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Od redalcfo^a 

Kwestia przyzwyczajenia 

Przysłowie mówi, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Jest taką formą 
pamięci, która powoduje automatyczne wykonywanie wyuczonych lub przez dłuż
szy czas wpajanych reakcji. Kto o tym wie, będzie uporczywie poddawał ludziom 
określone pojęcia aż do skutku, gdzie w skrajnym wypadku czarne stanie się białym 
lub odwrotnie. Tak stosowany terror psychologiczny, wzmacniany propagandą me
diów, może w głowach zamieszać całemu społeczeństwu. 

Obywatele obecnej RP, nawet ci tylko pobieżnie interesujący się życiem politycz
nym, przywykli już do różnych niespodzianek na szczytach władzy. A afer jest tyle 
- od finansowych do rozporkowych - że stały się niemal codziennością. Ludzie na
uczyli się już odwrotnie kojarzyć - gdy słyszą o wzroście gospodarczym, to wiedzą, 
że nastąpi droższe życie. 

I ciągle uczestniczymy w jakiejś wojnie, oprócz tej szlachetnej w Iraku. Po wojnie 
na teczki zaczęły się potyczki na raporty. Przy okazji zatarły się różnice między tym, 
co tajne a co jest jawne. Pilnie strzeżone tajemnice wyciekają z samego źródła do 
nieporządanych miejsc i osób. 

Każde środowisko tworzy własne prawo i wymierza swoją sprawiedliwość. Na 
każdy temat można powołać odrębną komisję do spraw..., której efekty są warte 
„funta kłaków". 

Porobiło się ciekawie, śmiesznie, ale niekiedy i strasznie. Ale ludzie już przywykli 
- widocznie tak musi być. Taka to już uroda tej nowej Polski, gdzie normą stało się 
lekceważenie społeczeństwa, a piękne słowa stały się jedynie wyznacznikami par
tyjnych nazw. 

Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. No, i koniecznie należy posiąść umie
jętność rozróżnienia prawdy od głupoty. 

(UAMMM )UDU^JJ^/>^F 
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JAN KULAS 

Tczewianin Roku 
Miasto Tczew jest największym na Kociewiu. Od wielu już lat władze samorządowe „Gro

du Sambora" nagradzają najwybitniejszych obywateli za coroczne konkretne dokonania. 
Najwyższym i szczególnie cenionym uznaniem jest tytuł „Tczewianina Roku". Prezydent 
Tczewa ogłosił laureatem za rok 2006 Józefa Golickiego. Wiele wskazuje na to, iż jest to traf
na i dobrze uzasadniona decyzja. 

Tytuł Tczewianina Roku ma swoją wysoką markę i no
bilituje laureata. Należy podkreślić, iż kandydatów 
zgłaszają organizacje pozarządowe lub zorganizowa

ne grupy obywateli. Jednak ostateczna decyzja pozostaje 
w ręku Prezydenta Miasta. Za miniony 2006 rok zgłoszono 
kilka dużych, można rzec wybitnych indywidualności. Na 
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 stycz
nia 2007 roku, prezydent Zenon Odya, wydał swój werdykt. 
Ogłosił, iż Tczewianinem Roku został uhonorowany Józef 
Golicki. Decyzja ta spotkała się z licznymi brawami i uzna
niem publiczności. Jednak niektórzy lokalni decydenci wy
dawali się być nią zaskoczeni. Na swój sposób zasadnie, 
bowiem J. Golicki nie zalicza się do „ulubieńców" lokalnej 
władzy. Ma nie tylko duży dorobek twórczy, ale również 
wyraziste i zdecydowane poglądy. Być może dla niektórych 
są one nawet kontrowersyjne. 

Wiele lat pracy dla tczewskiej kultury 

Pod zgłoszeniem kandydatury J. Golickiego do tytułu Tcze
wianin Roku podpisało się aż 40 osób. W tej grupie od

najdujemy m.in. twórców kultury, nauczycieli oraz działaczy 
gospodarczych. Autorzy wniosku zwracają uwagę na długo
letni okres, bo liczący aż 30 lat jego społecznej aktywności na 
rzecz tczewskiej kultury i regionu kociewskiego oraz ekspo-
nująkonkretne dokonania w roku 2006. Wśród historycznych 
dokonań J. Golickiego wymieniono m.in. organizację ogól
nopolskiej imprezy „Kociewie w muzyce", zainicjowanie po
wołania Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Tczewa 
w czasach wielkiej „Solidarności" (1981), współorganizację 
I Kongresu Kociewskiego i I Kongresu Pomorskiego, organi
zację „Tczewskiej wiosny plastycznej" oraz Festiwalu Grze
gorza Ciechowskiego „In Memoriam". Przywołano także 
bogaty dorobek wydawniczy, najczęściej na własne ryzyko, 
jak na przykład sześć tomów „Albumu Tczewskiego", dwie 
części „Tczew w starej fotografii". Nie bez znaczenia było 
też pozyskanie funduszy zewnętrznych na rozbudowę bazy 
kulturalnej Tczewa, a konkretnie na rozbudowę i moderniza
cję Amfiteatru oraz budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Nie bez racji również podkreślono duży udział J. Golickiego 
w animowaniu organizacji pozarządowych. Bowiem przez 
ponad 9 lat był prezesem Towarzystwem Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, doprowadził też do założenia Tczewskiego To
warzystwa Kulturalnego „Brama", któremu następnie prze
wodził przez 5 lat. Niewątpliwie obie te organizacje współ
tworzą współczesny wizerunek kulturalny „Grodu Sambora". 
Mają też rację wnioskodawcy zwracając uwagę na wysoką 
aktywność J. Golickiego w zarządzie Stowarzyszenia Związ
ków i Organizacji „Kociewska Więźba". 

Tych i innych dokonań laureata można by naturalnie 
przywołać znacznie więcej, ale o przyznaniu szlachetnego 
tytułu Tczewianin Roku decyduje przede wszystkim realny 
i wymierny dorobek za miniony rok. Takie są bowiem żela
zne wymogi regulaminowe, od których nie ma odstępstwa. 
Z tej istotnej uwagi zacytuję dosłownie uzasadnienie wnio
sku o przyznanie tytułu Tczewianin Roku: 

Pragniemy przypomnieć, że w mijającym roku Józef 
Golicki opublikował swoją szóstą książką z cyklu ALBUM 
TCZEWSKIpt.: „Początek i koniec", zorganizował VFe
stiwal Grzegorza Ciechowskiego wraz z I Ogólnopolskim 
Konkursem Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, doprowa
dził do powstania Stowarzyszenia Twórców i Animatorów 
Kultury, przygotował wystawę retrospektywną znakomitego 
tczewskiego twórcy malarstwa naiwnego Bogdana Lesiń-
skiego, zainicjował wspólnie z Z. Wojtasiem Ogólnopolski 
Przegląd Małych Form „ Teatralia ". 

Wszystkie te racje i argumenty w pełni podzielił wło
darz miasta Tczewa Z. Odya. Nadto w swoim uzasadnieniu 
stwierdził dobitnie i celnie, iż J. Golicki poświęcił się dzia
łalności służącej dobru Tczewa jako bezkompromisowy orę
downik nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i przedsię
wzięć z zakresu kultury. W przekonaniu Prezydenta Tczewa 
Tczewianin Roku 2006 przyczynił się do zwiększenia roli 
i znaczenia miasta Tczewa na mapie Pomorza i Polski. 

Jak go postrzegają 

Przyznanie tytułu „Tczewianina Roku" stało się wyda
rzeniem kulturalnym i społecznym. Oto bowiem uznany 

twórca po wielu latach żmudnej pracy uzyskuje najwyższe 
wyróżnienie Prezydenta Tczewa. A jak powiedział sam lau
reat: Tczew jest moją pasją. Warto więc poznać motywację 
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i cele działania J. Golickiego. Mówi otwarcie i prostolinij
nie: dzięki działaniom, które podejmuję, moim publikacjom, 
chcę zachować to, co świadczy o wyjątkowości, uroku i nie
powtarzalności Tczewa. Cóż, trzeba mieć nadzieję, iż Tczew 
będzie miał więcej takich animatorów. Tacy obywatele są 
kapitałem rozwoju miasta! 

Aby zachować umiar i różnorodność opinii zwróciłem 
się do kilku publicznych osób o zabranie głosu. Zapytałem 
krótko o opinię na temat Tczewianina Roku, J. Golickiego. 
Nie zawsze było to łatwe. Bowiem duże indywidualności 
wyzwalają różnorakie emocje i oceny. Nie ukrywam, iż 
dwóch znanych działaczy poprosiło o zwolnienie z odpo
wiedzi. Tym bardziej warto odnotować opinie trzech, jak 
sądzę miarodajnych obywateli Tczewa. Radny i prezes Od
działu Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Tczewie, Krzysztof Korda nie miał wątpliwości, iż jest to 
bardzo słuszna decyzja. Podziwia pasję, talent i wytrwałość 
J. Golickiego przy wydawaniu kolejnych tomów „Albumu 
Tczewskiego". Wysoko sobie ceni organizację tak znaczą
cych imprez jak Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, czy 
też „Teatralia". W przekonaniu Aleksandry Krzemińskiej, 
znanej nauczycielki i wychowawcy młodzieży w I LO, na 
polu kultury J. Golicki jest postacią bardzo znaczącą. Po 
prostu, stwierdza, dużo robi dla naszego miasta. Znany jest 
jego dorobek z Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej 
i w Tczewskim Towarzystwie Kulturalnym „Brama ". Impo
nuje mi także, że z taką konsekwencją i uporem organizuje 
Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, niejednokrotnie do
kładając do tego przedsięwzięcia z własnej kieszeni. 

Bardzo mi też zależało na pozyskaniu opinii Jerzego 
Kubickiego, wybitnego kapelmistrza Harcerskiej Orkie
stry Dętej oraz Honorowego Obywatela Miasta Tcze
wa. Z głębokim przekonaniem stwierdził on, że wybór 
Tczewianina Roku był jak najbardziej słuszny. Na niwie 
kulturalnej J. Golicki od wielu lat ma uznany dorobek. 
Współtworzył kulturę naszego miasta w największych or
ganizacjach społecznych. Na niemniejszą uwagę zasługu
je jego firma wydawnicza. Nie da się przecenić wydanych 
sześciu tomów „Albumu Tczewskiego ", a zapewne docze
kamy się i siódmego. 

Z rodziną 

Józef Golicki ponad ćwierć wieku współtworzy kulturę 
miasta Tczewa i regionu kociewskiego. Ma bliskie sobie 

środowisko i wielu oddanych przyjaciół. Pamiętał o nich, gdy 
odbierał wyróżnienie. Nie ukrywał również osoby i roli swo
jej żony, Reginy Jeszke-Golickiej, uczestniczącej w przygo
towywaniu większości projektów. Warto dodać, iż Regina 
z wykształcenia i pasji jest artystką-plastykiem, jak również 
malarką. Na zapytanie wprost o ocenę roli żony w jego twór
czości, odpowiada z uśmiechem i przekonaniem: wspiera 
i pracuje razem ze mną i jest współtwórcą moich sukcesów] 

Rodzina w życiu J. Golickiego i jego twórczości od
grywa przemożną rolę. Nie przypadkiem też w „Albumach 
Tczewskich" pokazuje dzieje naszego miasta przez losy 
jego mieszkańców, rodzin i instytucji. 

Można i trzeba pogratulować Tczewianinowi Roku, jak 
również Prezydentowi Tczewa, Z. Odyi trafnego i społecz
nie uzasadnionego wyboru. 

Na zakończenie należy dodać, że J. Golicki, skończył 
w zeszłym roku 50 lat. Dla mężczyzny i twórcy to poniekąd 
najlepsze lata. Zapewne z pasji i wewnętrznej potrzeby, jak 
sam o sobie mówi, powstanie jeszcze niejedno udane przed
sięwzięcie wzbogacające kulturę Tczewa i Kociewia. 

Prezentujemy Czytelnikom kontynuację dziejów 
nowskiej fabryki mebli. Część wprowadzająca 
była drukowana w „KMR" nr 2 (53) 2006 r. na 
str. 34-38. 

ZENON GURBADA 

Pomorskie fabryki 
mebli w Nowem 

1945-1992 

Tradycje przemysłowe Nowego nie są zbyt od
ległe. Sięgają, w zasadzie, drugiej połowy XIX wie
ku i rozwinęły się na bazie miejscowych warunków 
surowcowych oraz potrzeb społecznych regionu 
pomorskiego. Stolarstwo w tym czasie wykształciło 
się i zaczęło przodować w rozwoju miasta. Dlatego 
Nowe zyskało przydomek miasta stolarzy. W okre
sie międzywojennym było czynnych około 90 war
sztatów stolarskich, z których blisko 40 całkowicie 
zmechanizowanych. Zatrudnienie wynosiło ok. 900 
czeladników, a wytwarzany asortyment obejmował 
najczęściej meble stylowe, sypialnie, komplety sto
łowe i gabinety. Urządzane targi meblowe w okresie 
letnim 1938 roku odwiedziło ok. 15 tysięcy zwie
dzających i kupców. Wystawiano blisko sto pokoi, 
od najskromniejszych do wykwintnych. Wielkość 
rocznej produkcji oceniano na 10 tysięcy kompletów, 
a ponadto wytwarzano również komplety kuchen
ne. Większość mebli była wysyłana do Gdańska i na 
Śląsk, a stamtąd trafiała do zagranicznych odbiorów. 
Drugie targi odbyły się następnego roku, a potem 
wojna przerwała dalszy rozwój meblarstwa. 

Wyzwolenie i 1945 rok 

v-Jfensywa styczniowa przyniosła Nowemu wyzwolenie 
dopiero 19 lutego. Ciężkie walki zostały okupione życiem 
650. żołnierzy radzieckich, a miasto w 42 % legło w gru
zach. Po ich zakończeniu powracająjego mieszkańcy - Po
lacy. Dlatego z zapałem i poświęceniem podejmują dzieło 
odbudowy zniszczeń i tworzenie nowego porządku społecz
nego. Postawiono na rozwój meblarstwa. W budynku przy 
ul. Nowej 2 rozpoczyna działalność delegatura Wydziału 
Przemysłowego w Świeciu, kierowana przez pełnomocnika 
rządu. Dnia 20 marca przybywa przedstawiciel władz cen
tralnych - Henryk Gasparski, który przejmuje koordynację 
prac organizacyjnych, związanych z tworzeniem przedsię
biorstwa. W pierwszym rzędzie zabezpieczano opuszczo
nych 15 poniemieckich stolarń i ustanowiono powierników, 
którzy inwentaryzowali mienie, przyjmowali do pracy zgła
szających się stolarzy oraz organizowali pracę. Wykańczano 
rozpoczętą produkcję oraz rozwinięto usługi na rzecz odbu
dowy zniszczeń wojennych. 
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WARSZTATY PACHNĄCE DREWN 

Państwowe Zjednoczone Zakłady Stolarskie 

" o d kierownictwem Henryka Gasparskiego organizowa
ne przedsiębiorstwo w dniu 15 czerwca przybrało nazwę 
Państwowe Zjednoczone Zakłady Stolarskie i podlegało 
Zjednoczeniu Przemysłu Drzewnego Okręgu Północnego 
w Gdańsku-Wrzeszczu. W sierpniu zatrudniono 104 pra
cowników, w tym 6 biurowych i rozpoczęła się produkcja 
mebli na rynek krajowy. Były to głównie sypialnie, pokoje 
stołowe, gabinety i meble biurowe. Jednym z pierwszych 
klientów był Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi, zle
cający wykonanie mebli biurowych. Organizacja pracy nie 
różniła się od metod rzemieślniczych, lecz kompleksowe 
sterowanie pracą 15 warsztatów pozwoliło na wprowadze
nie pewnego stopnia specjalizacji. 

Przedsiębiorstwo rozwijało się. Przybywali z niewoli 
oraz zdemobilizowani uczestnicy wojny, by podjąć pracę. 
Wielu powracało w rodzinne strony z zagranicy. Rok 1945 
zamknięto zatrudnieniem 196 pracowników, w tym 13 umy
słowych, a wykonana produkcja wynosiła 4.120 tysięcy zł, 
co stanowiło równowartość 280 tysięcy zł liczonych we
dług cen z 1937 roku. W 1946 roku wykonano 1100 kpi. 
sypialnianych na eksport i 50 na kraj, 80 gabinetów, 15 kpi. 
stołowych, 40 kpi. kuchennych, 1000 biurek, 60 stołów biu
rowych i 100 szaf biurowych. Dla lepszego zaopatrzenia 
pracowników w żywność kierownictwo przedsiębiorstwa 
przejęło w użytkowanie gospodarstwo rolne oraz otworzyło 
w Rynku własny sklep spożywczy, w którym również wy
dawano przydziały z UNRA. 

Nastąpił dalszy rozwój przedsiębiorstwa i na koniec 
grudnia 1946 roku zatrudnienie wynosiło 318 pracowników, 
w tym 27 umysłowych, a ponadto szkolono 45 uczniów. 
Zrealizowano produkcję według cen fabrycznych wartości 
46.250 tys. zł, a liczonych według cen z 1937 w wysokości 
1.051.980 zł. Na wyliczoną kwotę złożył się następujący 
asortyment: 810 kpi. sypialnianych na eksport i 108 na kraj, 
83 gabinety, 37 kpi. kuchennych, 21 kpi. stołowych, 1236 
biurek, 772 szafy, 1076 stołów, 486 stolików, 92 tapczany 
oraz 1387 mebli pojedynczych i różnego sprzętu. Zużyto 
przy tym 47.335 KWh energii elektrycznej, a załodze wy
płacono 14.748 tys. zł poborów. 

Specjalnością produkcyjną przedsiębiorstwa w okresie 
planu 3-letniego (1947-1949) były sypialnie i pokoje sto
łowe, wykończone na wysoki połysk z przeznaczeniem 
na eksport i rynek krajowy oraz meble biurowe i kuchen
ne. W okresie tym wprowadzono specjalizację w zakresie 
produkcji potokowej oraz nastawiono się na rozwój ruchu 
współzawodnictwa pracy i racjonalizatorstwo. 

Przedsiębiorstwo dalszy rozwój planuje realizować 
poprzez inwestycje, co oznacza wybudowanie nowego 
obiektu fabrycznego. Wybór lokalizacji padł na tereny sta
nowiące własność Feliksa Derzewskiego. Na mocy aktu 
notarialnego, zawartego w Sądzie Grodzkim w Nowem 
fabryka przejmuje 32.961 metrów kwadratowych gruntów 
położonych przy torze kolejowym, z przeznaczeniem pod 
inwestycję. 

Uregulowano również własność prawną warsztatów 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Na podstawie orze
czenia Ministra Przemysłu i Handlu nr 21 z 12 lutego 1948 
roku (lp. 567) ogłoszonego w Monitorze Polskim nr 44, 
poz. 221 nieruchomości poniemieckie przeszły na własność 
Skarbu Państwa. 

W 1947 roku jednostka nadrzędna przenosi się do So
potu, a od następnego roku przedsiębiorstwa jej podporząd
kowane otrzymują jednolitą nazwę: Pomorskie Zakłady 
Przemysłu Drzewnego Przedsiębiorstwo Wyodrębnione. 
W podtytule, w zależności od siedziby przedsiębiorstwa, 
dodaje się kolejny numer. Tak więc Państwowe Zjednoczo
ne Zakłady Stolarskie zostały przekształcone w Zakład nr 8. 
Henryk Gasparski, założyciel i pierwszy dyrektor, kierował 
przedsiębiorstwem do 31 grudnia 1948 roku. Od nowego 
roku dyrektorem został Alojzy Wendorff, dotychczasowy 
naczelny inżynier. W tym czasie biura przedsiębiorstwa 
przeniesiono do budynku przy ul. Sądowej 13 (obec. Byd
goskiej), a część kadry pracowniczej oddelegowano do 
Słupska i Koszalina w celu organizacji produkcji meblar
skiej w tworzonych tam zakładach pracy. 

Zadania produkcyjne ustalone na okres planu 3-letniego 
wynosiły 287.164 tys. zł i zrealizowano je do 1 września 
1949 roku. Do końca roku wyprodukowano jeszcze meb
li za 107.789 tys. zł przy zatrudnieniu 407 pracowników, 
w tym 37 umysłowych. 
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IĄCE DREWNEM 

Nowieńskie Fabryki Mebli 

L/kres realizacji planu 6-letniego (1950-1955) charaktery
zował się rozszerzonym asortymentem produkcyjnym. Wy
konywano kpi. kombinowane typ 1302 „Meli" sypialnie typ 
1105, gabinety typ 1203 „Gdynia", tapczany typ 401 i 404 
z przystawką, szafki nocne typ 801 i 802, stoliki pod radio 
typ 606, stoły biurowe typ 7809, szafy typ 101 „Nowe" oraz 
biurka i szafy żaluzjowe. Według cen niezmiennych w ostat
nim roku planu uzyskano pięciokrotny wzrost produkcji, 
a według cen obowiązujących po 28.10.1950 roku wartość 
produkcji wynosiła 37.646 tys. zł przy stanie załogi 488 osób, 
w tym 58 umysłowych. Uzyskana wydajność pracy wynosiła 
101.077 zł na jednego robotnika grupy przemysłowej. 

Całość procesu produkcyjnego realizowano w 8 oddzia
łach i mimo trudności lokalowych oraz transportowych, wy
nikających z rozproszenia, wdrożono szereg zamierzeń tech
niczno-organizacyjnych. Scentralizowano obróbkę wstępną 
i składalnię oklein, wprowadzono płyty wiórowe w miejsce 
stolarskich, a także zainstalowano podgrzewane prasy hy
drauliczne i uzupełniono park maszynowy oraz zastosowa
no lakier nitrocelulozowy do wykańczania mebli. 

W 1950 roku przedsiębiorstwo przybrało nazwę No
wieńskie Zakłady Przemysłu Drzewnego, a w następnym 
roku, po rozwiązaniu Centralnego Zarządu Przemysłu Drzew
nego Okręgu Północnego weszło organizacyjnie w skład 
Centralnego Zarządu Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu 
i na mocy zarządzenia nr 247 Ministra Przemysłu Lekkiego 
przyjęło nazwę Nowieńskie Fabryki Mebli. 

Lata 1952 i 1953 charakteryzują się dobrymi wynikami 
techniczno-ekonomicznymi. Załoga we współzawodnictwie 
międzyzakładowym zajęło pierwsze miejsce zdobywając 
sztandar przechodni. 

Z dniem 31 października 1954 roku Alojzy Wendorff 
przeszedł na emeryturę, a dyrektorem został Franciszek 
Ziółkowski. 

Jednak dalszy wzrost produkcji w dotychczasowych wa
runkach był niemożliwy, a modernizacja starych warsztatów 
stała się nieopłacalna. Dojrzała sprawa budowy nowej fabryki 
ze środków przewidzianych na modernizację. Już w 1958 roku 

na przygotowane tereny wkroczyły maszyny budowlane. Po
łożono fundamenty pod hale produkcyjne, kotłownię z komi
nem, pomieszczenia warsztatowe dla oddziału mechaniczno-
elektrycznego oraz biurowiec i blok mieszkalny. 

Koniec 1958 roku przyniósł zmiany w zarządzaniu go
spodarką. Centralny Zarząd w Poznaniu został przekształ
cony w Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego, a w fabryce 
od 1 maja 1960 roku dyrektorem został mgr Bogusław Bo-
janowski. Budowa fabryki pochłonęła 50 min zł i trwała 
trzy lata. Pod koniec 1961 roku przeprowadzono się ze 
starych pomieszczeń do nowoczesnych hal wyposażonych 
w najnowocześniejsze urządzenia i maszyny pochodzące 
z importu zachodniego. Najwięcej zaciekawienia wzbudza 
jedyna w kraju, supernowoczesna linia lakiernicza „Web-
singer". Następnego roku, na uroczystość otwarcia fabryki 
przybył Roman Gesing - minister leśnictwa i przemysłu 
drzewnego. 

Fabryka ograniczyła ilość zakładów produkcyjnych do 
trzech, z których najpoważniejsze znaczenie posiadał nowo 
uruchomiony. Ponadto rozbudowano i zmodernizowano Za
kład nr 2 przy ul. 19-lutego (obec. Bydgoskiej) ukierunko
wując na produkcję eksportową do drugiego obszaru (rynki 
zachodnie) oraz tapicernię w Zakładzie nr 3 przy ul. Zduń
skiej. Ulicę prowadzącą do nowego zakładu nazwano Fa
bryczną i tu przeniesiono pracowników umysłowych, do 
nowego biurowca. 

Mgr Bogusław Bojanowski kierował fabryką do 31 mar
ca 1963 roku, a następnie został powołany do pracy w mi
nisterstwie. Od 1 kwietnia dyrektorem został Alfons Kraw
czyk, który na skutek choroby pracował tylko do 29 maja. 
Następnie obowiązki dyrektora pełnił Eugeniusz Lapke, 
a od 1 lipca 1964 roku mgr inż. Zbigniew Paluch. 

Plan produkcyjny 1963 roku wykonano w wysokości 
102 min zł. Dynamiczny wzrost produkcji charakteryzował 
następny rok. Wykonano produkcję wartości 154.202 tys. zł 
przy zatrudnieniu 998 pracowników, z których 410 przyjęto 
do pracy po uruchomieniu nowego zakładu. Uzyskana wydaj
ność pracy wynosiła 194.433 zł na jednego robotnika grupy 
przemysłowej. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 

XXVI Międzynarodowe Targi Poznańskie - czerwiec 1957 r. 
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EDMUND ZIELIŃSKI 

Z Wojciechem na twórczej drodze 

Wojciech Lesiński pochodził z rodziny o arty
stycznych zdolnościach. Ojciec był muzy
kiem, jego brat maluje na płótnie, a on sam 

pasjonował się malarstwem na szkle. Od kiedy parał się 
tą dziedziną sztuki - trudno mi powiedzieć. Pierwszy raz 
spotkałem Wojtka na warsztatach z malarstwa na szkle 
w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich, dnia 22 czerwca 
1989 roku, które prowadził dr Aleksander Błachowski z Mu
zeum Etnograficznego w Toruniu. Wojtek czuł się już bardzo 
pewnie na tych zajęciach, bowiem znał techniczną stronę ma
larstwa na szkle. Teraz, jak i pozostali słuchacze tych zajęć, 
dowiadywał się tajników tradycyjnego malarstwa na szkle. 
Był żywo tym wszystkim zainteresowany. Często prowadził 
dyskusję z wykładowcą na temat techniki malowania i kom
pozycji, co spodobało się panu Błachowskiemu. Kolejne 
warsztaty miały miejsce też we Wdzydzach dnia 7 listopada 
1989 roku we wtorek. Zawsze w tym samym składzie: Anna 
Basman, Wacława Poździk, Halina Krajnik, Józef Chełmow-
ski, Wojciech Lesiński i ja. Tu już dr Błachowski poprosił nas 
byśmy przygotowywali się do udziału w konkursie, jaki ogło
si muzeum w Toruniu. Czuliśmy się już dość pewnie w te
macie tradycyjnego malarstwa na szkle. Najpewniejszym był 
mój kolega Wojciech Lesiński. Pociągał pędzlem po szkle, 
bez drżenia ręki i tremy. Następne spotkanie w ustalonym 
składzie, do którego dołączyli jeszcze Zygmunt Bukowski 
i Zbigniew Stankowski, odbyło się w siedzibie Wojewódz
kiego Ośrodka Kultury przy ulicy Korzennej w Gdańsku. 
Tutaj dr A. Błachowski dokonał zakupu do zbiorów muzeal
nych naszych obrazków. Po trzy obrazki od każdego znalazły 
się w zbiorach toruńskiego muzeum. Dla twórcy to uznanie 
i nadzieja na dalsze zakupy. 

W czerwcu 1990 roku Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
w Wieżycy zorganizował kolejny plener dla twórców ludo
wych. Do udziału w nim został zaproszony również Wojciech 
Lesiński, jak i pozostali uczestnicy warsztatów malarstwa na 
szkle. Do tej pory byli tylko rzeźbiarze, malarze sztalugowi 
oraz hafciarki. Tym razem pojawiło się malarstwo na szkle 
oparte o starą tradycję, co wzbudziło ogólne zainteresowa
nie tą, jakby nową, dziedziną twórczości ludowej. Na za
kończenie pleneru odbył się wernisaż prac wykonanych na 
tym twórczym, dwutygodniowym spotkaniu. Wśród rzeźb, 
haftów i pięknych starych kaszubskich chat malowanych 
przez Alego Zwarę i Leona Bieszke, były obrazy na szkle 
przypominające dawne ludowe malarstwo na Kaszubach, 
z których najciekawsze były te spod pędzla Wojciecha Le-
sińskiego. Swoje dawne malowanie połączył z tradycyjnym, 
co znakomicie wyróżniało go wśród pozostałych obrazków 
na szkle. Wojtka obrazy są rozpoznawalne, co dla autora jest 
znaczącym osiągnięciem artystycznym. Tak samo przedsta
wiał się udział Wojtka w X plenerze w 1992 roku. 

Na kolejnym twórczym spotkaniu w Wieżycy Wojtek 
wymalował na szkle tylną ściankę w szopce bożonarodze
niowej, którą z mej inicjatywy wykonali wszyscy uczestnicy 
pleneru. Element malowany przez Wojtka posiada ornament 
kwiatowy, który jakby skupia w swym centralnym punkcie 
żłobek, nawiązując tym samym do prawidłowej kompo
zycji w malarstwie na szkle. Do Wieżycy przyjeżdżał Woj
tek jeszcze w 1993 i 1995 roku. Efektem jego uczestnictwa 
w plenerach jest kilkanaście obrazków pozostawionych do 
zbiorów Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. 
Jeszcze kilkakrotnie uczestniczył w warsztatach malarstwa na 
szkle prowadzonych przez dra A. Błachowskiego i to: 23 paź
dziernika 1990, 5 marca 1991 oraz 5 grudnia 1992 roku. 

Na zjeździe twórców ludowych w Wojewódzkim Ośrod
ku Kultury w Gdańsku w roku 1990 W. Lesiński otrzymał 
nagrodę pieniężną za osiągnięcia w malarstwie na szkle. 

Podczas mych odwiedzin u twórców ludowych Kociewia 
11 kwietnia 1991 roku, zawitałem również do Wojtka w to
warzystwie Krystyny Szałaśnej - etnograf. Najpierw byliśmy 
u Alojzego Dmochewicza w Gniewie, skąd pojechaliśmy do 
Tczewa. Wojtek mieszkał wówczas z mamą przy ulicy Sam
bora 15/16 - wejście od ul. Nowej. Stara czynszowa kamieni
ca, solidne drzwi wejściowe, schody i wejście do mieszkania. 
Przywitała nas starsza, elegancka pani, która po zapoznaniu się 
z celem naszej wizyty, uchyliła drzwi do pokoju Wojtka. We
szliśmy do pokoju. Stare meble, zapach farby olejnej zmiesza
nej z terpentyną i stół z rozłożonymi przyborami do malowania 
na szkle. Zastaliśmy Wojtka przy pracy. Rozmowa upłynęła 
w miłej atmosferze na tematy związane z malarstwem na szkle, 
przeplatana wątkami o swojej rodzinie. Wojtek w prezencie 
dał mi dłuta rzeźbiarskie. 20 czerwca 1991 roku spotkaliśmy 
się znowu. Krystyna Szałaśna, Stanisław Plata - rzeźbiarz, ja 
i kierowca WOK-owskiego „Poloneza" - Janusz Kuchiński, 
jechaliśmy do Torunia na otwarcie pokonkursowej wystawy 
„Sztuka ludowa Polski Północnej". Po drodze zabraliśmy 
Wojtka. W tym konkursie otrzymał I nagrodę w malarstwie na 
szkle, ja dostałem wyróżnienie, a Stasiu Plata miał na wysta
wie swoje rzeźby, co jest też formą pewnej nagrody. Wojtek 
był bardzo usatysfakcjonowany. Cieszyliśmy się razem z nim. 

Kolejny raz spotkałem się z Wojtkiem w Elblągu. Tam, 
w niedzielę dnia 21 lipca 1991 roku, w Państwowym Domu 
Dziecka przy ulicy Chrobrego 2, Towarzystwo Wspólnota 
Polska w Warszawie i Elbląski Ośrodek Kultury organizo
wało „Kurs Etnograficzny". Uczestnikami byli nasi rodacy 
z różnych stron świata, a Wojtek i ja prowadziliśmy zajęcia 
z malarstwa na szkle. Uczestniczyła również Jadwiga Hinc 
ze swoim haftem oraz jej syn Czesław z żoną, którzy wypla
tali koszyki. Byli polonusi z USA, Australii, Litwy, Biało
rusi, Rosji i innych państw. Od Jana z Chicago otrzymałem 
komplet dobrych pędzelków. 
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Od lewej: Wojciech Lesiński, Krystyna Szałaśna, 
Stanisław Plata, autor i Janusz Kuchiński 

Wojciech uczestniczy w Jarmarkach św. Dominika 
w Gdańsku, gdzie jego obrazki nie znajdowały nabywców. 
W III konkursie na sztukę ludową Kociewia, a wręczenie na
gród odbyło się dnia 9 października 1991 roku w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Tczewie, Wojciech Lesiński otrzy
mał I nagrodę w malarstwie na szkle. Na zjeździe twórców 
ludowych w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku 
w 1992 roku otrzymał kolejną nagrodę za swe osiągnięcia 
artystyczne. 4 października 1994 roku w Muzeum Wisły 
w Tczewie miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa na 
szkle Wojciecha Lesińskiego z okazji jego X-lecia pracy 
twórczej. Na1 wystawie zgromadzono 90 jego prac. Miałem 
wówczas zaplanowane badanie serca i nie mogłem uczest
niczyć w tej uroczystości. Zastąpiła mnie sekretarz naszego 
Zarządu Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych Elżbieta Żuławska. Wykonałem dla Wojtka coś 
w rodzaju dyplomu malowanego na szkle. Umieściłem or
nament kwiatowy, opracowany na podstawie motywów 
kwiatowych z kociewskich skrzyń wianowych, a w środku 
napis: Koledze Wojciechowi Lesińskiemu w X-tą rocznicę 
malowania na szkle, najlepsze życzenia w życiu osobistym 
i na twórczej niwie składa STL O/Gdańsk. 

Na plenerze w Wieżycy 19-29 czerwca 1995 roku Woj
tek udzielał lekcji z malowania na szkle dziewczętom Miej
skiego Domu Kultury w Redzie. 

Uczestniczyliśmy razem w I Kongresie Kociewskim 
21 października 1995 roku. 17 maja 1996 roku w Bibliotece 
w Tczewie odbyła się miła uroczystość X-lecie Kociewskiego 
Kantoru Wydawniczego wraz z promocją książki „Kultura lu
dowa Kociewia" (praca zbiorowa), w której rozdział o malar
stwie na szkle napisał Wojciech Lesiński. W sobotę 7 grudnia 
1996 roku w Starogardzkim Centrum Kultury miało miejsce 
rozdanie nagród uczestnikom konkursu na sztukę ludową Ko
ciewia. Wojciech Lesiński otrzymał kolejną nagrodę. Ostatni 
raz spotkaliśmy się z Wojtkiem w środę 13 maja 1998 roku 
jako jurorzy w II Olimpiadzie Wiedzy o Regionie organizo
wanej przez Tczewskie Centrum Kultury. Co porabiał później, 
gdzie przebywał, jak potoczyło się jego dalsze życie? 

Zupełnie przypadkowo dowiedziałem się, że ten znany 
artysta ludowy, który wybrał własną drogę życia, zmarł pod 
koniec maja 2005 roku. Wojtek, ty nie śpij. Ty maluj dalej 
w Pokoju Wiecznym. 

Drugim ważnym okresem w obrzędowości ludowej 
jest wiosna, będąca równocześnie początkiem no
wego roku rolniczego. Obchodzone w tym czasie 

zwyczaje skupiają się wokół świąt wielkanocnych, i choć 
są one mocno rozbudowane, towarzyszy i im niewiele re
kwizytów. 

W Niedzielę Palmową poświęcają gospodynie w koś
ciele niewielkie bukieciki z wierzbowych gałązek z mło
dymi baziami, nazywane „palmami", którym przypisywano 
niegdyś moc magiczną, wywodzącą się z prastarego kultu 
zielonej gałązki, moc mogącą oddalać nieszczęścia, zażeg-
nywać choroby, chronić budynki i inwentarz od wszelkie
go zła, sprowadzać obfitość urodzaju. Dlatego gałązki tych 
„palm" rozmieszczano w izbach, w budynkach gospodar
skich, w pasiekach, zatykano je w polu i ogrodach, a każ
dy członek rodziny połykał jedną bazię w celu uchronienia 
się od bólu gardła. Uderzano nimi bydło przy pierwszym 
wiosennym wypędzie na pastwisko, chcąc mu w ten sposób 
przekazać siłę odradzającej się przyrody. 

Z wy czaj e 
wielkanocne 

Z okresem wiosennym związany jest też zwyczaj ma
lowania jajek, nazywanych pospolicie pisankami. Na Ko-
ciewiu zdobiono je dawniej prymitywnym ornamentem, 
malowanym woskiem przy pomocy gęsiego pióra (dutki), 
przedstawiającym plamki, linie faliste i zygzakowate, a nie
kiedy także kwiatki i motyw baranka, a następnie gotowano 
je w wodzie z dodatkiem oziminy, łupin cebuli lub kawy 
w celu zabarwienia na kolor zielony, żółty, brązowy lub 
czerwonawy. Współcześnie jajka malowane są jednolicie 
farbkami kupowanymi w sklepie, najchętniej na kolor nie
bieski i czerwony. 

Do dekoracji stołów wielkanocnych służyły figurki ba
ranka, odciśnięte z masła w specjalnie do tego celu przezna
czonych drewnianych formach składanych, wyrzeźbionych 
przez wiejskich snycerzy. Około połowy bieżącego stule
cia foremki takie wycinał jeszcze Franciszek Zawadziński 
w Osiu, który sprzedał je okolicznym wieśniakom, a także 
na targu w Tucholi. 

Fragment z książki „Kultura ludowa Kociewia", 
Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 1995 

Część foremki do masła z motywem baranka 
(Franciszek Zawadziński, Osiek) 

Fot. Ryszard Petrajtis 
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Przedstawiamy Czytelnikom drugą część spisanych wspomnień 
dotyczących rodziny Struczyńskich 

EWA KOWALCZYKOWA 

Rodzina z Pomorza 
Każdy członek rodziny w szczególny sposób musi stać się sługą innych i dzielić z nimi ich ciężar. Każdy musi wykazać 

zainteresowanie nie tylko swym własnym życiem, lecz także życiem innych członków rodziny: ich potrzebami, ich nadziejami, 
ich ideałami. 

Jan Paweł II „Celebracja życia" 
- homilia wygłoszona w Waszyngtonie 7.10.1979 r. 

Historia rodziny Struczyńskich z Tczewa 

Przeszłość każdej rodziny jest interesująca i poucza
jąca, dla własnego dobra nie powinniśmy o niej za
pominać. Nawet mglista znajomość losów swoich 

przodków pozwala na ustosunkowanie się i wyciągnięcie 
wniosków na przyszłość. W życie każdej rodziny wpisane 
są szczęśliwe i nieszczęśliwe przypadki. Odnieśmy się do 
naszych antenatów życzliwie i doceńmy, że w najtrudniej
szych sytuacjach byli razem - wspierali się. Przyjrzyjmy się 
dziejom tych, z których „krwi i kości" pochodzimy. 

Z zebranych i spisanych przez Michała Misiornego fak
tów w artykule wspomnieniowym o rodzinie, wydrukowa
nym w Kociewskim Magazynie Regionalnym nr 2 z 1987 
roku wynika, że najstarszym znanym przodkiem rodziny 
jest Marcin Struczyński (może Strusiński?, Struszyński?) 
prawdopodobnie herbu Szeliga, który jako niespełna 20-let-
ni powstaniec listopadowy przybył na przełomie lat 1831-
1832 w okolice Kaszub i Kociewia z oddziałami litewskimi. 
Nie wiadomo, czy Michał Misiorny pisząc o polskim herbie 
szlacheckim Szeliga opierał się na jakimś dowodzie, czy 
była to tylko informacja „ku pokrzepieniu serc" rodzinnych, 
wynikająca z pewnego rodzaju tęsknoty do lepszej przeszło
ści. Wydaje się ona sprzeczna z kresowym pochodzeniem 
antenata, bowiem wedłg encyklopedii herb Szeliga spo
tykany jest głównie w Wielkopolsce. Poza tym, historycy 
oceniają, że zaledwie 10% „szczęśliwców" mogło legitymo
wać się pochodzeniem szlacheckim choć mentalność, wiele 
zwyczajów, sposób bycia po szlachcie tkwi w naszym całym, 
również teraźniejszym, nieszlacheckim społeczeństwie. Nato
miast wielce prawdopodobne jest, że Marcin przybył w rejon 
Kaszub z oddziałami powstańców listopadowych. Niezłym 
świadectwem dla tego faktu może być przypadkowe spotka
nie z gospodarzem ze wsi Gołczewo, znajdującej się 15 km 
na wschód od Bytowa i 25 km na zachód od Kościerzyny 
i jego opowieść. Gospodarz prowadzi gospodarstwo agrotu
rystyczne, chcąc przyciągnąć potencjalnych gości był bar
dzo rozmowny i szczycił się swoim przodkiem - powstań
cem listopadowym (!), który przybył w te rejony właśnie 
po powstaniu i tu osiadł. Innym śladem, o którym pisze Mi
chał Misiorny, jest wspomniany w kronikach bunt interno
wanych w Tczewie ułanów pułkownika Franciszka Kosko 
w styczniu 1832 roku oraz przemarsz 120-osobowego oddzia
łu pod dowództwem Wincentego Pola idącego przez Tczew 
i Starogard na zachód. 

Również z rodzinnych napomknień wynika, że Stru-
czyńscy przybyli z kresów wschodnich - Podola; czasami 
mówiła o tym Gabriela. I rzeczywiście, odnalezione ślady 
wskazują na malutką miejscowość Podrałówka, w przed
wojennym województwie wołyńskim, w powiecie Kosto-
pol, w gminie Ludwipol, parafii Rudnia Potasznia, w której 
w 1943 roku mieszkało kilka rodzin Struczyńskich. Czy 
jeszcze ktoś z nich tam pozostał? Wątpliwe - gdyż działal
ność nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny świato
wej doprowadziła do eksterminacji ludności polskiej w du
żej skali, a część rodzin polskich uciekła przed przemocą 
i prawdopodobnie ci właśnie znaleźli się w południowym 
rejonie Polski w obecnych granicach. Znaczne zgrupowanie 
Struczyńskich znajduje się bowiem w byłym wojewódz
twie wrocławskim (wg podziału administracyjnego sprzed 
1999 r.). Drugim miejscem o podobnej liczbie osób o tym 
nazwisku jest byłe województwo gdańskie. Można to spraw
dzić w internetowym „Słowniku nazwisk współcześnie 
w Polsce używanych" (stan z początku lat 1990 r., opraco
wanego wg systemu PESEL) pod redakcją prof. K. Rymuta. 
Łącząc te informacje z podanymi przez Michała Misiornego 
faktami można by wysnuć teorię, że kolebką Struczyńskich 
były tereny kresów południowo-wschodnich. Tylko przez 
dziejowe zawieruchy i kataklizmy prawdopodobnie doszło 
do wędrówki grupy osób lub poszczególnych członków 
z rodziny Struczyńskich. Jedną z osób mógł być Marcin, 
który przybył na przełomie lat 1831-1832 w rejon Kaszub. 
Inna wędrówka to prawdopodobnie exodus po II wojnie 
światowej jakiejś części rodziny w rejon Wrocławia. 

Oddziały powstańcze wybrały internowanie w Prusach 
z obawy przed niewolą carską. Marcin osiedlił się w Sobą-
czu - 15 kilometrów od Kościerzyny. W 1845 roku ożenił 
się z Florentyną Minkowską (może Murkowską?, Unikow-
ską?). Niewiadome dotyczące prawidłowego brzmienia 
nazwisk wynikają z nieczytelnych notatek sporządzanych 
przez potomków. Marcin miał kilku synów. W parafii w Gar-
czynie ochrzcił swojego syna Augusta Leona 22 kwietnia 
1849 roku. Istnieje podobno niemieckojęzyczny dokument 
tego chrztu. Inny z synów stał się protoplastą „chłopskiej" 
gałęzi Struczyńskich osiadłej na urodzajnej ziemi w Małej 
Słońcy nad Wisłą, między Pelplinem a Tczewem. 

August Leon jako poddany zaborcy pruskiemu był 
uczestnikiem wojny francusko-pruskiej w 1870/1871 roku. 
Po powrocie z wojny założył rodzinę i miał siedmioro dzie
ci: Jana, Józefa, Franciszka, Franciszkę (po mężu Ryżowa), 
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Weronikę (po mężu Orłowska), Annę (po mężu Jasińska), 
Józefę (po mężu Kinder). Najstarszy syn Jan urodził się 
4 września 1874 roku w Głodowie k. Skarszew. Józef miał 
między innymi córkę Walentynę, która po wojnie w 1946 
roku osiedliła się w Szczecinie. 

Polityka zaborców na terenie zaboru pruskiego była 
dla Polaków wyjątkowo niesprzyjająca. Od momentu pro
klamacji Rzeszy Niemieckiej pod egidą kanclerza Otto von 
Bismarcka, tj. po wojnie francusko-pruskiej, rozpoczęto 
regularną kampanię antypolską. Realizowano dwa główne 
programy tzw. Kulturkampfi Ansiedlungskommission, czyli 
„walki o kulturę" i „Komisji Kolonizacyjnej". Pierwszy ukie
runkowany na wprowadzanie we wszystkich sferach życia 
publicznego języka niemieckiego i na walkę z katolicyzmem 
tzn., jak mówił sam Bismarck, „szerzenia zasad niemieckiej 
moralności i niemieckiej kultury". Drugi program był ukie
runkowany na propagowanie niemieckiego osadnictwa. Po
lacy byli spychani z miast na wieś, a na wsi z gospodarstw 
samodzielnych do roli parobków. Polska szlachta zagrodowa 
wówczas niczym nie różniła się od chłopstwa. 

W tak trudnym dla Polaków czasie żył August ze swoją 
liczną rodziną. Wieść rodzinna niesie, iż August był hulaką, 
rozbijał się bryczką po swojej okolicy popijając gorzałkę. 
Widać, chcąc ratować sytuację rodziny w latach początko
wych 1890-tych z oszczędności jakie mu pozostały wykupił 
bilety, tzw. szyfkarty na przejazd statkiem z Hamburga do 
Ameryki Północnej. Był to jeden z typowych kierunków 
emigracji zarobkowej, przede wszystkim z zaboru austria
ckiego - Galicji, bo z zaboru rosyjskiego trudno było wy
dostać się poza granice. Cała rodzina znalazła się w okolicy 
Pittsburga. Niestety nie powiodło im się. Będąc u progu 
nędzy August zdecydował o powrocie. W drodze do Polski 
rodzina zatrzymała się na jakiś czas w zagłębiu Ruhry. Tam 
rodzinę opuścił syn Franciszek, który przyłączył się do pol
skich wychodźców zarobkowych i pozostał na zawsze poza 
granicami kraju. August po powrocie osiadł w Subkowach 
pod Tczewem i stał się robotnikiem rolnym. Zmarł w 1935 
roku, w wieku 86-ciu lat. 

Z pewnością pobyt w Ameryce i w Niemczech odcisnął 
swoje piętno na sposobie myślenia i pojmowania rzeczy
wistości, zarówno Augusta jak i jego syna Jana. Świadczą 
o tym choćby, nabyte na początku lat 30-tych XX wieku, 
i istniejące do dziś, dwa duże niemieckojęzyczne albumy ze 
zdjęciami z całego świata. Można wysnuć wniosek, sądząc 
po adnotacjach na niektórych stronach, że były często oglą
dane, a więc i popuszczano wodze fantazji. Również rodzinne 
legendy mówią o Auguście i Janie jako o fantastach. Podobno 
wymyślali przeróżne „cudowne interesy", które miały posta
wić rodzinę na nogi, jednak zwykle nic z tych pomysłów nie 
wychodziło. Po prostu, nigdy pojedynczy fart nie spowodu
je długotrwałego polepszenia losu, ale systematyczna praca 
i wytrwałość w dążeniu do celu, co udowodniła później 
Marta, przyszła żona Jana. 

Jan w latach 1894-1896 służył w wojsku pruskim. Od 
momentu wyjścia z wojska pracował jako robotnik u Żyda 
Lippfelda w tartaku w Tczewie, który był położony nad Wi
słą, obok tzw. Targu Świńskiego. W 1897 roku ożenił się 
z Anną Martą Kiwacz z Mieścina pod Tczewem. W dalszej 
historii rodziny Marta odegrała istotną rolę. Urodziła się 
19.10.1876 r., szybko utraciła rodziców - w wieku kilkuna
stu lat - Augustyna i Helenę z d. Koszmider. Wychowywała 
się „u ludzi", poznała smak biedy i zależności. Jednak dzię
ki dużej sile woli potrafiła przetrwać ciężkie chwile. Gdy 

dorosła, stała się wysoką, dobrze zbudowaną, silną kobietą, 
o wielkim samozaparciu i mocy w dążeniu do celu. A jej 
celem było osiągnięcie poziomu materialnego zabezpiecza
jącego byt swój i rodziny. To dzięki jej pracowitości mogła 
powstać w 1911 roku firma „Johan Struczyński", a rodzina 
osiągnęła między I-wszą a H-gą wojną światową dość wy
soki status społeczny i finansowy. 

Jan i Marta mieli siedmioro dzieci: Franciszek urodzo
ny 5.10.1898 r., August urodzony w 1902 r., Joanna Maria 
urodzona w 20.08.1905 r., Marta urodzona w 1908 r., Wan
da urodzona w 1911 r. i dwie dziewczynki, które zmarły 
w wieku niemowlęcym, jedna z nich o imieniu Łucja. Pię
cioro przeżyło. Prawdopodobnie po Marcie wszyscy byli 
wysocy, postawni i dobrze zbudowani. 

Od 1905 r., znajdując się na skraju niedostatku, miesz
kali w Czyżykowie (obecnie dzielnica Tczewa) w nowo 
wybudowanej kamienicy, która była własnością Kowal
kowskich, bogatych kuzynów Marty. Marta za możliwość 
mieszkania w suterenie pełniła rolę dozorczyni posesji obej
mującej trzy sąsiadujące ze sobą budynki. Praca Jana w tar
taku była ich podstawowym źródłem utrzymania. Z czasem 
z oszczędności mogli wynająć lokal na otworzenie składu 
kolonialnego i przenieść całą rodzinę do nowego mieszkania 
w śródmieściu, w domu kupca Weilanda. Marta była surową 
i dobrą organizatorką. Bezwzględnie wymagała poświęcenia 
się wszelkim obowiązkom również od własnych dzieci, które 
od wczesnych lat były włączane do ciężkiej pracy. Najwięk
szym pomocnikiem był Franciszek, August, potem Joanna. 

Na początku I wojny Jan został ponownie powołany 
do wojska niemieckiego. Przebywał krótko w służbie 
wartowniczej w obozie pod Bytowem, gdzie trzymano 
jeńców rosyjskich. Bytów leżał na granicy między pro
wincjami zaboru pruskiego - Pomorzem a Zachodnimi 
Prusami, do których należało m.in. całe Pomorze Gdań
skie. Potem Jana posłano na front francuski. Na przeło
mie 1916 i 1917 roku powołano do wojska niemieckiego 
syna Jana, nieco ponad siedemnastoletniego Franciszka, 
mimo że miał on od urodzenia wadę stawu biodrowego 
i lekko utykał. Franciszek początkowo przebywał 
w zgrupowaniu w Malborku. Joanna, siostra, odwiedzała 
młodego rekruta przywożąc mu żywność do czasu, gdy 
i ten został wysłany na front francuski. W wojsku ojciec 
i syn nie spotkali się, ale obaj brali udział między innymi 
w walkach w rejonie Amiens pod Saint Quentin nad Som-
mąw północnej Francji. Według słów Gabrieli, Franciszek 
brał udział w walkach pod Verdun, gdzie po raz pierwszy 
Niemcy użyli gazów bojowych. Była to podobno jedna 
z przyczyn jego późniejszych kłopotów ze zdrowiem, 
cierpiał na astmę. Na astmę chorował również Jan i jego 
córka Joanna, więc być może to przypadłość rodzinna? 

W czasie wojny życie poza frontem musiało się toczyć. 
Marta sama prowadziła firmę, miała pomocnika do wożenia 
towarów konną platformą i pracujące z nią dzieci. Zdarzało 
się, że sama nosiła ciężkie worki. Rezultatem pracy Mar
ty przez lata wojny były odchowane dzieci i zgromadzone 
oszczędności. W 1918 roku, po powrocie Jana kupili kilka 
kamienic i placów składowych. Najstarsza córka - Joan
na skończyła w 1919 roku szkołę Altstadtische Madchen-
volksschule. Najmłodsza siostra Jana - Józefa zakochała 
się w stacjonującym w czasie wojny w Tczewie młodym 
rekrucie z Westfalii o nazwisku Kinder i po upadku Rzeszy 
Niemieckiej wyjechała z nim do Niemiec. Podobno, mistrz 
olimpijski Kinder - lekkoatleta, to ich syn. 
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WSPOMNIENIA 

Jan po powrocie z frontu francuskiego mocno zaangażo
wał się w sprawy narodowowyzwoleńcze, w przywrócenie 
Polsce Pomorza. Po latach zaborów, po I wojnie światowej 
ustalały się dopiero granice nowej Polski. Czy wpłynęła na 
to świadomość posiadania przodka powstańca listopado
wego, przebyte doświadczenia wojenne, ogólna sytuacja 
w Europie i Polsce, czy wszystko razem, fakt, że w wieku 
młodzieńczym pisał na użytek własny patriotyczne wiersze 
w stylu Konopnickiej, a teraz podjął konkretną działalność. 
W tej patriotycznej pracy pomagała mu nieco Joanna, czter
nastoletnia wówczas dziewczyna. Pełniła rolę łączniczki 
między środowiskiem działaczy kociewskich a ośrodkami 
pracy niepodległościowej w Gdyni i w Gdańsku - z Antonim 
Abrahamem, z Józefem Czyżewskim i ks. Czaplewskim na 
czele. Przewoziła papiery i informacje dotyczące Kociewia-
ków. W końcu 1919 roku Niemcy aresztowali Jana razem 
z całą grupą działaczy pod zarzutem zdrady stanu! Tylko 
dzięki wojskom gen. J. Hallera, które weszły 30 stycznia 
1920 roku do Tczewa, został - dosłownie - uwolniony 
z ławy oskarżonych. Wojska Hallera poszły dalej na północ 
i w Pucku 10 lutego 1920 roku odbyły się zaślubiny Pol
ski z morzem. To wersalski traktat pokojowy podpisany 
28.06.1919 r. zwrócił Polsce Pomorze Gdańskie bez Gdań
ska, Tczew znalazł się w Polsce, a niektóre obszary sporne 
między Niemcami a Polską, jak: Górny Śląsk, Warmia i Ma
zury, Powiśle, zostały wyznaczone pod plebiscyt. Obywa
tele mieli zadecydować o przynależności do kraju. Dlatego 
przed plebiscytem Jan czynnie uczestniczył w akcji propa
gandowej „na drugim brzegu Wisły" angażując w te dzia
łania własne środki finansowe, podobno podbierał Marcie 
kosztowności. Niestety, plebiscyt 11.07.1920 r. na Powiślu, 
Warmii i Mazurach wypadł niekorzystnie dla Polski. 

Jan był fantastą, idealistą i człowiekiem łatwowiernym. Na 
te jego cechy skarżyła się Marta, ponieważ wiele razy zda
rzało się, że udzielał pożyczek lub żyrował kredyty ledwo 
co poznanym ludziom. Dlatego w firmie działała głównie 
Marta z dziećmi, a z czasem Janowi przypadły tylko funkcje 
reprezentacyjne i działalność polityczno-społeczna. W ra
dzie parafialnej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Święte
go zasiadał przez około czterdzieści lat, był członkiem rady 
nadzorczej Banku Ludowego, przewodniczył zebraniom 
endecji, z którą sympatyzował. Jako jedna z osobistości 
tczewskich brał udział w różnych oficjalnych wydarzeniach 
miasta, na przykład w otwarciu elektrowni miejskiej przy 
ul. Nowej. Ubierał się wówczas w prążkowane spodnie, czar
ny żakiet, kamizelkę z zegarkiem z dewizką, białą koszulę 
ze sztywnym kołnierzykiem i muszkę, pomadował wilhel-
mowskie wąsy. Bardzo emocjonalnie podchodził do nowo 
organizującej się państwowości polskiej, coraz bardziej 
rozczarowywał się do rządów Warszawy, które odsuwały 
działaczy pomorskich od wpływu na bieg spraw wojewódz
kich. Stanowisko starosty było „zarezerwowane" dla byłych 
legionistów. Z rozgoryczeniem mówił o „bosych Antkach 
z Kongresówki", którzy idąc za Hallerem zajmowali klu
czowe stanowiska, mówił o nich - „przyjeżdżali biedni 
i obdarci, wyjeżdżali od nas bogaci". Do dzisiaj utrzymuje 
się na Pomorzu raczej pogardliwe określenie „Antek", o lu
dziach przybyłych z centralnej Polski. 

W pewnym momencie warunki materialne rodziny po
zwalały już na to, by dzieci Jana i Marty, pomimo twardego 
dzieciństwa, jakie miały początkowo były bardziej odsepa
rowane od prozaicznej egzystencji. Dziewczęta - Joanna 
nazywana nieco z niemiecka Haną, Marta i Wanda nazy

wana Andzią, dzięki temu, że w ich domu od 1918 roku za
mieszkała nauczycielka gry na pianinie - panna Pregerówna, 
a w mieszkaniu stanął tzw. krótki fortepian, uczyły się gry 
popularnych utworów. Prowadziły dość bogate życie towa
rzyskie, w domu zaczęli gościć uczniowie szkoły morskiej. 
A Hana zaczęła udzielać się w Towarzystwie Gimnastycz
nym „Sokół". Była utalentowaną sportsmenką: biegała 
sprinty, skakała w dal, rzucała dyskiem, uprawiała gimna
stykę. Jej związki z „Sokołem" trwały dziesięć lat. Miała 
nawet cień szansy na to, by znaleźć się w ekipie olimpijskiej 
do Los Angeles w 1932 roku. Gabriela, córka Franciszka 
opowiadała jak to ciocia lubiła popisywać się ryzykownymi 
wyczynami wchodząc na barierę mostu nad Wisłą i z roz
łożonymi do poziomu rękami przechodziła po niej, ponad 
kłębiącą się, ciemną masą wody... 

Franciszek po I wojnie był już mocno związany z fir
mą. Pracując od najwcześniejszych lat przy boku matki, 
przechodząc w młodzieńczych latach twardą szkołę życia 
w niemieckim wojsku, wyrobił w sobie niezłomny charakter. 
Stał się jak Marta człowiekiem bardzo pracowitym, dobrym 
organizatorem, skrupulatnym, wymagającym od innych, ale 
przede wszystkim od siebie, niezwykle uczciwy, sprawiedli
wy i ambitny. Kilka fotografii grupowych z tamtych czasów 
ukazuje Franciszka niczym lidera - stoi jako pierwsza oso
ba w szpalerze lub siedzi jako jedyny, chyba wyróżniony. 
Z pewnością miał zdolności przywódcze. Prawdopodobnie 
domieszka charakteru Jana (trochę fantazji) spowodowała, 
że Franciszek miał bardziej otwarty umysł niż jego matka, 
nie ujmując nic Marcie, bo pracując w firmie działał, uży
wając współczesnego języka systemowo, tj. posiadał pew
ną strategię jej rozwoju. Należał do tczewskich organizacji 
polskich kupców, których członkowie wzajemnie wspierali 
się. Przykładem może być członkostwo w Towarzystwie 
Młodzieży Kupieckiej powstałe w 1919 roku, o charakterze 
oświatowym, z którego wyłoniło się potem Katolickie Stowa
rzyszenie Młodzieży. Można przypuszczać, że należał również 
do Związku Pracowników Kupieckich, działającego w okresie 
międzywojennym, lub do Towarzystwa Kupców Samodziel
nych, powstałego w 1920 roku, a zrzeszonego w Związku To
warzystw Kupieckich na Pomorzu z siedzibą w Grudziądzu. 
Związki dążyły do przejęcia handlu w ręce polskie z rąk nie
mieckich i żydowskich. To dzięki takim organizacjom spo
łecznym i gospodarczym w znacznej mierze zawdzięczamy 
przetrwanie i odbudowę Polski po okresie zaborów. 

W XIX i początku XX wieku Polacy w kraju i na obczyź
nie, w różnych częściach świata, organizowali się społecz
nie, budując polskie kościoły, zakładając polskie szkoły, 
sklepy i towarzystwa. Wszędzie gdzie byli Polacy, prawdziwie 
była Polska. Ludzie bardziej wykształceni i przedsiębiorczy 
traktowali działalność organizacyjną jako swój obowiązek 
patriotyczny i społeczny, (artykuł „Kultura współdziałania 
i organizowania społecznego", prof. W. Bojarski). 

Firma rozrastała się, powstawały oddziały w pobli
skich miastach. Franciszek, prowadząc w Grudziądzu jeden 
z nich, poznał tam przyszłą żonę Józefę Salomee Piskorską, 
z którą ożenił się 7.04.1922 r. Podobno rodzice Franciszka 
przedstawiali mu różne posażne panny, po ich myśli było 
połączenie majątków, jednak Franciszek wybrał dziewczy
nę z prostej i niezamożnej rodziny. Józefa Salomeą urodziła 
się w Grudziądzu 4.07.1898 r. z rodziców Klemensa Piskor
skiego i Antoniny z d. Tadrowskiej. Miała pięciu braci: Ka
zimierza, Alfonsa, Klemensa, Zygfryda i Konrada. Salomeą 
była osobą spokojną i o dobrym sercu. Takiej towarzyszki 
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życia potrzebował Franciszek - zapracowany, skupiony na 
odpowiedzialnym prowadzeniu interesów, dlatego za
wsze nieco spięty wewnętrznie i zamknięty w sobie. Sa
lomeą czasami wspominała z uśmiechem jak to w dniu 
własnego ślubu Franciszek... opuścił ją i gości weselnych 
z powodu konieczności dopilnowania szybkiego rozła
dunku pociągu z zamówionymi towarami, by zapłacić jak 
najniższe „osiowe" za jego postój. 

Jakiś czas mieszkali w Grudziądzu, potem przenieśli się 
do Tczewa na błagalny apel rodziny, by Franciszek ratował 
znajdujący się tam oddział firmy będącej u progu bankru
ctwa z powodu niewłaściwych decyzji Jana. Jedną z nich 
była sprzedaż pewnej kamienicy w 1924 roku, dzień przed 
reformą walutową premiera i ministra skarbu Władysława 
Grabskiego. Zamiana marek na złote i jednocześnie deno
minacja wartości marki, spowodowała, że za sprzedaną ka
mienicę Jan przyniósł do domu „worek" marek - pieniędzy, 
za które następnego dnia można było kupić... worek jabłek! 
W Grudziądzu urodziło się dwoje dzieci: pierwsze dziecko 
zmarło po półtora roku na jakąś chorobę wieku dziecięcego, 
a drugie - Gabriela Salomeą urodziła się 23.07.1925 r. Po
zostałe dzieci urodziły się już w Tczewie. Byli to: Grzegorz 
Antoni urodzony 16.12.1926 r., Mieczysław Jan urodzony 
1928 r., Marian Józef urodzony 04.1931r., Wincenty Marcin 
urodzony 11.11.1932 r., Maria Teresa urodzona 5.06.1934 r., 
Stanisław Norbert urodzony 5.06.1936 r. 

Z Augustem, drugim synem Jana i Marty, były tyl
ko same kłopoty. Kiedy przedarł się do centralnej Pol
ski by zaciągnąć się do wojska i brać udział w kampa
nii 1920 r. („cud nad Wisłą"), to nie było go przez trzy 
lata. Po powrocie pomagał jakiś czas w firmie w Tczewie, 
a potem wysłano go do filii w Grudziądzu, która pod jego 
rządami zaczęła kuleć. Z dala od rodziny nie dał sobie 
rady w jej prowadzeniu. Hana, jego siostra, twierdziła, 
że był całkowicie nieodpowiedzialny i... miał skłonno
ści do kielicha, ale miał też wielkie serce. W 1929 roku 
w październiku ożenił się z panną z dzieckiem - Katarzy
ną Specht. Jan kupił mu wówczas przyzwoitą restaurację 
na rogu ul. Kościuszki i ul. Dworcowej na nową drogę ży
cia, jednak i tu August zawiódł. Restauracja padła po roku 
trwania. Wówczas Jan i Franciszek postanowili ratować 
go po raz ostatni kupując mu gospodarstwo rolne z kar
czmą, w Kamierowie koło Skarszew. Tam osiadł z Kasią 
i pasierbem Heniem. Zginął niechlubną śmiercią w czasie 
II wojny światowej, prawdopodobnie z rąk partyzantów, 
za pracę dla Niemców polegającą na gromadzeniu dla nich 
kontyngentu żywnościowego od okolicznych rolników. 

Hana, po latach pracy za ladą u matki, mając 23 lata usa
modzielniła się wyjeżdżając do Grudziądza w 1929 r., do filii 
firmy prowadzonej najpierw przez Franciszka, potem Augu
sta. Tam przebywała przeszło trzy lata. Nie była samotna, 
bo związana była z „Sokołem" i dzięki przeróżnym zlo
tom, kursom i wycieczkom prowadziła bogate życie towa
rzyskie. W sprawach zawodowych przyjeżdżała do centrali 
firmy i w Tczewie w 1931 roku poznała swojego przyszłe
go męża Edmunda Misiornego. Ślub cywilny odbył się 
25.06.1932 r. w Tczewie, a ślub kościelny w Świeciu u Ber
nardynów 24.07.1932 r., gdzie powstała filia firmy prowa
dzona przez Jana Banuchę, męża Andzi, bo Andzia bardzo 
pragnęła wyprawić starszej siostrze wesele. Hana urodziła 
czterech synów: Michała, Jana, Romana i Tomasza. Roman 
i Tomasz zmarli w wieku dziecięcym. 

Dokończenie w następnym numerze 

Z Księgi myśli polskiej 

Państwo i naród 
Nic tak nie ośmiela gminu 

jak choroba umysłowa państwa 
Witold Gombrowicz 

Czy po to staliśmy się wolnym narodem, 
aby znowu znaleźć się na kolanach? 

Robert Gutowski 

W państwie, gdzie piecze się zakalce, 
nie powinno się, obiecywać chrupiących 

bułeczek 
Czesław M. Szczepaniak 

dy naród traci głos, przemawiają barykady 
Antoni Regulski 

Są państwa, gdzie dopiero w więzieniu 
obywatel czuje się jak na wolności 

Mieczysław M. Szargan 

Jednostka musi się zgadzać na swój los, 
naród - na swoją historię 

Jan Z. Słojewski 

[to traktuje naród jako konia pociągowego, 
nie zajedzie daleko 

Józef Bułatowicz 

Naród, który traci pamięć 
traci sumienie 
Zbigniew Herbert 

|ą narody, które uczą się nie tylko na błędach, | 
ale i na osiągnięciach 
Władysław Tatarkiewicz 

Świat nie ocenia wartości i siły narodu 
według jego rządu, 

ale według jego kultury 
Aleksander Świętochowski 

nicestwić żadnego narodu nikt nie podoła 
bez współudziału obywateli tegoż narodu 

Cyprian Kamil Norwid 
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TOMASZ WICZYNSKI 

Życie i działalność 
Jana Schulza 

Jan Schulz urodził się w pasterkową noc 
25 grudnia 1913 roku w Zblewie jako 
ostatnie dziecko Jana i Anny z Ramczy-

kowskich. Wzrastał w tradycyjnej, wielo
dzietnej rodzinie - miał dwie siostry: Joannę 
i Agnieszkę oraz czterech braci: Stanisława, 
Klemensa, Władysława i Leona. Uzdolnienia 
artystyczne i zainteresowanie muzyką wyniósł 
z domu rodzinnego, bowiem muzykowanie 
w rodzinie Schulzów było tradycją: ojciec 
Jana - Jan senior, grający na tzw. alcie, wraz 
ze swoim bratem Wawrzyńcem znani byli 
jako muzycy kapeli dętej, przygrywającej 
na uroczystościach kościelnych, zabawach 
tanecznych i weselach, tworząc typową dla 
ówczesnych czasów dętą kapelę kociewską 
(klarnet, trąbka, alt, dwa tenory i bas - tuba 
Es). Jednak pierwsze lekcje gry na skrzypcach 12-letni Jan 
pobierał u starszego brata Władysława. 

Wzrastając w otoczeniu rodzinnych stron, Jan był cie
kawy świata. Jako uczeń szkoły powszechnej w Zble
wie, czynnie uczestniczył w życiu swojej parafii, służąc 
do 15 roku życia jako ministrant w zblewskim kościele. To 
wtedy, jak wspomina w swoim życiorysie - miał możliwość 
poznania terenu całej parafii zblewskiej i zetknięcia się 
z obyczajami, obrzędami, tańcami i przyśpiewkami ludo
wymi. Zapewne często bywał poza domem obserwując ota
czający go świat, gdyż w tym czasie zajmował się również 
kolportażem Przewodnika Katolickiego. 

W wieku 16 lat Jan Schulz rozpoczyna terminować 
w zawodzie fryzjerskim, uczęszczając jednocześnie do 
szkoły dokształcającej. Już wtedy musiał dać się poznać 
jako wprawny muzyk, grający na zabawach, weselach 
i uroczystościach okolicznościowych. Po trzyletniej nauce 
w zawodzie fryzjerskim w listopadzie 1932 roku złożył eg
zamin czeladniczy przed Izbą Rzemieślniczą w Grudziądzu, 
uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu. Już wtedy 
Jan Schulz zaczął aktywnie włączać się w życie społeczne 
i kulturalne środowiska, w którym przebywał. W owym 
czasie należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" 
w Starogardzie Gdańskim oraz do Towarzystwa Śpiewu 
„Lutnia" w Zblewie, którego dyrygentem był Jan Dudziński, 
a po nim Władysław Kuczkowski. 

20-letni Schulz zgłosił się do wojska. Po egzaminach 
wstępnych został przyjęty do orkiestry 2 Batalionu Strzel
ców w Tczewie, gdzie grał na skrzypcach i waltorni. Wte
dy zapewne nie przypuszczał, że całe swoje życie zwiąże 
z muzyką i poświęci się pracy na rzecz swojego uko
chanego Kociewia. W trakcie służby wojskowej młody 
Schulz doskonalił swój „warsztat muzyczny", zdobywa
jąc doświadczenie muzyka orkiestrowego. Podczas pobytu 
w tej orkiestrze z pewnością zetknął się z dużymi formami 
muzycznymi (zespół ten stał na wysokim poziomie arty

stycznym), dzięki którym mógł zaobser
wować zasady instrumentacji, kompozycji 
i formy muzycznej. Umiejętności te z powo
dzeniem wykorzystywał później w swej pra
cy badawczej nad folklorem kociewskim. 

W 1936 roku Jan Schulz zakończył służ
bę wojskową. Wróciwszy do Starogardu 
podjął pracę w zawodzie fryzjerskim, który 
wykonywał do lipca 1939 roku. Natychmiast 
włączył się w życie kulturalne miasta, zosta
jąc członkiem Chóru „Lutnia", a po odejściu 
dotychczasowego dyrygenta - Jana Dudziń
skiego, w 1938 roku objął stanowisko kierow
nika i dyrygenta zespołu. Po blisko rocznej 
pracy z chórem Jan Schulz odniósł pierwsze 
sukcesy, zdobywając w lipcu 1939 roku I Na
grodę Okręgową na Zjeździe Śpiewaczym 

w Tczewie. Jak się później okazało, był to ostatni koncert 
Chóru „Lutnia" przed wybuchem II wojny światowej. 

Jeszcze w lipcu 1939 roku Schulz przeniósł się do 
Świecia, gdzie objął posadę kierownika i dyrygenta orkie
stry dętej, działającej przy tamtejszym Zakładzie Psychia
trycznym. Niedługo potem - 28 sierpnia, objęty rozkazem 
mobilizacyjnym, udał się do Grudziądza. Został wcielony 
do 64 Pułku Piechoty, który skierowano do Ośrodka Zapa
sowego 16 Dywizji Piechoty w Radomiu. Tam też zastał 
go wybuch wojny. 

Jan Schulz, biorąc udział w działaniach wojennych 
w okolicach Zwolenia, Puław, Lublina, Zamościa, a następ
nie Tomaszowa Lubelskiego, w okolicach Rawy Ruskiej 
dostał się do niewoli radzieckiej. Armia radziecka na mocy 
porozumienia Ribbentrop-Mołotow przekazywała jeńców 
wojennych pochodzących z Pomorza - Niemcom. W ten 
sposób Jan Schulz wraz z grupą 500 żołnierzy dostał się do 
niewoli niemieckiej, z której szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności udało mu się uciec. Powracając do domu został jednak 
zatrzymany w Starogardzie i skierowany do obozu w Skar
szewach. Dzięki staraniom rodziny i znajomości życzliwych 
Niemców udało się wydostać Jana z niewoli. W marcu 1940 
roku, ku wielkiej radości rodziny, Schulz szczęśliwie po
wrócił do domu w Zblewie. Pod stałą kontrolą żandarmerii 
niemieckiej, skierowany został do robót przy budowie „au
tostrady" Berlin-Królewiec. W 1942 roku, jak wielu miesz
kańców Pomorza, został wcielony do armii niemieckiej i po 
krótkim szkoleniu wysłany na front wschodni. Jana przy
dzielono do szpitala polowego, gdzie pełnił funkcję fryzjera. 
W czasie walk w okolicy Doniecka wraz z grupą żołnierzy 
(w tym Polaków) dostał się w ręce wojsk radzieckich. Tam 
zidentyfikowany jako Polak, przebywał w łagrach do 1943 
roku. W lutym 1944 roku wraz z grupą 100 Polaków został 
umieszczony w obozie w Krasnogorsku, stamtąd po krótkim 
pobycie został przewieziony do Sielc nad Oką, gdzie formo
wano Ludowe Wojsko Polskie. 

KMR 
13 



W ten sposób po burzliwych losach wojennych Jan 
Schulz jako żołnierz III Dywizji Piechoty im. R. Traugutta 
rozpoczął szlak bojowy I Armii Ludowego Wojska Polskie
go. Kiedy rozpoczęto formować dywizyjną orkiestrę, nie 
mogło zabraknąć tam Jana Schulza. Po rozmowie kwalifi
kacyjnej i egzaminie praktycznym, przyjęto go na waltor-
nię. W swoich wspomnieniach Schulz pisze: W orkiestrze 
dywizyjnej grałem na waltorni. Grałem, instrumentowałem, 
pisałem nuty z pamięci np. Polkę czeską Marsz tyrolski 
i wiele innych - byłem w swoim żywiole. W stopniu pluto
nowego zostałem tamburmajorem - zastępcą kapelmistrza. 
Często prowadziłem próby, a w wolnych chwilach spisywa
łem z pamięci pieśni kościelne, które wykonywałem podczas 
mszy polowych. 

Na przełomie maja i czerwca 1944 roku 3 Front Bia
łoruski wkroczył na tereny polskie. W tym czasie Schulz 
został odkomenderowany do IV Oddziału personalnego 
III Dywizji Piechoty jako pisarz - ochrona. Schulz brał udział 
w walkach o Wał Pomorski, a następnie o Kołobrzeg. 
Uczestniczył również w krwawych walkach o Berlin, gdzie 
stał się świadkiem kapitulacji Niemiec i zakończenia II woj
ny światowej. Po rozwiązaniu orkiestry dywizyjnej zatrzy
mał się w Lubaczowie. Tam grał w orkiestrze rozrywkowej 
na zabawach i różnego rodzaju uroczystościach. Zdemobi
lizowany w kwietniu 1946 roku powrócił do Starogardu. 
Tu podejął pracę w Zakładach Przemysłu Spirytusowego 
w charakterze fryzjera zakładowego. Po powrocie z wo
jennej tułaczki Jan Schulz natychmiast zaczął brać udział 
w organizacji starogardzkiego życia muzycznego. Jeszcze 
w 1946 roku przy Zakładach Spirytusowych założył Oktet 
Męski pn. „Barłogi". 

Zespół ten składający się z pracowników tychże zakła
dów, z małymi przerwami działał do 1979 roku. Pierwszymi 
członkami zespołu byli: Czesław Zakrzewski, Leon Trzo-
sowski (I tenory), Jan Pawlicki, Bronisław Majer (II tenory), 
Józef Kamiński, Jerzy Połum (I basy), Alfons Zandrowski, 
Mieczysław Wąsik (II basy), Jan Schulz (kierownik arty
styczny zespołu). 

Jak wspomina Jan Rosę (późniejszy członek zespo
łu): Oktet był jedynym zespołem męskim w rejonie sta
rogardzkim. Stąd też zyskał duży rozgłos. Do większych 
sukcesów Oktetu zaliczyć można występ w Operze Leśnej 
w Sopocie (1947 r.), udział w nagraniach w Polskim Radio 
oraz wspólny koncert z orkiestrą Państwowej Filharmonii 
i Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W 1948 roku Jan Schulz 
został członkiem orkiestry symfonicznej Towarzystwa 
Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Starogardzie. 
Pomimo wielu koncertów i dobrze zapowiadającego się 
zespołu, Towarzystwo, niestety, zakończyło swą działal
ność w 1958 roku. 

Po zawirowaniach wojennych zaczęli organizować się 
również byli członkowie chóru „Lutnia", którym po wojnie 
kierowali Józef Bortliczek, a potem Jan Fenski. W 1947 roku 
dyrygentem „Lutni" został ponownie Jan Schulz. Zespołem 
tym kierował do 1978 roku. Już w lipcu 1947 roku „Lutnia" 
zajęła pierwsze miejsce na Zjeździe Śpiewaczym w Starogar
dzie Gd. za wykonanie pieśni „Matysek" E. Walkiewicza. 

W kronice chóru czytamy: Pod batutą Jana Schulza, 
chór zdobywa przodujące miejsca w konkursach i zjazdach 
śpiewaczych okręgu tczewskostarogardzkiego oraz woje
wódzkich. Wszechstronnie utalentowany dyrygent i muzyk 
wnosi wszystko to, co najpiękniejsze do wielogłosowej pieśni 
chóralnej. 

W 1957 roku Jan Schulz został członkiem Zarządu 
Okręgu Tczewsko-Starogardzkiego Zjednoczonych Pol

skich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Staro
gardzie Gdańskim. W 1958 roku za długoletnią działalność 
społeczną, organizatorską i artystyczną w amatorskim ruchu 
śpiewaczym otrzymał srebrną odznakę honorową Zarządu 
Głównego Zjednoczenia Zespołów Śpiewaczych i Instru
mentalnych w Warszawie, a 4 lata później odznakę hono
rową I stopnia. 

W kwietniu 1948 roku Jan Schulz ożenił się z Elżbietą 
z domu Balbusa. Z tego związku urodziło się dwoje dzieci: 
Kazimierz i Maria. Oboje poszli w ślady ojca, otrzymując 
gruntowne wykształcenie muzyczne (studia magisterskie 
w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku). 

W 1949 roku Schulz przeniósł się do Starogardzkich 
Zakładów Obuwia. Tam objął posadę dyrygenta orkiestry 
dętej, którą prowadził do 1954 roku. 

W tym czasie podstawowym problemem edukacji mu
zycznej Starogardu były braki w kadrze pedagogicznej. Tak 
więc Jan Schulz wraz z grupą uznanych muzyków i ani
matorów kultury, m.in. Leonem Szwochem, Franciszkiem 
Połomem, Józefem Bortliczkiem, Franciszkiem Królem, 
Zygmuntem Karbowskim, stanowili w powojennym Staro
gardzie trzon, na którym budowano życie kulturalne miasta. 

W latach 1956-1958 Jan Schulz uzupełnił swoje mu
zyczne wykształcenie - został słuchaczem 3-letniego Kursu 
Średniego dla dyrygentów zespołów muzycznych i chóral
nych. Schulz ugruntowywał swoją wiedzę w zakresie teorii 
muzyki, instrumentacji i harmonii. Podczas nauki zetknął 
się z wybitnymi teoretykami muzyki i najlepszymi wykła
dowcami wyższych szkół muzycznych Polski. O poziomie 
nauczania świadczyć może fakt udziału w kursie prof. Józe
fa Karola Lasockiego - autora podręcznika do nauki solfeżu, 
który stanowi podstawowy materiał w nauczaniu tego przed
miotu w szkołach muzycznych. Podstawy harmonii wykła
dał wówczas prof. Kazimierz Sikorski, kompozytor, teoretyk 
muzyki i autor podręczników: „Zasady instrunentoznaw-
stwa", „Harmonia", „Kontrapunkt", używanych do dzisiaj 
w szkolnictwie artystycznym. 

W 1954 roku Schulz został kierownikiem Domu Kultury 
Dzieci i Młodzieży w Starogardzie Gdańskim, gdzie prowa
dził orkiestrę rozrywkowo-taneczną, chór żeński oraz orkie
strę mandolinistów, uczył również gry na akordeonie, gita
rze i kontrabasie. W latach 1962-1966 pracował z młodzieżą 
Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim, pro
wadząc chór przyszkolny. W tym czasie wielu młodych sta-
rogardzian poznawało tajniki muzykowania pod okiem Jana 
Schulza, który nie tylko uczył gry, śpiewu ale także umiał 
zainteresować muzyką i wciągnąć w pracę zespołu, czy chó
ru. W swej pracy zawodowej nigdy nie szczędził czasu i sił. 
Tworząc i pomagając w tworzeniu wielu zespołów i chó
rów Jan Schulz konsultował repertuar, zdobywał literaturę 
muzyczną, instrumentował i rozpisywał nuty, organizował 
instrumentarium - nigdy nie odmawiał pomocy. 

Dodatkową jego działalnością była praca w świetlicach 
„Polfy" i Zakładów Obuwia, gdzie założył i prowadził ze
społy instrumentalne i wokalne. 

Od 1963 roku Jan Schulz podjął pracę w szkolnictwie 
jako nauczyciel wychowania muzycznego. W tym czasie 
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej prowadził zespoły: mando
linowy i akordeonowy, równocześnie będąc nauczycielem 
wychowania muzycznego w Liceum Ogólnokształcącym, 
Technikum Przemysłu Skórzanego oraz wielu starogardz
kich szkołach podstawowych. 

Osobnym rozdziałem w życiu Jana, wymagającym szer
szego omówienia, była jego twórczość ludowa i fascynacja 
folklorem kociewskim. Dzięki inicjatywie Wydziału Oświa-
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ty w Starogardzie Gdańskim w 1968 roku przy Zakładowym 
Domu Kultury „Polfa" powstał Zespół Pieśni i Tańca „Ko-
ciewie". Rzeczywistymi założycielami tego zespołu byli 
ówczesny kierownik ZDK Polfa: Wiesław Jarębski oraz Jan 
Schulz. W skład Zespołu Pieśni i Tańca „Kociewie" wchodzi
ła grupa taneczna, nad którą pieczę sprawował choreograf 
Witold Nalepa oraz „Kapela Kociewska", którą kierował 
Jan Schulz. 

Kapelę Kociewska tworzyli: 
Jan Schulz - skrzypce, śpiew (kierownik zespołu), Teo

dor Omernik - akordeon, Kazimierz Schulz - klarnet, Edwin 
Hening - trąbka, Bonifacy Tuptanowski - kontrabas, Jerzy 
Nierzwicki - diabelskie skrzypce i gadki, Janusz Patanowski 
- burczybas, Elżbieta Mazurkiewicz - śpiew, Maria Schulz 
- śpiew, Henryka Słomińska - śpiew. 

Ponadto w kapeli występowali także: 
Franciszek Kitowski - akordeon, Bronisław Boniecki 

- klarnet, Franciszek Król - puzon, Irena Perlikowska - śpiew, 
Janina Domkowska - śpiew, Bogdan Żurek - śpiew. 

W folderze zespołu opracowanym przez Ewę Beyer 
czytamy: W W letniej historii zespołu odnotować należy 
aż 8 małżeństw spośród członków zespołu. Jest to zespół 
młody, średnia wieku jego członków (grupa taneczna) wy
nosi 19 lat. Informacja ta świadczy o wspaniałej atmosferze 
panującej w zespole, którego członkowie spędzać musieli ze 
sobą większość wolnego czasu. 

Początkowo tworzenie i organizowanie zespołu nie 
było łatwe. Przyczyną tego był brak właściwych materia
łów źródłowych, dotyczących pieśni, przyśpiewek, tańców 
i strojów kociewskich. Dlatego też Jan Schulz wraz z Wi
toldem Nalepą, otrzymawszy przydziałowy samochód 
i magnetofon, wyruszyli w teren, zbierając przez cały rok 
niezbędne materiały. W ten sposób Schulz i Nalepa urato
wali od zapomnienia wiele kociewskich pieśni i przyśpie
wek, które popularnie na Kociewiu nazywano frantówka-
mi. Problemem dla zespołu była również rekonstrukcja 
autentycznego stroju kociewskiego. Zagadnieniem tym 
interesowali się wcześniej prof. Józef Gajek, prof. Bożena 
Stelmachowska, ks. dr Bernard Sychta i Alfred Błażyński 
ze Starogardu Gdańskiego. Na podstawie badań tych osób 
oraz ustnych przekazów „starych Kociewiaków" komplet
ny strój kociewski udało się zrekonstruować w 1969 roku 
według projektu Anny Smolany z Sopotu. Po raz pierwszy 
zespół zaprezentował się 30 kwietnia 1969 roku w progra
mie pt. Zaproszenie na wesele. Na uwagę zasługuje fakt, 
że już w pierwszym roku działalności zespół zdobył I na
grodę na II Festiwalu Zespołów Folklorystycznych. 

Maria - córka Jana, tak wspomina okres pracy w zespo
le: Jeździliśmy po całej Polsce. Nie ma chyba zakątka kraju, 
gdzie by nas nie było. Gorąco nas przyjmowano w Kazimie
rzu nad Wisłą w Gdańsku na Jarmarku Dominikańskim, 
w Kielcach, Łodzi, Grudziądzu, Płocku i Warszawie. Dla 
całego zespołu były to cudowne i niezapomniane chwile... 
Zespół Pieśni i Tańca „Kociewie" wyjeżdżał również na wy
stępy zagraniczne. W 1972 roku pobyt i koncerty w Dreźnie 
zostały przyjęte entuzjastycznie, co zaowocowało bardzo 
dobrymi recenzjami oraz kolejnymi zagranicznymi wojaża
mi. W sierpniu 1975 roku zespół wyjechał do Bułgarii od
nosząc kolejne sukcesy. W 1970 roku przy zespole powstał 
dziecięcy zespół pieśni i tańca kierowany przez Irenę Perli
kowska. Ten 60-cio osobowy zespół w programie posiadał 
przede wszystkim repertuar oparty na tematyce wesołych, 
dziecięcych zabaw ludowych. Po kilku latach działalności 
zespół dziecięcy rozwiązano. Bożena Liberska, wychowan
ka Zespołu Pieśni i Tańca „Kociewie", w 1983 roku podjęła 

próbę reaktywowania dziecięcego zespołu pieśni i tańca tzw. 
„Małego Kociewia". Do najważniejszych sukcesów tego ze
społu zaliczyć można II miejsce zdobyte w Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół Podstawowych 
o „Bursztynową Lirę". W 1984 roku powstała młodzieżo
wa Kapela Kociewska, która stopniowo przejmowała rolę 
akompaniatora „Małego Kociewia". Natomiast dorosły ze
spół taneczny po 1980 roku zaczął przeżywać kryzys, bory
kając się z coraz większymi problemami (brak choreografa 
i naboru nowych członków). Po raz ostatni w pełnym skła
dzie zespół taneczny wystąpił prawdopodobnie w 1983 roku 
z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia zespołu. Ostatecznie 
grupa taneczna zakończyła swoją działalność w 1986 roku. 
Natomiast podstawowy skład „Kapeli Kociewskiej" działał 
bez większych zmian do 1990 roku. W swoim repertuarze 
Zespół Pieśni i Tańca „Kociewie" miał następujące progra
my: W niedzielę po nieszporach na Kociewiu, Kociewska 
żańba, Rajby oraz wiązanki melodii i tańców kociewskich, 
kaszubskich i krakowskich. Poza tym zespół dokonał na
grań płytowych w Polskim Radiu (1970 r.), dwa lata później 
wybrany repertuar zarejestrowano na kasecie magnetofono
wej zatytułowanej „Kociewie". Dwukrotnie również zespół 
wziął udział w nagraniach telewizyjnych, realizowanych 
przez Oddział Gdański TVP. 

Za popularyzację folkloru kociewskiego, a w szczegól
ności za trud przekazywania współczesnemu pokoleniu bo
gatych tradycji kultury i obyczajów regionu, Zespół Pieśni 
i Tańca „Kociewie" otrzymał wyróżnienie Centralnej Komisji 
Koordynacji do Spraw Upowszechniania Kultury oraz dwie 
nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki (1969 i 1970 r.). 

Jan Schulz, oprócz aranżowania i rozpisywania nut 
na głosy, zajmował się komponowaniem muzyki m.in. do 
tekstów pieśni Bernarda Sychty, Władysława Kirsteina czy 
Bernarda Janowicza. Sam również pisał teksty w gwarze 
kociewskiej, którą biegle władał. To właśnie on uratował 
przed zapomnieniem wiele pieśni i przyśpiewek. Wniósł 
niemały wkład do skarbnicy muzycznej regionu Kociewia, 
publikując zbiór pieśni zatytułowany „Na Kociewiu zaba
wa", który ukazał się w 1983 roku nakładem Wojewódz
kiego Ośrodka Kultury w Gdańsku. Jan Schulz w ten spo
sób wprowadził do kanonu kociewskich pieśni ludowych 
szereg tradycyjnych utworów: tańce - Czerpany, Korkarz, 
Polkę, Drapany po chróście, Oberek, Oj tup, tup po podło
dze, czy znaną wszystkim frantówkę A u naszy Anki psian-
ky Kociewianki. 

Ze względów zdrowotnych Jan Schulz zmuszony był 
w 1979 roku zrezygnować ze stanowiska kierownika ze
społu „Kociewie". Jednak w miarę możliwości, jak tylko 
zdrowie mu na to pozwalało, do końca istnienia zespołu 
czynnie angażował się w jego pracę. Maria Schulz tak 
mówi o pracy ojca w zespole: „Przygoda z „Kociewiem " 
dla ojca nigdy się nie skończyła. Swój talent muzyczny 
spożytkował dla pomnożenia dorobku kulturalnego ziemi 
kociewskiej. Nawet będąc na emeryturze, służył zawsze 
fachową opieką organizacyjną i autorytetem muzycznym. 
Pasja dla muzyki ukochanego Kociewia wypełniła memu 
ojcu większość jego życia. Myślę, że był człowiekiem, któ
ry oddał serce Kociewiu... 

W 1979 roku Jan Schulz przeszedł na zasłużoną eme
ryturę. Nie zaprzestał jednak działalności będąc aktywnym 
uczestnikiem życia muzycznego. W tym czasie rozpisywał 
nuty i aranżował pieśni na potrzeby męskiego chóru koś
cielnego przy parafii św. Mateusza, którego był członkiem. 
Schulz był konsultantem Orkiestry Dętej Starogardzkiego 
Centrum Kultury oraz Orkiestry Dętej Ochotniczej Stra-

KMR 
15 



ży Pożarnej w Skórczu, dla której skomponował marsz 
pt. 30 lat z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia tej orkiestry. 
Był też jednym z pierwszych członków Towarzystwa Miłoś
ników Ziemi Kociewskiej. Jako aktywny członek tego to
warzystwa miał duży wkład w organizację I Ogólnopolskiej 
Sesji Naukowej „Kociewie w muzyce" zorganizowanej 
w dniach 13-14 listopada 1982 roku pod patronatem Akade
mii Muzycznej w Gdańsku. 

Jan Schulz za udział w II wojnie światowej otrzymał sze
reg odznaczeń: medal „Zasłużony na Polu Chwały" (1945), 
„Za Oswobodzenie Warszawy" (1945), „Zwycięstwa i Wol
ności" (1946), „Za Odrę, Nysę i Bałtyk" (1946). 

W uznaniu zasług położonych dla starogardzkiej i re
gionalnej kultury muzycznej został uhonorowany wieloma 
odznaczeniami i nagrodami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzy
mał również odznaki „Zasłużony Działacz Kultury", Zasłu
żony Ziemi Gdańskiej oraz medal „Za Zasługi dla Starogar
du Gdańskiego". 6 marca 1984 roku nazwisko Jan Schulz 
wpisano do księgi zasłużonych dla Starogardu Gdańskiego, 
a 28 marca tegoż roku otrzymał honorowe członkostwo To
warzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej. 

Postępująca choroba nie pozwoliła mu już uczestniczyć 
w inauguracji I Kongresu Kociewskiego, który odbył się 
w 1995 roku w Starogardzie Gdańskim. Zdążył jeszcze 
skreślić pozdrowienia i serdeczne życzenia owocnych ob
rad kongresowych organizatorom i wszystkim zaproszonym 
gościom. Wkrótce potem zmarł. Odszedł na zawsze 5 maja 
1995 roku. Mieszkańcy Starogardu Gd. i całego Kociewia 
pożegnali go pieśnią Jezdóm Kociewiakam - oddającą jego 
życiowe motto. 

Z perspektywy czasu widać dzisiaj, że praca Jana Schul
za i wielu podobnych mu ludzi nie poszła na marne. Prze
żywamy dziś swego rodzaju „renesans" Kociewia. Jego 
obecny wizerunek próbowaliśmy dostrzec na II Kongresie 
Kociewskim w 2000 roku. Dorobek następnych pokoleń Ko-
ciewiaków jest niemały. Dzisiaj na terenie całego Kociewia 
działa wiele młodych zespołów regionalnych, w szkołach 
odbywają się lekcje edukacji regionalnej, działają artyści 
i twórcy ludowi, izby twórczości regionalnej, odbywają się 
imprezy i konkursy związane z naszym regionem. Na rynku 
wydawniczym pojawiają się nowe publikacje (proza, poe
zja, bajki, monografie i wiele innych). Od 1985 roku uka
zuje się „Kociewski Magazyn Regionalny. W 1995 roku re
aktywowano „Zapiski Kociewskie". Istotną rolę w promocji 
regionu odgrywają samorządy miast i powiatów Starogardu 
Gdańskiego, Tczewa i Świecia. 

Nie jest jednak przedmiotem tego opracowania rozwi
janie i szersze omawianie tego zagadnienia. Należy wyra
zić tylko nadzieję, że i ten temat w przyszłości doczeka się 
szerszego opracowania. Jeśli zechcą Państwo sięgnąć po tę 
książkę i skorzystać z niej podczas pracy z dziećmi i mło
dzieżą, bądź też wykorzystać ją jako materiał źródłowy, bę
dzie to dla nas - pracujących nad tą publikacją, powód do 
satysfakcji, a dla Jana Schulza formą podziękowania za jego 
trud i pracę oraz spełnieniem sensu jego życia, który sam 
zawarł w słowach przyśpiewki: 

Bo my Kociewiacy bandzim dali grywać, śpsiewać 
i tańcować, Kociewski obyczaj zawdy szanować. 

Tekst pochodzi z publikacji „ Na Kociewiu zabawa opo
wieść o Janie Schulzu ", wydanej w 2003 roku przez Stowa
rzyszenie „Kultura Kociewia " w Starogardzie Gdańskim. 

EDMUND ZIELIŃSKI 

Jak powstała 
Droga Krzyżowa 

w Sianowie 

e wtorek dnia 6 marca 2001 w godzinach wie
czornych zatelefonował do mnie kolega Marek 
Byczkowski - dyrektor Kaszubskiego Uniwer

sytetu Ludowego w Wieżycy, z wiadomością, że jest propo
zycja ze strony Eugeniusza Pryczkowskiego, by rzeźbiarze 
ludowi wykonali Drogę Krzyżową dla Sanktuarium Matki 
Bożej w Sianowie. Byłem kompletnie zaskoczony. Serce się 
radowało, że to właśnie nas, twórców ludowych, zaproszo
no do wykonania tego dzieła. A tak niedawno pracowaliśmy 
nad rzeźbami do ołtarza papieskiego w Sopocie, według 
scenariusza Mariana Kołodzieja. To wielkie dzieło zmobi
lizowało do pracy 49 rzeźbiarzy z całego Pomorza. Ołtarz 
był piękny - niepowtarzalny. Zachwycała różnorodność 
rzeźb, jakby na spotkanie z Ojcem świętym przywędrowa
ły przydrożne krzyże i kapliczki z rozdroży Kaszub, Ko
ciewia, Powiśla, Borów Tucholskich i Krajny. Ołtarz był 
dziełem umieszczonym w odpowiednim miejscu i ograni
czonym czasie. Krzyże i kapliczki wróciły na rozdroża, do 
kościołów i do Sanktuarium w Matemblewie. I tam mówią 
(lub nie) skąd pochodzą (brak opisów). Marek Byczkow
ski powiedział, że w sprawie Drogi Krzyżowej zadzwoni 
do mnie Gienek Pryczkowski. Nie czekałem na jego tele
fon, tylko od razu zabrałem się do projektowania poszcze
gólnych stacji. Utkwiło mi w pamięci wiele „Dróg Krzy
żowych" z kościołów, kalwarii, rysunków. Ale to ma być 
nasza Droga Krzyżowa, niepowtarzalna. Najpierw ryso
wałem kapliczki. Założyłem sobie, że muszą być związane 
z regionem, z budownictwem kaszubskim, nawiązujące do 
dawnego stylu. Stylu, jakiego już prawie nie ma na wsi 
kaszubskiej. Rzeźby muszą być widoczne dla wiernych, 
a więc kapliczki otwarte. Ale co otwarte - drzwi, okna? 
To nie to. A może na bazie chałup podcieniowych? No jas
ne, przecież te chałupy ze szczytowym podcieniem funk
cjonowały na Kaszubach i Kociewiu. Były też wnękowe, 
narożne i spełniały określone funkcję w gospodarstwie. 
Tu wypoczywano na ławie, gawędzono z sąsiadami, tu 
Kaszuba ucierał tabakę i naprawiał sprzęt gospodarstwa 
domowego, kiedy padał deszcz lub słońce piekło. W cha
łupach było zbyt ciemno z uwagi na małe okienka, drogie 
świece czy naftę. Najpierw pomyślałem, że moje kapliczki 
podcieniowe pokryte będą słomą, a we wnętrzu stać będą 
figury obrazujące poszczególne stacje. Że żyjemy w trud
nych czasach, to też trzeba te uwarunkowania uwzględnić. 
Słomę łatwo podpalić a figurki można bez trudu ukraść. 
A więc daszki pokryć gontem, co też jest zgodne z budów-
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nictwem regionalnym. W podcieniu natomiast, na tylnej 
ścianie umieścić płaskorzeźbę ze sceną odpowiedniej stacji. 
Kapliczka miała stać na kamiennej podmurówce. Oczyma 
wyobraźni widziałem kapliczki zatopione w zieleni krze
wów ozdobnych, malw i róż. Widziałem nawet bocianie 
gniazdo na którymś z daszków, czy jaskółki przyczepio
ne do poddasza - wszystko wykonane przez twórców. Ale 
czy to wszystko zostanie zaakceptowane? Organizatorzy 
tego przedsięwzięcia mogą mieć własny scenariusz. Cze
kam na telefon od red. Eugeniusza Pryczkowskiego, bo to 
on przewodzi Komitetowi Budowy Drogi Krzyżowej. Pan 
Pryczkowski zatelefonował chyba 15 marca ciesząc się, że 
podjąłem się tego wielkiego zadania. Umówiliśmy się, że 
7 kwietnia w sobotę spotkamy się na plebanii w Sianowie. 
Z mej strony do uczestnictwa w tej naradzie poprosiłem 
rzeźbiarzy: Stanisława Śliwińskiego i Józefa Semmerlinga. 
Pojechaliśmy Józka samochodem. Nikt z nas nigdy nie był 
w Sianowie. Niby niedaleko, bo za Kartuzami, a i tak po
błądziliśmy. Zamiast z Przodkowa jechać na Kartuzy, po
jechaliśmy prosto na Pomieczyno i dalej, po zasięgnięciu 
informacji od przechodnia, przez Łebieńską Hutę, Będar-
gowo, Nowinki, Leśnice do Sianowa - zupełnie z drugiej 
strony. A że pogoda była piękna, słoneczna, podziwialiśmy 
budzącą się do życia przyrodę, pięknej kaszubskiej ziemi. 
No, Józek mniej, bo musiał skupiać uwagę na wyboistej 
drodze. Odetchnęliśmy z ulgą, gdy ujrzeliśmy wieżyczkę 
starego kościoła w Sianowie. 

Część druga 

©bjeżdżając kościółek, zatrzymujemy się przed ple
banią. Po chwili wychodzi pan Gienek z księdzem 
proboszczem Piepiórką i zapraszają nas do środ

ka. W przytulnym saloniku zastajemy jeszcze kilku panów, 
jak się okazało członków wspomnianego Komitetu. Ksiądz 
proboszcz częstuje nas kawą i smacznym kuchem. By nie 
tracić czasu wyciągam moje odręczne projekty Drogi Krzy
żowej. Wszyscy w skupieniu oglądają i nie słyszę krytycz
nych uwag. Jedynie ksiądz proboszcz mówi, że kapliczki 
są jakby za duże. Ale przecież to jest pierwsze spotkanie 
organizacyjne i wszystko może się jeszcze zmienić. Powie
działem nawet, że mogą sprawę domków oddać jakiemuś 
architektowi do wykonania. Ja tylko będę się upierał przy 
płaskorzeźbach o wymiarach 100 x 100 x 10 cm. Z pleba
nii poszliśmy na plac, gdzie miała stanąć Droga Krzyżowa. 
To tutaj zbierają się pielgrzymi na odpuście. W przyszłości 
będą otoczeni stacjami Męki Pańskiej. Całe nasze spotkanie 
zarejestrowałem kamerą na taśmie video. 

W drodze powrotnej dyskutowaliśmy na temat czekają
cego nas zadania. Kogo wybrać, komu zaproponować wy
konanie tych płaskorzeźb? Ołtarz papieski rzeźbiło 49 osób, 
a stacji ma być 15. Muszą rzeźbić Kaszubi i Kociewiacy. 
Trudny wybór. W domu zredagowałem odpowiednie zapro
szenie i wysłałem do następujących osób: Janiny Gliszczyń
skiej z Przęsina - stacja XII i XV, Henryka Lepaka z Bytowa 

Autor przy jednej z kapliczek 
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- stacja VII, Czesława Birra z Mściszewic - stacja IV, Ha
liny Krajnik z Kościerzyny - stacja XIII, Jerzego Walkusza 
z Hopowa - stacja III, Macieja Zagórowicza ze Zwartówka 
- stacja VI, Stanisława i Tomasza Śliwińskich z Gdańska 
- stacja IX i X, Reginy Matuszewskej z Czarnegolasu, Je
rzego Kamińskiego z Barłożna - stacja II i V, Włodzimierza 
Ostoja-Lniskiego z Czerska - stacja XIV, Adama Korthal-
sa z Tucholi, Henryka Dejka z Żukowa - stacja I i Józe
fa Semmerlinga z Gdańska - stacja XI. Odmówili Regina 
Matuszewska i Adam Korthals, tłumacząc się złym stanem 
zdrowia. Za panią Reginę dodatkowo rzeźbił Jerzy Kamiń
ski, a za A. Korthalsa Rajmund Zieliński ze Zblewa - stacja 
VIII. W międzyczasie rozpoczęto przygotowania do wy
konania odpowiednich dech z drewna lipowego, które po 
roku rozwieziono do rzeźbiarzy. Pierwotnie miał być zor
ganizowany plener dla rzeźbiarzy w Sianowie, jednak wzo
rem prac nad rzeźbami do ołtarza papieskiego, rzeźbiarze 
postanowili wykonać płaskorzeźby w swoich warsztatach. 
Miałem ochotę też wyrzeźbić jakąś stację, jednak z uwagi 
na wiele zajęć w moim Stowarzyszeniu Twórców Ludo
wych oraz konieczne wyjazdy na konsultacje do rzeźbiarzy, 
mój udział w budowie Drogi Krzyżowej ograniczył się do 
czuwania nad prawidłowym przebiegiem prac. Ustaliłem 
z panem Pryczkowskim, że rzeźbiarze otrzymają wynagro
dzenie za wykonanie płaskorzeźb. Przygotowałem odpo
wiednie oświadczenia, czy twórca wykona pracę w darze 
czy za pieniądze. To bardzo ciężka praca. Proszę sobie wy
obrazić, że podczas strugania małego ptaszka spada około 
500 wiórków, a co dopiero z tak dużej płaskorzeźby. 

W połowie 2002 roku przeprowadziłem konsultacje u rzeź
biarzy. Słowo „konsultacje" zawsze kojarzę z początkiem mej 
działalności, kiedy moimi konsultantami byli: mgr Stefania 
Liszkowska-Skurowa, mgr Wojciech Błaszkowski i mgr An
toni Mironowski. To oni wprowadzali mnie w świat sztuki, 
bardzo subtelnie udzielając pewnych rad i wskazówek. Było 
to wtedy, gdy mieszkałem jeszcze w Zblewie na Kociewiu. 
To był zupełnie inny świat. Życie płynęło jakby wolniej, a lu

dzie byli sobie życzliwsi. Że przyjdzie mi żyć w mieście nigdy 
bym nie przypuszczał. Cóż, życie tak się potoczyło. Mam tu 
przyjaciół i liczne kontakty z Kaszubami. Z nimi działam na 
niwie upowszechniania kultury i sztuki tego regionu. O Kocie
wiu moim nigdy nie zapominam i tu również kieruję swoje do
świadczenie i pomoc w utrwalaniu naszej ludowej tradycji. No 
to jedźmy teraz na Kociewie do Barłożna, pięknej starej wsi 
z zabytkowym kościołem i świeżymi wykopaliskami osadni
ctwa sprzed kilku tysięcy lat. 

Część trzecia 

£ - , r -^u mieszka i tworzy Jerzy Kamiński, absolwent 
Technikum Rolniczego, rolnik, miłośnik przyrody. 
Jerzy należy do grona młodych stażem rzeźbiarzy, 

bo zaczął rzeźbić w 1995 roku i to całkiem przypadko
wo. Otrzymał w prezencie dłuta, w stodole leżał kloc lipy 
i trzeba było narzędzia wypróbować. W efekcie powstała 
figura rycerza. I tak się zaczęło. Po mojej pierwszej wizycie 
u Jerzego 9 czerwca 1997 roku, zaczęliśmy zapraszać Je
rzego na plenery i inne imprezy folklorystyczne. Z każdym 
rokiem rzeźbi coraz lepiej. Pasją rzeźbienia zaraził też swo
je dzieci - Magdę, Piotra i Łukasza. Nad wszystkim czuwa 
mama Maria, która również maluje. Jechałem do Jerzego 
w poniedziałek dnia 3 czerwca 2002 roku. Pogoda dopisała. 
Za Barłożnem kilometr jazdy polną drogą wśród wykłoszo-
nego żyta. Musiałem się zatrzymać, by dać się wchłonąć 
w piękno otaczającej przyrody. Rozkołysane łany zbóż prze
lewające swe kłosy podmuchami, przesyconego wonią roz
kwitłych łąk - powietrza. Żaden obcy dźwięk nie zakłócał 
tętniącej swym życiem przyrody. I te cudowne skowronki 
zawieszone gdzieś w bezkresie błękitnego nieba, umilające 
swym śpiewem trud tych co orzą i sieją. Nasycony pięknem 
przyrody wjechałem na podwórko państwa Kamińskich. 
Byłem ogromnie ciekaw jak mój rysunek zmieni się w go
tową rzeźbę. Zaskoczenie było kompletne. Jerzy miał już 
gotową jedną ze swych prac. Głęboko rzeźbiona śmiałymi 

Widok na Drogę Krzyżową 
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cięciami dłuta mówiła o wysokich zdolnościach artysty. 
Ustaliliśmy jak ma wyglądać ornament na ramie i pojecha
łem w dalszą drogę, do następnego rzeźbiarza, do Włodka 
Ostoja-Lniskiego w Czersku. Włodek to doświadczony ar
tysta. Nie tylko rzeźbi ale i maluje na szkle. Na warsztacie 
leżała już prawie gotowa płaskorzeźba ze sceną składania 
ciała Jezusa do grobu. Włodek włożył w nią nie tylko pra
cę ale i własną koncepcję. O to chodziło, żeby każdy wy
raził w rzeźbie i swoje spojrzenie. Z Czerska pojechałem 
do Kościerzyny do Halinki Krajnik. Tu nie było warsztatu. 
Napoczęta płaskorzeźba zajmowała znaczną część podłogi 
małego pokoju pani Halinki. Artystka jest dobrą rzeźbiar-
ką, pięknie maluje na szkle. Jednak ta płaskorzeźba chyba 
przerosła jej możliwości z przyczyn czysto warsztatowych. 
Mieszkanie, to nie było miejsce na pracę nad tak wielkim 
zadaniem. Z trudem - została płaskorzeźba ukończona. Od 
pani Halinki pojechałem do Jerzego Walkusza w Hopowie, 
który zaskoczył mnie doskonałą pracą. Nigdy bym nie po
sądzał Jerzego o takie umiejętności. To przecież dopiero 
jego druga rzeźba i już takie zdolności? Ale fakt jest faktem 
- Jerzy rzeźbi i to jak! 

Każdy mój wyjazd zapisywałem na video, to tak dla po
tomnych i inne potrzeby. Archiwaliów nigdy za dużo. Innym 
razem pojechałem w towarzystwie kolegi Platy Stanisława na 
Kaszuby zachodnie. Odwiedziłem Czesława Birra i Henryka 
Lepaka. Droga dość daleka, toteż tylko u dwóch rzeźbiarzy 
mogłem przeprowadzić konsultacje. Tak Czesiu, jak i Henryk 
mają opanowany warsztat. Dla nich nie ma żadnych trudno
ści w rzeźbie. Tylko u Heńka płaskorzeźba wykonana została 
w poziomie zamiast w pionie. Wyjaśniam, że wykonawca 
tych dech wykonał je o wymiarach 100 x 110x 10 cm, co 
sprawiło, że płaskorzeźby uzyskały lepsze proporcje. Prze
prowadziłem konsultacje u wszystkich rzeźbiarzy, oprócz 
Janiny Gliszczyńskiej. Ta doskonała artystka nie potrzebuje 
żadnych rad. Opanowała rzeźbę do perfekcji. 

Namiastką Drogi Krzyżowej w Sianowie są stacje 
Męki Pańskiej namalowane na szkle przez dzieci ze szko
ły w Gniewinie. Malowały pod kierunkiem swej wycho
wawczyni - pani Sabiny Domaros, przy moim skromnym 
udziale. Namalowałem uproszczone fragmenty z projektu 
sianowskiej Drogi Krzyżowej, a dzieci uzupełniły orna
mentami kwiatowymi. Wiszą obrazki w kościele w Sia-
nowskij Hucie. 

5 marca 2004 w piątek odbyła się w Sianowie uroczysta 
Droga Krzyżowa przy nowych stacjach. Było bardzo zim
no. Jeszcze leżał śnieg. Na czystym niebie zawisł księżyc, 
uświetniając swym blaskiem tą uroczystość, której prze
wodniczył ksiądz Perszon. Były setki okolicznych miesz
kańców. Po nabożeństwie w Domu Pielgrzyma zostały uro
czyście wręczone podziękowania twórcom poszczególnych 
stacji. Nie wszyscy przyjechali, zabrakło Kociewiaków 
- Rajmunda i Jerzego. Nie dojechał Włodek z Czerska i Ma
ciej ze Zwartówka, nie było Henryka Lepaka. Ale były ich 
dzieła w zmodyfikowanych kapliczkach. W ogólnym zary
sie wykonane zostały według mego pomysłu. Ja jednak bym 
bardziej zagłębił płaskorzeźby, by ochronić je od deszczu. 
Te będą wymagały częstej konserwacji. Na zakończenie 
uroczystości powiedziałem: Jestem ogromnie rad, że dzie
ło Kaszubów i Kociewiaków stanęło w tym godnym miejscu 
i świadczyć będzie o głębokiej miłości do Boga ludzi Pomo
rza. A ty pielgrzymie, modląc się u stóp Sianowskiej Pani 
i na męczeńskiej Drodze Jej Syna, wspomnij czasem i o tych, 
którzy dzieła tego dokonali. 

ALINA KOT-CZERWIEŃSKA 
EWA RZĄDKOWSKA 

Gdzie mieszka 
święty spokój... 

Wdniu 17 października 2006 roku w sali lu
strzanej Ośrodka Kultury Sportu i Re
kreacji w Świeciu odbyło się spotkanie 

z twórcami ludowymi naszego regionu pt. „Gdzie mieszka 
święty spokój...". Honorowymi gośćmi byli Bożena Ro-
nowska (hafciarka, poetka i malarka) oraz Zygmunt Bukow
ski (pisarz i rzeźbiarz). Imprezie towarzyszyła wystawa ich 
prac. Organizatorami imprezy' był Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji oraz Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu. Wśród 
przybyłych osób byli: Maria Pająkowska-Kensik, Andrzej 
Grzyb, Kazimierz Wolicki, Jan Jakubik, Romuald Dwora
kowski, Felicja Kołakowska oraz Beata Szymańska. Naj
liczniejszą grupę obecnych stanowili uczniowie miejsco
wych szkół wraz z opiekunami. 

W nastrój kultury Kociewia wprowadził zgromadzo
nych występ „Świeckich Gzubów". Zespół ten powstał 
w kwietniu 2003 roku przy Szkole Podstawowej nr 7 
w Świeciu. Jego kierownikiem jest Małgorzata Połomska, cho
reografem Dorota Grzela, oprawą muzyczną zajmuje się Syl
wia Schmidt, natomiast menedżerem jest dyrektor szkoły Wie
sław Andrys. Występy zespołu uświetniają wiele uroczystości 
szkolnych i pozaszkolnych związanych z regionalizmem. 

Słowo wstępne o obecnych tu twórcach wygłosił wice
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, Jan Ja
kubik, a uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Floria
na Ceynowy w Świeciu zaprezentowali ich wiersze. 

W głównej części spotkania Bożena Ronowska i Zygmunt 
Bukowski prezentowali swoją twórczość, opowiadali o tym, 
jak rodziło się w nich zamiłowanie dla piękna pod postacią 
poezji, rzeźby, malarstwa i haftu. Mówili o tym, że ich dzieła, 
to oni sami, ich osobiste przeżycia, wspomnienia z dzieciń
stwa, bolesne doświadczenia, choroba, radość narodzin, woj
na, miłość itp. Twórcy podkreślali, jak ważną rolę w ich dzia
łalności odegrali ludzie, którzy w nich uwierzyli i pokierowali 
na właściwą drogę. Dla Bożeny Ronowskiej przewodnikiem 
jest Zygmunt Bukowski. Goście wspólną polemikę przeplata
li recytacją swoich ulubionych wierszy. W tym dniu ukazał się 
najnowszy tomik poezji Bożeny Ronowskiej pt. „Słońce mej 
duszy", co stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania 
go publiczności i zaproszenie do przeczytania. 

Zgromadzeni skłaniali naszych gości do żywej dyskusji 
i wykazywali duże zainteresowanie ich twórczością. Spot
kanie stanowiło zachętę dla obecnych tam uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych do bliższego poznania kultury naszego 
regionu i osób z nią związanych ale także miało ośmielić 
tych, którzy skrywają swoje talenty. 

Chętni mogli nabyć tomiki poezji Bożeny Ronowskiej 
i Zygmunta Bukowskiego u wydawców i poprosić o auto
graf autorów. 
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^ |-Txolska Złota Jesień sprzyja turystyce. Dlatego człon-
-^Jkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (oddział 

c__i w Bydgoszczy), chcąc wykorzystać słoneczną so
botę, wybrali się do Świecia. W samo południe, 21 paź
dziernika 2006 roku, rozpoczęli zwiedzanie kościoła 
p.w. NPNMP. Po świątyni i pobernardyńskim klasztorze, 
oprowadzał gości ks. proboszcz Roman Zieliński. Prze
wodnik opowiadał z takim samym przejęciem, zarów
no o zabytkach, trudach związanych z ich renowacją, jak 
i o pracy kapelanów w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicz
nie Chorych (mieści się on na terenie parafii). Zebrani słu
chali także legend: O obrazie, który Wisłą przypłynął oraz 
O pustelniku (geneza herbu Świecia), podziwiając jedno
cześnie ścienne polichromie zawierające sceny z lokalnych 
podań. Zwiedzającym od początku towarzyszyła młodzież 
i nauczyciele z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Świeciu, a także miejscowa regionalistka prof. Maria Pają-
kowska-Kensik. Dzięki wędrówce po krużgankach, ukrytych 
przejściach, goście mogli docenić urok barokowego kom
pleksu sakralnego, a w szczególności średniowiecznych rzeźb 
oraz malowideł przedstawiających stacje Drogi Krzyżowej. 

JOANNA BINIECKA 

Kaszubi 
na Kociewiu 

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Katoli
ckiego LO im. ks. dra Bernarda Sychty, które mieści się 
w budynku poklasztornym. Na miejscu polonistka zapre
zentowała pokrótce genezę powstania szkoły i jej pomy
słodawcę śp. Mirosława Lorcha. Natomiast przy portrecie 
patrona liceum, wspomniała o tym, że przed 1939 rokiem 
pełnił on posługę kapłańską w opisywanej wyżej parafii. 
Stworzył wtedy dramat pt. „Duchy w Klasztorze" (jego 
akcja toczyła się w obecnym budynku szkolnym), który 
zaginął podczas działań wojennych. Przy takich słucha
czach, nie można było nie powiedzieć o jego zasługach 
dla kultury Kaszub i Kociewia - słowniku kaszubskim 
oraz kociewskim. W tym miejscu nauczycielka przypo
mniała, że w przyszłym roku minie 100 lat od urodzin 
wielkiego leksykografa i 10 lat od powstania Katolika. 
Zrzeszeniowcy zostali zaproszeni na uroczyste obcho
dy tej rocznicy. Kaszubi, którzy osobiście i zawodowo 
są związani z Bydgoszczą, wyrazili chęć zaangażowania 
się w działania regionalne w stolicy południowego Ko
ciewia. Po obejrzeniu sal przedmiotowych, goście zostali 
poczęstowani kawą i kuchem. Na koniec wysnuto wnio
sek: o swojej małej ojczyźnie należy pamiętać wszędzie, 
gdzie nas rzuci los. 

Nici babiego lata unosiły się na wietrze ...a goście 
pojechali wzdłuż Wisły do Gruczna, by zwiedzać sta
ry młyn. 

BOŻENA RONOWSKA 

X spotkanie 
ze sztuką ludową 

Od wielu lat mam okazję obserwować kolejne edycje 
konkursu „Współczesna Sztuka Ludowa Kociewia" 
organizowanego, co dwa lata przez Galerię „A" 

Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdań
skim. To bardzo ważny konkurs dla Kociewia i twórców 
ludowych, rozwijających swoje zdolności w tej uroczej 
krainie, zapomnianej i nader często pomijanej przez histo
ryków sztuki i etnografów. Od kilku lat Kociewie przeży
wa swoje odrodzenie, zarówno w dziedzinie gospodarki, 
turystyki jak i kultury ludowej. Tu i ówdzie powstają kluby 
i koła rękodzieła ludowego prowadzone przez pasjonatów 
i miłośników regionu. 

Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, pierwszą na tym 
konkursie, najliczniej reprezentowaną dziedziną twórczości 
ludowej był haft - aż czternaście hafciarek otrzymało nagro
dy, w tym dziewięć z terenu całego Kociewia. Cieszy bardzo 
ten fakt, gdyż jeszcze niedawno byłam jedyną haftującą Ko-
ciewianką i wiele wysiłku, wyrzeczeń i łez kosztowało mnie 
zwrócenie uwagi na problem haftu kociewskiego. Zapewne 
niebagatelną rolę odegrały tu kursy barwnego wyszywa
nia organizowane na terenie całego Kociewia w 2004 roku: 
w Czarnej Wodzie - inicjowany przez oddział gdański Sto
warzyszenia Twórców Ludowych i Muzeum Etnograficzne 
w Gdańsku-Oliwie, w Tczewie zorganizowanym spontanicz
nie przy znacznym udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
oraz w Warlubiu w Szkole Podstawowej nr 1 „Pod wiatra
kiem". Kursy w Tczewie i Warlubiu miałam zaszczyt i przy
jemność poprowadzić osobiście. Łącznie, z różnym skut
kiem, ukończyło je prawie czterdzieści osób. Jestem dumna, 
że „moje uczennice" stanęły do tego konkursu i że odniosły 
w nim znaczące sukcesy. Nigdy nie mogłam zgodzić się 
z tym, że na konkursach kociewskich haft kociewski repre
zentowany był wyłącznie przez hafciarki z okolic Gdańska. 

Z tego, co udało mi się zaobserwować podczas otwar
cia wystawy pokonkursowej, spora część haftów, to te wy
szywane według szkoły morzeszczyńskiej. Bardzo ucieszył 
mnie fakt dopuszczenia i nagrodzenia pracy wykonanej we
dług mojego wzornictwa przez Ewę Hałas ze Smętowa (jak 
wiadomo od 2002 roku pracuję nad nowymi, współczesny
mi wzorami haftu kociewskiego. W roku 2004 wszystkie 
prace wykonane według mojego wzornictwa zostały odrzu
cone przez jury tegoż konkursu!). 

Podczas pisania tego tekstu skupiłam się głównie na haf
tach, gdyż jestem hafciarką i są one mi najbliższe. Nieco 
mniej mogę powiedzieć o pozostałych dziedzinach kociew-
skiej sztuki ludowej. Na pewno całkiem nieźle na Kocie
wiu ma się rzeźbiarstwo, reprezentowane na tym konkursie 
przez jedenastu nagrodzonych rzeźbiarzy. Większość z nich 
to moi dobrzy znajomi z Plenerów Twórców Ludowych 
i Nieprofesjonalnych Kaszub i Kociewia, organizowanych 
rokrocznie przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieży
cy. Bez większego trudu rozpoznaję prace Jerzego Kamiń-
skiego, Andrzeja Kukuli czy Zenona Mniszewskiego. 

Malarstwo i wikliniarstwo były reprezentowane przez po
jedynczych twórców, co oznacza, że należałoby teraz zaintere
sować Kociewiaków tymi dziedzinami twórczości ludowej... 
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Rzeźby Zenona Mniszewskiego. .i Jerzego Kamińskiego 

Rzeźba Michała Ostoja-Lniskiego Malarstwo Reginy Matuszewskiej 



DZIE TAM, GDZIE MUZYKA 

22 października 2006 roku w Tczewskim Centrum Kultury odbył się kolejny Koncert Jesienny, 
tym razem w całości poświęcony twórczości i działalności artystycznej Tadeusza Abta. W pierwszej 
części wystąpił Chór Męski „Echo" pod dyr. Leszka Gołąba, a drugą część wypełnił koncert Zespołu 
Muzycznego „Kamyki" Przyjaciół zacnego Jubilata, który tego roku ukończył 75 lat. 

Układ programu koncertu oraz informacje konferansjerki, Marii Makowskiej z Teatru Drama
tycznego w Elblągu, dały niemal pełny obraz tego, co Tadeusz Abt dokonał w swoim muzycznym 
życiu. 

Koncert zorganizowało Tczewskie Centrum Kultury wspólnie z Chórem Męskim „Echo" i Towa
rzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej. 

MICHAŁ ROMANOWSKI 

Ulubieniec muz 
C - ^ " ? to zna działalność artystyczną i dorobek twórczy 

A \ Tadeusza Abta, przyzna, że pomazało go talenta-
cLid_3mi sporo córek Zeusa i Mnemozyne. Do Tadeusza 
przylgnęło powiedzenie, że był i jest zawsze tam gdzie mu
zyka. Ponieważ na Parnasie, siedzibie muz, rządzi Apollo, 
bóg sztuki, przewodnik muz, a także opiekun muzyki, tenże 
spowodował, by sprawdzić przypuszczenia swoich pod
opiecznych. 

Tadeuusz Abt po raz pierwszy do fortepianu zasiadł 
w wieku siedmiu lat. Gry uczył się u Adeli Kuhnke, zna
nej wówczas w Tczewie pianistki i prywatnej nauczyciel
ki. Przez sześć lat nauczył się dużo, tyle by zaraz po za
kończeniu wojny uczynić z muzykowania źródło zarobku. 
Po śmierci ojca pozostał sam z matką i babcią i z czegoś 
trzeba było żyć. Jako 15-letniego chłopaka chętnie angażo
wano go do zespołów grających w lokalach, na weselach, 
zabawach. Grał też samodzielnie na różnych spotkaniach 
w prywatnych mieszkaniach gdzie był instrument. Ludzie 
po wojnie się odnajdywali, wracali do domu z obozów, nie
woli, więc sporo było takich rodzinnych fajfów. Równole
gle uczęszczał Tadeusz do gimnazjum, więc owe zarobko
wanie, szczególnie w miejscach publicznych, odbywało się 
za zgodą dyrekcji szkoły. 

Tadeusz chciał się nauczyć jeszcze więcej. W 1949 roku 
ukończył Szkołę Umuzykalniaj ącą Powiatowego Związku 
Samorządowego, przekształconą potem w Niższą Szko
łę Muzyczną, a następnie w obecną placówkę państwową. 
W gimnazjum współtworzył kółko teatralne, opracowując 
ilustracje muzyczne do różnych przedstawień, m.in. do ja
sełek i szopki krakowskiej. Był to jego rzeczywisty start w 
amatorskim ruchu artystycznym jako instruktora muzycz
nego. Tak wcześnie zdobyte doświadczenie z powodzeniem 
spożytkuje w następnych latach. 

W tym samym czasie, od 1949 roku, działał w zespole 
pieśni i tańca przy Ubezpieczalni Społecznej w Tczewie. Ze
spół składał się z grupy tanecznej i chóru mieszanego „Lut
nia" kierowanego przez Leonarda Lesińskiego. Tadeusz był 
tam akompaniatorem, korepetytorem tancerzy i chórzystów, 
często aranżerem, a także członkiem zespołu instrumentalne
go. Już wówczas mówiono o nim jako człowieku-instytucji 
muzycznej. Z takim samym wielkim zaangażowaniem praco
wał później w ruchu artystycznym spółdzielczości pracy. 

Najbardziej owocny okres przypadł na lata pracy w Do
mu Kultury Kolejarza, w którym był zatrudniony na etacie 
instruktora, potem kierownika artystycznego. Tam znowu 
uśmiechnęły się jut wcześniej zaprzyjaźnione muzy: Ter-
psychota - ta od tańca i Melpomena - opiekunka teatru. 
W Zespole Pieśni i Tańca „Kolejarz", prowadzonym m.in. 
przez tczewianina Bronisława Cesarza, solistę baletu Ope
ry Bałtyckiej, znowu pełnił rolę akompaniatora i korepe
tytora. Podobnie w dziecięcym teatrze „Baj", kierowanym 
przez Henryka Lemkego. Baśń sceniczna nie może istnieć 
bez muzyki. Dlatego Tadeusz Abt nie tylko przygotowywał 
materiał przewidziany scenariuszem, ale dokomponowywał 
muzykę według dodatkowych potrzeb. 

Gdy w DKK powstał założony przez Romana Landow
skiego teatr poezji i publicystyki pod nazwą Scena Lite
racka „Propozycje", stał się jej konsultantem muzycznym 
- w zależności od tematyki programu. Całkowicie opra
cował stronę muzyczną spektaklu kabaretowego „Co nam 
zostało z tych wad", a często na żywo ilustrował inne. Duże 
wrażenie zawsze wywierało na widzach Preludium cis-moll 
Rachmaninowa w moralitecie antywojennym „Dlatego tak 
kochamy życie" i chopinowskie nokturny w „Nokturnie 
o Ojczyźnie" z poezją Gałczyńskiego. 

Bodajże najwdzięczniejszym rozdziałem w księdze 
dokonań Tadeusza Abta jest jego twórczość kompozytor
ska. Spod jego ręki, wyszło kilkanaście udanych, chęt
nie słuchanych piosenek, przeważnie do słów Romana 
Landowskiego. Zaczęło się zupełnie niewinnie i raczej 
przypadkowo. W 1960 roku szykowano się w Tczewie do 
obchodów 700-lecia nadania praw miejskich. W progra
mie przewidziano m.in. uroczysty koncert. I to wówczas 
zwrócił się do Abta Józef Dylkiewicz, dostarczając tekst 
swojego wiersza z prośbą, czy można do niego „dorobić" 
jakąś muzykę. Można było. Tak się narodziła pierwsza 
piosenka Tadeusza. Na koncercie wykonał ją Ryszard 
Karczykowski, wtenczas maturzysta, po latach światowej 
sławy polski tenor. 

Karczykowski sporo Tadeuszowi zawdzięcza. Wspólnie 
układali repertuar. Początkowo były to podobające się pieśni 
neapolitańskie. popularne arie operetkowe, pieśni Stanisła
wa Moniuszki. Abt był pierwszym korepetytorem i akom
paniatorem późniejszej sławy scen operowych świata. 
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WSZĘDZIE TAM, GDZIE MIIZTfi 

Podobnej pomocy udzielał członkom swojego zespołu 
wokalnego w DKK. Marek Regulski został po latach solistą 
Zespołu Estradowego Marynarki Wojennej Flotylla", Janina 
Potudin występowała w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Ha
lina Malak święciła triumfy w łódzkich klubach i kabaretach 
studenckich. 

Tym wykonawcom powierzył Tadeusz rozpowszechnie
nie swoich kolejnych kompozycji, często z dużym powo
dzeniem. W 1967 roku na Gdańskiej Giełdzie Piosenki dwa 
utwory z tekstami Romana Landowskiego zostały wyróż
nione. „Mój każdy dzień" wykonał wówczas Marek Regul
ski, a Maryla Krefft śpiewała „Piosenkę Kwiaciarki". 

W 1971 roku w Białymstoku odbył się Ogólnopolski 
Konkurs Kompozytorski Piosenki Kolejowej. Zgłoszo
ny tam „Pantograf-wirtuoz" - do tekstu R. Landowskiego 
otrzymał II nagrodę, wyśpiewaną przez Bożenę Pancie-
rzyńską. Bluesowy utwór był ukłonem w stronę wielkiej in
westycji kolejowej. Rok wcześniej oddano ostatni odcinek 
linii elektrycznej Śląsk - Porty. Odtąd pantograf, ten wielki 
stalowy smyk, mógł wygrywać swoje ballady na długiej 
strunie z południa kraju na północ i z powrotem. Piosenka 
się podobała nie tylko konkursowemu jury, śpiewał ją też 
zespół wokalno-instrumentalny „Spes" i „Quatro Voci" . 

W tym samym czasie powstała inicjatywa powołania ka
baretu artystyczno-literackiego „Drań". Tadeusz Abt, Bro
nisław Cesarz i Roman Landowski przygotowali wspólną 
koncepcję. Miała to być rzecz ambitna, dowcipna, artystycz
nie intrygująca, z udziałem poetyckiej ballady, pantomimy 
i literackiego żartu. Trwały już próby, gdy nagły nawrót 
choroby Tadeusza wszystko zahamował. Mimo, iż Abt wy
jechał z kraju na operację, „Drań" próbował się ratować. Po

proszono do współpracy innych pianistów, ale nie potrafili 
zastąpić Tadeusza. Owszem, grali dobrze, nawet bardzo do
brze, lecz tylko z nut. Brakowało im inwencji dostosowania 
się do sytuacji scenicznej i zmysłu improwizacji. Wówczas 
odezwała się prawda o ludziach niezastąpionych. - Dajmy 
sobie spokój - zdecydował w końcu Bronek Cesarz. - Bez 
Tadzia nie ruszymy z miejsca. 

W 1972 roku upomniała się Polihymnia, muza pieśni 
i poezji chóralnej. To wówczas Tadeusz Abt przystał na stałą 
współpracę z Chórem Męskim „Echo" w Tczewie - z dodat
kowym zadaniem II dyrygenta. Owa muza była dość zachłan
na, bowiem niebawem Tadek rozpoczął pracę dyrygenta chóru 
mieszanego parafii ewangelicko-augsburskiej w Sopocie. 

Podratowawszy zdrowie Tadeusz postanowił uzupeł
nić wykształcenie. Za pośrednictwem Ludowego Instytutu 
Muzycznego w Łodzi wyrównał średnie kwalifikacje arty
styczne. Uzyskał też resortową I kategorię instruktora mu
zycznego, po kilku latach zastąpioną kategorią „S", co było 
najwyższym stopniem umiejętności i kwalifikacji instruk
torskich w ruchu artystycznym. 

Druga część Koncertu Jesiennego przypomniała, że Ta
deusz Abt był jednym z „kamyków" w pierwszym okresie 
istnienia zespołu w Klubie Międzyspółdzielnianym. A war
to pamiętać, że „Kamyki" Jerzego Kamienia to zespół, który 
wsławił się głównie dzięki atrakcyjnym aranżacjom rozryw
kowym muzyki poważnej (Beethoven, Schubert, Chopin, 
Chaczaturian...). 

Rzeczywiście, był Tadeusz Abt wszędzie tam gdzie mu
zyka. I nadal jest. Prawdąjest również to, co kiedyś już o nim 
napisano, że z muzyki uczynił swój intymny świat, obszar do
stępny dla innych, jeżeli chcą się w nim swobodnie poruszać. 

ROMAN LANDOWSKI 

Pantograf wirtuoz 
Doliną światła toczy się zmierzch, 
znużona ziemia już baśni słucha, 
w cichych ogrodach jabłonna mgła 
szepcze zaklęcia świerszczom do ucha. 
Ktoś o tym zmierzchu na splotach szyn 
czarne kryształy nasyca zielem, 
upartym rytmem w pośpiechu kół 
wszczyna balladę na wiolonczelę. 
To pantograf wirtuoz 
wiolonczeli jednostrunnej 
tak subtelne legata 
w tonacji woltów gra. 
Rozegrany pantograf 
wiolonczelą j ednostrunną 
dziwne dźwięki wyplata: 
re do re mi fa sol fa. 
Za horyzontem czai się świt, 
a chłodne rosy wnet czerń odciemnią, 
cichną rozmowy plotkarek gwiazd, 
a on wciąż gra, choć noc miał bezsenną. 
Wiezie melodie z portów na Śląsk 
albo odwrotnie - z szybów nad morze 
i ku zdziwieniu ładunku rud 
struną rozsiewa nuty na torze. 

Piosenka kwiaciarki 
Ulicami wędruję 
razem z koszykiem malw 
i kwiatami maluję 
pełne przestrzenie barw. 
Mam konwalie, stokrotki... 
Może pani lub pan? 
Zapach maciejki słodkiej? 
Nawet pierwiosnki mam! 

Kupujcie kwiaty 
bo kwiaty łagodzą ból, 
chabry i maki 
zebrane z dalekich pól, 
kwiatek dla zakochanych 
świeżo zerwany 
razem z zapachem łąk. 

Kupujcie kwiaty 
zroszone poranna mgłą, 
w barwy bogate 
daję wam prosto do rąk. 
I rozdaję bukiety, 
bzowe fiolety 
rozdaję dzisiaj wprost do rąk. 

KMR 
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Władze miasta: prezydent Zenon Odya 
i jego zastępca Zenon Drewa składają 

gratulacje bohaterowi wieczoru. 

!L*»*f \t 
Podobne słowa uznania złożyli przedstawiciele 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej. 
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Jedną z wychowanek Tadeusza 
Abta była Janina Potudin. 

Piosenkę kwiaciarki wykonała 
Halina Malak-Kaszubowska. 
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W drugiej części konc 
zespół instr 

pili przyjaciele Jubilata, 
Iny „Kamyki". 

Wykona... 
zawsze Boż 

I także cz 
dawnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kole, 

Po uczcie artystycznej przyjaciele 
ulubieńca muz spotkali się na poczęstunku, 

podczas którego wymieniano wrażenia 
po wysłuchanym koncercie. 



Słowa: 

JÓZEF DYLKIEWICZ 

Tczewianki 
(piosenka o Szkole Morskiej) 

I. 
Gdy nie była Gdynia Gdynią, 
tylko zwykłą wioską, 
Tczew miał pierwszą i jedyną 
w Polsce Szkołę Morską. 
Hej, o hej! 
O, hej, hej! 
Pierwszą Szkołę Morską. 

A w tej Szkole kwiat młodzieży: 
w chłopa chłop, jak „szóstka". 
Każdy z nich niepokój szerzył 
w niewieścich serduszkach. 

Bo marynarz, rzecz wiadoma, 
to nie jakiś tam „lądowy szczur". 
Czy utrzyma kto dziewczynę w domu, 
gdy zakocha się na beton-mur? 
Już sam mundur każdą nęci, 
cóż dopiero chłopak w nim! 
Czegóż trzeba jeszcze więcej, 
by dziewczęce spełnić sny? 

II. 
Każdy z nich był wielkim zuchem, 
na rejsach dalekich, 
mimo sztormów, zawieruchy 
pływał niczym rekin. 
Hej, o hej! 
O, hej, hej! 
Pływał niczym rekin. 

Lecz cóż z tego, gdy na lądzie 
nie miał orientacji 

i gdy sercem gdzieś zabłądził, 
zaraz głowę tracił. 

Bo tczewianki są urocze, 
zamiast oczu mają gwiazdki dwie. 
Kto niebacznie spojrzy w takie oczy, 
to urzekną go - czy chce, czy nie. 
Księżyc, Wisła, nastrój miły 
i uroków pełen świat. 
Wstrzymać serce nie ma siły, 
gdy się ma dwadzieścia lat. 

III. 
Upłynęło lat niemało, 
niczym jedna chwilka 
i niewielu pozostało 
z dawnych „morskich wilków". 
Hej, o hej! 
O, hej, hej! 
Z dawnych „morskich wilków". 

Gdy czasami się spotkają, 
wychylą kielicha 
i, na wspomnień płynąc fali, 
każdy ciężko wzdycha: 

Bo tczewianki, póki młode, 
są przemiłe, choć do serca bierz. 
Lecz gdy czas im wieku doda, 
to się, bratku, takiej baby strzeż! 
Księżyc, Wisła... Ech, to bajka, 
co rozwiała się, jak dym. 
Reumatyzm, rum i fajka, 
tylko to zostało im. 
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Wpowodzi przeróżnych publikacji, także 
tych w formach elektronicznych, ta zadzi
wia, wzbudzając słuszne zainteresowanie. 

W pierwszej chwili można wzruszyć ramionami lub 
machnąć ręką, ale po głębszym namyśle trzeba podejść 
do tej lektury z wielkim szacunkiem. Jest to bowiem 
rzecz o rodzinie opracowana z myślą o zintegrowaniu jej 
członków, nawet tych odlegle spokrewnionych. 

Mówię o okazjonalnym wydawnictwie Bogdana 
Bielińskiego pt. „Przodkowie i potomkowie Jana i Ma
rianny z Wiśniewskich Bielińskich z Rzeżęcina gm. Mo
rzeszczyn". Publikacja jest zbiorem siedmiu artykułów 
Bogdana Bielińskiego, ogłoszonych w pięciu pismach 
w latach 1996-2002. 

1. Kociewski Magazyn Regionalny 
2. Jantarowe Szlaki 
3. Rocznik Gdyński 
4. Nowiny Gniewskie 
5. Informator Pelpliński. 

W krótkim ale zwięzłym Wstępie autor zdradza ideę 
swojej inicjatywy. Zebrane teksty o rodzinie Bielińskich 
zostały wydane z okazji Zjazdu Bielińskich z Rzeżęcina, 
który się odbył w 2006 roku. Należy sądzić, że każdy 
z uczestników tego familijnego zgromadzenia otrzymał 
tę publikację, żeby - jak oczekiwał autor - zapoznać się 
z protoplastami rodu, a także by zgłosić swoje uwagi, 
przydatne do kolejnej poszerzonej edycji. 

Czy każda rodzina może sobie pozwolić na taką lub 
podobną publikację? Na pewno tylko te, które w swoim 
gronie mają takiego pasjonata jak Bogdan Bieliński, pra
cowitego szperacza parafialnych archiwów, faktografa 
swojego rodu. 

Jedno jest pewne: takie inicjatywy zjednują członków 
rodu, nie pozwalają na dezintegrację. Przede wszystkim 
- wzbogacają pojęcie patriotyzmu, rozumianego od pod
staw - od budzenia szacunku do swoich najbliższych, 
miejsca ich dawnego i obecnego przebywania. 

Na koniec chciałoby się przyklasnąć - nowocześni są 
ci, którzy szanują tradycję! 

Roland 

JOZEF M. ZIÓŁKOWSKI 

Miłośnicy 
regionu 

Trójmiejscy Kociewiacy spotykają się w domu 
kultury w Oliwie, aby poznawać rodzimą poezje 
i wymienić poglądy. Klub kociewski w Trójmie
ście jest sekcją Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Ono też 
promuje działalność trójmiejskich Kociewiaków. 
Adres do korespondencji: ul. Boczna 2, 83-200 
Starogard Gdański. Jednoosobowym prezesem 
trójmiejskich Kociewiaków jest Hubert Pobło
cki, a prezesem TMZK - Mirosław Kalkowski. 

WGdańsku funkcjonuje klub Kociewiaków - ludzi, 
którzy obecnie na co dzień mieszkają w Trójmie
ście, ale korzenie mają kociewskie. Nie tylko nie 

chcą o tym zapomnieć, ale wręcz przeciwnie, promować 
Kociewie wśród mieszkańców trzech trójmiejskich miast. 
Ostatnio miłośnicy Kociewia spotkali się w Gdańsku, by 
kolędować po kociewsku. 

W Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku na opłatkowym 
spotkaniu zebrało się 80 rodzin kociewskich, które żyją 
w Trójmieście. 

- Początkowo było tylko 50 rodzin - powiedział nam 
Hubert Pobłocki, organizator spotkania. - Teraz jest nas trzy 
razy tyle, choć na spotkanie wszyscy nie dotarli. Przyjmuje 
się, że w Trójmieście 20 procent populacji ma korzenie ko
ciewskie. Do zorganizowania sekcji od lat namawiał nas An
drzej Grzyb, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

Podczas ostatniego spotkania odbyła się promocja tomi
ku wiosennych wierszy „Nieugaszone pragnienie" autorstwa 
właśnie Andrzeja Grzyba, kociewskiego poety i prozaika. 
W grudniowy wieczór przeniesiono się w kociewską krainę, 
pachnące łąki i gaje, pełne muzyki skowronków, słowików. 
Wiersze czytał Zbigniew Jankowski. 

Był też czas na wspomnienia. 
- Kociewiacy to solidni, słowni i serdeczni ludzie - po

wiedziała nam Alicja Fijałkowska. 
Sama nie jest Kociewianką, ale mówi, że jest sympa-

tyczką Kociewiaków. 
W kuluarach można było kupić wydawnictwa Ko

ciewskiego Kantoru Edytorskiego z Tczewa, posmakować 
„kucha", czyli ciasta i napić się kawy. Poczęstunek przygo
towały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie. 

Podczas spotkania przygotowano wystawę fotograficzną 
dzisiejszych mieszkańców Trójmiasta mających kociewskie 
korzenie. 

Czytaj również str. 29 —> 
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KOCIEW1E 

Andrzej Grzy' 
wierszy pt. J 

Hubert Pobłocki wraz 
z żoną Zofią Janukowicz czytają swoją 

wileńsko-kociewską gawende 
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Ks. komandor Ryszard Preuss 
dzieli się opłatkiem z gośćmi 

Poczęstunek pi/yyotowiiły panie 
/ Koła Gospodyń Wiejskich z Summa 

Wszystkie fot. J. M. Ziółkowski 



HUBERT POBŁOCKI 

Droga poprzez przestrzeń i czas 

Trwaj chwilo trwaj w zalotnym uśmiechu 
Nie odfruwaj trzepocząc skrzydłami 
Jak majowy słowik... 

Fragment wiersza bez tytułu z tomiku „Nieugaszone pragnienie" 
autorstwa Andrzeja Grzyba 

Dwanaście miesięcy - od grudnia 2005 do grudnia 
2006 - minęły niepostrzeżenie dla około dwustu 
rodzin trójmiejskich Kociewiaków zrzeszonych lub 

sympatyzujących z Trójmiejskim Klubem Kociewiaków bę
dącym sekcją Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie Gdańskim. W tym czasie liczba zainteresowa
nych działalnością TKK potroiła się. Sześć spotkań, w ciągu 
roku, z których trzy miały miejsce w Sali Mieszczańskiej 
Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku i trzy w Domu Zara
zy w Oliwie cechowała różnorodność programów opartych 
na statutowych założeniach. Bazując na zaangażowaniu 
społecznym i aktywności wielu członków TKK osiągnięto 
widoczne, trwałe efekty. Należą do nich: promocje książek 
autorów z Kociewia, jak Andrzeja Grzyba, Krzysztofa Ko
walkowskiego, Tadeusza Majewskiego. Występy zespołów 
folklorystycznych: Kapeli Kociewskiej, Lubichowskich 
Kociewiaków, czy człowieka instytucji Emilii Rulińskiej. 
Przywiązani do tradycji regionalnych swej małej ojczyzny, 
z wyboru gdańszczanie, entuzjazmowali się wszystkim co im 
przypominało dzieciństwo i młodość spędzoną na Kociewiu. 

Towarzyszące spotkaniom wystawy osiągnięć Kociew-
skiego Kantoru Edytorskiego z Tczewa mogły zadowolić 
kolekcjonerów kwartalnika społeczno-kulturalnego noszą
cego tytuł „Kociewski Magazyn Regionalny". 

Trwałe piętno na słuchaczach wywarły sagi rodów 
kociewskich: Kowalkowskich, Bielińskich, Odyów. Wysłu
chane wiersze prof. Stefana Raszei, Romana Landowskie
go, Andrzeja Grzyba, Róży Janca-Brzozowskiej opiewające 
Kociewie, jego przyrodę i mieszkańców wywołały wśród 
słuchaczy serdeczny rezonans. Referat dr filozofii Marka 
Foty na temat wolnomularstwa na Kociewiu pozostał na 
zawsze w pamięci uczestników wrześniowego spotkania 
w Domu Zarazy. 

Plany wydawnicze prof. Marii Pająkowskiej-Kensik roz
budziły nadzieję Kociewiaków na rychłe ukazanie się „Ko-
ciewskiego słownika frazeologicznego". Ekspozycje rzeźb 
w drewnie autorstwa: Edmunda Zielińskiego, Stanisława Pla
ty, Stanisława Zielińskiego cieszyły oczy ferią barw ptasich 
stad i zastępów figur aniołów, muzykantów, świątków i in
nych. Wysublimowana sztuka hafciarska i koronkarska Marii 
Leszman z Pelplina i Katarzyny Nowak z Tczewa przyciągała 
wzrok pań, które żyjąc w wielkomiejskim wirze już dawno 
zapomniały, jak się posługuje szydełkiem, igłą, drutami. 

Szczególnie udane było spotkanie bożonarodzeniowe 
w dniu 27 grudnia 2006 roku. Zaszczytu jego otwarcia do

stąpiła kolejna w minionym roku edycja wydawnicza An
drzeja Grzyba będąca tomikiem poetyckim pt. „Nieugaszone 
pragnienie" przepięknie ilustrowana przez grafika Jana Miś
ka. Szereg wierszy z tomiku zaprezentował licznie zebranej 
publiczności, aktor scen trójmiejskich Zbigniew Jankowski. 
Następnie małżonkowie (Janukowicz-Pobłoccy), tego dnia 
złoci jubilaci, przeczytali gawańda, w której jedno pocho
dzące z Kresów stawiało pytania, na które drugi z małżon
ków odpowiadał przysłowiami w gwarze kociewskiej. 

Niespodziankę stanowił minirecital chopinowski pianist
ki Ewy Pobłockiej, po mieczu Kociewianki, która pomię
dzy tournee koncertowym po Japonii i przed wyjazdem do 
Kanady, znalazła dosłownie kilkadziesiąt godzin czasu, by 
sprawić swym rodzicom przyjemność i zagrać im w dniu ich 
Złotych Godów utwory Fryderyka Chopina. W konkursie 
jego imienia w 1980 roku została najlepszą Polką pośród 
ponad 130 uczestników z całego świata. Po niej nieocze
kiwanie przy fortepianie zasiadła ośmioletnia wnuczka ju
bilatów Maria Leszczyńska, by wykonać dwie popularne 
kolędy. Tym samym wprowadziła słuchaczy w nastrój ko
lędowy, do którego włączyła się śpiewaczka, Kociewian-
ka Jolanta Grzona-Worzała, która przy akompaniamencie 
Magdaleny Snarskiej wykonała cztery kolandy kociywskie 
do słów Huberta Pobłockiego i muzyki Eugeniusza Głow-
skiego oraz Knuda Vada, duńskiego organisty, kompozyto
ra, przyjaciela Polski, Polaków i Kociewian. Na koniec ka
pelan Morskiego Oddziału Straży Granicznej ks. komandor 
Ryszard Preuss z parafii w Nowym Porcie, a wywodzący się 
z Godziszewa, podzielił się z zebranymi opłatkiem. Naten
czas zaistniała iście familijna atmosfera na sali wypełnionej 
około dwustu osobami. W niej to odnajdowali się znajomi: 
byli sąsiedzi z czasów 2 wojny światowej, koledzy z lat 
szkolnych i studiów, byli mieszkańcy kociewskich wiosek 
i siół. Niejednokrotnie nie widzieli się ponad sześćdziesiąt 
lat. Jeszcze większego charakteru integracyjnego nabrało 
to opłatkowe spotkanie po zgromadzeniu się wokół stołów 
zastawionych wypiekami. Teraz wdzięczność konsumentów 
zwróciła się ku sponsorom wiktuałów: sołtysa wsi Sumin, 
Mariana Firgona i Jana Wierzby prezesa Lokalnej Grupy 
Działania Chata Kociewia. 

Władze Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie Gd. reprezentowali: członek zarządu Hanna 
Bielang i sekretarz Ryszard Szwoch zapowiadający na ko
lejnym spotkaniu promocję drugiego tomu „Słownika Bio
graficznego Kociewia". 
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Lektury naszyci? przodków 
W tym numerze przekazujemy fragment z obszernej pracy „Kto założył parafie dzisiejszej diecezji chełmińskiej" 
ks. Stanisława Kujota (1845-1914), wybitnego historyka pomorskiego, związanego z Pelplinem. Cenna ta rozpra
wa publikowana była w czterech kolejnych Rocznikach Towarzystwa Naukowego w Toruniu (Nr 9 -12) w latach 
1902-1905 w Toruniu. Poza tematem głównym tekst dostarcza sporo informacji historycznych i geograficznych 
o tej części diecezji, która dotyczy ziemi kociewskiej. Tekst drukujemy w oryginalnej pisowni. Ze względu na inne 
rozmieszczenie tekstu zmieniona została kolejność numeracji odsyłaczy do przypisów. 

STANISŁAW KU JOT 

Kościoły parafialne w majątkach 
Joanitów i Kalatrawensów 

/*^<^3trzech zakonów rycerskich, które na Pomorzu gdań-
^- &*+ skiem majątki posiadały, byli co do czasu Joanici 

0^»^pierwszym.Zdajesię,żesprowadziłiosadziłichmoże 
w początku drugiej połowy XII wieku książę Grzymysław 
dając im zamek swój Starogard - Starigrod - nad Wierzycą 
i po obu stronach tej rzeki kawał ziemi ciągnący się stąd 
aż do granic ziemi garczyńskiej, gdzie później Cystersi 
w Pogódkach osiedli, po prawej stronie rzeki, a do granic 
późniejszej parafii wysińskiej na lewej stronie. Nadto da
rował im książę kościół parafialny w Lubiszewie, wieś na
tomiast dostali znacznie później, dopiero przed r. 1289, od 
Mściwoja II. Dokument na tamte darowizny jest z r. 1198.1) 
Tegoż roku konsekrował drugi znany biskup włocławski, 
Stefan, kościół św. Trójcy w Lubiszewie. 

Wieś ta była bez wątpienia już wtenczas siedzibą ksią
żęcą. Jeszcze r. 1229 mianuje się brat Świętopełka, Sam
bor II, księciem na Lubiszewie - Samborius de Liubesou 
- , a między r. 1240 a 1253 zachodzi padkomorzy lubiszew-
ski Domasław.2) Siedziby tej zaniechał Sambor II, odkąd 
w niedalekim Tczewie r. 1253 zamek sobie wystawił.3) 

Do parafii należały w końcu XVI wieku tak samo 
jak obecnie włościańskie osady Lubiszewo i Rukocin, 
i majątki szlacheckie Stanisławie, Małżewo, Małżew-
ko, Wętkowy, Gosino, Linowko i Swarożyn, 4) który jed
nak dlatego, że na drugiej, prawej stronie Motławy leży, 
pierwotnie do parafii gorzędzkiej, a później pewnie do 
subkowskiej wchodził. Powiedzieliśmy też już, że tu 
w XVI wieku osobny kościół stanął.5) 

Ale to nie koniec parafii lubiszewskiej, bo już po
wyżej wymieniliśmy godziszewską, która w połowie 
z niej jest wzięta, 6) i miłobądzką wraz z Dalwinem, któ
ra cała z niej pochodzi, 7) a niemniej trębecka i kłodawska 
z łęgowską i Rosenbergiem.8) Parafia lubiszewska ciągnęła 

się tedy w pierwotnych rozmiarach swoich na lewym brzegu 
Motławy od jeziora Stężyka i Czerwonej rzeki na zachodzie 
do nizin i po rzekę Kłodawę. Ze względu na siedzibę ksią
żęcą i urządzenie grodowe w Lubiszewie zaliczamy ją do 
najdawniejszych i pierwotnych. 

Starogard Joanitów - castrum Starigrod - 9) leżał na 
lewej stronie Wierzycy, poza dzisiejszem miastem, tam 
gdzie w pobliżu dworca kolejowego r. 1869 fundamenta 
kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 
odkopano. Komandor Hennig von Wartenberg wydał mia
sto r. 1350 na prawie chełmińskiem. Plebanowi wyznaczył 
4 włóki, ale pozostawił mu chmielnik, łąki i ogrody. 10) 
Z dalszego toku wynika, że mieszczanie przydatków tych nie 
mieli, fundacya nie była zatem świeża, tylko dokument po
świadczył, co po części już dawno istniało. Kościół ten zginął 
jednak tak samo jak miasto, odkąd Krzyżacy r. 1370 ostatnie 
posiadłości Joanitów nabyli. 

Ale z dawna istniał obok tam tego drugi Starogard, kie
dyś może podgrodzie owego, położony na prawej stro
nie rzeki. Ten był w XIII wieku dowodnie w ręku prywat
nych dziedziców. R. 1258 posiadał go Gotschalk młodszy, 
jak go zakonnik pelpliński nazywa, dziedzic Rukocina. ") 
W końcu tegoż wieku był on własnością Adama, kaszte
lana świeckiego, którego pierwszy raz r. 1290 na kasz
telanii nowskiej spotykamy. Wtenczas darował mu 
Mściwoj II wieś Milewo pod Nowem. 12) Po śmierci Prze
mysława należał Adam do stronników Władysława Łokietka 
i chciał temu księciu Pomorze zachować. Gdy Łokietek r. 1299 
ustąpić musiał, pomścił się Wacław II czeski na stronnikach jego 
i jak Lekszyka zmusił, żeby się miasta Nowego i okolicy zrzekł, 
tak też Adama z majątków wyzuł. Szczęśliwym nabywcą był 
Piotr Święcą, który się czeskiej klamki chwycił; jemu przypad
ło Nowe, jak poniżej opowiemy, a r. 1305 też Starogard l3). 
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Oczywiście była parafia starogardzka z począt
ku tylko jedna, i obie osady wchodziły do niej wraz 
z okolicą po obu stronach rzeki. Obwód tej parafii łatwo się 
da odszukać. Najprzód należały do niej z dawna te wszystkie 
osady, które jąobecnie składają, to jest na prawej stronie Wie
rzycy niewielki obszar między parafią źblewską, pinczyńską, 
dąbrowiecką i jabłowską, stare wsi Sumin, Rokocin i Koty-
że, a może też Sucymin, którego dziedzice prawdopodobnie 
podczas reformacyi do pinczyńskiego kościoła się przenie
śli, na lewej zaś stronie Wierzycy prócz najbliższych, now
szych osad Kucborowo (pierwotnie pewnie Chocieborowo). 
Atoli to nie jest cała parafia starogardzka, bo wizytacye 
z końca XVI wieku pomijają przy najbliższych para
fiach; w Dąbrówce, Klonówce i Jabłowie jakby z umysłu 
trzy wsi na prawej stronie Wierzycy, Barchnowy, Owidz 
i Lipinki, z których dwie pierwsze teraz do filialnej pa
rafii jabłowskiej, trzecia do klonowskiej należy. Nie 
dziwno, że wizytatorowie wsi parafialnych starogardz
kich nie wymieniają, bo tej parafii dla przeszkód stawia
nych przez magistrat luterski żaden nie zwiedził, jest tylko 
z r. 1599 akt przywrócenia kościołów miejskich 14), ale to 
uderza, że wymienione trzy majątki tak samo zupełnie są 
pominięte. Nie są to bynajmniej nowe osady. Na obszarze 
Owidza znajduje się dawny okop, prawdopodobnie castellum 
Vissoki, Barchnowy - Borchow - darował Wacław II z inny
mi majątkami Krzyżakom, a potwierdził darowiznę Wacław 
III r. 1305, Lipinki zaś istniały przed napisaniem wizytacyi 
rzeczonych na pewno, albowiem urzędowy spis majątków 
królewskich z r. 1565 pod tytułem Sumaryusz prowentów 
królewskich z ziemi pruskiej, wspomina o nich wyraźnie. 15) 
Prawda, że zdaje się, iż Owidz dopiero po r. 1305 w obrębie 
Barchnów został założony, ale wszystkie trzy osady istniały 
w XVI wieku na dobre. Przyczyna zaś opuszczenia ich przez 
wizytatorów biskupich jest i tu ta sama, którą inni pod Przy
widzem wymienili, l6) mianowicie ta, że one do parafii na
leżały, której dla przeszkód przez innowierców stawianych 
wysłańcy biskupi nie zwiedzili. Z wszelką tedy pewnoś
cią twierdzić możemy, że jeszcze w końcu XVI wieku wy
mienione trzy osady tak samo jak te, któreśmy poprzednio 
przytoczyli, do parafii starogardzkiej należały. Z zamiarem, 
żeby je z niej wyłączyć mogli się tylko Krzyżacy po naby
ciu Barchnów r. 1305 nosić. Ale porzucili go niebawem, bo 
tegoż jeszcze roku nabyli od Piotra Świecy także Starogard, 
byli zatem właścicielami osady kościelnej, a zarazem też pa
tronami kościoła parafialnego. Po dalszych czterech latach 
posiadali już całe Pomorze, nie było zatem powodu, żeby 
i tu zastosować wspomniane już zezwolenie biskupie 
z r. 1284, o którem poniżej mowa będzie. 

Za tym faktem idą inne. Owe trzy wsi odcina od Staro
gardu Jabłowo, za niemi zaś na wschód leży przed mająt
kami Cystersów pelplińskich już tylko Klonówka. Między 
Jabłowem a dalszą parafią starogardzką leży zaś tylko wieś 
Dąbrówka, mająca tak samo jak Jabłowo i Klonówka własny 
swój kościół. Prosty stąd wniosek, że wszystkie te trzy osa
dy kiedyś w obrębie parafii starogardzkiej się znajdowały. 

Przynależność ta parafialna skończyła się oczywiście 
w chwili, kiedy kościół w grodzie starogardzkim z całą pa
rafią na lewej i z częścią jej na prawej stronie rzeki na włas
ność Joanitów przeszedł. Nie mogło inaczej być, jak tylko 
że Grzymysław dla reszty parafii swojej na prawej stronie 

Wierzycy co prędzej nowy kościół założył, aby ludzi swoich 
z dotychczasowej parafii wyjąć. Ten kościół stanął bezwąt-
pienia w Starogardzie na prawej stronie Wierzycy, to jest 
w tym, który dotąd istnieje. Ale i ten wyszedł, jak już powie
dzieliśmy, z władzy książęcej, gdy go najprzód Gotschalk 
młodszy, a po nim komes Adam, przed obu zaś może ktoś 
inny jeszcze posiadł. Nie pozostało tedy panującemu podów
czas księciu, jak dla tych wsi, które jeszcze tu zatrzymał, 
powtórnie parafią i kościół założyć. Tą drugą już fundacyą 
na tym samym obszarze był zdaniem naszem kościół w Ja
błowie, nie w Dąbrówce. 

Nim jednak do tego kościoła przejdziemy, trzeba na py
tanie odpowiedzieć, czy kościół w Starogardzie na prawej 
stronie rzeki nie był raczej fundacyą Gotschalka lub Adama, 
albo wreszcie Krzyżaków po nabyciu osady tej r. 1305 od 
Piotra Świecy. 

Otóż nie założył parafii któryś z panów, którzy tu 
przed r. 1305 dziedzicami byli, bo ci nie byliby do niej 
tych wsi wciągnęli, które na prawej stronie Wierzycy do 
niej należą, a które ich własnością nie były. I tak daro
wał Mściwoj II r. 1280 wieś Sumin dwu braciom, synom 
Gotschalka, l7) niewiedzieć czy tego samego, który r. 1258 
Starogard posiadał. Wieś ta była zatem poprzednio własnoś
cią księcia. Tak samo rzecz się miała z Kotyżami; gdyż te 
r. 1373 Krzyżacy miastu Starogardowi darowali.,s) Obu tych 
majątków książęcych nie mogli właściciele Starogardu do 
swojej parafii wciągnąć. 

Ale i Krzyżacy nie założyli parafii tamtejszej. Nie uczy
nili tego w krótkim czasie między nabyciem Starogardu 
a owładnięciem całego Pomorza r. 1309, bo wtenczas nie 
należały Sumin i Kotyże do nich. Nie uczynili tego też mię
dzy r. 1309 a 1348, w którym dotychczasową wieś Starogard 
na miasto wynieśli i dokument osadczy wystawili, który też 
o plebanie i o zwykłych czterech włókach dla niego wspomina, 
19) bo i oni nie byliby innej jakiejś istniejącej już parafii rozry
wali, aby nową sklecić. Sprzeciwiałby się temu zwyczaj ich 
przestrzegany przy zakładaniu takich nowych miast, w których 
dotąd kościoła nie było. W wszystkich bowiem takich przypad
kach, w nowem mieście Gdańsku, w Lęborgu, Czarnem (Ham-
merstein), Frydlądzie i Brodnicy, obejmowała nowozałożona 
parafia tylko samą osadę miejską i podgrodzie, jeżeli w niej 
gród był, a zresztą nic więcej. 

Pozostaje zatem tylko domysł nasz, że parafia staro
gardzka na prawej stronie Wierzycy w tych latach powstała, 
w których wieś kościelna bezpośrednią własnością księcia 
była, prawdopodobnie tuż po r. 1198. 

Parafia jabłowską obejmowała zdaniem naszem tyl
ko te wsi, które tu po darowaniu Starogardu samego włas
nością bezpośrednią księcia pozostały. Były to Jabłowo, 
z Jabłówkiem, prawdopodobnie też Klonówka i Dąbrówka. 
Barchnowy zaś z Owidzem i Lipinkami były już własnością 
prywatną i pozostały przy dawniejszej parafii starogardzkiej, 
gdyż o parafią ich książę nie potrzebował się troszczyć. 

Kościół w Dąbrówce, do którego ta jedna tylko 
wieś należy, mógł w tym samym czasie co jabłowski, 
lecz przez ofiarność szlacheckiego dziedzica, powstać, 
i nic się temu nie przeciwia, byśmy przyjęli, że wieś ta 
włościańska dawniej w ręku szlachcica była, gdyż to 
samo zdarzyło się za Krzyżaków bardzo często, a nawet 
w sąsiednich Barchnowach, które Krzyżacy włościanom 
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wydali, choć poprzednio własnością szlachecką były. Nie 
przeczymy jednak, że kościół w Dąbrówce też funda-
cyą krzyżacką być może. W takim razie przyjąćby trze
ba, że powstał na mocy zezwolenia biskupiego z r. 1284, 
o którem poniżej mowa będzie. 

W zachodnim końcu założyli Joanici dla ludzi 
swoich na prawej stronie Wierzycy wreszcie kościół 
w Nowejwsi tuż pod miastem. Ich darem była też pewnie 
autentyczna relikwia patronki kościoła, św. Anny, gdyż 
tak rzadką świętością nikt inny jak zakon rycerski, który 
na wschodzie miał stosunki, poszczycić się nie mógł. Ple
ban nowowiejski miał zwykłe 4 włóki opatrzenia. Do pa
rafii należała pewnie tylko wieś Krąg, także własność Jo-
anitów.20) Za Krzyżaków, co najmniej od r. 1374, siedzieli 
w Kręgu właściciele stanu szlacheckiego, z których licz
na kiedyś rodzina Kręckich wyszła. Oni to przyłączyli 
się, najpóźniej po reformacyi, gdy kościół nowowiejski 
w posiadaniu luteranów był, do parafii kokoskiej na dru
giej stronie Wierzycy, przy której wizytatorowie biskupi 
w końcu XVI wieku Krąg zastali. 21) Kościół w Nowejwsi, 
przywrócony r. 1599 katolikom, następnie przez Szwedów 
zniszczony, zapadł się ostatecznie po r. 1780.22) 

Tu już koniec parafii starogardzkiej na prawej stronie 
Wierzycy, ale nie pierwotnej, tylko tej, która za Grzy-
mysława, do r. 1198, jeszcze istniała. Kończyny pier
wotnej parafii sięgały bez porównania dalej, a spotkali
śmy je już na zachodzie w bardzo dawnej, nie istniejącej 
już parafii kleszczewskiej i w pinczyńskiej, założonej 
pewnie po r. 1258. 23) Drugą taką parafią wyjętą kiedyś z 
starogardzkiej, jest bez wątpienia bobowska, z której po r. 
1274 powstała w majątkach Cystersów pelplińskich nowa 
z kościołem w Nowej cerkwi.24) O bobowskiej parafii mó
wić będziemy tuż poniżej, między kościołami w majątkach 
Krzyżaków przed r. 1309 nabytych. Przekonamy się tam, że 
granice jej sięgały pewnie do źródeł Węgiermucy i stąd linią 
południowej granicy majątków pelplińskich aż do rzeczki 
Jonki dochodziły. 

Trzecia bardzo dawna parafia z obrębu starogardzkiego 
na prawym brzegu Wierzycy wyjęta jest źblewska i z tej 
utworzona lubichowska. 

O Zblewie to tylko wiemy, że r. 1340, zatem bardzo 
wcześnie, komandor grudziądzki Schenkenberg, któ
ry całą tą okolicą od Nowego aż po Zblewo zarządzał, na 
prawie chełmińskiem je osadził «w taki sposób, w ja
ki bracia w ziemi pomorskiej na prawie niemieckiem 
osadzać zwykli». Osadcą był Andrzej jakiś, wieś miała 
50 włók obszaru. «Także wyposażamy kościół tejże wsi czte
rema wolnemi włókami», dodaje komandor.25) Mieszkańcy 
dostali co prawda wolność od podatków na sześć lat, od Matki 
Boskiej Gromnicznej najbliższej począwszy,26) ale dokument 
mówi o kościele tamtejszym w taki sposób, że ten koniecznie 
już tam był, nie jakoby dopiero miał być założony. 

Ta jest najdawniejsza wiadomość o wsi i kościele. Bar
dzo poważny badacz upatruje co prawda w Stubelow, które 
razem z Borchow (Barchnowami) Tymawą (Tymów), i Bzo-
wem (Zubessow i Globen) Wacław III jako własność Krzy
żaków r. 1305 poświadczył,27) nie Zblewo pod Tczewem 
lecz to, o którem tu mowa, pod Starogardem, a w Borchow 
nie Barchnowy, jak dopiero co przyjęliśmy, lecz Borzecho
wo w pobliżu Zblewa.28) 

Atoli to, cośmy o przynależności Barchnów i Owidza do 
parafii starogardzkiej powiedzieli, zgadza się tak wybornie 
z przypuszczeniem innych autorów, że Borchow właśnie są 
Barchnowy, iż z tego już powodu na domysł ów się nie zga
dzamy i Stubelow z owego dokumentu także za Zblewo pod 
Tczewem uważamy. 

R. 1583 zapisał wizytator pod parafią źblewska nastę
pujące osady: Zblewo, Borzechowo, Radziejowo, Mira-
dowo i Białochowo, oraz świeżo wtenczas powstającą 
osadę szlachecką jakiegoś pana Klińskiego, nazwaną po 
właścicielu, a zatem nie mającąjeszcze nazwy osobnej.29) 
W późniejszych czasach niema jej tam, zatem domyślamy 
się, że jej zaniechano. 

Parafia to szczupła, choć byśmy i to uwzględnili, że 
w obrębie jej później owe liczne osady leśne powstały, które 
ją tak znacznie zaludniły. Atoli sądzimy, że ona kiedyś była 
obszerniejsza, że z niej na wschodzie całą lubichowska pa
rafią wyjęto. 

Z krzyżackich czasów nie dowiadujemy się o koś
ciele tamtejszym niczego. Dopiero w końcu XVI wie
ku zapisali wizytatorowie biskupi, że Lubichowo było 
królewszczyzną z kościołem parafialnym mającym zwy
kłe opatrzenie. Do parafii należały dwa majątki szlache
ckie, Steklno i Bietowo, dwór starociński na Ostrowie 
pod Borzechowem, i wsi królewskie Lubichowo, Osowo 
i Zielona góra, nadto wieś Iwiczno, w której według tejże 
wizytacyi dawniej osobny kościół był, lecz za Krzyżaków 
spustoszał.30) 

Zdaniem naszem jest kościół lubichowski znacznie 
młodszy od źblewskiego, a losy jego wiążą się z pobli-
skiem Borzechowem. Jest bowiem wiarogodna wiado
mość, że starostowie osieccy - z Osieka pod Skórczem, 
o którym w dekanacie nowskim mówić wypadnie - dlatego, 
że zamek tamtej szy - zburzony był, na obronny Ostrów podle 
Borzechowa się przenieśli,3I) To stało się pewnie w końcu 
XV wieku, bo w przywileju, którym Kazimierz Jagielloń
czyk r. 1461 Świecie, Osiek i Jasiniec Janowi Kościele-
ckiemu, wojewodzie kujawskiemu, w zastaw daje, jest wy
raźna wzmianka, że dwa ostatnie grody były spustoszałe 
- fortalitia deserta - 32). Później składały królewszczyzny 
pod Starogardem osobne starostwo borzechowskie, które 
pod koniec XVI wieku na dobre już istniało, albowiem 
w wizytacyi z r. 1584 czytamy, że wieś Lubichowo pod 
administracyjnym względem do Ostrowu należała.33) 
Starostwo borzechowskie było tak samo jak osieckie 
niegrodowe, nie miało zatem ani przynależnego powiatu 
ani sądownictwa starościńskiego. Niezawodnie założył 
któryś z pierwszych starostów dla wygody urzędników 
i poddanych swoich w pobliskiem Lubichowie osobną pa
rafią wyłączając ją z dotychczasowej, źblewskiej. Steklno 
i Bietowo nie były wtenczas pewnie jeszcze majątkami 
szlacheckimi a nawet nie istniały jeszcze, lecz powstały 
dopiero za czasem, na wykarczowanych lasach, jak wiele 
innych osad w tamtejszej okolicy. R. 1584 już je wizytator 
biskupi wymienia. 34) 

Dla zupełności wspominamy tu, że o włóki ple
bańskie w Iwicznie pozywał r. 1622 pleban źblew-
ski starostę borzechowskiego.35) Czy wyrok za
padł, niewiadomo, ale prawdopodobnie parafia 
iwicka nie istniała nigdy, a w żadnym razie nie była 
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to fundacya krzyżacka. Wieś to bowiem ledwie 
4 kim. od Zblewa położona, wcale nie wielka, mają
ca 2194 morgów pruskich, ale lekkiej, nieurodzajnej 
ziemi, i tylko 300 mieszkańców. Za nią, ku Czar
nej wodzie, leżą już tylko rzadkie osady leśne, które 
wszystkie bardzo są niedawne, po r. 1750 założone. 
Nie wiedzieć tedy, jaki miał być cel tej fundacyi tuż 
w pobliżu Zblewa. Może założono tu tylko cmentarz 
grzebalny, którego miejsce dotąd pokazują, a co najwię
cej kaplicę, której następnie już nie odnowiono. Kto się 
zaś w lasy ku Czarnej wodzie zabłąkał i w nich osiadł, 
ten uważał się bez wątpienia za parafianina źblewskie-
go, bo że pustkowia Zimne zdroje, Złe mięso i Lubiki 
do kościoła w Łęgu przyłączono,36) choć one na lewej 
stronie rzeki leżą, to stało się dopiero przed niewielu 
laty; Lubiki zachodzą, w tymże urzędowym spisie koś
cielnym tak samo pod Zblewem.37) 

Pierwotny obszar parafii źblewskiej naprowadza na 
domysł, że założenie jej tak samo jak kleszczewskiej, 
a jak się niżej przekonamy, też bobowskiej, do najbliż
szych czasów po zaprowadzeniu wiary św. odnieść trzeba, 
gdy pierwotna grodowa w Starogardzie już się zbyt wielką 
okazała. 

I to jeszcze wspomnieć warto, że nie szukając wcale za 
granicami kasztelanii starogardzkiej, która r. 1198 dawno 
już była zaniechana, widocznie je na południowej stronie 
Wierzycy znaleźliśmy. Był to obwód dzisiejszej parafii no-
wocerkiewskiej, czarnoleskiej, pączewskiej, bobowskiej, 
jabłowskiej z Klonówką, lubichowskiej i źblewskiej z do
datkiem tych osad, które z tejże do kościoła w Łęgu przyłą
czono, a wreszcie pinczyńskiej i zniesionej już kleszczew
skiej parafii. 

Na obwodzie szerokiego półkola tego stykała się ziemia 
starogardzka z gniewską, tymawską i nowską, z Zaborami 
i z ziemią garczyńską. Granice te zmieniły się niezawodnie, 
odkąd gród starogardzki zwinięto; stało się to w tak odległej 
przeszłości, że nawet nazwisko jego pierwotne zaginęło, 
a do nas to tylko doszło, które mu po zniesieniu grodu na
dano, nazywając go po prostu starym, to jest zaniechanym 
grodem. Poobnie nazywają się odnogi Czarnejwody, Brdy 
i Wisły, w których woda stanęła, pospolice starą rzeką, 
a przydomek ten oznacza, że kiedyś tędy rzeka płynęła, 
lecz za czasem prąd swój w inną stronę obróciła. Gdy 
tak, nie wiadomo z jakiej przyczyny, Starogard przestał 
być czołem okolicy, przydzielono ją dla zarządu we
wnętrznego prawdopodobnie do najbliższych sąsiednich 
grodów. Wtenczas to stało się pewnie, że ziemia gniew
ska aż za Pelplin, pod sam Starogard, się posunęła i przy
domek wąska odebrała, i że w tej samej linii, tuż podle 
niej, tymawską na późniejszą Nową cerkiew do Pączewa 
i Bobowa się posunęła. Południowa okolica Starogardu, 
to jest parafia lubichowska i źblewska, należała r. 1584 
dowodnie do Zaborów, które pierwotnie Czersk, Wiele, 
Brusy, Leśno i Łęg obejmowały. Później weszły do nich 
sąsiednie parafie z okolicy Starogardu, albowiem dekanat 
zaborski obejmował jeszcze w końcu XVI wieku całą tę 
okolicę od Brdy aż do Wierzycy.38) Ale na synodzie du
chowieństwa pomorskiego odbytym 5 i 6 lutego r. 1585 
w Gdańsku nikt już nazwy dekanatu tego nie znał - ne-
mini parochorum quicquam de decanatu Zaborzensi con-

stabat - , zaczem go starogardzkim przezwano.39) Obwód 
jego sięgał na Zabory i parafie na południe Starogardu, 
bez Kleszczewa, dodano jednak parafią subkowską, aby 
pleban tamtejszy był dziekanem, gdyż w Starogardzie byli 
sami tylko heretycy - nonnisi haeretici -.40) 

Okolicę Kleszczewa przyłączono zaś po zniesieniu 
kasztelanii starogardzkiej do garczyńskiej. Dla tego mógł 
Sambor II r. 1258 słusznie powiedzieć, że majątki darowane 
z Pogódkami Cystersom w ziemi garczyńskiej - in distric-
tu Garzen - leżały, pierwotnie jednak było chyba inaczej, 
bo Garczyn leży na lewej stronie opodal Wierzycy, Pogódki 
znajdują się na prawej. 

Przechodzimy już do parafii starogardzkiej na lewym 
brzegu Wierzycy. Tu zeszczuplał obwód jej jeszcze bardziej, 
niż na prawym, albowiem Joanici sami założyli tu dwie 
nowe parafie w samem pobliżu miasta swego. 

Pierwsza jest w Kokoszkach, nie dalej nad 3 kim. od mia
sta. Z wieków średnich nie mamy o niej żadnej wiadomości, 
kościół sam jednak, wystawiony podobno równocześnie 
z starogardzkim, w pierwszej połowie XIV wieku,41) dowo
dzi, że najpóźniej wtenczas została założona. Prócz dwu wsi, 
Żabna i Ciecholew, które tak samo jak Kokoszki własnością 
Joanitów były, nie należała do niej żadna inna, bo Krąg miał 
pierwotnie kościół swój niewątpliwie w Nowejwsi,42) Spę-
gawsk zaliczał się do subkowskiej parafii, później miał włas
ny kościół,43) a Liniewiec stanowił parafią dla siebie. Wieś ta 
leży nie więcej jak 3 kim. od Kokoszek, a 5 od Starogardu 
i wchodziła do darowizny Grzymysława na rzecz Joa
nitów. Dokument osadczy wystawił komandor ich Jan 
von Borckfeld (1334-1340), oddając Piotrowi Woj
ciechowi 50 włók, cztery z nich miały jednak do ple
banii należeć.44) Kościół nie miał zatem dopiero po
wstać, tylko był dawniejszy niż dokument osadczy. 
W końcu XVI wieku nie było po nim ani śladu ani wieści.45) 
Zdaje się, że i on podczas wojny krzyżackiej w połowie XV 
wieku zginął. Do parafii nie należała żadna inna wieś, bo 
tam właśnie jest koniec posiadłości dawniej joanickich. Tu 
kończyła się też kiedyś parafia starogardzka, którą za jedną 
z pierwotnych poczytujemy. Obwód jej nakrywał się i po tej 
stronie rzeki niezawodnie z kasztelanią, gdyż za Kokoszka
mi i Liniewcem ciągnęły się pewnie gorzędzka, lubiszewska 
i garczyńską. 

Tuż obok, w zachodniej części majątków joanickich, 
jest bardzo dawny kościół w Skarszewach. Miejscowość ta 
zachodzi w przywileju Grzymysława pod nazwą Reueni-
nov. Joanici wynieśli ją do rzędu miast. Dokument osadczy 
wystawiony r. 1341, w 21 lat po pierwszem osadzeniu, daje 
kościołowi 6 włók; za ofiarę tę dopraszali się rycerze udziału 
w dobrych uczynkach, które by się tam pełniły.46) Do parafii 
należały r. 1583 majątki pojoanickie Czarnocino na prawej 
stronie Wierzycy i Kamirowo, oba już r. 1198 wymienione, 
oraz Boże pole, ale też Postołowo, darowane r. 1283 stolicy 
włocławskiej, które przez jakiś czas własny kościół miało47), 
i Dęblin gdzie swego czasu także osobny był kościół; Mirau 
i Neuguth były już wtenczas założone,48) a później powstały 
na obszarze tych dawnych osad liczne nowe. 

Dęblin leży nie więcej nad 4 kim. od Skarszew. Doku
ment osadczy był pewnie wystawiony r. 1323, zachowało się 
jednak tylko powtórzenie jego z r. 1336.49) O kościele nie
ma w nim wzmianki, zatem nie było go tam jeszcze. Mimo 
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to założyli go pewnie Joanici, nim się majątków tutejszych 
r. 1370 pozbyli. R. 1583 były przy nim zwykłe 4 włóki dla 
plebana, lecz posiadali go luteranie. R. 1593 odzyskał go 
biskup Rozrażewski po śmierci starosty skarszewskiego 
i wojewody malborskiego, Jerzego Bażyńskiego, lecz już 
r. 86, po wojnach szwedzkich, leżał w gruzach i tak zaginął. 
Do parafii należała sama tylko wieś kościelna.50) 

Drugi kościół w majątkach skarszewskich Joani-
tów jest w Obozinie. Dokument osadczy jest z r. 1305. 
O kościele czytamy w nim tak: «do parafii tejże wsi mają 
cztery włóki należeć. »51) Roku 1583 składała się pa
rafia z tej tylko wsi.52) Tak było niezawodnie też od sa
mego początku, bo Janino i Jastrzębie, które prócz niej 
teraz do kościoła tamtejszego są przyłączone, powstały 
na obszarze Obozina.53) - Krzyżacy wydali wieś na pra
wie szlacheckiem. Gdy Skarszewy same do innowier-
stwa się skłoniły, postarał się właściciel Obozina o przy
łączenie kościoła swego do sąsiednego w Godziszewie,54) 
a stosunek ten przetrwał do naszych czasów. 

Trzeci kościół w parafii skarszewskiej założony 
znajduje się w Szczodrowie - r. 1198 Scedrou - . Do
kument osadczy zginął mieszkańcom podczas pożaru. 
Gdy r. 1438 o nowy prosili, znajdował się w deputacyi 
pleban tamtejszy. Odpis pierwotnego dokumentu zna
lazł się wtenczas w księgach hipotecznych w Sobowi-
dzu. Według niego ułożył wójt nowe pismo. Ogranicze
nie wsi wymienia i tu jeszcze drogę księcia Grzymysława 
z r. 1198, którą na linii od Tczewa na Godziszewo, Dęblin, 
Boże pole, Nowy Wietc i Wysino śledzić można. R. 1438 nie 
wiedziano już o niej bez wątpienia, zatem przyjąć wypada, 
że cały dokument li tylko tłumaczeniem jest pierwotnego, 
który, sądząc z tych szczegółów, jeszcze dawniejszy być po
winien niż oboziński. O kościele jest zwykła wzmianka, że 
„z tych wymienionych włók ma pleban 4, a sołtys 6 mieć 
wolnych55)." 

Do parafii tamtejszej nie należał z majątków Joanitów 
żaden inny, owszem, Szczodrowo było bez wątpienia jedyną 
ich posiadłością na wschód Skarszew położoną, a te osady, 
które tu obecnie istnieją, powstały bez wyjątku później, po 
części w nowszych czasach. Ale i dwa majątki szlacheckie, 
Stary i Nowy Wietc, położone po drugiej stronie Rukow-
nicy, do której posiadłości Joanitów według darowizny 
Grzymysława dochodziły, należały w końcu XVI wieku 
do szczodrowskiej. 56) Za czasem zmieniło się to w części, 
gdyż Stary Wietc teraz do parafii wysińskiej należy, ale gdy 
szczegóły te z tem połączymy, cośmy z dokumentu osad-
czego przytoczyli, nie będzie już rzeczą wątpliwą, że zało
żenie parafii szczodrowskiej nastąpiło albo przed r. 1198, 
gdy jeszcze wszystkie osady tamtejsze własnością księcia 
były, albo już za Joanitów, ale tak wcześnie, że jeszcze 
drogę Grzymysława dobrze znano. Czy tak czy owak, mo
żemy ją do czasu książąt pomorskich odnieść. Ale i drugi 
jeszcze pewnik wywodzi się z rozkładu parafii szczodrow
skiej, a mianowicie ten, że skarszewska, z której tam tę bez 
wątpienia fundator wyjął, pierwotnie się tam nie kończyła 
gdzie majątki Joanitów, tylko granice ich przekraczała, 
cośmy na zachodniej stronie już na Postotowie postrzegli. 
Fakt ten dostarcza nam dowodu, że słusznie upatrywaliśmy 
w parafii wysińskiej przynależność skarszewskiej. Z niej to 
wyjął ją kiedyś biskup włocławski.57) 

Mimo to nie zaliczamy skarszewskiej parafii do pierwot
nych, najdawniejszych. Temu przeciwia się brak jakiegoś 
grodu historycznego podle miasta. Natomiast jest w pobliżu 
dawna parafia w Garczynie, w którym jeszcze w XIII wie
ku dowodnie urzędnicy grodowi byli ustanowieni. Sądzi
my tedy, że z tej pierwotnej i na całą okolicę najdawniej
szej parafii grodowej kiedyś panujący książę czy król tak 
samo skarszewską parafią utworzył jak koźmińską, o której 
przy kościołach w majątkach Cystersów pelplińskich pisa
liśmy.58) Wieś Czarnocino wchodziła niezawodnie do tejże 
parafii kleszczewskiej, zanim ją Grzymysław Joanitom da
rował, którzy ją do swojej skarszewskiej przyłączyli. 

Przechodzimy do kościoła w Tymawie pod Gniewem, 
siedzibie Kalatrawensów z Hiszpanii. Nic o nich dzieje Po
morza nie zapisały, nie wiemy nawet, kto ich sprowadził. 
Dwa razy tylko występują członkowie zakonu tego w do
kumentach naszych, i to jako świadkowie, raz w Tymawie 
samej, r. 1224, gdy Sambor II Cystersom oliwskim wieś Ra
dostowo i 10 włók w Rajkowach darował, drugi raz w Włoc
ławku, gdy za pośrednictwem opatów z Łekna i z Lądu 
biskup Chrystyan r. 1230 posiadłości swoje w ziemi cheł
mińskiej Krzyżakom ustąpił. Oba razy zowią się oni braćmi 
z Tymawy - fratres de Thymaua, de Thimow - , a przełożony 
ich r. 1224 mistrzem braci Kalatrawensów w Tymawie - ma
gister fratrum Calatrauensium in Thymaua -.59) Dokument 
rzekomy z r. 1230 spisany jest co prawda dopiero dziesięć 
lat później,60) ale świadkowie należą do ugody samej, nie do 
spisania jej, zatem możemy na wzmiance rzeczonej o bra
ciach z Tymawy polegać i pobyt ich r. 1230 nad Wisłą za 
dowiedziony uważać. Zakon Kalatrawensów posługiwał się 
regułą Cystersów. Stąd wywodzi się słuszny pewnie domysł, 
że Cystersi oliwscy któremuś księciu, może Mściwojowi I, 
doradzili, aby tych właśnie rycerzy dla obrony poddanych 
swoich od Pomezańczyków sprowadził. Według tego do
mysłu była wyprawa tychże Pomezańczyków z r. 1224 po
mszczeniem się pogan za osiedlenie rycerzy nad Wisłą.61) Nie 
przyszło ich tu jednak wielu, bo dokument z r. 1224 wymie
nia tylko czterech, choć rzecz w Tymawie samej się dzieje. 
Krótko też pewnie po r. 1230, to jest po przybyciu Krzyża
ków do Kujaw, porzucili Kalatrawensi odległe to stanowisko 
i wrócili do Hiszpanii.62) Pobyt ich tutejszy uważany był 
po stronie księcia fundatora za próbę, bo żaden akt nadania 
książęcego się dla nich nie zachował. Mimo to posiadali oni 
oczywiście już pewne majątki na utrzymanie swoje. 

Do parafii tymawskiej należały pewnie zawsze Jaźwiska 
i Rakowiec, choć wizytacya z r. 1596 powiada, że Jaźwiska 
dawniej do parafii opaleńskiej się zaliczały, tylko że ludzie dla 
wielkiej odległości kościoła swego do Tymawy chodzić wole
li.63) Jest to niewątpliwie pomyłka, bo wieś ta należała zawsze 
do starostwa, a zatem też do komandoryi gniewskiej i była 
w posiadaniu włościan, kiedy Opalenie w XIII wieku mająt
kiem szlacheckim było i kościół swój z ofiary prywatnego dzie
dzica li tylko dla ludzi jego dostało. Nadto liczyło się Opalenie 
do ziemi nowskiej.64) 

Przy drobnych rozmiarach parafii tymawskiej, kie
dy sąd biskupi nadto r. 1598 rozstrzygnął, że granicząca 
z Tymawą i Piasecznem wieś Jeleń z dawna do piaseckiej 
parafii należała, powiedzieli byśmy krótko, że tymawską 
ktośkolwiek, czy Kalatrawensi czy któryś książę czy Krzy
żacy, z piaseckiej wyłączył. Atoli książęta ani Krzyżacy nie 
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mieli w założeniu jej najmniejszego interesu, gdyż odle
głość Tymawy od Piaseczna więcej nad 2 kim. nie wynosi, 
a z Rakowca znacznie bliższa i wygodniejsza jest droga do 
Piaseczna niż do Tymawy. Nadto było Piaseczno tak samo 
jak trzy osady składające parafią tymawską zawsze w ręku 
włościan, zatem wsią książęcą. Nie zachodził więc powód, 
żeby książę lub Zakon swoją wieś Tymawę od swego koś
cioła w Piasecznie wyłączał. Gdybyśmy zaś przyjąć chcie
li, że Krzyżacy dla Tymawy szczególniejszą tę wygodę 
obmyślili, to przeciwia się temu fakt, że stosunkowo daleki 
od Tymawy a bliski Piaseczna Rakowiec do tymawskiego 
właśnie kościoła należy. 

Pozostawało by tylko przypisać założenie kościoła ty
mawskiego Kalatrawensom. Atoli temu przeciwia się to, 
że pas ziemi między: Wisłą a lasami pod Skórczem w XIII 
wieku stale ziemią tymawską jest zwany, że zatem Tyma-
wa tak samo czołem jej była jak sąsiedni Gniew naczelną 
osadą ziemi gniewskiej, jak Chmielno, Goręcino, Garczyn, 
Białogród i inne całej bliższej okolicy swoje nazwiska nada
ły. Toż majątki klasztoru pelplińskiego koło Nowej Cerkwi 
leżały w ziemi tymawskiej. Trudno zaś przyjąć, że naczelna 
miejscowość ziemi i gród obronny bez kościoła się obywał, 
a obronna była Tymawa koniecznie, gdyż inaczej nie byli
by rycerze zakonni właśnie tam osiedli. Na tern samem też 
wyniosłem miejscu, na którem kościół stoi, stał pewnie gród 
tymawski, a dwie osady, które razem z Tymawąjuż z daw

na parafią składają, były prawdopodobnie wyposażeniem, 
które książę na razie kawalerom zakonnym wyznaczył. Nie 
przewidując zaś tak wczesnego zwinięcia konwentu, założył 
pewnie tenże fundator dla sąsiednich wsi swoich nową para
fią w Piasecznie. Granice obu tych parafii, a pierwotnie sa
mej tylko tymawskiej, dziś jeszcze łatwo jest wskazać. Były 
to rzeki Wisła, Wierzyca, Jonka i bezimienna, która z jeziora 
pod Wyrębami wypływa i pod Jaźwiskami do Wisły wpada. 
Od Wyrębów zaś do Jonki pod Królówlasem ciągnęła się 
nieprzerwana knieja, w której jeszcze roku 1306 sam tylko 
Bielsk był zamieszkany. Niezawodnie trzymała się tych sa
mych granic też pierwotna ziemia tymawską; co jej później 
przybyło, cały pas ziemi aż pod Pączewo i Bobowo, to jest 
cząstka ziemi starogardzkiej. 

Ale i nowa ta parafia, która koło r. 1220 powstać 
mogła, nie utrzymała się przy pierwotnych granicach 
i swoich. Najpóźniej po r. 1282 założyła najprzód stolica 
biskupia w Dzierzążnie osobny kościół, o którym już mó
wiliśmy.65) To samo uczynili Cystersi pelplińscy w XIV 
wieku dla Królówlasu, który sam jeden filialną parafią No
wej Cerkwi stanowił.66) Gąsiorki i Lipiagóra, choć na pra
wej, tymawskiej stronie Jonki leżą, nie zaliczały się już do 
parafii piaseckiej, bo lasy, na których obie osady powstały, 
były jeszcze w początku XIV wieku własnością Gotschal-
ka z Jani i wchodziły z głównym jego majątkiem już do 
nowskiej ziemi.67) 
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PRADZIEJE KOCIEWIA 
ANDRZEJ WĘDZIK 

9. Czas Gotów 
W osadzie położonej na niskiej, piaszczystej trasie nadrzecznej panował ożywiony ruch. Z wybrzeża przybyli 

Goci z wozami pełnymi bursztynu i broni. Osada nad rzeką nie była celem ich podróży. Jednak w drodze do wielkiej 
faktorii na południu, postanowili skorzystać z okazji pozbycia się części towaru. Może od miejscowych uda się kupić 
futra, dobrze wyprawione skóry a może nawet niewolnika? Tak- na niewolnikach i bursztynie można obecnie zbić 
majątek! Młody wojownik z zainteresowaniem przyglądał się, jak przybysze wykładają towary, wśród których mie
nił się różnymi odcieniami żółci i czerwieni cenny kamień. Uśmiechnął się podnosząc sporą bryłkę- a jeszcze tak 
niedawno, gdy żyło pokolenie jego ojca, wszyscy mieli go za nic! Leżał na plażach północnego oceanu i tylko dzieci 
zaintrygowane większymi bryłkami wyławiały je dla zabawy z wodorostów. Teraz jest inaczej. W wielkim kraju na 
zachodzie bursztyn stal się modny i drogi. Tamtejsi kupcy kupowali od pośredników każdą ilość cennych bryłek pła
cąc krocie za większe okazy. On nigdy nie spotkał kupców, o których mówiono, że pochodzą z ogromnego miasta, 
ale często widywał pośredniczących w handlu Gotów. Nawet Kwadowie, chociaż bardzo rzadko, zapuszczali się 
w te strony szukając skór i niewolników. Miejscowi oferowali wspaniale wyprawione futra, skóry bydlęce oraz miód, 
szczególnie ulubiony przez mieszkańców wybrzeża. Sprzedano także za dobrą cenę kilku niewolników- Aistów, 
żyjących na wschód od wielkiej rzeki. Dla młodego wojownika Aistowie byli obcy i dzicy, zupełnie inni niż jego 
pobratymcy. Niewiele o nich wiedział: mieszkali głęboko w puszczy, byli waleczni, ale słabo uzbrojeni - posługując 
się często w walce sękatymi maczugami. Po chwili podszedł do wysokiego mężczyzny, który na grubych, plecionych 
matach rozkładał powoli broń. Czego tam nie było! Groty oszczepów, strzał, topory, okrągłe tarcze z ogromnymi 
umbami i wspaniale wykute przez mistrzów z północy żelazne miecze. Młodzieniec pochylił się nad jednym z nich. 
Był zupełnie inny, stosunkowo krótki z szeroką klingą zwężającą się ku ostrzu. Całość dopełniała kunsztownie wy
konana rękojeść i bogato zdobiona pochwa. Tak! To była broń! Doskonale wyważona, wykuta z dobrego żelaza. 

Potężny Got oznajmił, że ta niezwykłe skuteczna broń to łup zdobyty daleko na zachodzie w leśnej bitwie 
z żołnierzami ogromnego, leżącego na zachodzie królestwa. Jest oczywiście na sprzedaż i kosztuje tylko... dwa
dzieścia srebrnych monet. Tylko dwadzieścia monet! Młody wojownik przez chwilę pomyślał, że źle zrozumiał 
przybysza z wybrzeża. To przecież majątek, można za to kupić kilka sztuk dorodnego bydła! Poza tym miał 
tylko osiemnaście monet, a kupiec mimo kierowanych do niego błagalnych próśb ani myślał rozstać się z tak 
doskonałą bronią. 

Wojownik z osady wcisnął ze złością w ogromną dłoń kupca sakiewkę ze srebrem, w akcie desperacji dorzucając 
swój naszyjnik: wytartą monetę z okrętem, zawieszoną na rzemieniu. Got wysypał połyskujące monety z wizerun
kami władców oceniając ich wartość. Długo obracał w palcach monetę ze statkiem, patrząc przy tym podejrzliwie 
na młodzieńca. Wreszcie, wyraźnie zmęczony natrętnym klientem machnął ręką, mrucząc coś pod nosem, o nie
udanych transakcjach i dużych stratach... 

ierwsze dwa wieki naszej ery w Europie to wyraźna 
dominacja Cesarstwa Rzymskiego. Sprawnie zarzą
dzane, ogromne państwo kontrolowało wówczas 

znaczne obszary kontynentu, opierając swoją granicę na 
Renie i Dunaju. Strefa wpływów ekonomicznych, a po czę
ści również politycznych sięgała znacznie dalej obejmując 
ziemie nad Łabą i w dorzeczu Wisły. 

Dzięki ówczesnym kronikarzom mamy pewne przesłan
ki, na podstawie których można podjąć próby identyfikacji 
ludów egzystujących na ziemiach dzisiejszej Polski. Waż
nym źródłem w kontekście ziem polskich jest „Germania" 
Tacyta. Autor opisuje zwyczaje i życie Germanów miesz
kających za Renem, przy okazji wspominając tereny i ludy, 
które można łączyć z ziemiami dzisiejszej Polski. Według 
Tacyta, obszary położone na północ od gór przecinających 
Swebię, aż po siedziby Gotów zajmowali Lugiowie. Góry 
przecinające Swebię to prawdopodobnie Sudety, czyli ist
nieje prawdopodobieństwo, iż tajemniczy lud Lugiów zaj

mował przynajmniej część interesujących nas ziem. Autor 
„Germanii" wspomina również Gotów i Wenetów (Wene-
dów), którzy „usadowieni byli między Fernami i Bastarna-
mi siedzącymi na północy". Z tej krótkiej wzmianki wyni
ka, że ziemie polskie stanowiły istną mozaikę kulturową, 
co potwierdzają zresztą w znacznym stopniu znaleziska ar
cheologiczne. Można też wysunąć hipotezę, iż Goci i tajem
niczy Wenetowie terytorialnie związani byli (przynajmniej 
w pewnym okresie) z Pomorzem Gdańskim. 

Warto w tym miejscu przytoczyć niezwykle interesującą 
tradycję gocką spisaną przez żyjącego w VI w n.e. kronika
rza Jordanesa. Twierdził, iż plemiona Gotów i Gepidów pod 
wodzą króla Beriga przybyły ze Skandynawii, osiedlając się 
w rejonie ujścia Wisły. Czy zastali na Pomorzu przedstawi
cieli ludu Wenetów, których wspominał Tacyt? 

Mimo, że w przypadku kronikarzy starożytnych, często 
mamy do czynienia z przejaskrawieniem, a nawet wypa
czeniem pewnych faktów i kreśleniem fantastycznych wizji 
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granic znanego świata, to omawiane źródła wydają się praw
dziwe. Przecież autorzy, których dzieli chronologicznie kil
kaset lat zgodnie wspominają Gotów jako lud mieszkający 
na północy. Rzeczywiście, w pewnym stopniu potwierdzają 
to materiały archeologiczne. W pierwszych dwóch wiekach 
naszej ery na Pomorzu współistniały dwie kultury: oksyw
ska (Wentowie?) i wielbarska utożsamiana z przybyszami 
ze Skandynawii. Niezwykły jest fakt, iż około połowy dru
giego stulecia naszej ery kultura wielbarska przesuwa swój 
zasięg w kierunku Mazowsza, zastępując tam kulturę prze
worska. Następnie, kieruje się na południowy wschód, się
gając po Wołyń. 

Wielu badaczy interpretuje te fakty jako wędrówkę 
Gotów i Gepidów. Ruch plemion skandynawskich wymu
siły zapewne: klimat i przeludnienie. Z kolei na Kociewiu, 
podobnie jak na pozostałych obszarach dzisiejszej Polski 
w omawianym okresie utrwaliły się doskonałe warunki kli
matyczne, sprzyjające osadnictwu. Było cieplej i bardziej 
sucho niż w wiekach poprzednich. Na obszarze Kociewia 
dominowały lasy mieszane, których skład gatunkowy stano
wiły przede wszystkim: wiązy, jesiony, dęby. Lasy poprze
rywane były wydmami, polanami naturalnymi i stworzony
mi przez człowieka. W rejonie dolnej Wisły rosły rozległe 
lasy łęgowe z dębem, wierzbą, osiką i ogromną topolą nad
wiślańską. Na trudno dostępnych, podmokłych terenach do
minowały specyficzne gaje olchowe. 

Na Kociewiu w okresie wpływów rzymskich osady za
kładano na terenach nadrzecznych, wydmach, oczywiście 
w pobliżu wody (rzek, jezior i strumieni). Analizując pod 
tym kątem mapy odkrytych stanowisk można zauważyć 
pewnego rodzaju skupiska punktów osadniczych. Szczegól
nie widoczne w rejonie Tczewa, przy ujściu Wierzycy, czy 
też na linii: Ciepłe, Kotło, Mała Słońca, Opalenie. Warto 
dodać, że odkrytym osadom często towarzyszą pozostałości 
cmentarzysk, generalnie płaskich o pochówkach ciałopal
nych i szkieletowych. 

Obszar osad kształtował się, od jednego do kilku hekta
rów. Doskonałym przykładem osiedla z wczesnego okresu 
wpływów rzymskich jest kilkuhektarowa osada nad rzeką 
Janką w pobliżu Kościelnej Jani. Na stosunkowo dobrze 
zbadanym terenie odkryto sześć palenisk, dwa piece, (do 
których budowy, co ciekawe użyto żeren rotacyjnych) oraz 
duża ilości polepy. 

W tym okresie wznoszono najczęściej domy o konstruk
cji słupowej, kryte dwuspadowym dachem, których ściany 
uplecione z gałęzi, rzadziej obłożone deskami grubo oble
piono gliną. Generalnie, były to niewielkie, jednoizbowe 
domostwa, w których zamieszkiwało 5 do 6 osób. Central
nym punktem było palenisko znajdujące się na piaszczystej 
lub glinianej podłodze. Dym z paleniska uchodził przez 
otwór wejściowy i bardzo wąskie szczeliny okienne. Trud
no to sobie wyobrazić, ale nie znano wówczas kominów! 
Osady tworzyło kilka lub kilkanaście chat zamieszkiwanych 
przez ród. 

Mieszkańcy Kociewia w pierwszych wiekach naszej 
ery zajmowali się hodowlą i rolnictwem. Na Pomorzu, po
wszechnie stosowano wówczas system upraw przemienno-
odłogowy. Wypalano fragmenty lasu, zakładając następ
nie pastwiska i pola uprawne. Wysiewano pszenicę, żyto, 
owies, jęczmień, proso, len i konopie. Dojrzałe zboża ści
nano wysoko, używając w tym celu żelaznych sierpów. Ho
dowano świnie, wyglądem przypominającej bardziej dzika, 

niż znane nam współczesne odmiany i konie podobne do 
tarpanów, psy zbliżone wielkością do owczarka niemieckie
go. Hodowano oczywiście bydło - dwa gatunki: małą, krót-
korogą odmianę i tak zwane bydło turze, charakteryzujące 
się znacznymi rozmiarami. Ówczesne warunki pozwalały 
też na urozmaicenie pożywienia mięsem zwierzyny płowej, 
ptactwa i ryb oraz grzybami, jagodami, miodem. 

Obfitość pożywienia była pozorna. W jadłospisie miesz
kańców Kociewia dominowały wyroby z grubo mielonej 
mąki (pieczono z niej coś w rodzaju podpłomyków. Być 
może w pewnym okresie dotarła znajomość wyrobu chle
ba na zakwasie). Ciepły posiłek stanowiły zupy, często na 
bazie nasion owsa. Rzadziej jadano pieczone mięso. Plony, 
w porównaniu do dzisiejszych były nieporównywalnie niż
sze, toteż szczególnie wczesną wiosną pojawiało się widmo 
głodu. 

Do produkcji odzieży stosowano generalnie len i wełnę, 
czego świadectwem są gliniane przęślinki znalezione mię
dzy innymi w okolicach Zajączkowa (powiat Tczew), Swa
rożyna, Gniewa, Koziar. 

ryc. 1 
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W tym miejscu ponownie można sięgnąć do dzieła Ta
cyta. Według niego powszechnym okryciem u mężczyzn 
był krótki, wełniany płaszcz, spięty fibulą (zapinką) (ryc. 1). 
Bogatsi nosili bardziej obcisłe szaty oraz rodzaj spodni. 
Kobiety ubierały płócienne tuniki bez rękawów, zdobio
ne meandrowymi motywami. Spinały szaty dwiema lub 
czterema zapinkami o różnej formie i wielkości (ryc. 2, 
3, 4). Charakterystycznymi ozdobami noszonymi przez 
mieszkanki Pomorza w okresie wpływów rzymskich były 
wykonane z brązu (rzadziej ze srebra), bransolety spiral
ne z tak zwaną stylizowaną głową węża, okazy taśmowe 
(ryc. 5, 6) oraz naszyjniki z cienkiego drutu (np. rzadki 
okaz wykonany ze złota (ryc. 7)) spinane, zdobionymi 
esowatymi klamerkami (ryc. 8). Całość ubiorów uzupeł
niały różnego rodzaju sprzączki, elementy pasków (ryc. 9, 
10, 11). Rozważając kwestię wytwarzania ozdób, słuszny 
wydaje się pogląd, iż surowiec pozyskiwano w dużej mie
rze z rzymskich monet. 

W I i II w. n.e. na Pomorze napływał szeroki strumień 
cesarskich denarów i sesterców. Znaleziska monet są 
oczywistym świadectwem pośrednich relacji ekonomicz
nych między Rzymem a Pomorzem. Warto w tym miejscu 
przybliżyć starsze i mniej znane doniesienia o odkryciu 
monet rzymskich na Kociewiu. Z okolic Gniewa pocho
dzi denar Gordianusa III Piusa 238-244 n.e., a z okolic 
Starogardu Gd. denar Faustyny Młodszej 161-180 n.e. Je
śli chodzi o tak zwane duże brązy, to znane są informacje 
o sestercach: Marka Antoniusza 161-180 n.e. z Sucumina, 
Sabiny 117-138 n.e. znalezionym w Semlinku i monecie 
Antoniusa Piusa 138-161 n.e. odkrytej w Owidzu. 

W kontekście monet ciekawa wydaje się wzmianka 
podana przez Tacyta o przyjmowaniu monet cesarskich 
na obszarze Germanii. „Bliżsi sąsiedzi Rzymian cenili 
złoto i srebro, znając się również na rodzajach monet. Da
lej na wschód posługują się głównie wymianą, a pieniądz 
lubią stary srebrny, złota unikają". Ten fakt ma również 
odbicie w znaleziskach archeologicznych na Pomorzu, 
jak już wspomniano odnajdywane są monety brązowe 
i srebrne. Brak natomiast złotych emisji z okresu wczes
nego cesarstwa. 

Co mogli oferować opływającym w bogactwa z ca
łego świata Rzymianom ówcześni mieszkańcy Kocie-
wia? 

Na pewno niewolników, którzy byli zawsze cennym 
poszukiwanym towarem oraz świetnie wyprawione skóry, 
futra zwierzyny płowej, hodowlanej. Mogli też w jakimś 
stopniu uczestniczyć w obrocie bursztynem. Obywatele 
Rzymu doskonale wiedzieli skąd pochodzi bursztyn, znali 
jego odmiany i właściwości. W I i II w. n.e. na obszarze 
imperium zapanowała swoista moda na ozdabianie burszty
nem dosłownie wszystkiego. 

Początkowo handel bursztynem kontrolowani Celto
wie. Później Germanowie i Rzymianie - niewykluczone, 
że na obszarze Kociewia Goci. Kupcy rzymscy generalnie 
wiedzieli, iż Wisła w swoim dolnym biegu pokrywa się ze 
szlakiem, który bierze swój początek w faktorii handlowej 
Carnuntum. Poza Carnuntum istotną rolę odgrywały fakto
rie pośredniczące: Fectio u ujścia Renu, skąd drogą morską 
urządzano wyprawy na południowe wybrzeże Bałtyku. Czy 
też Olbia, skąd wzdłuż Dniestru i Bugu docierano po długiej 
drodze w rejon ujścia Wisły. 
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ryc. 2 Osowo Leśne (pow. Starogard Gd.) 

ryc. 3 Osowo Leśne (pow. Starogard Gd.) 

ryc. 4 Okolice Gniewa (pow. Tczew) 

ryc. 5 Zajączkowo (pow. Tczew) 

ryc. 6 Osowo Leśne (pow. Starogard Gd.) 

KMR 



j*ffli«ftMf, M^..«i~ ,._-:~>. 

ryc. 7 Starogard Gd. (naszyjnik) 

ryc. 8, 9 Maciejewo (pow. Tczew) 

ryc. 10 Maciejewo (pow. Tczew) 

ryc. 10 Maciejewo (pow. Tczew) 

Za miejscowe towary nie płacono wyłącznie mone
tami, oferowano również przedmioty luksusowe takie 
jak: naczynia szklane i brązowe, prowincjonalne wy
roby złotnicze. W Gniewskich Młynach znaleziono np. 
naczynie w formie patelni datowane na I w.n.e. Nato
miast z Linowca pochodzi szklany pucharek i interesu
jący, brązowy, poprzecznie żłobiony kociołek (fot. 1). 
Na Kociewie docierały też prowincjonalne fibule: takie 
jak znaleziona w Tczewie forma nadreńska z zamknię
tą nóżką czy też egzemplarz naddunajski z Maciej awa 
datowany na I w. n.e. Warto też wspomnieć o nieco póź
niejszej II/III w. n.e. zapince tarczowatej znalezionej 
w miejscowości Ciepłe. 

Koniunktura w handlu trwała dwa wieki. Później było 
już zdecydowanie gorzej. Goci wywędrowali z Pomorza, 
nie jest pewne czy swoich siedzib nie opuścili też Weneto
wie. Na domiar złego Cesarstwo Rzymskie weszło w fazę 
globalnego kryzysu, z którego już nigdy nie zdołało się 
podźwignąć. Handel bursztynem, futrami, niewolnikami, 
choć znacznie podupadł, nie zamarł jednak zupełnie, czego 
świadectwem są późno rzymskie złote monety znajdowane 
na Pomorzu. 

ryc. 11 Starogard Gd. 

Literatura 

Amtliche Berichte ilber die Verwaltung der naturgeschichtlichen, 
vorgeschichtlischen und volkskundlichen Samlungen des Westpreussi-
chen Prowincialmuseums, Danzig. 

Kostrzewski J.: Pradzieje Pomorza, Wrocław-Kraków 1966. 
La Baume W.: Urgeschichte der Ostgermanen, Danzig 1934. 
Majewski U.: Importy rzymskie w Polsce, Warszawa-Wrocław 

1960. 
Podgórski J.: Nowe odkrycia na Pomorzu Gdańskim [w:] Pomo-

ralnia Antiąua t. VII. 
Przewoźna K.: Importy rzymskie na Pomorzu Wschodnim [w:] Po-

moralnia Antiąua t. II. 
Przewoźna K..: Osiedla z okresu póżnolateńskiego i wpływów rzym

skich na Pomorzu Wschodnim [w:] Pomoralnia Antiąua t. III 
Strzelczyk J.: Goci - rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984. 
Szymańska A.: Nowe odkrycia na Pomorzu Gdańskim [w:] Pomo

ralnia Antiąua t. V. 
Wielowiejski J.: Życie codzienne na ziemiach polskich w okresie 

wpływów rzymskich (I-V w.), Warszawa 1976. 

KMR 
.39 



KONRAD POMORSKI 

Żeby mowa była srebrem 
S~~ó~~? iedy przed rokiem Senat RP ogłosił Rok Języka 

A \ Polskiego, wielu rodaków spodziewało się lepszych 
c_J> Ł_S efektów realizacji tej uchwały, był to, bowiem ogól
nopolski i powszechny apel o poszanowanie mowy ojczy
stej i właściwe jej stosowanie. Nadzieje szybko pierzchły, 
na ulicach roiło się nadal od wulgaryzmów, w Sejmie wy
zywano się od głupków, kretynów i idiotów, a złe przykła
dy, niegodne naśladowania szły od polityków pierwszego 
szeregu, z zażenowaniem przyjęli Polacy do wiadomości, 
że ich Główny Przedstawiciel odezwał się do mężczyzny 
w mocno podeszłym wieku: spieprzaj, dziadzie! a na konfe
rencji prasowej wyraził się o dziennikarce TVN „czerwona 
małpa", bo miała na sobie czerwony żakiet. Tłumaczył się 
potem, że o dziennikarzach i kobietach różnie się wyraża 
i jest to jego prywatna sprawa. Nie wiemy, w żakiecie ja
kiego koloru chodzi Pierwsza Dama RP. Jedno jest pewne 
- skoro mamusia nie zapewniła odpowiedniej kinderstuby, 
to takie lub podobne „babole" wyjdą z każdego prostaka, 
bez względu na zajmowany urząd. 

Sądzić należy, iż z całej tej narodowej kampanii naj
więcej - i bardzo dobrze! - skorzystała młodzież, uczest
nicząc w wielu imprezach, konkursach i innych formach 
przyswajania wiedzy o języku. Tak można powiedzieć na 
przykładzie tego, co się zdarzyło na Kociewiu, a ściślej 
w jego środkowej, starogardzkiej części. Tutaj zadbano nie 
tylko o to, by kultywowano ojczystą polszczyznę. Rok Ję
zyka Polskiego stał się na Kociewiu okazją do ponownego 
powtórzenia wiadomości z wiedzy o literaturze regionalnej, 
organizatorzy konkursów i turniejów, autorki poszczegól
nych zadań wysoko ustawiły poprzeczkę, znając możliwości 
swoich wychowanków. Przekrój i zakres tej wiedzy zapre
zentowano podczas turnieju powiatowego, który się odbył 
12 grudnia 2006 roku w I LO w Starogardzie Gdańskim. 
W rzeczywistości przeprowadzono wówczas trzy finałowe 
turnieje, w trzech kategoriach wiekowych: 

• szkoły podstawowe, ki. II-III, 
• szkoły podstawowe, ki. IV-VI, 
• gimnazjum. 
Zgodnie z regulaminem, od uczestników oczekiwano: 
• znajomości podanych lektur, 
• i sylwetek ich autorów, 
• znajomości słów gwarowych występujących w utworach 
• oraz umiejętności czytania w gwarze kociewskiej 

(kat. gimnazjum). 
Niektóre zadania dotyczyły szczegółowej orientacji 

w treści zaproponowanych baśni i podań autorstwa An
drzeja Grzyba i Romana Landowskiego. Skoro „należy 
pokazywać polszczyznę w jej bogactwie i w całej różno
rodności - od języka ogólnego do odmian regionalnych" 
(...) - j a k głosiła senacka uchwała - uczniowie musie
li się wykazać znajomością mowy swoich przodków. 
Konkurs był przeznaczony dla miłośników regionu, stąd 
wysoki poziom wymagań i wykazanych umiejętności. 
W tym miejscu przypomnijmy zatem, że celem konkur
su było: 

• upowszechnienie wiedzy o spuściźnie literackiej Ko-
ciewia, 

• propagowanie polszczyzny oraz gwary regionu, 
• ukazanie piękna i bogactwa literatury Kociewia, 
• troska o regionalizm i jego dziedzictwo kulturowe. 
Poszczególne szkoły reprezentowały dwuosobowe 

zespoły. Z największymi emocjami zmagali się naj
młodsi uczestnicy, dla których był to pierwszy publicz
ny sprawdzian umiejętności. Już w pierwszym zadaniu 
należało wytężyć młode umysły, by określić charakte
rystyczne cechy charakteru bohaterów bajek Bernarda 
Janowicza. 

Do jury konkursu zaproszono czołowych, aktywnych 
jeszcze regionalistów - pisarzy: Zygmunta Bukowskie
go (także rzeźbiarza) - Andrzeja Grzyba i Romana Lan-

Laureaci Powiatowego Konkursu Wiedzy o Literaturze Regionu 
Kategoria 1 miejce II miejsce III miejsce 

Szkoły podstawowe 
ki. II-III 

PSP nr 4 Starogard Gd. 
Marta Szarmach 
Paweł Ratajek 

PSP nr 1 Starogard Gd. 
Agnieszka Piesik 
Marta Pietrasik 

PSP Brzeźno Wielkie 
Karolina Fiał 

Oskar Łakatyszewski 

ZSP Kokoszkowy 
Michał Machnikowski 

Kacper Kosior 

Szkoły podstawowe 
ki. IV-VI 

PSP nr 2 Starogard Gd. 
Adriana Wrzałka 
Michał Brokosa 

PSP nr 4 Starogard Gd. 
Daria Kurzyńska 

Karolina Franciszczak 

PSP nr 1 Starogard Gd. 
Maria Rudzińska 

Katarzyna Jasielska 
Gimnazja ZSP Sumin 

Beata Gmer 
Agnieszka Mistelska 

ZSP Kaliska 
Katarzyna Szmaglińska 

Michał Chyliński 

ZSP Sumin 
Celina Kaliszewska 
Jacek Kaliszewski 

PG nr 1 Starogard Gd. 
Natalia Lewandowska 
Katarzyna Wydrowska 
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dowskiego, metodyków Irenę Brucką, Mirosławę Molier, 
Grzegorza Ollera, prezesa Towarzystwa Miłośników Zie
mi Kociewskiej - Mirosława Kalkowskiego i Reginę Ma
tuszewską - twórczynię ludową z Czarnegolasu. Na prze
mian przewodniczyli im prof. Maria Pająkowska-Kensik 
i Ryszard Szwoch. 

Nie była to jedyna forma uczczenia Roku Języka Polskie
go. W powiecie starogardzkim zorganizowano w 2006 roku 
jeszcze kilka atrakcyjnych konkursów. Głównym celem Kon
kursu Krasomówczego „O Złotego Prometeusza" było rozwi
janie wrażliwości na piękno słowa. W kategorii klas I-III szkół 
podstawowych wyróżniono Alinę Łobocką i Pawła Hapoń-
skiego z PSP nr 4 w Starogardzie Gd. Wyróżnienia w następ
nej kategorii ki. IV-VI uzyskały również starogardzianki: Aga
ta Siemińska (PSP nr 4) i Anna Michalska (PSP nr 3). Wśród 
gimnazjalistów dwa równorzędne I miejsca zdobyli: Marek 
Cichoń (PG w Lubichowie) i Joanna Gerigk (PG nr 3 w Staro
gardzie). II miejscem podzielili się: Jarosław Sikorski (PG nr 3 
w Starogardzie) i Aurelia Lichnerowicz (PG nr 1 w Starogar
dzie). Również ex equo przyznano miejsca w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych: I miejsce Magdzie Mrówce i Bernadecie 

Szwarc, II miejsce Karolowi Kowalskiemu i Magdalenie Ma
łachowskiej - wszyscy ze starogardzkiego I LO. 

Dużym powodzeniem cieszył się Konkurs Literacki, na 
który wpłynęło 51 prac. W kategorii szkół ponadpodstawo
wych (gimnazja i licea) najwyższe uznanie zyskała praca 
„Język moich Dziadków i Rodziców" Wandy Grudzień 
z ki. II a PG nr 3 w Starogardzie. Natomiast uczennice 
starogardzkiej PSP nr 2 - Iwona Flisikowska, Małgorzata 
Kosecka i Eryka Kosidowska uzyskały trzy kolejne miejsca 
w kategorii starszych klas (IV-VI) szkół podstawowych. 

Był też Konkurs Poetycko-Fotograficzny „Moje Kocie-
wie" i Konkurs Plastyczny. 

Zwieńczeniem wszystkich tych zmagań była uroczysta 
gala dnia 2 lutego 2007 roku, na której spotkali się wszyscy 
uczestnicy, ich opiekunowie organizatorzy Roku Języka Pol
skiego na Kociewiu. Laureaci odebrali nagrody, organizato
rzy podziękowali za trud i współpracę. 

Honorowym gościem tego wielkiego spotkania był Mar
szałek Senatu, Bogdan Borusewicz, który przypomniał, że 
„Polszczyzna nas łączy i niech to będzie język bogaty, po
prawny i piękny". 

Oto przykłady zadań konkursowych: 

Zadanie 1. Uzupełnij tabelkę. 
Ilość punktów do zdobycia: 21 
• podanie imienia i nazwiska autora legendy - 1 pkt 
• prawidłowe podanie bohaterów legendy - 1 pkt 
• krótka charakterystyka legendy - 1 pkt 

Tytuł legendy Imię i nazwisko 
autora Bohaterowie Krótki opis legendy (w 2-3 zdaniach) 

• Skarb jeziora 
Skrzynki 

Andrzej 
Grzyb 

Jan, jego żona 
i 12 dzieci 

Legenda o wydobyciu z dna jeziora skrzynki, 
w której prawdopodobnie znajduje się skarb zrabo
wany przez Prusów. Jan nie korzysta z okazji bycia 
bogatym i oddaje do kościoła. 

• Starogardzki joan-
nita 

Andrzej 
Grzyb 

Ubogi robotnik 
Józef i tajemniczy 
joannita 

Schorowany (reumatyzm) robotnik Józef poszedł nad 
rzekę wytarzać się w pokrzywach. Tam ukazał mu się 
tajemniczy Joannita. Józef wyzdrowiał, a miejsce to 
nazwał Piekiełkiem. 

• Pies św. Rocha Andrzej 
Grzyb 

Pies św. Rocha, 
gospodarz 
i jego syn 

W Osieku panowała zaraza. Dużo ludzi zmarło. W tym 
czasie przybył do wsi tajemniczy pies, który zadomowił 
się przy jednym z domostw, gdzie żył jeszcze gospo
darz i jego syn. Pies opiekował się nimi i wyzdrowieli. 
Potem pies zniknął. Nazwano go psem św. Rocha. 

• Jak diabeł zamie
rzył się na katedrę 
pelplińską l | | |L^ 

Andrzej 
Grzyb 

Diablon, 
opat Jordanu, 
cystersi 

Diabeł chciał za wszelką cenę zniszczyć klasztor 
cystersów w Pelplinie. Przywołał wiele kataklizmów 
- pożar, burzę, ulewę. Cystersi wystraszeni opuścili 
klasztor. Jedynie opat Jordanu stawił czoła i przywo
łał moc bożą. Diablona zabrał nurt rzeki. Klasztor stoi 
do dzisiaj. 

• 0 grajku, co z dia
błami o duszę grał 

55** v*-l8 

Andrzej 
Grzyb 

Boleś, 
karczmarz, 
anioł 
i 2 diabły 

Miejscem legendy jest Zblewo. Karczmarz nie zamknął 
karczmy w pierwszych dniach postu. W karczmie był 
Boleś, który umiał grać na instrumentach. W pewnej 
chwili weszli 2 tajemniczy goście (diabły). Grajek 
Boleś grał z diabłami o duszę karczmarza. 

• Piękna pani Roman 
Landowski 

Smolarz, 
jego chory syn, 
Piękna pani 

Legenda mówi o cudownej uzdrowicielskiej wodzie ze 
strumyka. Smolarz jechał zawieźć towar na zamek do 
Gniewa. Przed Gniewem zatrzymali się, żeby odpocząć. 
Nagle na wierzchołku lipy pojawiła się Piękna Pani. Kaza
ła mu wstać i podjechać do strumyka, który w tym czasie 
właśnie wytrysnął. Chłopiec zaczął chodzić i wyzdrowiał. 

• Waćmir i jego córka 
Graża 

Roman 
Landowski 

Waćmierz i jego 
córka Graża 

Początek legendy opisuje obrzędy pogańskie na cześć 
zebranych pionów. Wtem nadjechał rycerz i powiedział 
aby przestali wierzyć w gusła i przeszli na wiarę, którą 
głosił ich książę. I pokazał im krucyfiks. Waćmierz zgi
nął w obronie świątyni, a jego córka Graża zniknęła pod 
powierzchnią wody. 
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Zadanie 5. Rozwiążcie krzyżówkę wpisując wyrazy w gwarze kociewskiej 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

c z7 A R 0 C H A 

s Z N 0 P T u5 C H 

B A J Ó W K5 A 

s6 Z L A P K A 

G A2 R D Y N Y 

\ R E P Y 

s3 Z Y M E L 

T R Y G L E„ 

K O P, Ó N K A 

1. Czarownica 
2. Chusteczka 
3. Halka 
4. Śliniaczek 
5. Firanki 
6. Schody 
7. Krzesło bez oparcia na dwie osoby 
8. Garnki 
9. Płytka owalna drewniana miska do przygotowania ciasta 

9pkt 

Uzupełnijcie: 

HASŁO: PASTUSZEK - postać występująca w utworze Bernarda Janowicza pt. „Dwa rycerze". 

2pkt 

Razem: 11 pkt 

Zadanie 6. Uzupełnijcie schemat wiadomości na temat Bernarda Janowicza 9 pkt 

Miejsce urodzenia 
Starogard Gd. 

Hobby i pasje 
Należał do chóru „Lutnia"; 
miłośnik gwary kociewskiej 
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Lata życia 
1908-2003 

BERNARD 
JANOWICZ 

Miejsca pracy 
1. Fabryka Obuwia 
2. Urząd Stanu Cywilnego 

Tytuły utworów np. 
1. „Kurónek i kokoszka" 
2. „O kozie rogaty" 
3. „Magdusia" 
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GRZEGORZ PETKA 

Słownik biograficzny Kociewia 
(tom 1) 

W 2005 roku, przyjętym jako Rok Kociewski, pojawił się „Słownik biograficzny Kociewia", 
którego autorem jest Ryszard Szwoch. Ukazał się pierwszy tom tego słownika. Wydany został 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd., a drukowany w dru
karni Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum''. Zamiarem autora jest kontynuacja 

S. pracy nad biografiami Kociewiaków i sukcesywne wydawanie kolejnych tomów. . 

M <j ^ C j> ottem słownika są słowa 
Jana Pawła II: Czymże 

bjest człowiek? Te właśnie 
słowa wielkiego Polaka stały się inspi
racją powstania dzieła wielu lat pracy 
Ryszarda Szwocha. O inspiracjach, 
celu i sensie wydania zbioru biogra
mów mówi autor we wstępie zatytuło
wanym „Wprowadzenie". 

Poznawać i rozumieć historię 
można tylko poprzez bieg ludzkich 
dziejów. To człowiek tworzy histo
rię, zapełnia czas wytworami swego 
wysiłku twórczego - fizycznego czy 
intelektualnego. Ale pamięć o czło
wieku i jego dokonaniach, niestety, 
przemija bez śladu. Tylko nieliczni 
wystawiają sobie pomnik, pozosta
wiając trwale dzieła. Pokolenia prze
mijają i giną w otchłani wieków. Ta 
prawda zainspirowała autora do pracy 
nad utrwaleniem wysiłku i dokonań 
ludzi regionu. Autor uważa, że jego 
praca, polegająca na kompletowaniu 
biografii ma sens, bo ocala pamięć 
o ludziach i ich życiu, daje nadzieję, 
że człowiek „nie wszystek umrze", 
a dla przyszłych pokoleń będzie boga
tym źródłem wiedzy historycznej. 

Autora inspirowały też istniejące 
już słowniki biograficzne. Najbardziej 
szacowny jest, wydany w 1935 roku, 
„Polski słownik biograficzny". W ostat

nich latach nastąpił rozwój biografisty-
ki. Obok wielotomowego, wydanego 
w 1992 roku „Słownika biograficznego 
Pomorza Nadwiślańskiego", pojawiają 
się inne - obejmujące ludzi mniejszych 
ośrodków, np. Torunia, Bydgoszczy. 
Kociewie dotąd nie mogło poszczycić 
się posiadaniem słownika niepospoli
tych ludzi. Ten fakt także zainspirował 
autora. 

„Słownik biograficzny Kociewia" 
to pierwsza pokaźna prezentacja syl
wetek związanych z regionem Pomorza 
Nadwiślańskiego. Celem było zgroma
dzenie nazwisk związanych w różny 
sposób z Kociewiem. 

Kryteria doboru osób 

Pierwsze kryterium jest dość 
ogólne - koncentruje się wo
kół Kociewia. Każda z syl

wetek prezentowanych może być 
związana z regionem jednym z czyn
ników: np. pochodzeniem, urodze
niem, pracą zawodową, działalnością 
na tej ziemi lub poza nią. Dziedziny 
działalności wybranego człowieka 
też są różne: kultura, życie społecz
no-gospodarcze, działalność ducho
wa, historia. Warunkiem było służenie 
w jakiś sposób swej „małej ojczyź
nie", Polsce, światu. Natomiast nie 

mogły się pojawić biogramy osób, 
które świadomie i w przestępczy 
sposób działały na szkodę państwa 
i narodu polskiego. 

Drugim kryterium doboru, ogra
niczającym zasób słownika, które au
tor uznał za kategoryczne jest zasada 
umieszczania w nim wyłącznie osób 
nieżyjących. 

Trzecie kryterium dotyczy czasu, 
w którym żyła dana osoba. W słow
niku jest miejsce dla przedstawicieli 
wszystkich epok historycznych aż 
po czasy obecne. Za cezurę końcową 
autor przyjął rok 2000. Zasada ta nie 
jest bezwzględna. Informacje o oso
bach zmarłych po roku 2000 włączo
no jako uzupełnienie hasła głównego, 
a w przyszłych tomach, jak podaje au
tor, mogą stać się hasłem głównym. 

Źródłami wiedzy o życiu i dzia
łalności osób umieszczonych w słow
niku są: 
1. materiały i dokumenty źródłowe, 

np. metryki, świadectwa, dyplomy, 
nekrologi; 

2. literatura przedmiotu (jeżeli istnie
je), np. monografie, opracowania, 
artykuły, katalogi, także istniejące 
w formie rękopiśmiennej, jak pa
miętniki; 

3. inne nośniki informacji, np. fotogra
fie, wycinki prasowe; 
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IESIADA LITERACKA 

4. wywiady i relacje świadków życia 
poszczególnych osób. 
Różnorodność źródeł informacji 

sprawia, iż biogram jest bardzo wiary
godny, bo wiedza może być weryfiko
wana. Wykaz materiałów źródłowych 
umieszczony został bezpośrednio pod 
hasłem. 

Systemopracowaniasłownikaopie-
ra się na wzorze holenderskim. Polega 
na publikowaniu na bieżąco tomów 
w obrębie liter od A do Z w każdym 
woluminie, aż do wyczerpania haseł. 
Metoda ta umożliwia wydanie kolej
nych tomów w najbliższej przyszłości 
w miarę pozyskiwania środków. 

Dobór haseł odbywał się, można 
rzec, demokratycznie. Nie kierowano się 
żadnym kluczem, nie udzielano prefe
rencji żadnej z postaci ani żadnej z grup 
społecznych. Są w słowniku sylwetki 
osób popularnych i całkowicie czytelni
kowi nieznanych. Jedynie objętość hasła 
może być zróżnicowana, a dokładność 
biogramu uzależniona jest od dostępno
ści źródeł informacji. Obok postaci wiel
kich, zasłużonych, jak wojewodowie, 
starostwie, działacze patriotyczni są też 
zwykli mieszkańcy Kociewia, którzy 
wydawać się może, niczym wielkim się 
nie przysłużyli, ale autor też umieścił ich 
w słowniku, jak chociażby Marię Beyer, 
która była księgarzem. Ale jej zaanga
żowanie w swą pracę i ogromna pasja, 
z jaką się jej poświęciła - to też pre
dysponowało jej biogram do zamiesz
czenia w publikacji. Świadczy to, że 
dla autora ważne są wszystkie cie
kawe postacie, a nie tylko te, które 
z racji urzędu piastowały różne stano
wiska. 

Słownik jest wręcz przebogaty 
w różne fakty z życia osób. Są bardzo 
często podawane informacje w formie 
ciekawostek, nawet z życia prywatne
go, no bo przecież mało kto wie, że 
np. Benon Frost, który prowadził m.in. 
restaurację Strzelnicę w Starogardzie 
Gd., był miłośnikiem gry w karty. 
Autor słownika wyłapuje wiele takich 
ciekawostek. Jako kolejny przykład 
można podać, że przy charakterystyce 
postaci ks. Brunona Binnka odnajdzie
my informację, iż w 1959 roku reżyser 
Aleksander Ford, który pod Stargardem 
kręcił „Krzyżaków" powierzył mu rolę 

kapelana króla Jagiełły, którą odegrał 
w scenie celebry mszy św. przed bitwą 
grunwaldzką. O dociekliwości autora 
świadczy chociażby fakt, że podaje 
zdarzenia z pozoru mało ważne, wy
dawać by się mogło, dla określenia za
sług, ale to one wpływają na rzetelność 
tej publikacji. Na przykład z biogramu 
Ireny Iwickiej, nauczycielki muzyki, 
dowiadujemy się, że była córką Ru
dolfa Czarlińskiego i Walerii Weroniki 
Schedlin poślubionych w 1865 roku za 
dyspensą z uwagi na pokrewieństwo 
obojga oraz, że dla małej Ireny zatrud
niono nauczycielkę. Takich przykła
dów jest naprawdę mnóstwo. Gdyby 
chcieć je wszystkie przytoczyć, trzeba 
by zacytować pół słownika, zwłaszcza 
że haseł jest 170. 

Autor we wstępie wyraził obawy, 
że biogramy spisane według wzor
ca wypracowanego przez redakcję 
„Polskiego słownika biograficznego" 
narzucą nużącą dla czytelnika sche-
matyczność poszczególnych not. Tym
czasem właśnie te ciekawostki z życia 
zaprezentowanych osób sprawiają, 
że obawy autora nie sprawdziły się, 
a słownik czyta się niemal jak intere
sującą książkę. 

Budowa słownika jest dość typo
wa. Na początku autor umieścił wstęp, 
wprowadzaj ący czytelnika w podstawo
we zasady doboru haseł, informujący 
o źródłach wiedzy, metodzie konstruo
wania słownika i celu jego tworzenia. 
Potem jest wykaz najważniejszych 
skrótów. Podstawowa zawartość słow
nika to biogramy ułożone w kolejności 
alfabetycznej - tworzą one zasadniczą 
część publikacji. Budowa hasła też jest 
typowa dla tego rodzaju słowników. 
Artykuł hasłowy zawiera: nazwiska, 
imiona, lata życia, informacje o zawo
dzie lub podstawowej działalności, na
stępnie jest krótka biografia, uwzględ
niająca najważniejsze fakty z życia, 
poparte datami, a także twórczość, je
żeli takową posiada osoba. Większość 
artykułów opatrzonych jest w zdjęcie 
i podane są źródła oraz bibliografia. Na 
końcu słownika znajduje się spis haseł 
pierwszego tomu. Przy nazwisku są 
lata życia i zawód lub tytuł naukowy. 

Autor wykonał ogromną, wręcz 
mozolną pracę przy zbieraniu notek 

z życia zamieszczonych w słowni
ku osób. Dotarł do wielu źródeł, co 
poświadcza bibliografia pod każ
dym hasłem i ułatwia zainteresowa
nym poznanie bliższej historii tych 
ludzi. Wręcz szczegółowe notat
ki o bohaterach tej publikacji, do
kładne daty, sytuacja rodzinna, no 
i oczywiście fakty z życia i działal
ności danych osób - te informacje 
poświadczają ogrom pracy, jaki mu
siał wykonać autor. Nie dziwi więc 
kompletowanie haseł przez blisko 
30 lat, bo by zebrać tak dokładne 
biografie trzeba czasu. Ta praca nie 
mogła pójść na marne. Dobrze się 
stało, że biografie zebrano w formie 
słownika i wydano go. Teraz należy 
czekać na kolejne woluminy, bo jak 
napisał autor we wstępie: przemija
j ą pokolenia, blakną twarze z por
tretów, płowieją w naszej pamięci 
nawet najwięksi luminarze swojej 
epoki. Cóż dopiero tamci w otchłani 
wieków, dla których nie stało miejsca 
w podręcznikach, a śmierć wykosiła 
nawet ich groby. Horacjańskie non 
omnis moriar wszak nie utraciło swej 
krzepiącej nadziei, która pozwala 
wciąż wierzyć, że chociażby tylko 
cząstka ocalonej pamięci o ludziach 
i ich życiu, przybliży obraz tego 
dziedzictwa, które mamy zachować 
jako depozyt dla przyszłości. Taki 
wydaje się być główny sens komple
towania wszelkich biografii. Czytać 
i pojmować historię poprzez bieg 
ludzkich losów - także po to, ażeby 
nie była ona anonimowa. 

Dzięki Ryszardowi Szwochowi 
na pewno nie pozostanie, gdyż jest 
to bardzo wartościowa pozycja wy
dawnicza. Należy cieszyć się, że Ko-
ciewie doczekało się tak potrzebnej 
publikacji. Jest ona cennym źródłem 
informacji dla ludzi nauki, ale tak
że dla przeciętnego czytelnika. Dla 
wielu lektura ta będzie podróżą sen
tymentalną do krainy odległej, czasu 
minionego i ludzi już nieżyjących. 
U innych wywołać może odczucie 
więzi z miejscowością, regionem ko-
ciewskim, Pomorzem. Słownik budzi 
poczucie dumy narodowej i regional
nej, inspiruje do wysiłku, aktywności, 
pracy dla dobra innych ludzi. 
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TADEUSZ LINKNER 

Posłowie 

Gdyby te wiersze poprzedzał wstęp, mogłoby się 
zdawać, że ich autorka jest mało znana i trzeba 
ją zapowiedzieć. Oczywiście, tak nie jest! Mał

gorzata Hillar zyskała uznanie od pierwszego tomiku, 
który ukazał się w roku 1957 i w następnym roku miał 
kolejną edycję, co przy ówczesnych wysokich nakładach 
najlepiej o popularności tych wierszy mogło świadczyć. 
Aprzecież był to dopiero początek! Po „Glinianym dzban
ku" co dwa lata ukazywały się tomiki następne: „Prośba 
do macierzanki" (1959) i „Krople słońca" (1961). Po
tem trochę dłużej, jak zapowiadał to tytuł kolejnego to
miku, trwało „Czekanie na Dawida" (1967). Natomiast 
„Gotowość do Zmartwychwstania" ukazała się dopiero 
w 1995 roku. 1 wtenczas zaiskrzyła nadzieja, że poety
ckie słowo Małgorzaty Hillar znowuż będzie czytane. 
Lecz tak się nie stało. Chociaż była tak popularna, że 
w swoim czasie zasługiwała na miano poetki kultowej, 
to jej „Gotowością do Zmartwychwstania" nie zaintere
sowali się ani krytycy, ani czytelnicy. Hillar jednak tego 
nie doświadczyła. Zmarła, zanim ukazał się ten tomik. 
A przecież takie milczenie byłoby dla niej przykre. Jak 
każdy artysta, a poeta z racji lirycznego słowa przede 
wszystkim, na pewno liczyła na ponowne uznanie. Tak 
się jednak nie stało. 

Na poezję Małgorzaty Hillar zwróciłem uwagę po kil
ku latach od ukazania się jej ostatniego tomiku, i to głównie 
za sprawą literackich biesiad, organizowanych corocznie 
w Czarnej Wodzie przez znanego na pomorskim Kociewiu 
pisarza, Andrzeja Grzyba. W roku 1999 miałem o Hillar re
ferat, a potem zdecydowałem się napisać książkę, która jako 
„Miłość jest światłem moich wierszy. O poezji Małgorzaty 
Hillar" pojawiła się rok później i okazała się o tej poetce 
pierwsząpróbą monografii. Szkicując jej literacki portret, ze
brałem tam niemal wszystko, co dotąd o Hillar w recenzjach 
i artykułach napisano, dając oczywiście własną interpretację 
jej poetyckiej twórczości. Najpierw trzeba było opowiedzieć 
życie poetki i sprostować wiele nieprawdziwych informacji, 
dotyczących chociażby poprawnej daty jej urodzin, rzeczy
wistego imienia czy Piesienicy przynależnej do Kociewia, 
nie zaś do Kaszub. Mimo jednak tych wszystkich korekt, 
czynionych potem raz jeszcze przez Agnieszkę Nietrestę 
w monograficznym szkicu poświęconym Małgorzacie Hillar 
(2003), nie chce mi się wierzyć, aby w przyszłości tych po
myłek udało się uniknąć. Tak bowiem drukowanemu słowu 
się zdarza, że najbardziej wbija się w pamięć jego pierwszy 
wyraz i potem już trudno go skorygować. Dlatego prawdę 
trzeba powtarzać wiele razy, by wreszcie dotarła do autorów 
monografii i opracowań oraz świadomości odbiorcy. Dlate
go nie będzie tego za wiele, jeżeli i raz jeszcze powtórzę tu 
biografię Małgorzaty Hillar. 

Janina Krystyna Halina Hillar, która później obrała so
bie imię Małgorzata, urodziła się 19 sierpnia 1926 roku 
o godzinie czternastej w Piesienicy na Kociewiu. Jak czytamy 
w jej akcie urodzenia, sporządzonym dwa dni później w po
bliskim Karolewie przez urzędnika stanu cywilnego, Klei
na, jej rodzicami byli: „agronomem"1 zwanym i władającym 
piesienickim majątkiem Jan Franciszek Hillar, i pochodząca 
z Gętomia, córka bogatych chłopów, „Helena z Okonków 
Hillarowa"2. Pierwsze nauki Janina Hillar odbywała pod 
czujnym okiem guwernantek, z których ostatnią- „do wybu
chu II wojny światowej" - była Zofia Pronobis, z domu Witt3, 
ucząca później w Szkole Podstawowej w Łęgu matematyki 
(zmarła w tym samym roku i miesiącu co jej podopieczna). 
Z epistolarnej informacji jej siostry, Stanisławy Nelke, wie
my, że Hillar do szkoły powszechnej nie chodziła, a gdyby 
nawet by tak było, wszak pamięć ludzka zawodną jest, to 
jedynie mogła chodzić do Karolewa lub Pinczyna, ponieważ 
Piesienica wtenczas szkoły nie miała. Pierwszą klasę gim
nazjum Janina Hillar ukończyła w Starogardzie Gdańskim4. 
Kiedy wybuchła II wojna światowa, ojciec trafił do obozu 
koncentracyjnego w Stuthoffie, natomiast matka z dziećmi 
- córką i synem Marianem - wyjechała do Żyrardowa. Tam 
oraz w Warszawie Janina uczyła się na tajnych kompletach 
i maturę zdała eksternistycznie w Częstochowie w roku 
1946, pracując od roku 1945 w Urzędzie Ziemskim w Byd
goszczy. Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała prawo 
oraz filozofię ścisłą5. W roku 1963 urodziła syna, Dawida, 
któremu cztery lata później poświeciła swój tom wierszy 
„Czekanie na Dawida", a 5 sierpnia tego roku wyszła za mąż 
za jego ojca, Zbigniewa Bieńkowskiego, krytyka literackie
go i poetę, z którym wyjechała jeszcze w tym samym roku 
do Stanów Zjednoczonych na stypendium6. Powrócili stam
tąd po dwóch latach, zwiedziwszy jeszcze Europę - Francję, 
Holandię, Niemcy... Po rozwodzie w 1970 roku Hillar pozo
stała w Warszawie, mieszkając przez wiele lat na ul. Jasnej. 
Zmarła 30 maja 1995 roku i została pochowana tam, gdzie 
grób jej zmarłego w roku 1994 ojca - w Józefowie koło Ot
wocka.7 

Małgorzatę Hillar, takim bowiem imieniem podpisała 
w 1955 roku swój pierwszy wiersz „Słowa", który ukazał się 
w „Nowej Kulturze", i tak już zostało, nazywano najpierw 
„wnuczką Różewicza" a potem „Małgorzatą w krainie cza
rów"8, co oddawało najlepiej poznawanie się krytyki na jej 
poetyckim słowie. I chociaż tego pierwszego określenia Hillar 
już się nie pozbyła, to przy „Prośbie do macierzanki" Jerzy 
Kwiatkowski udzielił poetce „rozgrzeszenia", pochwalając jej 
erotyki i przepowiadając im większe uznanie niż wierszom 
Haliny Poświatowskiej, co rzeczywiście się stało! Nobilito
wana przez Annę Kamieńską która najlepiej poznała się na jej 
poezji, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych stała się 
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poetką kultową, i to szczególnie dla młodych, którzy pragnęli 
lirycznie „uczciwych wierszy", a ponadto były im jeszcze bli
skie „uroki dziewczęcego pamiętnika"9. 

Chociaż zwykle pierwszy tomik czy pierwsza powieść 
nie odkrywają najważniejszych tematów i fascynacji, które 
u pisarza najczęściej krystalizują się później, u Hillar, obok 
rodzajowych obrazków i poetyckich drobiazgów, impresjom 
najbliższym, lub obok wierszy o tematyce społeczno-poli
tycznej, zwracały już uwagę utwory refleksyjne i miłosne. 
Te pierwsze (np. „Jarmark", „Gęsi", „Południe", „Dzban") 
tylko pozornie stwarzały wrażenie codziennie zwyczaj
nych i impresyjno momentalnych obrazków, bowiem opo
wiadając bliższą i dalszą codzienność wskazywały już na 
mityczną odwieczność. Tak można by chociażby powie
dzieć o tymże „Dzbanie", który używany niegdyś tak często 
na wsi, skojarzy tutaj poetka z biblijną przypowieścią, jak 
to W takim dzbanie/ Chrystus wodę w wino zmienił. Dalej 
zaś, wprowadzając w radosną sytuację codzienności, bo 
W moim dzbanie/ mieszkają słoneczniki/ od ciebie, zapowie 
także przyszłość, kiedy to on napyta jej tyle kłopotów. Po
dobnie można by powiedzieć o „Dzikim człowieku", gdzie 
przywołane wspomnienia z dzieciństwa będą wskazywały 
na to wszystko, co zdarzy się później, ponieważ rzeczywi
ście zostanie poetką. 

Jak jednak rodzajowe obrazki i miłosne impresje były 
lepsze od tekstów o tematyce społecznej, tak z tych dwóch 
pierwszych te ostatnie okazały się najlepsze. Hillar odważ
nie i szczerze, bez jakiejkolwiek pruderii mówiła, że mi
łość „Jest światłem moich wierszy", i te wiersze, zajmujące 
w pierwszym tomiku trzecią część jego treści, zaczęły się 
rzeczywiście podobać. 

Tutaj miłość ich dwojga poznamy najpierw z telefonicz
nej rozmowy, kiedy to ona zadzwoni do niego. Potem spot
kają się w kawiarni i jak to z zakochanymi bywa, zajmą się 
tylko sobą. Mówić będą niewiele, ale wszystko powiedzą 
ich oczy, budząc tym większe pożądanie. Bo wiersz ten oka
że się wielce śmiałym jak na lata pięćdziesiąte erotykiem, 
w którym nie on ale właśnie ona zdecyduje się opowiedzieć 
swoje wrażenia: 

Czuję jak pęcznieją wargi 
a spragnione pałce 
rąk mych szukają 

Jak bezwolnieje ciało 
i nie broni oczom twoim 
rozbierać sukien które dzieła (Gdz, s. 31-32)'° 

Potem mamy okazję poznawać coraz to inne realia tej 
pierwszej miłości, realia podawane tak sugestywnie, że 
wtenczas niejedną dziewczynę musiały przyprawiać o szyb
sze bicie serca. Tym bardziej że pobudzona nimi wyobraźnia 
kreowała coraz to śmielsze erotyczne obrazy, i to oddające 
nie jego ale jej odczucia i uczucia. Bo kiedy się całowali, 
to ona zastanawiała się, czy można mu, jeżeli tak milczy, 
ufać. Natomiast kiedy go nie było, oczywiście za nim tęsk
niła, i to nie tylko w nocy, ale także podczas upalnego lata, 
gdy zmysły tak bardzo pobudzał zapach siana. Lecz szczęś
cie nie mogło trwać wiecznie, podobnie jak pierwsza miłość 
najczęściej nie jest tą ostatnią. Jej jednak pozostała pamięć 
tamtych chwil i potem nie było już tak. Z tamtego uczu
cia ostało się, niczym ten zapach siana, tylko wspomnienie. 

A potem pojawiła się inna miłość, o której opowiadają ostat
nie w tym tomiku erotyki, zapowiadające swymi tytułami: 
„Smak", „Chwila" nietrwałość i tego uczucia. Tak już jed
nak w życiu jest, więc i one należą do codziennej swojskości 
„Glinianego dzbanka". 

Jak bowiem w życiu, tak i u Hillar miłość znaczy tak 
wiele, że w „Prośbie do macierzanki" będzie jej jeszcze 
więcej. Co bowiem znalazło się, niczym ulubione przez Hil
lar słoneczniki, w „Glinianym dzbanku", rozwinęło się w 
tomiku następnym i zyskało zrozumienie krytyki. Kto po
wiedział A..., musiał powiedzieć B - podpowiadała tytułem 
recenzji Barbara Biernacka, by dalej z przekonaniem dowo
dzić, że zachować szczerą prawdę przeżycia, bez minoderii 
czy pruderyjnych grymasów - a jednocześnie nie zwierzać 
się gorączkowo „na ucho " - to bardzo cienka granica. Mał
gorzacie Hiłlar udało się pogodzić te sprzeczności i wywieść 
z nich dobrą poezję1'. 

Pierwsze erotyki opowiadają w tym zbiorku miłosne 
tęsknoty i marzenia, potem mamy miłości tej spełnienie, 
a na koniec pojawiająsię samotność, pustka i wyczekiwanie. 
I wtenczas przychodzi czas na wiersz „My z drugiej połowy 
XX wieku", który zda się pełnić tutaj osobną rolę, ale tak 
naprawdę jest dla tego tomiku gotyckim zwornikiem i zara
zem jego resume. Bowiem dopiero samotni jesteśmy tak na
prawdę sobą, co na swój sposób byłoby bliskie treści wcześ
niejszego wiersza Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy", 
w którym nadzieję znajdujemy też w miłości i we wzajem
nym zrozumieniu: 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody. 

Te wiersze pisały jednak kobiety i jak kobiecie nie moż
na odmówić daru obserwacji, spostrzegawczości i weryzmu, 
to taka jest właśnie poezja Małgorzaty Hillar. Kobiece jest 
w niej również bogactwo kolorów, światła, wszelkich zapa
chów (tu szczególnie lata i jesieni), a także smaku. Widocz
ny jest w niej wreszcie dramat ducha i ciała, z którego bierze 
się w erotykach i miłosnych wierszach Hillar wykazywany 
przez krytykę „biologizm"12, burzący tak często spokój pod
miotu lirycznego, dla którego miłosnych rozterek i trage
dii okazuje się zawsze przyjazna wiejska przyroda, czego 
o mieście nie da się tu powiedzieć. Pytanie wobec tego, ja
kie są miłosne liryki w tomikach następnych - w „Kroplach 
słońca" oraz w „Czekaniu na Dawida", jeżeli jak w życiu 
to bywa, od miłości wszystko się tu zaczęło, a narodzinami 
dziecka i miłością macierzyńską ten pierwszy cykl poezjo-
wania się zakończy. 

W „Kroplach słońca" znajdziemy wiele wierszy już 
znanych, danych tutaj z dwóch poprzednich tomików, na 
co zwróciła właśnie uwagę Kamieńska, słusznie uznając, że 
W ten sposób czytając tomik idziemy pod prąd czasu i śledzi
my rozwój tej poezji do jej początku". Ponadto to młodopol
skie a rebours będzie sprawiało takie wrażenie, jakby Hillar 
starała się prezentować odbiorcy swoją twórczą ewolucję; 
aby mógł przyjrzeć się temu, co w jej poezji już było i co się 
zmieniło. Ponadto kryła się w tym zamyśle próba uchwy
cenia i zarazem odnowienia czasu, który chociaż minął, 
to ostał się w wierszach. Bowiem kiedy te dawne utwory 
kończyły tomik, to poprzez powtórne odczytanie przedłuża-
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ły i zarazem odnawiały swój żywot, natomiast wiersze nowe 
i tak były pierwsze. Wobec tego, aby odświeżyć ich słowo, 
powinien ten zabieg powtórzyć się w następnym tomiku, ale 
w „Czekaniu na Dawida" tyle wierszy z tomików poprzed
nich już się nie pojawiło, a stało się tak dopiero po wielu 
latach milczenia - w „Gotowości do Zmartwychwstania" - , 
co w tym wszystkim też miało swój sens. 

Tymczasem tutaj, wśród wierszy nowych, znowuż po
jawią się liryki miłosne, opowiadające to uczucie w nocy 
i o poranku, w spełnieniu i oczekiwaniu na następne spotka
nie. Są to tak intymne impresje, że najlepiej dają się same
mu odczuć i zachować tylko dla siebie, bo niełatwo z racji 
tak znacznego bagażu intymnego liryzmu zdawać z nich 
sprawę. Ale i tutaj radość miłości zakłóca nieszczęście. Bo 
kiedy jego zabraknie, u niej zatraci się sen o ciszy. Dręczona 
lękami, bezradna i przerażona samotnością będzie za nim 
tęsknić i wtenczas do jej miłości dojdzie jeszcze to ciągłe na 
niego czekanie, podczas którego wspomnienia z beztroskie
go dzieciństwa wielce się przydadzą, na których nie przy
padkiem „Krople słońca" się zakończą. 

W „Czekaniu na Dawida" nie znajdziemy już wierszy 
z poprzednich tomików. W dwóch cyklach, obok kilku eroty
ków i liryków miłosnych, najwięcej znajdzie się tu utworów 
o macierzyństwie, o którym poeci wypowiadają się bardzo 
niechętnie, chociaż ta poezja jest prawdziwa14. Rzeczywi
ście, o kobiecie w ciąży i przede wszystkim wierszy opowia
dających jej uczucia wobec mającego narodzić się dziecka, 
nie znajdziemy u nas za wiele. Finał to udany, ale dla Hillar 
- poza kilkoma utworami, publikowanymi w czasopismach, 
skończy się to milczeniem na wiele lat. A kiedy w 1995 
roku przyjdzie czas na „Gotowość do Zmartwychwstania", 
los nie pozwoli jej ujrzeć zamieszczonych na końcu tego 
tomiku „Wierszy nowych". 

Zanim jednak o nich powiemy, warto zdać sprawę z ma
cierzyńskich wierszy Hillar. W pierwszym cyklu „Ogień", 
zgodnie z symbolicznym tego słowa znaczeniem jako epi
fanią świętości i bóstwa, kiedy to Hestia znaczyła opiekun
kę domowego ogniska, miłość nadal będzie najważniejsza. 
Tutaj znowuż ona zatęskni za nim, przywołując wspomnie
nia tamtych chwil, kiedy byli razem („Światło", „Gniazdo", 
„Rozbity dzbanek"). Bez niego jest nieporadna i bezradna, 
przyznając się do tego w pierwszym ze wskazanych tu wier
szy. Jakie będą tego efekty, najlepiej okaże się w utworze 
mającym w swoim tytule słowo-klucz dzban. Niegdyś ów 
„gliniany dzbanek" był cały, a kiedy się rozbił, rozbiło się 
także jej życie. Nie trafią więc już do niego słoneczniki, któ
rych dawniej było w nim pełno. Jej życie tak się zmieniło, że 
niewiele znajdziemy w ostatnich wierszach słońca. Ostanie 
się tylko światło; jakby zgodnie ze słowami Hillar w jednym 
z jej pierwszych wierszy, że miłość jest światłem moich wier
szy. Co prawda, jej miłość trwa zawsze, ale podobnie jak nie
gdyś tak i teraz, w „Czekaniu na Dawida", obiektu tej miłości 
też nie będzie dane nam poznać. Będzie tylko ona, która stale 
czeka na niego, i Miłość, która z racji jej cierpliwości i odda
nia na wielką literę jak najbardziej tu zasługuje. 

Niegdyś bohaterkę tych wierszy można było kojarzyć 
z Izoldą, natomiast jego z Tristanem. Teraz Hillar nazwie ją 
Eurydyką, ale on, jeżeli jej nie pomógł, Kiedy strącono ją/ 
do Podziemi (CznD, s. 19), nie zasłuży na miano Orfeusza 
a tylko „sztukmistrza". Pozostały jednak po nim, budzące 
tym większą tęsknotę, wspomnienia. Bo taka jest właśnie 

nasza natura, że tęsknota budzi pamięć, a ta wyobraźnię, 
kreującą tutaj obrazy sycone odważniejszym i dojrzalszym 
już erotyzmem. W „Czekaniu na Dawida" zaistnieją one 
najpierw, jakby na tej Leśmiana „Łące", a potem w wier
szach „Twoje ręce", „Rzeka". 

Pierwszy cykl w tym tomiku zamyka tytułowy jego 
wiersz „Ogień", zapowiadający i zarazem opowiadający to 
momentalne zdarzenie, kiedy to poczyna się nowe życie. 
Ona najpierw nie umie się z tym pogodzić i nie chce się 
bezwolnie poddać naturze, jeżeli Gruczoły wydzielają soki/ 
nienawiści i Tryska/ gejzer histerii (CznD, s. 29). Wiele 
mamy tutaj psychofizycznych reakcji kobiety, u której po
częcie życia Hillar porównuje z przestawioną nagle na inny 
proces produkcyjny fabryką. Ale już się stało i na nic zdadzą 
się teraz wyrzekania i humory. 

W drugim i ostatnim cyklu tego tomiku, o mówiącym 
tytule „Brzuch", mówi się już tylko o doznaniach matki 
oczekującej narodzin dziecka. Pomimo chimerycznych za
chowań kobiety w tym stanie, kiedy to najpierw pozwoli 
dziecku w sobie mieszkać, a potem chciałaby, aby jak naj
szybciej z niej się wyprowadziło, pierwszy tytuł jest radosny 
„Jak słońce". Niemniej ciąża, zmieniająca z każdym dniem 
jej kobiece kształty, będzie ją przerażała. Ale natura jest nie
ubłagana. Do macierzyńskiego stanu trzeba się przyzwycza
ić i o tym też tutaj się mówi. 

Dziecko jest ciągle nieznane, ale już odczuwane. Lecz 
jeszcze nie czas, aby mogło poznać świat i jego zło. Za 
ścianą matczynego brzucha jest bezpieczne. Prawa natury 
są jednak nieubłagane i wkrótce przejdzie na drugą stronę/ 
świata (CznD, s. 39). Narodziny są uznane tutaj za cud na
tury i za ich sprawą matka zyskuje nadludzką i boską postać. 
Wszak nie przypadkiem w matriarchacie najwyższe bóstwo 
było utożsamiane z elementem żeńskim, przedstawiane w po
staci kobiety i nazywane matką'5. Ponieważ wszystkim rzą
dzi natura, więc Matka Boska z „Ballady o cudzie" i „Matka 
Boska z Krużlowej" pomimo swego sacrum okażą się co
dziennie zwyczajne, a jednocześnie tak artystycznie udane 
jak obraz tej kobiety z Pompei, osłaniającej matczynym 
gestem brzuch, zanim przyszło jej zastygnąć w wulkanicz
nej lawie. I na tym Hillar powinna skończyć swoją poe
tycką opowieść o macierzyństwie i mogłaby już nie pisać 
o groźbie atomowej zagłady, ale takie były wtenczas czasy 
i nie było na to rady. Najlepiej przed plakatowymi hasła
mi obroniły się z jej macierzyńskich wierszy opowiadające 
fizjologię narodzin, kiedy to wszystko dzieje się a rebours 
wobec miłosnego aktu, a wtenczas ani Obnażone ciało/ nie 
służy/pieszczotom, ani Rozwarte uda/nie oczekują/ rozkoszy 
(CznD, s. 57), zaś ekstatyczny szept miłosnego spełnienia 
staje się rozdzierającym krzykiem bólu. 

Miłosna ekstaza zmieniła się w cierpienie, które tutaj 
okazuje się pomimo wszystko godne, nie zatracające ani na 
chwilę miłości matki do dziecka. Zresztą, jakże mogłoby 
być inaczej, jeżeli opowiada się tu z taką czułością przy
zwyczajanie się matki do rozwijającego się w niej płodu, 
a potem broniącej z taką determinacją nowo narodzone życie 
przed cywilizacją śmierci. Później powie o tym raz jeszcze Hil
lar z pewną nutą feminizmu i pacyfizmu we wstępnym słowie 
do „Gotowości do Zmartwychwstania": W wierszu „Życie" 
piszą jako jedna z milionów zwyczajnych matek, które przecież 
nie po to rodzą i wychowują, swoje dzieci, aby je zabijano, aby 
brano ich synów do wojska, które jest instytucją absurdalną 
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/' zbrodniczą dopuszczając się wobec nich przemocy, wydając 
ich co jakiś czas na rzeź, pod byle jakim pretekstem^. 

W jej wierszach jest wiele gorzkiej prawdy, do której ma 
prawo właśnie kobieta z racji swej mitycznej roli pełnionej 
w życiu i dla życia. Kobieta, która tak bliska prawom natu
ry, dojrzewa do narodzin dziecka i spełnia swoje powołanie. 
Natura sakralizuje i desakralizuje ją zarazem, co tak trafnie 
umiała przedstawić Hillar, opowiadając wierszem oglądane 
na płótnach znanych mistrzów karmiące kobiety, zaś prozą 
mówiąc w ineditach o ich postaciach na obrazach Vermeera. 
Bohaterka Hillar, sprawiająca tutaj wrażenie porte-parole au
torki, już się z tym pogodziła, że stając się matką przestaje się 
być kapłanką miłości. Gdyby było inaczej, nie rezygnowała
by z pewnych wierszy w „Gotowości do Zmartwychwstania", 
kiedy to pominęła utwory mogące budzić niesłuszne przeko
nanie o niechcianym macierzyństwie. Zabrakło wszak w tym 
ostatnim tomiku takich wierszy, jak „Karmiąca", „Wrośnięte 
korzeniami w ciemność", „Lecący na księżyc". Zrezygnowa
ła też z feministycznej „Przyszłości". Pozostawiła natomiast 
tylko te, które opowiadają radość macierzyńskiego stanu 
i zdają sprawę z odpowiedzialności za nowo poczęte życie. 

Czwarty tomik: „Czekanie na Dawida" sensownie za
mykał pierwszy cykl w poetyckim życiu Hillar, natomiast 
„Gotowość do Zmartwychwstania" otwierała następny. Kie
dy w swym pierwszym tomiku inicjowała poezję miłosną, 
w czwartym, dając tyle wierszy macierzyńskich, świadomie 
czy też nieświadomie zdradzała jego zamkniętą kompozycję, 
którą tak naprawdę wykreowało życie. Mogła tak uczynić, 
jeżeli zdecydowała się rozpocząć nowy etap poetyckiego pi
sania, i to po blisko trzydziestu latach. 

Oczywiście, pomiędzy były wiersze publikowane 
w 1971 roku w „Kulturze" czy „Poezji", ale nie wszystko 
jeszcze mówiły. Inaczej zaczęło być po blisko ćwierćwieczu 
- w „Gotowości do Zmartwychwstania". Najpierw jednak 
należało przypomnieć się odbiorcy, a następnie zdać spra
wę z nowych doświadczeń. Hillar więc, wzorem tomików 
poprzednich, rozpoczęła wierszami znanymi, a zakończyła 
cyklem „Wierszy nowych", rozpoczynających się od przej
mującego w swoim tytule i treści „S.O.S.". Liryczne ja tego 
utworu musiało rzeczywiście doznać tragedii, jeżeli zdecydo
wało się wołać do całego świata o ratunek. I taka właśnie psy-
chodrama, wywołana samotnością i wieloletnim milczeniem 
w zapomnieniu, będzie biła tu z każdego nowego wiersza. 

Niemniej to przejmujące wołanie o ratunek okaże się 
skuteczne. Pozwoli bowiem lirycznemu podmiotowi Hillar 
rozpocząć rozmowę z Bogiem. Jeżeli nawet będą to tylko 
pytania, to i tak wiele, wszak Hillar w swoich wierszach ni
gdy takich rozmów nie prowadziła. Teraz odda się prośbom 
do Pana, aby stali się sprzymierzeńcami i aby łagodził i koił 
uczucia jej lirycznego Ja. Rozumie wszak swoją ludzką 
niedoskonałość, chociaż podczas tego dialogu co raz opada 
ją zwątpienie, czy tylko ludzie są winni wszelkiemu złu na 
tym świecie. Lecz są to jedynie wymówki, rzucane Bogu za 
Jego obojętność wobec ludzkich nieszczęść, a nie Kaspro-
wiczowskie wadzenie się ze Stwórcą, chociaż podmiot jej 
wierszy przeżył tak wiele tragedii i nieszczęść. 

Kiedy zaś kobiecie Hillar uda się pogodzić ze sobą, to 
nawet ściany pokoju, które dotąd ją więziły, powita z radoś
cią, dziękując im za milczące i cierpliwe przy niej trwanie 
w tym, co najpierw starością się zwie, a potem zdążaniem 
w cierpieniu i chorobie ku śmierci się nazywa. Przejmują
cy jest ten dialog z milczącą ścianą i ta kierowana do niej 
prośba o wybaczenie, kiedy tak ją zaniedbała. Bo przecież 

kiedyś tę ścianę, pomalowaną na ciepły kolor miodu, cało
wała nocą samotna dziewczyna (Gdz, s. 49), a potem, gdy 
on odszedł, o jej zimnoniebieską powierzchnię z rozpa
czy uderzyła bezsilnie głową (Pdm, s. 76). Ścian bowiem 
w poezji Hillar mamy wiele i także ich kolory bywały róż
ne, ale tej ostatniej, chociaż tak jest kochana, nie warto już 
malować na żółty kolor radości, jeżeli ma ostać się tylko 
świadkiem śmierci. 

Porażająca jest prawda tych słów, kończących ostatni 
tomik Hillar, słów zgody na ostateczność, pozbawionych 
przerażenia i rozpaczy. Natomiast jeżeli nawet tytuł tego to
miku jest optymistyczny, to czai się w nim pewna drobina 
niepewności, czy aby spełni się ta zamierzona „Gotowość 
do Zmartwychwstania". Autorka miała bowiem tego świa
domość, zapowiadając ten zbiorek takimi oto słowami: Oto 
dwadzieścia lat minęło odkąd umarłam, porażona cierpie
niem przestałam pisać, mając bardzo wiele do napisania". 
Oczywiście, cieszyło ją, że wydawano wybory jej wierszy18, 
ale były to tylko dialogi z czasem minionym, z poezją już 
znaną, z poetycką przeszłością, a nie z teraźniejszością. Aby 
do pisania powrócić trzeba było nie tylko sił ale i czasu, 
z czego Hillar najpewniej zdawała sobie sprawę, spisując 
chociażby przemyślenia inicjujące nowe wiersze, które wy
magały słów O niekochaniu i Matce Boskiej oraz O poezji 
kobiecej i o zabijaniu. 

Niełatwo pisało się po latach milczenia, a przy tym 
zła kondycja psychiczna hamowała wszelkie zamysły 
i decyzje. Jak niegdyś Hillar nie wahała się włączać do 
nowych tomików wierszy już znanych, tak teraz, przy 
tym ostatnim, okazało się to wielce trudne. Była raczej 
skłonna odrzucać, niż decydować się na którykolwiek 
z wierszy już wydanych19. Jak wiemy, ostatecznie prze
zwyciężyła się i dokonała wyboru. Kiedy zaś przyszedł 
czas na utwory nowe, okazało się, że z nimi nie było wca
le takiego kłopotu, co sobie tłumaczyła, że Nowe wiersze 
pisane były żywiołowo, instynktownie, intuicyjnie, nie
świadomie, tak jak nie byłam w owych czasach świadoma 
sama siebie?10. Nie mówiła jednak, że były one zupeł
nie inne, a przecież nie kwalifikowały się ani do wier
szy miłosnych, ani do macierzyńskich, były zaś bogate 
w refleksje, bunt i konfesyjne treści. 

Przewrotny los nie pozwolił jednak Hillar ujrzeć ostat
niego tomiku. Nie pozwolił też na umówione spotkanie, 
które miało się odbyć 9 czerwca w redakcji ANAGRAMU, 
w dzień jej imienin. Zmarła 30 maja 1995 roku. Nie zdążyła 
ani podpisać książki do druku, ani zrobić jej korekty, nie 
zdążyła też uczynić wszystkim niespodzianki, którą miał 
być nowy tomik „Wierszy do Dawida"21. Jeżeli nawet mia
ła to być jeszcze jedna niespodzianka Małgorzaty Hillar, to 
tym razem ze wszystkich niespodzianek najbardziej niespo
dziany okazał się czas, który nakazał przypomnieć całą jej 
twórczość. 

Przypisy 
1 Tak nazywano wtenczas dobrego gospodarza, rolnika (E. Ryka-

czewski, Słownik języka polskiego. Podług Lindego i innych now
szych źródeł, Warszawa 1925, s. 4). 

2 Por. B. Bieliński, Hillarowie z Piesienicy, „Kociewski Magazyn 
Regionalny" 1998, nr l,s. 13; Akt Urodzenia Janiny Hillar, no.27. 

3 Por. List Stanisławy Nelke, siostry Z. Pronobis z d. Witt do „Dzien
nika Kociewskiego", wysłany ze Starogardu Gd. d. 2. 12.2000 r. 

4 D. Kulesza, W. Stec i in., Słownik poetów polskich, pod red. na
ukową Jolanty Sztachelskiej, Białystok 1997, s. 90; por. B. Bie
liński, Hillarowie z Piesienicy, „Kociewski Magazyn Regionalny" 
1998, nr l,s. 13. 
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Por. Słownik współczesnych pisarzy polskich, Ser. II, t. 1, red. 
J. Czachowska, Warszawa 1977; akw, Nota autobiograficzna, 
w: M. Hillar, Gotowość do Zmartwychwstania. Wydanie pośmiert
ne w 70. rocznicę urodzin Poetki. Wiersze wybrała i wstępem opa
trzyła autorka, S. Wydawn. ANAGRAM, Warszawa 1995, s. 172-
173; J. Bandrowska-Wróblewska, Nota biograficzna, w: M. Hillar, 
Poezje wybrane. Wybór i wstęp Autorki, Warszawa 1972, s. 129. 
Sprawę studiów rozpatruje A. Nietresta w pracy „Małgorzata Hil
lar. Szkic monograficzny" (Kraków 2003, s 16-18). 
Por. tamże, s. 18; Notatka w Akcie urodzenia M. Hillar: „Zawarła 
związek małżeński z ob. Bieńkowskim Zbigniewem w dniu 5. sierp
nia 1967 r. Nr aktu I. 57/1967 USG Warszawa Śródmieście", 
akw, Nota autobiograficzna, w: M. Hillar, Gotowość do Zmar
twychwstania, s. 177; B. Bieliński, Hillarowie z Piesienicy, s. 14. 
J. Kwiatkowski, Wnuczka Różewicza, „Życie Literackie" 1957, nr 50; 
K. Kol., Małgorzata w krainie czarów, „Stolica" 1962, nr 50/51. 
Por. tytuły recenzji. M. Sprusińskiego „Uroki dziewczęcego pa
miętnika" („Poglądy" 1969, nr 3) i K. Kuczkowskiego „Uczciwe 
wiersze" („Nowe Książki" 1986, nr 3). 
Przy cytatach podaje się w nawiasach skróty pierwszych liter tomi
ków i cykli poezji Małgorzaty Hillar oraz stronę. Tak więc „Glinia
ny dzbanek" (1958) - Gdz, „Prośba do macierzanki" (1959) - Pdm, 
„Krople słońca" (1961) - Ks, „Czekanie na Dawida" (1967) CznD, 
„Gotowość do Zmartwychwstania" (1995) - GdZ. 
B. Biernacka, Kto powiedział „A"..., „Nowe Książki" 1959, nr 11. 
Por. M. Wyka, Świat w miniaturze, „Współczesność" 1962, nr 10. 
A. Kamieńska, Miłość w poezji, „Nowa Kultura" 1962, nr 14. 
K. Nowicki, Poezja popularna, „Wiatraki" 1967, nr 21. 
W. Eichelberger, Kobieta bez winy i wstydu, Warszawa 1997, s. 69. 
M. Hillar, Dwadzieścia lat minęło odkąd umarłam, w: M Hillar, 
Gotowość do Zmartwychwstania. Wydanie pośmiertne w 70. rocz
nicę urodzin Poetki. Wiersze wybrała i wstępem opatrzyła Autor
ka, Sp. Wydaw. ANAGRAM, Warszawa 1995, s. 10. 
M. Hillar, Dwadzieścia lat minęło odkąd umarłam, s. 5. 
Por. M. Hillar, Poezje wybrane, wybór i wstęp autorki, Warszawa 
1972; Źródło, Wiersze wybrane, Szczecin 1985. 
M. Hillar, Dwadzieścia lat minęło odkąd umarłam, s. 8. 
M. Hillar, Dwadzieścia lat minęło odkąd umarłam, s. 8. 
Por. J. Koperski, Godzina uczty, godzina mszy, w: Gotowość do 
Zmartwychwstania, s. 12. 

Opr. i posłowie Tadeusz Linkner, Małgorzata Hillar. Utwory wybra
ne, Instytut Kociewski, Starogard Gd. 2006, form. 13 x 20 cm, s. 280, 
op. tw. 

Nowy album 
©Tczewie i ziemi tczewskiej powstało już kilka 

albumów, w tym wiele wydanych również przez 
Kociewski Kantor Edytorski. Jego promocja od

była się 15 grudnia 2006 roku w Miejskiej Bibliotece Pub
licznej w Tczewie. Ten, zatytułowany „Tczew. Wizerunek 
dawny i współczesny", zafunkcjonował na zasadzie „ilu
stracyjnej polifonii", bowiem współbrzmi w nim obraz 
Tczewa w dwóch uzupełniających się tematach - na starej 
widokówce oraz na dzisiejszej fotografii. Wizerunek dawny 
to widokówki sprzed stu lat, ten współczesny to fotografie 
Józefa Ziółkowskiego. Jakie więc nasuwają się skojarzenia? 
„Chodzi tu o przypomnienie i porównanie", jak czytamy we 
wstępie „Od autorów" - zestawienie wczorajszego wizerun
ku z dzisiejszym. Na 137 ilustracji jedna trzecia przedstawia 
ten Tczew dawny, oglądany na starych kartach widokowych 
pochodzących niekiedy z końca XIX wieku. Wszystkie po
chodzą ze zbiorów MBP, zakupione przez Urząd Miejski od 
rodziny Tomasza Spionka, nieżyjącego już filokartysty z El
bląga. Nie wszystkie miały cechę wytwórcy, ale przeważnie 
są to karty wykonane przez Fotoverlag Reinecke und Rubin 
w Magdeburgu oraz Oficynę Schaara w Trewirze. Wytwa
rzano je także w tczewskim Fotosalonie Kernera i Kranza. 
Po odzyskaniu niepodległości widokówki z Tczewa produ
kowało miejscowe wydawnictwo pocztowe „Lot" i bydgo
skie „Pol-wid" (Polskie widokówki). 

Ilustracjom towarzyszy tekst Kazimierza Ickiewicza, 
wyjaśniający przebieg zaproponowanej wędrówki po mie
ście. Komentarz przybliża, przypomina to jakby kolejne re
petytorium z historii Tczewa, powtórka z udziałem obrazu. 

Kazimierz Ickiewicz, J. M. Ziółkowski, Tczew. Wizerunek dawny 
i współczesny, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 2006, form. 21,7 x 
30,5 cm, s. 88, op. tw. 



W następnym numerze 
między innymi: 

Rodzina Z Pomorza (ciąg dalszy) Ewy Kowalczykowej 

Czy szkoła może zadbać o poprawność języka polskiego 
Kazimierza Denka 

Cesarskie ZłotO Andrzeja Wedzika 
z cyklu Pradzieje Kociewia 

Ruszyła tczewska fabryka SZtuk Romana Landowskiego 

Pomorskie fabryki mebli w Nowem Zenona Gurbady 

Fot. Andrzej Grzyb 
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