszej wstąpił Kazimierz Denek, a w latach 1950-
1952 był jego przewodniczącym. Koło Krajoznawcze Mło
dzieży Szkolnej PTK było w tym czasie organizatorem bi
waków i rajdów w najbliższe okolice Tczewa - na Kociewie 
i Powiśle, wycieczek do Malborka, Trójmiasta, Warsza
wy, Lublina, Kazimierza, Puław i Nałęczowa oraz uczestni
czyło w rajdzie na Pola Grunwaldzkie i w obozie górskim 
w Beskidzie Śląskim. 

W latach 1953-1957 Kazimierz Denek studiował w Wy
ższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Po ukończeniu stu
diów w latach 1957-1958 pracował jako nauczyciel arytme
tyki gospodarczej, ekonomiki handlu, księgowości, 
statystyki i planowania w swojej tczewskiej szkole. Do
świadczenia zdobyte w Kole Krajoznawczym Młodzieży 
Szkolnej PTK wykorzystał przy organizowaniu Szkolnego 
Koła Krajoznawczo-Turystycznego im. Benedykta Dybow
skiego, którego opiekunem był do 1958 roku. Równocześnie 
pełnił funkcję prezesa Koła PTTK Nr 8 zrzeszającego na
uczycieli Technikum Ekonomicznego oraz sekretarza Oddzia
łu PTTK w Tczewie. W latach 1959-1966 był nauczycielem 
przedmiotów ekonomicznych w Technikum Handlowym, 
a następnie w Liceum Ekonomicznym im. Oskara Langego 
w Poznaniu. Tam także założył Szkolne Koło Krajoznaw-
czo-Turystyczne im. Leopolda Węgrzynowicza. 

W 1965 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicz
nych. Od września 1966 roku został adiunktem Uniwersy
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym tej uczelni uzyskał w 1972 roku 
habilitację. W latach 1975-2003 kierował Zakładem Dydak
tyki Ogólnej. W 1980 roku został profesorem nadzwyczaj
nym, a w 1989 roku profesorem zwyczajnym. 

Swoje zainteresowania naukowo-badawcze Profesor 
Kazimierz Denek koncentruje do dziś wokół problemów: 
dydaktyki (ogólnej, szkoły wyższej i zawodowej), pedeu-
tologii (kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodo
we nauczycieli), przemian w edukacji, aksjologii i teleologii 
w pedagogice, ekonomiki kształcenia, krajoznawstwa i tu

rystyki. Od 1978 roku przewodniczy Radzie Programowej 
miesięcznika krajoznawczo-turystycznego „Poznaj swój 
kraj". Jest również członkiem rad redakcyjnych wielu cza
sopism m.in. „Dydaktyka Literatury", „Kultura i Edukacja", 
„Nauczyciel i Szkoła", „Problemy Rozwoju Edukacji", „Ruch 
Pedagogiczny", „Toruńskie Studia Dydaktyczne". 

Profesor Kazimierz Denek jest autorem 32 i współauto
rem 27 książek. Zredagował 36 prac zbiorowych z autor
stwem zawartych w nich opracowań własnych i opubliko
wał 1272 rozprawy, studia, artykuły i recenzje. Do najbardziej 
znanych i cenionych książek autorstwa Profesora Kazi
mierza Denka należą: „Rola szkolnictwa zawodowego Wiel
kopolski w przygotowaniu kadr dla gospodarki narodowej 
w latach 1945-1960" (1968), „Efektywność nauczania pro
gramowego w szkole wyższej" (1971), „Pomiar efektywno
ści kształcenia w szkole wyższej" (1980), „Krajoznawstwo 
i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej" 
(1989), „Wartości i cele edukacji szkolnej" (1994), „Wy
cieczki we współczesnej szkole" (1997), „O nowy kształt 
Edukacji" (1998), „Aksjologiczne aspekty edukacji szkol
nej" (1999), „W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki 
w szkole" (2000), „Poza ławką szkolną" (2002) oraz „Ku 
dobrej edukacji" (2005). 

Swoje wyniki badań i przemyślenia publikował na łamach 
ponad pięćdziesięciu czasopism polskich i zagranicznych. 
Znaczące miejsce zajmują opracowania w języku angielskim, 
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, 
ukraińskim, białoruskim, słowackim i czeskim. Począwszy od 
roku 1982 opiniował osiągnięcia naukowe 41 samodzielnych 
pracowników naukowych ubiegających się o tytuł lub sta
nowisko profesora. Brał także udział - jako recenzent - w 33 
przewodach habilitacyjnych i 72 doktorskich. Osobiście wy
promował 22 doktorów i 408 magistrów. 

Wyrazem uznania zasług, jakie Profesor Kazimierz De
nek położył w zakresie edukacji i nauk o niej oraz krajo
znawstwa i turystyki było m.in. dwukrotne nadanie przez 
Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge ty
tułu „Międzynarodowego Człowieka Roku" (1991/1992 
i 1995/1996) oraz przyznanie przez Biuro Międzynarodo
wych Badań Amerykańskiego Instytutu Biograficznego 
prestiżowego tytułu „Człowieka Roku" 1993. 

Profesor Kazimierz Denek utrzymuje stały kontakt 
z Tczewem, przede wszystkim z Zespołem Szkół Ekonomicz
nych i Domem Dziecka, uczestniczy w szkolnych uroczy
stościach, spotkaniach z młodzieżą i nauczycielami przeka
zując im swoje refleksje z pobytu w szkole oraz wygłaszając 
prelekcje na różne tematy m.in. „Moja duża i mała Ojczy-

• zna", „Myśląc Ojczyzna", „Edukacja na wirażu. Koniecz-
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HONOROWY OBYWATEL 

Uroczystość 
nadania najwyższej 

godności akademickiej 
- tytułu honoris causa 

- prof. zw. dr hab. 
Kazimierzowi Denkowi 
(z prawej), profesorowi 

Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

ność reformy" i inne. W 1993 roku Profesor Kazimierz De
nek otrzymał tytuł Honorowego Członka Rady Pedago
gicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Profe
sor Kazimierz Denek był autorem pomysłu przygotowania 
na jubileusz 50-lecia powstania Zespołu Szkół Ekonomicz
nych w Tczewie monografii pt. „Wspólny fragment bio
grafii" i był jej promotorem. Podczas jubileuszu 60-lecia tej 
placówki wygłosił referat okolicznościowy pt. „Sześćdzie
siąte urodziny szkoły". Na bieżąco dzieli się też ze społecz
nością szkolną swoją wiedzą pedagogiczną i krajoznawczą 
przekazując bibliotece szkolnej ZSE oraz Miejskiej Biblio
tece Publicznej w Tczewie własne publikacje. 

Z okazji Dnia Tczewa upamiętniającego historyczny fakt 
powrotu miasta do Macierzy w 1920 roku odbył się 30 stycz
nia 1997 roku zjazd wybitnych tczewian. Wśród dziesięciu 
znamienitych gości był również Profesor Kazimierz De
nek, któremu Rada Miejska w Tczewie nadała w następ
nym roku najwyższe wyróżnienie „Honorowy Obywa
tel Miasta Tczewa". W swojej uchwale tczewski samorząd 
podkreślił niezwykle bogatą twórczość i wybitne osiągnię
cia naukowo-dydaktyczne i turystyczno-krąjoznawcze oraz 
promowanie miasta Tczewa w kraju i za granicą. 

Profesor Kazimierz Denek aktywnie włączył się w dzia
łania III Kongresu Kociewskiego. Podczas Dnia Tczew
skiego wygłosił referat pt. „Walory turystyczne Kociewia 
szansą rozwoju w Europie regionów". Zainteresowania 
Profesora Kazimierza Denka znajdują odzwierciedlenie na 
łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego", gdzie 
opublikował 4 artykuły: „Ojczyzna podstawowa wartość 
edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu" (1997/4), 
„Źródło kultury" (1998/2). „Walory turystyczne Kociewia 
szansą rozwoju w Europie regionów" (2005/4), „Sześćdzie
siąte urodziny szkoły" (2005/4). 

Biogramy prof. zw. dr hab. Kazimierza Denka znajdują 
się m.in. w: „Aktualizacje encyklopedyczne", Media, Po
znań 1998, t. 11; „Dictionary of International Biography", 
Cambridge 1995 i 2001 (Wielka Brytania); „Encyklopedia. 
Kto jest kto? Polska 1992/1993"; „International Who is 
Who of Contemporary Achievement" Releigh, North Ca-
rolina 1995, (USA); „Kto jest kim w Polsce", Warszawa 

2001; „Kto jest kim w Polsce nowego millennium (2000-
2002)", Poznań 2002; „Kto jest kim w Poznaniu, Poznań 
1997; „Leksykon pedagogiki pracy", Radom 2004; „Nowy 
słownik pedagogiczny", Warszawa 1996, 1998,2001 i 2004; 
„Pedagogika", Warszawa 2000; „Popularna encyklopedia 
mass mediów", Poznań 1999; „Poznański słownik biogra
ficzny", Łódź 1992; „Słownik pedagogiczny", Warszawa 
1992; „Who is Who in the World?" New Yersey 1993 i 2001 
(USA); „Who is Who w Polsce", Zug 2002 i 2005 (Szwajca
ria); „Współcześni uczeni polscy", Warszawa 1999; „Złota 
księga nauk humanistycznych", Gliwice 2004; „Złota księ
ga nauki polskiej", Gliwice 1999 i 2001; „Złote myśli ludzi 
wielkiego serca, umysłu, talentu. Przesłanie Polaków. Księ
ga 2001", Warszawa 2001. 

Za swoją pracę i działalność naukową, dydaktyczną, 
wychowawczą i krajoznawczo-turystyczną Profesor Kazi
mierz Denek odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Za
sługi (1978), Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Pol
ski (1981) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2001). Otrzymał też Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
Medal Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 
Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Obro
ny Narodowej w Warszawie oraz wiele odznaczeń tury
styczno-krajoznawczych i nagród. Jest również dokto
rem honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu (2003) i Instytutu Regionalnej Administracji 
i Ekonomiki w Kirowogradzie na Ukrainie (2004). 

Profesor Kazimierz Denek cieszy się od dawna du
żym szacunkiem i uznaniem, nie tylko w świecie nauko
wym pedagogów oraz znawców turystyki i krajoznaw
stwa, lecz także czytelników jego ogromnego dorobku 
naukowego. Dzieło Profesora Kazimierza Denka - to 
nieustanne budzenie innych do godnego i twórczego 
życia, a jego największym wyznacznikiem i darem jest 
mądrość umysłu i serca. Działania Profesora ukierun
kowane są na tworzenie nowych wartości. W różnych 
okolicznościach życia i w różnych sytuacjach granicz
nych Profesor Kazimierz Denek był zawsze sobą, tego 
też uczył i uczy swoich uczniów. 
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TADEUSZ LINKNER 

Refleksje Pasierba 
o jego teraźniejszości wobec przyszłości 

ajpierw zechciałem pisać tekst o topografii podró
ży ks. Janusza Stanisława Pasierba, lecz kiedy prze-
wertowałem jego książki, by dotrzeć do materii, którą 

miałem na tę literacką biesiadę opracować, znalazłem jej tak 
wiele, że z pisania na temat peregrynacji poety po świecie 
i Polsce rychło zrezygnowałem. Mogłem bowiem w tej sy
tuacji zdecydować się albo na książkę, albo tylko na omó
wienie wybranego miejsca, gdzie Pasierb bywał lub prze
bywał. Można też było równie dobrze powiedzieć wielce 
ogólnie o jego europejskich i dalszych podróżach i naj
chętniej odwiedzanych miastach, podobnie jak o jego pod
różowaniu po kraju. Możliwości więc okazały się znaczne, 
ale ich prezentacja zajęłaby tak wiele czasu i miejsca, że 
samo odczytanie biesiadnego tekstu trwałoby zbyt długo, 
nie mówiąc już o jego publikacji. W takiej sytuacji zdecy
dowałem się na wybranie z dziennika Pasierba Obrót rze
czy rok 1991, o którym pisałem już w W misji Słowa (1998), 
najważniejszych moim zdaniem spraw dotyczących Polski 
przemienionej w roku 1989 i dokonanie ich komparacji z sy
tuacją obecną. 

Po dwóch latach transformacji Pasierb widział już wszel
kie ustrojowe różnice i inności, więc zrozumiałe, że aby nie 
umknęło to jego pamięci, taki dziennik zdecydował się na
pisać. A ponieważ zabrał się za pisanie poeta, czuły niczym 
barometr na wszelkie zmiany i anomalia, więc tym lepiej 
mógł je uwidocznić, oczywiście w pierwszych latach trans
formacji odbierane wtenczas z kontrolowaną radością, 
głównie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. 

Obrót rzeczy nie jest pamiętnikiem lecz dziennikiem, 
spisywanym w roku 1991 na gorąco niemal dzień po dniu, 
kiedy to na autocenzurę nie ma czasu i słowo pisane jest 
o wiele bardziej subiektywne od tego z pamiętnika, który 
ze względu na spisywanie zdarzeń po pewnym czasie nie
sie w sobie więcej obiektywizmu, co jednak wcale nie zna
czy, że jego treść musi być tym bardziej rzeczywista i god
na uwagi, z czego Pasierb na pewno zdawał sobie sprawę. 
Zanim jednak zabrał się za dość systematyczne spisywa
nie swoich obserwacji i wrażeń z roku 1991, który od pa
miętnego roku 1989 dzieliły zaledwie dwa lata, dał kilka 
akapitów ogólnego wprowadzenia na temat nowego roku, 
kładąc przy tym szczególny akcent na mityczną sytuację 
progu, kiedy to wchodząc do domu stale przekracza się 
jego granicę i trafia z zewnątrz do zupełnie innej przestrze
ni wnętrza, a wtenczas nigdy nie możemy być pewni, co 
możemy tam zastać. Miało to określać metaforyczną sytu
ację po roku 1989 naszego polskiego Domu, kiedy to pod
dano go dość generalnym porządkom i zarazem kapitalne
mu remontowi. 

Ponieważ były to pierwsze lata przemian, Pasierb rozu
miał, że nadziei musi w takiej sytuacji towarzyszyć lęk. Naj

pierw, czy aby się uda zmienić to najważniejsze na lepsze, 
a następnie, czy zostaną spełnione te najbardziej oczeki
wane oczekiwania. Jak to jednak bywa po remoncie, trzeba 
nie tylko wszystko uporządkować, ale i zająć się umeblo
waniem odnowionego mieszkania. Jeżeli zaś nie stać nas 
na inne meble, to chociaż trzeba zmienić ustawienie sta
rych, z czym kłopotu jest nieraz więcej aniżeli z nowymi. 
Trzeba mieć bowiem nie tylko własną oryginalną koncep
cję, ale i umieć przekonać do niej pozostałych, że właśnie 
tak jest najlepiej. Oczywiście, często się zdarza, że musimy 
ustąpić i zgodzić się z wolą innych domowników, którzy 
też mają prawo do własnych pomysłów. Jeżeli ich racje są 
słuszne, nie można się upierać, bowiem w przeciwnym ra
zie dojdzie do niepotrzebnych kłótni i niesnasek, które 
zburzą nasz i innych spokój, czyniąc egzystencję w nowej 
przestrzeni nieznośną i ostatecznie niemożliwą. 

Pasierb nazwał to mistrzostwem życia, w którym umie
jętność samoograniczania się uznał za sprawę najważ
niejszą (por. s. 5). Ponieważ nowa sytuacja dała nam wol
ności ponad miarę, słusznie więc przestrzegał przed jej 
nadużywaniem i bezgranicznym wykorzystywaniem. Do
skonale bowiem rozumiał, że po latach zniewolenia demo
kratyczna wolność wymaga od jednostki tym większej dys
cypliny, bowiem w przeciwnym razie łatwo może zmienić 
się w anarchię. Dlatego przywoływał słowa Alexisa de To-
cqueville'a, który nazywał demokrację łagodną tyranią, 
utrzymującą obywateli w wiecznym dzieciństwie (s. 16), 
i przestrzegał przy tej okazji przed despotyzmem i samo
wolą, co u niektórych polityków przed prezydenckimi wy
borami wtenczas i także później nieraz miało się uwidocz
nić. Dlatego w innym miejscu, powołując się na encyklikę 
Jana Pawła II „Centesimus annus", wskazywał, że młode 
demokracje powinny korzystać w tej kwestii z doświad
czeń Kościoła. 

Niewiele to jednak pomogło, jeżeli minęło już od tego 
czasu blisko piętnaście lat, a kłopotów z tym mamy wiele. 
Bo kiedy tylko pieniądz okazuje się najważniejszy i liczy 
się najbardziej biznes, człowiek interesu ma stale najwięk
sze uznanie. Nie straciła więc na swej aktualności opowia
dana w Obrocie rzeczy anegdota, kiedy to przed kościo
łem chłopiec zapytał ojca: »„Tata , co to jest?", na co ojciec: 
„To dom Bozi". Na co malec, oburzony: „Przecież mówiłeś, 
ze Bozia mieszka w niebie", „No, mieszka - odpowiada ro
dzic - ale tutaj ma swój interes" (s. 80). Zyskały przy tym 
jeszcze bardziej słowa Jana Pawła II, cytowane przy tej 
okazji przez Pasierba, że Ekonomia jest ostatecznie dla 
kultury (ibidem). Słusznie bowiem autor omawianego tu 
dziennika rozumiał, że ekonomiczna hossa jest niemożliwa 
bez kultury sumienia, kultury współżycia i współpracy, 

1 bez odpowiedzialności, oszczędności, uczciwości - bez 
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mnóstwa cnót, które należą do porządku kultury (s. 80). 
Oczywiście, przy tym należy zawsze pamiętać, że kultu

ra i twórczość są sobie najbliższe, o czym Pasierb jako po
eta wiedział najlepiej. Można by w tym miejscu przytoczyć 
ze stron 10-13 przeprowadzony z nim wywiad na temat jego 
poetyckich zmagań z materią słowa, ale omówiłem go już 
wcześniej we wskazanej tu książce W misji Słowa (s. 133-
136), więc nie warto się powtarzać. Cóż jednak mówić o kul
turze, kiedy w wolnorynkowej gospodarce jest jej najtrud
niej, bo przecież nie może prowadzić interesu, chyba że 
poszłaby pod latarnię, ale wtedy należałoby mówić o jej 
najniższej pozycji. Kultura skazana w kapitalistycznej go
spodarce najczęściej na siebie, musi liczyć się z kłopotami, 
ale u nas jest jej najgorzej, bo nadal przeznacza się na nią za 
mało pieniędzy. Dlatego więcej jest w niej śpiewogry niż 
spotkań z ludźmi pióra, dlatego najlepiej mają się u nas 
kolorowe pisemka z plotkami o aktorach i politykach, peł
ne, jak na ironię przy naszej biedzie, kulinarnych przepi
sów, pisemka, które raczej oglądamy niż czytamy. Kultura 
wobec narastającego kultu pieniądza sobie nie radzi i do
staje zadyszki, wiele przy tym tracąc, przynajmniej u nas, 
chciwych wszelkich zachodnich nowinek, które tak napraw
dę okazują się nic niewartym chłamem. Podobnie jak z cza
sopismami jest w naszej rzeczywistości nie tylko z dobrą 
książką, zagubioną w lawinie prymitywnych romansów, ku
szących w każdym kiosku kolorową okładką, ale także z fil
mami, nie mówiąc już o pornografii, dostępnej wszędzie 
i każdemu, co nie jest możliwe w tych krajach, skąd moda 
na owe świerszczyki czy filmy do nas przyszła, chociaż już 
dzisiaj od nas one coraz częściej pochodzą. Zwycięstwo 
kultury obrazkowej okazało się więc pełne! Wobec tego 
najlepszym w tym miejscu podsumowaniem może być wy
powiedź Pasierba, jak to obecnie w Polsce zła książka 
wypiera dobrą, głupia - mądrą, a nad wszystkim mruga 
szelmowsko szklane oko telewizora, (s. 191), mamiąc i ku
sząc tasiemcowymi reklamami 

Tymczasem nasze życie powinno być twórcze, a efekty 
wszelkich dokonań powinny służyć ludziom. Dlatego trze
ba przywołać w tym miejscu biblijne słowa o talentach, 
które powinien człowiek wykorzystywać dla swego i in
nych dobra, czyli jak mówił Papież-Polak dla być, a nie dla 
mieć. Oczywiście, za owe mieć odpowiedzialna jest u nas 
nie tylko sytuacja obecna, ale także miniony komunizm, 
który budząc jedynie tęsknoty, nie pozwalał na ich realiza
cję i niszczył przy tym wszelkie autentyczne więzi między 
ludźmi (s. 33). Że natomiast niewiele się w tej kwestii zmie
niło, wystarczy podać jeden przykład z własnego podwór
ka, kiedy to w poprzednim 2005 roku zapomniano w Ko
ścierzynie o Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej, który miał 
już tam swoją dziesięcioletnią tradycję, natomiast o innych 
imprezach, które zabawie i reklamie biznesu najczęściej słu
żyły - oczywiście pamiętano! Kiedy zaś napisano o tym w 
kościerskim „Życiu Kaszub", w obronie tej chrześcijańsko 
kulturalnej imprezy nie odezwano się ani jednym słowem, 
co nie tylko o włodarzach tego miasteczka chyba najlepiej 
świadczy. Ale wracajmy do Pasierba! 

Poprzedni ustrój rozbudzał w nas poczucie nieufności, 
także wobec najbliższych, i dlatego tak trudno nam jeszcze 
dzisiaj komukolwiek i czemukolwiek wierzyć. Pasierb od
nosi to oczywiście do nieufności wobec artystycznego 
piękna, które poprzedni ustrój tak znacznie wypaczał, ale 
równie dobrze można by to samo powiedzieć o naszej obec
nej nieufności do słowa, a przede wszystkim do słowa po
lityków, którzy, jak to w polityce bywa i jak to w poprzed

nim ustroju się działo, umieją się nim doskonale posługi
wać i na naszych nastrojach nim przeróżne melodie wygry
wać, a wreszcie do mediów, które na różne sposoby do 
wirtualnej prawdy swego słowa starają się odbiorców prze
konać. Tak więc na każdą okazję przydać się może ta cyta
cja z Obrotu rzeczy, chociaż w zamyśle autora głównie do 
poezji miała się odnosić: 

Słowa zostały nadużyte, okaleczone, niektóre z nich 
zabito. Kłamstwo zabija słowo. Te słowa, które przeżyły, 
trzeba sprawdzać. Poezja jest powołana do tego, żeby oca
lać słowa. Poezja ma czuwać nad słowami, jak się czuwa 
nad kolebkami dzieci. Słowa bywają bezbronne. Poezja 
powinna czuwać nad p o cz ą t k a m i słowa (s. 27). 

Jedynie nie zawiodło Słowo Kościoła, który dawniej 
był centrum oporu. Niemniej w nowej sytuacji, i to zaraz po 
roku 1989 katolicyzm począł być u naszych polityków 
w cenie, bowiem natychmiast zrozumieli, że na katolic
kich hasłach można zyskać znaczny elektorat. I jak to wten
czas Pasierb trafnie zauważył, zdarzyło się cudowne roz
mnożenie się katolików (s. 212). Jeżeli jeszcze tak niedawno 
tylu miało partyjne legitymacje, to w nowym ustroju tak 
wielu zaczęło obnosić się ze swoją religijnością i nagle 
uważać się za gorliwie wierzących. W takiej sytuacji nie 
sposób pominąć w tym miejscu gorzkiej konkluzji Pasier
ba, że przeszliśmy przez ocean krwi i łez, przez ogień i wo
dę, jakby po to tylko, żeby papuga polska mogła podjąć 
swój dyskurs przerwany przed 50 laty (s. 214). Doszło nawet 
do tego, że niemal każdy samorządowiec, wierzący czy nie
wierzący, szuja czy porządny, postanowił kończyć swoją 
przysięgę słowami „Tak mi dopomóż Bóg!". Tymczasem 
tak naprawdę, to u nas w ostatnim dziesięcioleciu poprzed
niego wieku zainteresowanie Kościołem znacznie osłabło 
i skończył się duszpasterski komfort, co Pasierb w pierw
szych latach tej dekady przepowiadał i doskonale rozumiał, 
przytaczając z tej okazji taką oto anegdotę: 

Podobno, kiedy kardynał Wyszyński przybył do nie
ba, niemiłe zaskoczył go fakt, że w gronie niebian znaj
duje się m.in. także Władysław Gomułka. „ Wiesz - wy
jaśnił mu św. Piotr - on swoją głupotą więcej łudzi 
pchnął do Kościoła, niż ty pociągnąłeś swoją gorliwo
ścią" (s. 17). 

Zapominano i zapomina się, jak wskazuje dany wyżej 
przykład, nie tylko o Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, 
które narodziły się z buntu wobec czerwonego ustroju, ale 
skończyło się także świętowanie 1 maja, chociaż tak na
prawdę było ono i jest świętem św. Józefa Robotnika i moż
na by zarzucać Kościołowi, że utrwala pamięć „święta 
klasy robotniczej" (s. 51). Obecnie kojarzymy to święto 
z komunizmem i mówimy o nim dzisiaj podobnie źle jak o „le
wicy", natomiast o „prawicy" jak najbardziej pozytywnie. 
Tymczasem nie tak powinno być, bo przecież Pasierb już 
wtedy trafnie powiadał, że zarówno jedna jak druga strona 
może okazać się równie niebezpieczna. Wszak z historii 
znane jest nam chociażby to najbardziej tragiczne zdarze
nie, jak to prawica może skończyć się totalizmem równie 
dobrze jak lewica, kiedy to okazało się, że hitleryzm wart 
jest stalinizmu (s. 51). 

Wiele spraw można interpretować różnie, jak ma się to 
chociażby z antysemityzmem, o który jesteśmy co raz oskar
żani, chociaż prawda jest zupełnie inna. Pasierb przyzna, że 
nieraz widział polowania na Żydów, lecz aby jego słowa 
nie zabrzmiały dwuznacznie, natychmiast dopowie: 

Robili to Niemcy w mundurach, trzeba to dodać, bo 
może ktoś wyczyta, że to robili „Polacy, którzy antysemi-
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tyzm wysysają z mlekiem matki". Spirala antypolonizmu 
żydowskiego nakręca antysemityzm polski i odwrotnie. 
Kto, na miłość Boską, przerwie tę spiralę śmierci? (s. 96). 

Wobec Żydów nie musimy mieć przecież poczucia winy, 
wszak za Shoah odpowiedzialni są Niemcy, jak bowiem 
mówił cytowany w Obrocie rzeczy Jan Karski, nie trze
ba tylko dawać powodów do oskarżeń o antysemityzm 
(s. 96). Jeżeli Pasierb miał nadzieję, że z czasem to 
wszystko jakoś się wyspokoi, miał najpewniej rację, 
chociaż nadal nie wskazuje, że jest i będzie lepiej. Sądzę 
jednak, że sobie z tym poradzimy. Należy tylko zachować 
spokój i nie odpowiadać atakiem na atak. 

Kiedy zmarł Jan Paweł II, umieliśmy zachować się god
nie. Pasierb tego nie doczekał, ale na pewno byłby zado
wolony, że po naszym Papieżu wybrano na stolicę Pio
trowa kardynała Ratzingera, o którym w Obrotach rzeczy 
kilka razy wspominał. Raz że według niego, a dzisiaj Bene
dykta XVI, obecne chrześcijaństwo wiele zyskuje na swo
ich świętych i na sztuce Kościoła, która arcydziełami przede 
wszystkim stoi (o czym Pasierb musiał przecież powiedzieć, 
jeżeli jego profesją była historia sztuki), natomiast innym 
razem, przywołując nazwisko kardynała Ratzingera przy 
okazji pochwały kazania pewnego dziekana, którego ten 
był przyjacielem. Bo jeżeli nawet Pasierb nie przeczuwał, że 
ten właśnie niemiecki kardynał zasiądzie po dwudziestu 
czterech latach na papieskim tronie, to na pewno wiedział, 
jakim nasz Papież darzył Go zaufaniem. Obaj mieli nie tylko 
podobne zdanie na wiele spraw i problemów dotyczących 
współczesnego Kościoła, ale także, jak pokazuje to teraź
niejszość, Benedykt XVI z młodzieżą też umie się, podob
nie jak Jan Paweł II, dogadać. 

Trudniej natomiast porozumieć się nam w nowej sytu
acji ze sobą. Kiedy Pasierb pisał swój dziennik wiele spraw 
wyglądało zupełnie inaczej. Na pewno lepiej działo siew lo
kalnych samorządach, które chociaż zdobywały w spra
wowaniu władzy dopiero doświadczenie, to starały się czy
nić to uczciwie i sumiennie. Takie odniósł Pasierb wrażenie 
podczas trzeciomajowej uroczystości w Tczewie i pochwa
lił za godne zachowanie miejscowe władze. Lecz gdyby 
teraz przyjrzał się wielu naszym samorządom, na pewno 
ocena ta nie wypadłaby tak dobrze. Niemal wszędzie za
uważyłby korupcję i nieczyste układy, najlepiej widoczne 
w małych społecznościach. Nikt bowiem nie przypuszczał, 
chociaż w naszym polskim przypadku powinno to być zna
ne i wiadome, że im dłużej ta sama osoba będzie wójtem, 
burmistrzem czy starostą, to stworzy tym silniejsze powią
zania i układy, których nie zwyciężą żadne wybory i nie wy
kurzą z raz objętego stanowiska, na którym wielu wójtów czy 
burmistrzów trwa już kilkanaście lat, a kiedy się z niektórymi 
rozmawia, to są oburzeni, że mogą na tym stracić, bo któż im 
zapewni podobną pensję. Zakrawa to na żart, ale tak wielu 
długowiecznych samorządowych dygnitarzy myśli, uznając 
kadencyjność za zamach na demokrację. Najpewniej takie 
samo zdanie mają nasi posłowie, i to każdej partii, jeżeli nie 
przeforsowali w ustawach takiego pomysłu. 

Pasierb natychmiast by się na tym poznał i na pewno 
uznałby kadencyjność w naszych samorządach za rzecz 
konieczną w uzdrowieniu tej patologicznej sytuacji. Wró
ciłoby wszystko do normy, gdyby wójt, burmistrz i staro
sta sprawowali swoje stanowiska tylko przez dwie kaden
cje, a potem, odczekawszy dwie kolejne, mogliby znowuż 
starać się o władzę. Ponieważ na ten temat u nas uporczy
wie się milczy, poza zasłyszanym raz w telewizji bodaj gło
sem Bartoszewskiego, więc należy sądzić, że rządzącym, 

wedle przysłowia: „W mętnej wodzie najlepiej ryby się łowi", 
jest z tym dobrze i zapewne korzystnie. Wobec tego na 
czasie okazałoby się i te słowo Pasierba, że głupiejemy 
i parszywiejemy od tzw. polityki, czyli prywaty, nienawi
ści i warcholstwa (s. 75). 

Opanowała nas ideologia posiadania. Nie szanuje się 
u nas prawa, którego za nic się nie przestrzega i na wszelkie 
możliwe sposoby gwałci. Zaś najbardziej tragiczne jest oczy
wiście to, że czynią to co niektórzy jego przedstawiciele, za
chowujący się tak, jakby prawo było bezprawne. Powiedze
nie więc Tocquevilli, podane przy tej okazji przez Pasierba, że 
przywiązuje się zbytnią wagę do praw, a za mało do oby
czajów, było i nadal jest stale aktualne. Bowiem już wten
czas, zaledwie dwa lata po zmianie ustroju, Pasierb widział 
wśród nich polityków kilku jawnie humorystycznych. Nie
dawno mieliśmy ich o wiele więcej, a przed wyborami można 
mówić o istnej clownadzie. Oczywiście, według przekonania 
Pasierba, że clown jest wart tym większej uwagi, im więcej ma 
w swym programie zaskakujących numerów (s. 63). Gdyby 
było mu dane poznać dzisiejsze strategie walki wyborczej 
oraz niedawne wydarzenia na Ukrainie i obecną sytuację na 
Białorusi, na pewno tak by to wszystko podsumował: 

Nieszczęsne i skazane na klęskę są systemy i organi
zacje, oparte na odwecie, na zemście, bo tej trucizny nie 
można w sobie nosić bezkarnie, ona musi wreszcie zatruć 
organizm, który ją w sobie przechowuje. Komunizm bu
dował na zemście - chciał się odegrać na Bogu, w Rosji 
- na carze, w Polsce - na Polakach, których przywiązanie 
do ojczyzny nie zapowiadało sukcesów „ojczyźnie proleta
riatu ". Teraz znowu nie brak ugrupowań, które w gruncie 
rzeczy myślą o odwecie i zemście na „komuchach " i w ogó
le na jakiejkolwiek pojmowanej „lewicy". Skoro niektóre 
z nich odwołują się do religii, trzeba by im przypomnieć, co 
mówi Pan Bóg: moja jest zemsta, mnie ją zostaw, ja oddam 
każdemu, co mu się należy (s. 133-134). 

Sprawdziły się więc słowa, powiedziane przez Ryszar
da Przybylskiego przy okazji recenzji książki Marii Janion 
„Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach 
ludzi i duchów", a wykorzystane przez Pasierba do oceny 
nowej sytuacji w Polsce, że największym nieszczęściem 
dla niepodległego państwa jest rycie przepaści między 
społeczeństwem a politykami (s. 142). Wtenczas mogli to 
jeszcze czynić zwolennicy dawnego ustroju, ale dzisiaj 
odpowiedzialni są za to politycy wybrani przez nas. Zaś 
paradoksalnie „udaje" się niektórym to tym lepiej, że nie 
mamy specjalnego kultu państwa, ponieważ zabory i po
przedni czas nauczyły nas cenić tylko ojczyznę. W takiej 
sytuacji ma to swoje przełożenie na polityków, którzy utoż
samiani przez nas jakże często z państwem, zatracą swój 
autorytet, jeżeli będą zachowywali się jak clowni na cyrko
wej arenie - czy to w Sejmie, czy w mediach. 

Pasierb więc nie przypadkiem powołuje się w swoim 
dzienniku na kierowane do rodaków słowa Jana Pawła II 
o umiłowanie ojczyzny. Nie wolno bowiem zmarnować od
zyskanej wolności w nienawiści. Na tym polegać powinna 
idea solidarności, zatracana niepotrzebnie w partyjnych 
niesnaskach, kłótniach i sarmackiej prywacie. Tak mówił 
Pasierb wtenczas. A cóż powiedziałby dzisiaj, kiedy stało 
się to chlebem powszednim i wobec korupcyjnych i go
spodarczych przestępstw sądy nie nadążają z rozprawami 
i wyrokami. Nie ma co obwiniać za to komunistycznego 
systemu, winni jesteśmy my sami. A więc, w imię aktualne
go wciąż hasła: Trzeba robić dekomunizację umysłów i serc 

r (s. 176), należy rozpocząć ją od siebie! 
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Oczywiście, to podobnie niełatwa sprawa, jak rozpo
znawanie wśród nieuczciwych uczciwych. Słusznie bowiem 
Pasierb zauważył, że faceci, którzy robili interesy na ko
munizmie, będą je teraz robili na innych „wartościach" 
(s. 176). Wtenczas było to doskonale widoczne, ale i obec
nie można by znaleźć jeszcze tego żywe przykłady. Podob
nie sprawdziły się słowa Pasierba o wielości partii i party
jek. Miał także w innym miejscu słuszność, gdy mówił 
o maniakach władzy (s. 193), zyskujących jakże często po
parcie i uznanie wyborców z racji powoływania się na Ko
ściół i chrześcijaństwo. Teraz nie ma to już takiego znacze
nia, ale podczas pierwszych wolnych wyborów przecież 
tak było i wtenczas Pasierb ze znaczną dozą ironii trafnie 
obśmiewał to zjawisko: 

Trzeba by naprawdę organizować jakieś przyspieszo
ne kursy dla tych wszystkich działaczy, którzy przyznają 
się do „kościelnej nauki społecznej", „wartości" i „etyki 
chrześcijańskiej" (s. 212). 

Mówiąc zaś wcześniej o wyborach, wskazywał na ich 
mityczny kontekst, który mógłby być odpowiedni dla każ
dego czasu i sytuacji: 

W karnawale średniowiecznym widz byl równocze
śnie uczestnikiem „gry", był w środku wydarzenia, hap
peningu, dziś jest złośliwym obserwatorem komicznego 
spektaklu. Nie ma już humoru „symbolicznego", jest tyl
ko humor ironiczny. Niczego, nawet siebie nie trzeba w do
bie postmodernizmu brać na serio, nikogo nie trzeba sza
nować, żadnych autorytetów. Wszyscy zrównani są 
w śmieszności, możliwe są śmieszne partie polityczne o hu
morystycznych nazwach i śmieszni przywódcy (...). Moż
liwe są wybory jako maskarada polityczna. Era humory
styczna znosi wszelkie dystanse, nikogo i niczego nie 
trzeba czcić (s. 64). 

Patrząc natomiast na te pierwsze w naszej demokracji 
wyborcze zmagania z perspektywy bodaj rocznego czasu, 
zauważał, że niewiele zmieniło się od odzyskania wolności 
po I wojnie światowej. Bo chociaż pod zaborem pruskim na 
Pomorzu było partyjniactwa mniej, a pod austriackim 
- w Małopolsce - zdecydowanie więcej, to czas zatarł 
znacznie tę różnicę, wszak trafne okazało się spostrzeżenie 
Pasierba, że gdzie było więcej wolności, tam pierwotnie 
wielopartyjność była znaczniejsza. Obecnie już tak nie jest 
i z partiami oraz znaczną ilością posłów na kilometr kwadra
towy jest niemal wszędzie u nas podobnie, chociaż w in
nych kwestiach zabory nadal pozostawiły w naszej mental
ności wiele różnic, z którymi jeszcze ciągle musimy się zmagać; 
uznając przy tym za słuszne powiedzenie: Młyny Boże mielą 
powoli, ale dokładnie (por. s. 34 u Pasierba oraz powieścio
wy cykl Kazimierza Truchanowskiego „Młyny Boże"). Bo 
jeżeli nawet skończyły się już dawno zabory, to coś tam 
w każdym w nas jeszcze pozostało, nie mówiąc o najdłużej 
panującej nam moskiewskiej władzy, której agonię widział 
już Pasierb w roku 1991, a której mroźny cień co raz daje 
nam o sobie znać i jeszcze, jak w przypadku chociażby gazu, 
boleśnie nas sięga. Niewiele to jednak nas przeraża i może 
warto dla lepszego samopoczucia powtórzyć za Pasierbem, 
że najlepsze się chyba dopiero zaczyna (s. 42). 

6 czerwca 1991 roku Pasierb towarzysząc naszemu Pa
pieżowi w pielgrzymce do Olsztyna, zwrócił w swoim dzien
niku uwagę na zasłyszane w Jego homilii słowa o dobrym 
używaniu niedawno odzyskanej wolności (s. 76), co przede 
wszystkim do słów wolnych od kłamstwa i wszelkiej mani
pulacji miało się odnosić. I wtenczas na media skierowana 
została w Obrocie rzeczy nasza uwaga. Na media, które 

powinny odpowiedzialność za uczciwe słowo uważać za 
swój priorytet, i to szczególnie podczas ważnych dla naro
du chwil, jak chociażby przed wyborami. Był to bowiem 
taki sam przedwyborczy czas jak działo się niedawno i dla
tego Pasierb uważał za słuszne przypomnieć środkom ma
sowego przekazu o prawdzie słowa. Wszak rozumiał, że 
inna jest waga słowa wypowiadanego do milionów słu
chaczy i widzów, a inna podczas rozmów w gronie rodziny 
czy najbliższych. Dlatego Pasierb musiał zadać te retorycz
ne pytania i dokonać zarazem ich podsumowania: 

Czy wzięli to sobie do serca ludzie, którzy bez zasta
nowienia i bez poczucia wagi słowa, mówią publicznie, 
co im ślina przyniesie na język? Czy odzyskana w Polsce 
wolność słowa nie wyrodnieje łatwo w wolność papla
nia, swobodę bełkotania? Przecież między mową a my
śleniem występuje sprzężenie zwrotne: w dużej mierze 
myślimy słowami (s. 82). 

Papież ostrzegał nas przed banalizacją wolności (s. 85), 
przed upojną radością z wolności, która nie jest przecież 
dana raz na zawsze, ale trzeba ją ciągle zdobywać, pielę
gnować i uprawiać. Taka była zadana nam wtenczas mate
ria tego wielce trudnego problemu i dopiero po latach mo
żemy zdać sprawę, jak obroniliśmy w demokratycznej 
wolności nasze człowieczeństwo, polskość i europejskość 
(s. 85). Dzisiaj możemy powiedzieć, że w każdym z tych 
obszarów wolność sprawiała i nadal sprawia nam wiele 
kłopotu i nigdzie nie udało się i nie udaje się nam w pełni jej 
bronić i tym bardziej z niej korzystać. Przykładów można 
by przytaczać tu mnóstwo, ale ważniejsze od nich powin
no być nasze zrozumienie umiejętnego korzystania z tej 
zadanej nam wolności. 

Wolność kojarzy się nam najczęściej z wolnością sło
wa, chociaż najpierw przychodzi nam na myśl wolność 
poruszania się w przestrzeni bez granic, co praktycznie dla 
wielu jest o wiele bardziej korzystne. Pasierb zwrócił na to 
uwagę, kiedy 8 kwietnia 1991 roku otwarto granicę do Nie
miec i odemknęły się nam drzwi do Europy (s. 45). Skorzy
staliśmy z tego zdarzenia dla podreperowania budżetu i nie 
skończyło się to dla Europy żadną tragedią, jak to wcze
śniej przewidywano. Inaczej stało się z emigracją młodych 
i wykształconych, poszukujących za granicą pracy. Tego 
Pasierb w pierwszych latach naszej wolności nie dostrzegł, 
a obecnie staje się to bolesnym problemem. Okazuje się 
bowiem, że kształcimy dla zagranicy za nasze pieniądze 
najlepszych specjalistów, a niejednokrotnie wielu młodych 
i wykształconych wykonuje tam dla niegodziwego zarob
ku najczarniejszą robotę. Jeżeli nawet w tym pierwszym 
przypadku zyskuje na tym Unia Europejska, a inne kraje na 
pewno, to my mamy z tego powodu tylko same straty. 

Co prawda zachodni hedonizm czy egoizm Pasierb 
tłumaczył sobie wielością, pluralizmem, multicentryzmem 
(s. 17), i było w tym wiele racji. Gdyby jednak doczekał się 
tekstu unijnej konstytucji, gdzie przemilcza się tak znaczącą 
dla Europy prawdę o jej chrześcijańskich korzeniach, to 
zapewne jeszcze częściej przytaczałby nauki Jana Pawła II, 
dla którego Europa była zawsze przedmiotem nadziei 
chrześcijańskiej (s. 14). 

Jeżeli nawet na Zachodzie brak sukcesu nazywa się 
klęską, to bezpośredni kontakt z Europą przyniósł nam tak
że korzyści. Dlatego nie przypadkiem w innym miejscu 
możemy znaleźć cały wywód Pasierba o gospodarce wol
norynkowej, kiedy to przed wojną cieszyły się uznaniem 
klientów istniejące w miastach czy na wsiach małe sklepiki, 
w których starano się uczciwie obsłużyć klienta, ponieważ 
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ich właściciele doskonale wiedzieli, że oszustwo nie po
płaca. Tymczasem w pierwszych latach transformacji 
Pasierb zauważał, że namnożyło się u nas tylu ulicz
nych handlarzy, że ich anonimowość poczęła dosko
nale sprzyjać nieuczciwości. Ponadto poczęli się do nas 
zjeżdżać handlarze zza wschodnich granic i za tanie pie
niądze sprzedawać swoje towary, które w sytuacji po
większających się obszarów biedy chętnie kupowano. 
W takiej sytuacji wiele naszych sklepików musiało zban
krutować. Ale o tym Pasierb już nie powiedział. Zwrócił 
natomiast uwagę na takie zjawisko, jak to handlarze 
stopniowo poczynają się zmieniać w kupców i widać 
odrastanie tkanki usług, tylko za mało ciągle warsz
tatów, fabryczek, fabryk prywatnych (s. 209). Zapew
ne tak wtenczas się działo i było to dla handlu zdrowe, 
ale potem pojawiły się markety i supermarkety i te małe 
sklepiki skazały na zagładę. Tylko że tego już Pasierb 
nie doczekał! Gdyby jednak był tego świadkiem, na 
pewno oceniłby inwazję marketów negatywnie, jeżeli 
chciał widzieć w topografii odremontowanego naszego 
Domu tyle naszych sklepików i rzemieślniczych warsz
tatów. 

Trafnie natomiast zauważył rozrastającą się wtenczas 
sieć barów, restauracji i stacji benzynowych. Nie pomylił 
się także z oceną prywatyzacji, z którą w pierwszych latach 
transformacji szło tak opornie. Nie przewidział jednak, że 
kiedy jej mechanizm się rozkręci, to tak wielu na niej nie
uczciwie się wzbogaci, że prywatyzacji nie będzie można 
często odróżnić od prywaty. Nie wyobrażał też sobie, że ta 
rencistka, która w 1989 roku tak bardzo cieszyła się z odzy
skanej wolności, nie zastanawiając się ani na chwilę nad 
jutrzejszym dniem, bo starczało jej jeszcze emerytury, dzi
siaj cieszy się najbardziej, kiedy może zjeść cokolwiek na 
śniadanie i obiad, natomiast kolacja pozostaje dla niej jak
że często marzeniem. Pasierb oczywiście zdawał sobie z te
go sprawę, ale nie sądził, że tak długo to potrwa i sfera 
biedy i ubóstwa zamiast maleć będzie zataczać coraz to 
większe kręgi. Wolności nie utożsamiał z dobrobytem, bo
wiem słusznie uważał, że sami będziemy musieli go sobie 
wypracować. 

Mówiąc natomiast o prywatyzacji, wspomniał jednym 
słowem o rewindykacji. Wrócił potem do tej kwestii, po
wiedziawszy najpierw o budzącym się w wolnej Polsce an-
tyklerykalizmie, o którym dzisiaj, po śmierci Papieża, przy
najmniej na jakiś czas zapomniano. Uważał bowiem, że jeżeli 
nawet rewindykacją powinien zostać najpierw objęty Ko
ściół, który w poprzednim ustroju doznawał szczególnych 
prześladowań, to ważniejsze byłoby uzyskanie pozwole
nia na katolickie radio (por. s. 211). Oczywiście, tak się 
stało, ale obecnie nie każdego ta największa z katolickich 
rozgłośni zadowala i zapewne Pasierb też miałby wobec 
niej swoje krytyczne uwagi, chociaż byłby zadowolony, że 
wreszcie ludzie starsi znaleźli w niej swoje miejsce i zrozumie
nie, a podczas różnych dyskusji każdy może na antenie swo
je powiedzieć. Zresztą katolickich rozgłośni radiowych mamy 
obecnie tak wiele, że nie trzeba słuchać tylko tej jednej. 

Kategoria wielości odpowiada jak najbardziej sytuacji 
demokratycznej i każe wedle skojarzenia pamiętać o małych 
ojczyznach, o których Pasierb przy okazji podziękowania za 
otrzymany 25 czerwca 1989 roku w Gdańsku medal im. Ber
narda Chrzanowskiego mówił, że trzeba Zbliżać to, co na
sze i małe, ku temu, co wielkie, nie pozwalając temu, co 
małe, bezkształtnie się rozpłynąć, bowiem Małe ojczyzny 
wzbogacają ojczyznę wielką i wzbogacają też olbrzymią 

symfonię świata. Bylibyśmy w nim zgubieni, gdyby nie 
ten klucz, który zabieramy z domu (s. 156). Myśląc oczy
wiście w tym miejscu o Pomorzu i Kaszubach, nie mógł, 
wedle powiedzenia: krajobrazy są stanami ducha (s. 156), 
zapomnieć ani o szczególnej aurze Gdańska, ani tym bar
dziej o kaszubskim krajobrazie, któremu pierwsze słowa 
z gdańskiej formuły Nec temere nec temidę mogłyby we
dle niego odpowiadać jak najbardziej. 

W Obrocie rzeczy takich zwrotów mamy wiele i na ko
niec warto przytoczyć ich z pierwszych stron chociażby 
kilka, także z osobistych przemyśleń Pasierba, aby z nimi 
katalog jego refleksji o teraźniejszości okazał się pełniejszy 
dla naszej współczesności. Tak więc przy okazji lekarskie
go badania Pasierb zdecydował się podawać z Maxa Fri-
scha takie powiedzenie, które w obecnej sytuacji ekono
micznej i przede wszystkim politycznej mogłoby i nam się 
przydać: dopóki człowiek się skarży, to znaczy, że ma na
dzieję (s. 41). Kicz kwitował takimi słowami: Kicz jest po-
korniejszy często od wielkiej sztuki i jest podobny do osioł
ka, na któiym Pan Jezus jechał w dniu swego najwyższego 
ziemskiego tryumfu (s. 44). Obecną sytuację, która erze ko
mórki odpowiadałaby najlepiej, tak komentował: Człowiek 
naszej epoki musi być nieprzerwanie w stanie (pozornej 
często) komunikacji (s. 46). Broniąc Kościoła i tradycji przy
znawał: Skąd byśmy wiedzieli o pradawnych przesądach, 
gdyby ich nie unieśmiertelniły gromko je potępiając śre
dniowieczne kazania (s. 51). Słusznie oceniał, że Polityka w 
dobie postmodernizmu to karnawał (s. 50). Kończył zaś swój 
dziennik taką refleksją, która trafnie oddawała nie tylko sytu
ację w jego wieku dwudziestym, ale także określała aurę no
wych czasów: Nasze agnostyczne stulecie powinno się po
ważnie zastanowić, czy aby istota rzeczy, świata, historii, 
nie ma charakteru religijnego? I że religię warto by brać 
na serio, w imię poczucia rzeczywistości (s. 217). 

I tyle byłoby refleksji Pasierba o czasie mu teraźniej
szym. A ponieważ wiele z nich okazało się trafnych wobec 
sytuacji nam obecnej, dowiódł więc obiektywnego oglądu 
współczesnych mu zdarzeń i spraw w Polsce odmienionej 
- w Polsce po transformacji. Przekornie zaś chciałbym pod
sumować to wszystko wierszem Piotra Młodożeńca, z któ
rego treścią Pasierb na pewno by się obecnie zgodził: 

cześć jaś, 
lubiłem lata osiemdziesiąte. 
taki sam początek, wszystko wtedy było jasno określo
ne. 
ying - yang. 
miałem 20 lat, była niewołność. 
można było walczyć z nią. 
potem sierpień 80 - grudzień 81. 
16 miesięcy wolności, 
najpiękniejszy czas, mówię ci. 
potem już nigdy takiej wolności nie było. 
coś się złamało, 
oszukało nas. 
czarno-białe się rozpuściło w szare 
się rozpuściło w każdym z nas. 
i taka jest różnica1. 

1 Cyt. z: M. Gałecka, Pamięć i uczestnictwo, w: Pamięć i uczest
nictwo. Wystawa na jubileusz Sierpnia '80 i Solidarności. Artystycz
ny komentarz polskiej rzeczywistości lat 1980-2005, Muzeum Na-

' rodowe w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 19. 
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Powołanie czy interes 
czyli niechlubne wyjątki z Kroniki Pelplińskiej 

cie za murami klasztornymi dla świeckich niemal zawsze osnute było tajemnicą. Nie
kiedy tylko - z plotek, opowiadań i domysłów pewne wątki wydostawały się na światło 
dzienne. Równie nieodgadnione były motywy przywdziania zakonnego habitu i wyrze

czenia się uroków świata doczesnego. Niniejszy artykuł będzie stanowił przyczynek do odkry
cia kulisów - nie tylko samego wstępowania do zgromadzeń zakonnych, ale ich opuszczania. 
Niezwykle ciekawe informacje dotyczące tej materii przynosi Kronika Pelplińska, obejmująca 

e opactwa od momentu sprowadzenia konwentu do Pogódek (1258) aż do roku 1688. \dziej 

cj \S~? aj większa ilość wzmianek o porzuceniu klasztor-
f\ nego życia przypada na wiek XVII, co było spo

c i u wodowane faktem, że wydarzenia z tego okresu 
spisywano na bieżąco, więc również interesujące nas wy
darzenia były odnotowywane. W latach wcześniejszych 
tylko sporadycznie spotykamy takie informacje (pod ro
kiem 1598 widnieją zaledwie dwie wzmianki). Nie oznacza 
to, iż w latach poprzednich takie sytuacje nie miały miej
sca, lecz po prostu źródła z jakich korzystali pierwsi kroni
karze prawdopodobnie nie zawierały takich informacji, gdyż 
nie były one dla ich twórców istotne. 

Rozmaite bywały powody nie przyjęcia do zakonu, czy 
też odejścia z niego. Nie każdy kandydat na zakonnika 
posiadał odpowiednie do tej misji predyspozycje. Przed 
wstąpieniem do zakonu „badany" był m.in. stan zdrowot
ny mężczyzny, czy przydatność, rozumiana jako zdolność 
do nauki i pracy. Według Kroniki Pelplińskiej właśnie 
wątłe zdrowie było najczęstszym powodem odesłania kan
dydata, jak również opuszczenia przez nowicjusza opac
twa. Takie przypadki zostały odnotowane aż 17 razy. W lipcu 
1599 roku z powodu choroby psychicznej habit zdjął uczeń 
Samuel z Marchii. Już pod rokiem 1605 kronikarz zanoto
wał, że 8 VIII odszedł z zakonu z powodu złego wzroku 
i słabego serca Jan Knoblauch. W dniu 23 IV 1651 roku 
Mateusz Antoniewicz został zwolniony z braku głosu i sła
bego wzroku. Podobnie z powodu słabego wzroku zwol
niono Michała Schultza z Braniewa, ale po bliżej nieokre
ślonym czasie przyjęto go ponownie. 

Wydaje się, że dość częstą przyczyną odejścia była, 
jak notuje kronika, choroba umysłowa. Dnia 2 IV 1669 roku 
Mikołaj Zawadin został zwolniony z tego właśnie powodu, 
gdyż stanowił on przeszkodę do kapłaństwa. Próbowano 
co prawda zastosować w tym przypadku egzorcyzmy, ale 
nie dały one rezultatu. W 1671 roku brat Bernard Stein-
sohn, nie mogąc rzekomo znieść spojrzeń innych braci, co 
wywołało jakieś zachwianie równowagi umysłowej opu
ścił klasztor na 3 miesiące, po czym powrócił. Kolejną pró
bę ucieczki zakonnik ten podjął 4 III 1672 roku, co również 
tłumaczył swoim defektem. Z powodu zachwiania równo
wagi umysłowej nie przyjęto w październiku 1673 roku pew
nego kapłana świeckiego z diecezji chełmińskiej. Pod ro
kiem 1685 widnieje wzmianka o odejściu Michała N., który 

początkowo przyjął habit po poplątaniu w umyśle, co może 
sugerować rozterkę albo chorobę psychiczną. 

Równie brzemienną w skutkach przypadłością zakon
ników była przepuklina, na którą cierpiał np. ksiądz Ma
gnus. Choroba ta stała się przyczyną opuszczenia przezeń 
konwentu w dniu 26 VII 1607 roku. 

Ciekawą informację znajdujemy pod rokiem 1607, kiedy 
to 28 VI Mateusz Gaul z Olsztyna pod pretekstem krwoto
ku z nosa opuścił klasztor i już do niego nie wrócił. 

W roku 1609 (16IV) klasztor opuścił Piotr Wagner, cier
piący rzekomo na kamień. 

Dnia 11 VII 1655 roku Michał Spudzich został zwolnio
ny z powodu przepukliny i innych chorób. 

Braciom zakonnym doskwierały przeróżne dolegliwości, 
np. pod koniec marca 1606 roku z powodu słabości ciała 
zwolniono Aleksandra Fontana z Krakowa. W roku 1612 
odnotowano dość ogólną wzmiankę dotyczącą zwolnienia 
z powodu częstych chorób Tomasza Duffa, nie precyzując, 
co to były za przypadłości. W czerwcu 1678 roku zwolniono 
Wilhelma Klammera z Gdańska, a to z powodu jąkania się, do 
tego stopnia, że publicznie słowa za słowem nie mógł wy
mówić. W dniu 12 VI 1684 roku ojciec Jan Rautenberg został 
przeniesiony do Koronowa dla ratowania zdrowia. 

Jakiekolwiek by nie były przyczyny odejścia z klaszto
ru (ewentualnie nie dopuszczenia do pełni święceń), częstą 
praktyką bywały zwyczajne, niespodziewane ucieczki. Tego 
rodzaju wzmianek Kronika odnotowuje kilkanaście. 

W 1594 roku odeszło potajemnie dwóch braci, z któ
rych jeden, ojciec Maciej powrócił po kilku latach. Kilka lat 
później, w 1598 roku (15 IX) odszedł brat Feliks Skrzyński, 
jednakże już w 1600 roku został sprowadzony z powrotem 
dzięki opatowi. 

Czasami bracia zabierali ze sobą wartościowe przed
mioty lub rzeczy osobiste, co zdarzyło się w 1602 roku, 
przy okazji potajemnego odejścia przez brata Wawrzyńca1. 
Tak też uczynił konwers Andrzej2, który opuszczając klasz
tor 17 VI 1604 roku, zabrał 3 srebrne łyżki. 

Zdarzało się, iż do w pelplińskiego klasztoru powracali 
skruszeni braciszkowie ze swych „wędrówek". W 1603 roku, 
kiedy to po około półrocznej nieobecności (od 20 I do 14 V) 
powrócił konwers Andrzej. Również w tym samym czasie 
(12 II) brat Feliks ukrył się w kościele, po czym powrócił do 
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świata. Po jakimś czasie powrócił do klasztoru i, zdaniem 
kronikarza, uczynił wiele dobrego przepisując księgi. 

Mnisi najczęściej uciekali samotnie, pod nieobecność 
innych braci. Tak było 15 XII 1606 roku, kiedy to ojciec 
Paweł przeszedł przez mur ogrodu. Podobnie uczynił brat 
Adam, który wykorzystał odejście pozostałych współbra
ci, ukrył się w krzakach i opuścił konwent 18 VIII 1607 roku. 
Potajemną ucieczkę podjął także w 1609 roku (7 III) Tomasz 
Tahl z Ornety, zostawiając po sobie kartkę. Jan Kretzmer 
z Olsztyna opuścił konwent w roku 1613 (19 VI) po udaniu 
się braci do swoich zajęć po spożyciu obiadu. 

W roku 1617 Walenty Hennig uciekł w dzień przez 
okno izby chorych. Wkrótce, bo już 29 XI 1617 roku 
podobnie postąpił konwers Mateusz, który zostawił 
kartkę z informacją w języku niemieckim. 

Zdarzało się, że mnisi próbowali ucieczki nawet kilka
krotnie. Tak czynił wspomniany już Jakub Steinsohn. 

Klasztor opuszczali nie tylko duchowni, czy kandyda
ci, ale także osoby świeckie, jak np. 12 XII 1672 roku orga
nista Stanisław Barański. Zostawił on po sobie kartkę, 
której treść nawet przytoczył kronikarz: Znikam, aby nie 
zginąć; bądźcie zdrowi, na wieki bądźcie zdrowi. 

Częstym powodem odejścia była zwykła niechęć do 
porzucenia życia świeckiego, na co wskazują informacje za
warte w Kronice Pelplińskiej. W 1603 roku, dwaj konwersi, 
Kasper i Jonas powrócili do świata. Nieco później, bo w 1604 
roku, konwers Jan, który, zajmował się w konwencie rzeź
biarstwem, powrócił by korzystać z rozkoszy świata. 

Pod rokiem 1608 zanotowano, iż do jednego z braci 
przyszedł list od innego brata, odstępcy, który wcześniej 
powrócił do życia świeckiego. W 1653 roku odesłano do 
świata, po roku pobytu w klasztorze, szewca Kaspra Wit
ta. W tym samym roku, jeden z kleryków prosił o zwolnie
nie z klasztoru, jednak nie znamy wyniku jego zabiegów. 

Niejaki Jan Schmit z Braniewa w 1681 roku, nie chcąc 
swoich obyczajów nagiąć do stanu zakonnego powrócił 
tam, skąd przybył, aby pobłażać wolności i swemu uspo
sobieniu, które słodkiemu jarzmu posłuszeństwa nie 
chciało się poddać. 

Podobnie uczynił pewien krawiec, który wolał korzy
stać z pełnej wolności i w 1685 roku opuścił mury opac
twa. Dwa lata później dwóch nowicjuszy wróciło do świata 
świeckiego, aby żyć w swoich pożądliwościach. W tymże 
roku, z podobnego powodu, odszedł nowicjusz Marcin 
Czernicki. 

Jeden z autorów Kroniki w notatce z roku 1612 odno
tował natomiast, iż jeden z konwersów słusznie powrócił 
do życia świeckiego. 

Dość częstym powodem opuszczenia murów klasztoru 
był brak zdolności, czy chęci do nauki, wykazywany przez 
kandydatów na braci. Z tejże przyczyny w 1608 roku usunię
to konwersa Macieja Bolla z Olsztyna; posiadał on słaby 
głos (co mogło przeszkadzać w śpiewie - S. P.), ale przede 
wszystkim nieodpowiednie było jego zachowanie. Około roku 
1647-1648 nie przyjęto mieszczanina z Braniewa, gdyż nie był 
zbyt pilny, zaś 4 maja 1653 roku, zwolniono z nowicjatu trzy 
osoby, które nie posiadały odpowiednich zdolności. Kroni
ka mnoży takowe przykłady: w 1681 roku, zwolniono dwóch 
nowicjuszy, ponieważ nie wykazywali postępów, w 1680 roku 
odesłano pewnego młodego człowieka, aby dokończył na
ukę i przyjęto go w 1681; i znowu w 1682 roku jeden z nowi
cjuszy został odesłany, gdyż nie nadawał się do śpiewu. 

Kronikarze nie zawsze precyzowali owe przykłady bra
ku zdolności. W notatce z 1608 roku czytamy ogólny za
pis, iż pewnego człowieka usunięto z powodu słabych zdol

ności. W 1647 roku, nie przyjęto muzyka z Braniewa, gdyż 
nie był pilny. 

Reguła zakonu cysterskiego należała do surowych. Nie
którzy z braci skarżyli się na zbyt ciężkie obowiązki, którym 
nie byli w stanie sprostać. Nowicjusz Jan Wendt w 1655 roku 
poprosił o zwolnienie właśnie z powodu zbyt ciężkich obo
wiązków zakonnych, co też otrzymał. Wojciech z Jarosławia, 
który w 1681 roku przybył do konwentu, nie chciał wykony
wać obowiązków, jakie wynikały z racji jego zawodu, czyli 
stolarza, więc po kilkunastu dniach został zwolniony na 
własną prośbę. Inny nowicjusz, brat Paweł, opuścił klasztor 
po 5 miesiącach, gdyż nie znosił robót ręcznych. 

Kronikarze dzieła pelplińskiego nie podawali nieraz 
wprost (lub wcale) przyczyn odejścia braci: w 1605 roku 
(20 IX) odesłano np. Walentego Małkowskiego do jego 
wuja, w 1607 roku Jakub Neubauer został konwersem, lecz 
po 3 miesiącach opuścił klasztor. Pod datą 1607 jest mowa 
o dwóch nowicjuszach, którzy okazali się niezdatni do za
konu. Inny zakonnik - Jan Milisch zdjął swój habit w 1608 
roku, nie wiemy jednak dlaczego. Rok później, bez podania 
powodu opuszczenia klasztoru, kronikarz zanotował odej
ście Jakuba Melchiora. 

Niejednokrotnie przyczyny nie przyjęcia do grona bra
ci, czy też odejścia z niego były jeszcze bardziej prozaicz
ne. Wynikały one np. z bieżącego zapotrzebowania opac
twa w rzemieślników. Kronika podaje, że w październiku 
1616 roku nie przyjęto czapnika z Ornety, gdyż zawód ten 
nie był cystersom potrzebny w owym czasie. Niezdatny do 
stanu zakonnego wydawał się też zwolniony w 1617 roku 
Michał Holtz. W tym samym roku o zwolnienie prosił inny 
nowicjusz i je otrzymał. Niektórzy z przyszłych mnichów 
używali zbyt swawolnego języka, przez co musieli opuścić 
mury klasztoru. Inni z kolei opuszczali klasztor za namową 
innego nowicjusza, jak to się zdarzyło w roku 1680, jeszcze 
inni nie byli skorzy do studiowania. 

Przedstawione powyżej przykłady ukazują bliżej nie
zbadane zjawisko, jakie stanowią odejścia z drogi duchow
nej kandydatów i zakonników w XVII wieku w Kronice 
Pelplińskiej. Zaprezentowane liczne wzmianki dotyczące 
ucieczek, porzucenia, zwolnienia, czy odrzucenia kandy
data sugerują, że życie w murach klasztornych nie należało 
do łatwych i przyjemnych. Można przypuszczać, iż nieje
den niedoszły cysters liczył na spokojne życie w zaciszu 
opactwa. 

Wstępując do opactwa, gdzie życie wyznaczały praca 
i modlitwa - wielu mężczyzn przekonywało się, że znacznie 
ciekawsze, czy też łagodniejsze jest życie poza jego murami. 

Opactwo cysterskie potrzebowało silnych, zdrowych, 
zdolnych, pracowitych i pokornych kandydatów3. Nie każ
dy mógł sprostać tym wymaganiom - nie każdemu odpo
wiadały te surowe zasady. 

Kronika Pelplińska stanowi nieocenione źródło do 
poznania losów Pelplina w okresie XVII wieku. Notując skwa
pliwie fakty z życia pelplińskich mnichów, kronikarze przeka
zali nam informacje dotyczące ówczesnej mentalności. 

Artykuł ten stanowi przyczynek, próbę ukazania jed
nego z aspektów życia zakonu - jakże jednak intrygującego 
i wciąż mało znanego. 

Przypisy 
1 Zabrał on wszystkie swoje szaty, jak chustki kosztowne, 

korporaty, alby i inne drobne rzeczy - Kronika Pelplińska, t. 1, 
cz. 2, s.'358-359. 

2 Być może jest to ten sam, który w 1603 r. opuścił klasztor na 
kilka miesięcy. 

3 Pracę fizyczną wykonywali tzw. konwersi, zaś nie parali się 
nią tzw. bracia. 
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Cierpki smak rajskiego jabłka 
£-1 i-C^ aki jest tytuł ostatniej powieści Romana Landow

skiego, pisarza z Tczewa (1950-2002), rodem ze 
Świecia nad Wisłą (ur. 1937), mieszkającego od kilku 

lat w Czarnej Wodzie, który ma na swym bogatym koncie nie 
tylko prozę ale także poezję, publicystykę dotyczącą Kocie-
wia, a wreszcie jest autorem „Nowego bedekera kociewskiego" 
(2002) oraz podań i baśni. Pierwszy raz z prozą Landowskiego 
spotkałem się przed ponad dwudziestu laty, kiedy to jako recen
zent Wydawnictwa Morskiego opiniowałem do druku jego po
wieść „Powrót do miejsc pamiętanych". Pomimo pozytywnej 
recenzji oraz w 1980 roku III nagrody w Poznańskim Konkursie 
Literackim powieść ta się nie ukazała. Stało się tak z racji cenzu
ry, przed którą, podobnie jak wcześniej Wojciech Żukrowski, 
ostrzegałem autora, opiniując bodaj czy nie w tym samym roku 
„Cierpki smak rajskiego jabłka". Ponieważ były to zupełnie inne 
czasy, aby ratować ten godny uwagi utwór przed zniszczeniem, 
zalecałem wtenczas pisarzowi ostrożność w słowie. I losy tych 
dwóch powieści okazały się bardzo podobne! Bowiem tak jak 
powieść poprzednia, ta również ukazała się w innych czasach. 
Gdy „Powrót do miejsc pamiętanych" pojawił się za sprawą 
„Bernardinum" w roku 1999 i miał z racji benefisu pisarza uro
czystą promocję w Tczewie, tak „Cierpki smak rajskiego jabłka" 
ukazał się pod koniec roku 2005 i też miał tam swoją promocję 
26 stycznia roku 2006. 

O pierwszej z tych powieści mówić już nie trzeba, ponie
waż dałem do niej obszerny wstęp, natomiast o ostatniej, która 
jest już czwartą tego autora, powiedzieć więcej należy, jeżeli 
powiedziano o niej gwoli wprowadzenia tylko słów kilka na 
ostatniej stronie okładki, dając fragment wydawniczej recenzji. 
A rozpoczyna się ona niczym kryminał czy raczej jako powieść 
przygodowa, bo na obyczajową czy refleksyjną i wreszcie poli
tyczną nic najpierw nie wskazuje. 

Na malutkiej stacyjce w pewnej wsi na Kaszubach wysiada 
młody mężczyzna. Jeszcze nie wiemy, kim jest i po co tutaj 
przyjechał. Okolica jest mu jednak znana. To dobrze znane mu 
strony, chociaż pochodzi z Kociewia. Tu jednak już od wielu lat 
spędza urlop. Teraz musi przejeść sześć kilometrów, by dotrzeć 
do celu. Corocznie o tej porze odpoczywa w domu swego przy
jaciela, który wtenczas wyjeżdża z żoną na wczasy. Tym razem 
Paweł ma szczęście - na szosie udaje mu się zatrzymać samo
chód - i zanim minie jedna z ostatnich jesiennych burz, w miłym 
towarzystwie trafia do wsi. 

Gdyby to zdarzenie, które jest tu udanym zawiązaniem ak
cji, pozostawić własnemu biegowi, mielibyśmy jeszcze jeden 
romans, jeszcze jedną powieść o miłości dwojga spotykających 
się przypadkiem młodych ludzi. Ale chociaż on i ona wkrótce 
trafią na siebie znowu, a przy tym szczęśliwym dla obojga 
zbiegiem okoliczności uda im się wspólnie zamieszkać, to po
wieść nabierze zupełnie innych walorów, a wątek miłosny zej
dzie na plan dalszy, zyskując ostatecznie funkcję tła. Stanie się 
tak za sprawą przypadkowo wysłuchanego przez Pawła na
grania przywiezionego przez piękną i pociągającą go swymi 
wdziękami, co autor zdradza subtelną acz konsekwentną nar
racją, dziennikarkę Polskiego Radia o wcale nieromantycznym 
imieniu Janina. 

Fragment wysłuchanej przez Pawła audycji tworzonej przez 
wspomnianą dziennikarkę, kiedy ta bierze akurat kąpiel, zapo
wiada nowy, niż można lub chciałoby się przewidzieć, wątek 
powieści. Zresztą dopiero teraz, aby nas tym bardziej zacieka
wić, możemy się zorientować z odtwarzanego ukradkiem, bo 
podczas nieobecności dziewczyny, nagranego przez nią słucho
wiska, że dzieje się to być może w kaszubskim Wielu, gdzie 
urodził się Hieronim Derdowski, mieszkał Wicek Rogala i był 
proboszczem ks. Józef Wrycza. Odtąd następuje wiele perype
tii inicjowanych i kreowanych przez tę, która pierwotnie zda
wała się być tylko przygodną jego towarzyszką. Odtąd ich role 
się zmieniają i teraz ona okazuje się wiodącą postacią, chociaż to 
za jego sprawą i wokół niego będzie działa się akcja tej powieści. 
I to nawet wtenczas, kiedy zechcą sobie odpowiedzieć na pyta
nie, dlaczego ta audycja nie zyskała pozwolenia na emisję. 

Z romansu wyłania się teraz utwór nasycony treściami hi
storycznymi, kiedy to Paweł i Janina poczynają się interesować 
działaniem Gryfa Pomorskiego, i wreszcie im współczesnymi 
i politycznymi zarazem wypadkami, jeżeli ta przypadkowo na
potkana dziewczyna dowie się o tragedii Pawła w gdańskim 
grudniu 1970 roku. Czas wojny, splatający się z niedawną prze
szłością, a tak naprawdę to ze współczesnością, czyni ten utwór 
wieloznacznym i ciągle aktualnym. A przy tym czyta się to 
wszystko z narastającym zainteresowaniem, co dowodzi doj
rzałości pisarskiej autora i umiejętnego przezeń podawania wąt
ków: miłosnego, historycznego i politycznego, i to wedle dosko
nale wyważonych proporcji. A przy tym arkadia kaszubskich 
Zaborów, konkretnie zaś Wiela, czy kaszubsko-kociewskiego 
pogranicza, dodaje temu wszystkiemu uroku i tajemniczego pięk
na, i to głównie za sprawą jesiennego październikowego nieba, 
leśnych krajobrazów i jeziora, opowiadanego tu dość często i wi
dzianego podobnie jak poprzednio z takiej perspektywy, jakby 
czynił to artysta pędzla i pióra zarazem: 

Paweł też odczuł narastający chłód idący od wody. Poruszył 
wiosłami, łódź zakołysała się lekko. Kiedy wypłynęli z zatoczki, 
kilkoma ruchami prawej ręki skierował ją w stronę zachodu. Za 
plecami pozostała krwista powłoka chmur. Chyba dopiero teraz 
Janina zauważyła ten widok, bo ściągnęła brwi jakby ją przera
ził. Ależ czasem twarz jej łagodniała. Paweł odwrócił się: czer
wień ułożona w kilku warstwach wsiąkała w granatowe brzegi 
chmur, zamieniając je w fioletowe strzępy. Teraz zrozumiał 
wyraz twarzy swojej towarzyszki - trudno uwierzyć, że jedno 
pochylenie dnia może skupić na niewielkim obszarze niskiego 
nieba aż tyle kolorów, przejrzystych, naświetlonych odstępującą 
lecz zawsze jeszcze obecną jasnością, (s. 67). 

Podobnie, jak w wydanej przed sześcioma laty powieści 
„Powrót do miejsc pamiętanych", Landowski umiejętnie miksu
je tu literacką fikcję z treściami paradokumentarnej audycji Jani
ny o Gryfie Pomorskim i wspomnieniami uczestników i świad
ków tamtych okupacyjnych wydarzeń, co daje ciekawe efekty 
artystyczne. Pawłowi trzeba było poznać kłopoty Janiny z au
dycją o tej organizacji, by zapalić się przy tej okazji do rekon
strukcji okupacyjnych zmagań mieszkańców Pomorza z Niem
cami. Będą więc wspólnie wędrować i nagrywać wysupłane 
z pamięci relacje o tamtych czasach, co budzi i taką myśl, że nie 
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zawsze najlepiej pamiętana jest ta chwila, która niegdyś mogła być 
najważniejsza. Niejednokrotnie tylko okruch z opowiadanych 
zdarzeń może skupić niczym w soczewce całą prawdę, bowiem 
całe zwierciadło odbija tylko bezkrytyczny jej obraz. 

Pomiędzy te wędrówki i wywiady wplata tu jeszcze autor, 
podaną w onirycznej konwencji i słusznie wywołaną skojarze
niem, szpitalną opowieść Pawła, jak to trafił na salę postrzelony 
podczas grudniowej demonstracji i jak to zakochał się w Natalii, 
która nim się opiekowała. Tworzy to tutaj nowy wątek, który to 
jawiąc się to zanikając, zyskuje dynamikę sennego marzenia 
i wzbogaca psychodramę Pawła. Jeżeli natomiast nie za wiele 
mówi się tu po kaszubsku czy kociewsku, to odpowiada to 
realiom ówczesnej sytuacji, bo przecież wtenczas nie każdy 
miał odwagę rozmawiać językiem swoich ojców, i to jeszcze 
podczas radiowego wywiadu z obcymi. 

Zaś gwoli podsumowania warto pamiętać, że w tej po
wieści wątek miłosny doskonale wplata się w jesienny czas 
i pejzaż, czyniąc wielce subtelną aurę erotycznych doznań, 
umiejących mile pobudzić wyobraźnię odbiorcy, i to jesz
cze przy muzyce poważnej w tle - słyszanej nie tylko w re
alizowanym słuchowiska, ale i rzeczywiście przy rozmy
ślaniach bohatera o ich pożegnaniu, kiedy to dźwięk stapia 

CT7 j—p V? prowadzenia do promocji „Albumu Tczewskie-
\ V A V / g o 1945-2000. Początek i Koniec" dokonał jego 

\J\J pomysłodawca i autor, Józef Golicki. Przypo
mniał, iż pięć poprzednich albumów poświęconych było 
minionemu okresowi 1900-1945. Szósty, składający się 
z dwóch niezwykle różnych części, dotyczy czasów nam 
niezwykle bliskich, bowiem ostatniego półwiecza. W jego 
ramach autor świadomie skoncentrował się na wydarze
niach dwóch granicznych dat, a mianowicie 1945 i 1980. 
Wyraziście i przekonywująco pokazał obrazy dwóch róż
norakich grup ludzi, z podstawowymi informacjami opiso
wymi, z których jedni doprowadzili do powstania tzw. wła
dzy ludowej, a inni do upadku PRL. J. Golicki nie ukrywał, 
że i tym razem podjął się wysiłku ogromnego, dodajmy 
z udanym skutkiem. Trzeba było wiele czasu spędzić w Ar
chiwum Państwowym w Gdańsku, a z drugiej strony żmud
nie spisywać relacje i wspomnienia działaczy „Solidarno
ści". Udało się zgromadzić podstawowe źródła archiwalne 
ilustrujące narodziny systemu realnego socjalizmu. J. Go
licki nie ukrywał też zaskoczenia, że przy prezentacji pano
ramy tczewskiej „Solidarności" zachowało się, wbrew po
zorom, „bardzo mało" dokumentów. 

Jako recenzent „Albumu Tczewskiego 1945-1980. 
Początek i Koniec" przekonałem się, iż nie da się zrozumieć 
współczesnych dziejów Tczewa bez tej publikacji. Nie da 
się również docenić roli i znaczenia ruchu „Solidarności" 
w „Grodzie Sambora", bez uważnego i starannego przestu
diowania tego albumu. 

Część pierwsza „Albumu Tczewskiego" zatytułowana 
„Początek", przedstawia w formie oryginalnych obrazów I 

się tu z barwą i słowem. Taki synkretyzm rzeczywiście za
stanawia i budzi wiele refleksji: 

Siedział w fotelu z rękoma splecionymi na karku i słuchał. 
Zastanawiał się, do kogo należały te melodyjne frazy niemal 
sprzed trzystu lat: Corelli, Vivaldi, a może jednak Bach? Te mu
zykę najbardziej lubił. Lekką, powiewną, zdolną wtopić się 
w każdą porę dnia, porę roku. Tak samo szlachetnie i uspokaja
jąco brzmiała w letni poranek czy deszczowy wieczór paździer
nika. Taki sam, jaki czaił się teraz za oknem. Wydawało mu 
się, że ta barokowa muzyka wydobywana spod smyczków, 
wypływająca z fletów i obojów powoduje, że nawet chłód jest 
kolorem, a dawno nieobecne słońce potrafi rozjaśnić gdzieś ty
siące kilometrów stąd kraniec jesiennego lasu. Dźwięki wytwa
rzały obrazy w ciepłych kolorach, przesuwały się jakieś czerwie
nie, ochry, żółcie... (s. 120). 

Ponadto umiejętne i oryginalne staje się tu wpisywanie w ak
cję wojennej przeszłości i politycznej teraźniejszości, przy czym 
kojarzenie literackiej prozy ze scenariuszem radiowej audycji 
z dramatem też ma wiele wspólnego, co nie pozwala zapomnieć, 
że Landowski niegdyś zajmował się reżyserką, a w latach sześć
dziesiątych stworzył i prowadził w Tczewie literacką scenę „Pro
pozycje". Zresztą najlepiej tego dowodzą fragmenty scenariusza 

instalowanie się tzw. władzy ludowej w naszym mieście. 
Mamy okazję poznać tutaj styl i motywy funkcjonowania 
radzieckich organów władzy wojskowej. Niestety, po wy
zwoleniu Tczewa, żołnierze radzieccy dopuszczali się gwał
tów i grabieży na ludności oraz dewastacji majątku. Ich 
dowódcy mówili im, że „wojują już w Germanii i mogą robić, 
co chcą". Konsekwencje takiej „filozofii zwycięzców" były 
często tragiczne dla miejscowych mieszkańców. Zapewne 
najbardziej dotkliwe były jednak deportacje Polaków z te
renu powiatu tczewskiego w głąb ZSRR. Objęły one, jak 
ustalił J. Golicki, co najmniej 700 osób. Później jeden z ów
czesnych komendantów radzieckich, niejaki Tiszczenko, 
został w 1970 roku ...honorowym obywatelem Tczewa. „Po
czątek" albumu dokumentuje także powstawanie i rozwój 
partii politycznych w naszym mieście. Okazało się, że wła
śnie w Tczewie działała najliczniejsza w woj. gdańskim or
ganizacja PSL, mająca znamiona ruchu patriotycznego 
o charakterze ogólnonarodowym. Na kartach „Albumu 
Tczewskiego" możemy także prześledzić funkcjonowanie 
pierwszych ekip władzy miejskiej i powiatowej (1945-1946), 
wywodzącej się z PPR i PPS. Album eksponuje także zjawi
ska kulturowe tej pogmatwanej i złożonej epoki. Warto przy 
okazji zauważyć, jak nieocenionym kronikarzem tamtych 
trudnych czasów był Józef Dylkiewicz. 

Druga część „Albumu Tczewskiego", znacznie obszer
niejsza, zatytułowana „Koniec", prezentuje obrazami i szer
szymi opisami narodziny „Solidarności" w Tczewie, jej he
roiczne opór w stanie wojennym oraz odbudowę w 1988 
roku. Podstawa źródłowa obejmuje dokumenty, wspomnie-

I' nia i relacje aż 33 osób. Wysiłek to rzeczywiście imponują 

JAN KULAS 

Album Tczewski 1945-2000. Początek i Koniec 
27 stycznia 2006 roku w Tczewskim Domu Kultury odbyła się uroczysta promocja publikacji „Album Tczewski 

1945-2000. Początek i Koniec". Znany regionalista, animator kultury Józef Golicki, przygotował oraz wydał szósty 
już z kolei album poświecony dziejom Tczewa i jego mieszkańców. Niewątpliwie album ten ma istotne znaczenie dla 
tożsamości i świadomości współczesnych tczewian. „Album Tczewski" poświadcza, że historia wciąż może być 
nauczycielką życia. 
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radiowego słuchowiska, które co raz wpisują się w powieściową 
akcję. Interesujący jest przy tym słusznie ostrożny dyskurs o Gry
fie, którego sytuacja jeszcze do obecnych czasów nie została w pełni 
rozwikłana. Natomiast z kwestii artystycznych warto przyjrzeć się 
tutaj ciekawym symbolom, jak chociażby temu latawcowi (s. 125) 
czy owej dzikiej jabłoni (s. 139), której owoc za tytuł tu posłużył. 
I wreszcie temu mitycznemu rozstaniu zakochanych, które zda się 
przypominać sytuację Orfeusza i Eurydyki, chociaż niejako a re-
bours, bo ona za nim nie pójdzie, a odjedzie, a wtenczas on za nią 
się obejrzy, skazując siebie na samotność. A wtedy rzeczywiście 
mogło się to zdać Pawłowi, że zaczyna wszystko od początku, bo 
Zawsze przyjeżdżał tu autobusem lub szedł pieszo z kolejowego 
przystanku. Teraz też autobus wiózł go jakby w pierwszy dzień 
jesiennego urlopu (s. 143). 

I to byłoby tyle, a reszta należy do odbiorcy, któremu prze
cież trzeba zostawić jak najwięcej możliwości na wczucie się 
w sytuację bohaterów tej powieści, która z racji tytułu z rajem 
będzie miała cokolwiek wspólnego, chociaż to nie ona pierwsza 
skosztuje rajskie jabłko, którego cierpki smak też ostatecznie 
pozna. Lecz jeżeli nawet on do tego ją zachęci, to na tym trzeba 
skończyć te skojarzenia z biblijnym mitem, bo wkroczymy na 
niebezpieczny teren nadinterpretacji. 

Roman Landowski, Cierpki smak rajskiego jabłka, Wydawnictwo 
„Marpress" Gdańsk 2005, form. 14,5 x 20,5 cm, s. 146. 

Roman Landowski 

CIERPKI SMAK 
rajskiego jabłka 
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marpress 

prześladowaniom". Dramaty rodzinne i środowisko
we wywołała przymusowa emigracja. Ostatnie stron
ny tego bezcennego albumu ujawniają odrodzenie 
„Solidarności" już na początku 1989 roku. Tczew
ska „Solidarność" odbudowywała się na wiele tygo
dni przed podpisaniem porozumień „okrągłego sto
łu". Działo się to w salkach katechetycznych przy 
kaplicy na Suchostrzygach, u kapelana „Solidarno
ści", księdza proboszcza Stanisława Cieniewicza. 
Z pewnym poczuciem dumy należy zauważyć, że ów
cześni tczewianie, w przełomowym roku 1989, nie 
czekali na dar wolności z góry, ale sami po prostu 
wolność sobie organizowali. 

Obecny na promocji prezydent Tczewa, Zenon 
Odya, pogratulował J. Golickiemu kolejnego dzieła 
wydawniczego. Podkreślił zainteresowanie obecnych 
władz samorządowych pielęgnowaniem historii i tra
dycji Tczewa. Prezydent Tczewa poparł także pomysł 
przygotowania i wydania siódmego „Albumu Tczew
skiego" poświeconego odbudowie i rozwojowi de
mokracji lokalnej. Inicjatywa ta, jak można było za
obserwować, spotkała się również z przychylnością 
obecnej na promocji grupy radnych. 

Puentując jednym zdaniem, „Album Tczewski 
1945-2000. Początek i Koniec", należy nie tylko 
uważnie przejrzeć i przeczytać, ale nade wszystko 
przemyśleć i zadumać się nad różnorakimi i bogaty
mi losami naszej „Małej Ojczyzny". Należy także 
wyrazić nadzieję, że album ten trafi do każdej samo
rządowej szkoły oraz do wszystkich zainteresowa
nych najnowszymi dziejami. Wciąż bowiem historia 
i tradycja może być nauczycielką życia. 

Józef Golicki, Album Tczewski 1945-2000. Początek i Koniec, Gazeta Rekla
mowa, Agencja Impresaryjna „Pop & Art", 2005/2006, form. 24,5 x 26,5 cm, 
s. 104, opr. tw. 
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CZARNA WODA 
GNIEW 
NOWE 
PELPLIN 
SKARSZEWY 
SKÓRCZ 
STAROGARD GD. 
ŚWIECIE 
TCZEW 

BOBOWO 
DRAGACZ 
DRZYCIM 
JEŻEWO 
KALISKA 
LUBICHOWO 
MORZESZCZYN 
OSIE 
OSIECZNA 
OSIEK 
SMĘTOWO 
SUBKOWY 
WARLUBIE 
ZBLEWO 

W następnym numerze 
między innymi: 

Tczew lat międzywojennych Krzysztofa Kowalkowskiego 

Tragedia na przełomie Joachima Flisikowskiego 

Wódz Z GoSZyna Andrzeja Wędzika 
z cyklu Pradzieje Kociewia 

Periodyk promujący Kociewie Katarzyny Nenring 

Juwenilia Poetyckie 2006 Romana Landowskiego 

Fot. Janusz L 

GMINY POGRANICZNE 


