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70. rocznica wybuchu drugiej wojny świa
towej skłoniła wielu piszących do opublikowa
nia w KMR swoich wspomnień, refleksji oraz 
faktów z nią związanych. Z tego też względu 
nasze łamy w większej mierze poświęcone są 
wojnie. 

W całym kraju obchodzono uroczystości 
rocznicowe. W Tczewie miały one charakter 
szczególny, widowiskowy, ponieważ pierwsze 
bomby - jak udowadniają historycy - spadły 
o 434, wcześniej niż na Westeplatte (448), wła
śnie na nasze miasto. 

Jak co roku polska Służba Celna była współ
gospodarzem uroczystych obchodów rocznicy, 
organizowanych w Malborku — Kałdowie, 
Szymankowie pod pomnikami poświęconymi 
pamięci pomordowanych inspektorów celnych 
i kolejarzy oraz w Tczewie. 

Tczewianie byli świadkami rekonstrukcji 
zdarzeń z 1 września 1939 roku. Inscenizację 
rozpoczęła scena prowadzenia przez niemiec
kich żołnierzy połskich cełników i kołejarzy na 
miejsce egzekucji. Było również bombardowa
nie oraz wysadzenie obu przyczółków mostu. 
Potem doszło do bezpośrednich walk. Polscy 
żołnierze mieli do dyspozycji tylko lekki wóz 
pancerny, zaś niemieccy m.in. opancerzony 
transporter i ostrzał z moździerza. Rozgorzała 
walka, posypał się grad kul. Wobec dużej prze
wagi sił niemieckich, Połacy musieli wycofać 
się ze wschodniego przyczółka. Wtedy zapadła 
decyzja o wysadzeniu mostu przez Wisłę, by 
odciąć hitlerowcom możliwość przeprawy na 
drugą stronę rzeki. 

Widzowie potyczki polsko-niemieckiej mogli 
obserwować całe to wydarzenie na specjalnym 
telebimie. 

Obchody rocznicowe uświetnił m.in. kon
cert pieśni patriotycznych. 

Honorowy patronat nad uroczystościami 
oprzyjął Prezydent RP Lech Kaczyński. 

KRYSTYNA BRODNICKA 
r 

Śmiałek 
- historia prawdziwa 

yło to przed wojną. W jednej z kociewskich wsi, niedale
ko Pelplina, blisko kościoła stała sobie karczma. Tego dnia 
świętowano w niej urodziny jednego z gospodarzy. Wódka 

lała się strumieniem. Jak to bywa przy takich okazjach, opowiada
no sobie różne historie. W końcu rozmowa zeszła na duchy. Jeden 
z nich powiedział, że dusze zmarłych należy szanować, a nie opo
wiadać o nich różne breweryje, i że on bez potrzeby w nocy na 
cmentarz nie chodzi, aby im nie zakłócać spokoju. Inny młodszy 
zawadiaka zaczął się z niego naśmiewać. 

-A co ty taki strachliwy! -jak baba. 
- Jak ty taki odważny, to w kaplicy leży trup, to przynieś go 

tu - powiedział inny. 
- A przyniesa żebyś wiedział! Ale ni za darmo. Jak posta

wisz basa (litr wódki), to zara ida. 
- Już to widza! No to zakładaj się. 
Zrobili zakład. Śmiałek zerwał się, spojrzał w okno, księżyc 

świecił jasno. 
-A to mnie nawet światła w kaplicy nie trza, bo mnie ksian-

życ poświci - powiedział i wyszedł. Światła elektrycznego wte
dy jeszcze nie było. Jakieś niemiłe poruszenie powstało między 
siedzącymi. 

- Myślisz że przyniesie? - spytał jeden. 
-1 gdzie tam, samochwała, buksy ma pełne strachu. 
Zaczęli rozmawiać o czymś innym, ale po niecałych dzie

sięciu minutach, drzwi rozwarły się pod czyimś kopnięciem 
i wszedł śmiałek taszcząc zmarłego na plecach. 

- No i co? Mata go, wygrałum basa - powiedział zrzucając 
zmarłego na stół. 

- Bój się Boga Janek! Tyś naprawdę go tu przyniósł... prze
cie my tylko żartowali. 

- Nie godzi się ciała zmarłego szargać - odezwał się stary 
gospodarz - czekaj jeszcze się jego dusza na tobie zemści. 

-1 tam, gadanie, po śmierci du... nie rzundzi. 
- Dobra, dobra, wygrałeś litra, to go tera zanieś nazad, 

i wracaj rychło, co my tego basa jeszcze dzisiaj osuszym. 
Śmiałek zarzucił sobie zmarłego na plecy i wyszedł, ale ja

koś długo nie wracał. Minęło z pół godziny. 
- Coś długo Janka nie widać, a tu wódka stygnie. 
- E, pewnie go jego baba zdybała i zagnała do chałupy. 
- Będzie on tam baby słuchał, na wódkę on łasy, to przyj

dzie. Poczekajmy jeszcze. Minęło następne pół godziny, a Janka 
nie było. W końcu niepokój ogarnął czekających. 

- Wiyta co, weśma jakaś lampa i choćwa zobaczyć do ka
plicy. Jak go tam ni ma, nu to pódzim do domów, a tego basa 
obalim jutro. 

Tak też zrobili. Całą gromadą ruszyli do kaplicy. Drzwi były 
otwarte. 

- O, Janek jeszcze jest, bo drzwi nie zamknół. 
Idący przodem gospodarz wszedł pierwszy i poświecił 

lampą. Zobaczył Janka dziwnie skulonego przy zamkniętej 
trumnie. 

- Hej Janek! Co tam tak długo robisz, chiba jużeś wszystkie 
pacierze odprawił. 

Janek się nie odezwał. Gospodarze weszli kupą do środka, 
odwrócili go twarzą do góry, i zaczęli krzyczeć z przestrachu. 
Twarz Janka była wykrzywiona, malował się na niej potworny 
strach, i była blada jak płótno. Nie żył. Koniec jego płaszcza był 
przytrzaśnięty wiekiem od trumny. 

- Widzita - powiedział stary gospodarz, przitrzasnoł sobie 
płaszcz i miślał pewnikiem, że duch go trzima i nie puszcza. 
Nu i widzita na jaki kuniec mu prziszło. Człowiek po śmierci 
jest świynty - jużci tam jego dusza stoji przed Bogiem, i się 
spowiada i nie trza ciała doczesnego tykać i wystawiać na tyjatr 
tilko się za niego modlić. 
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI 

Laskowice Pomorskie 
Z dziejów wsi 

(cz. I) 

Położenie wsi i jej dzień dzisiejszy 

askowice Pomorskie są wsią sołecką w gminie Je
żewo, w powiecie Świecie, w województwie kujaw
sko-pomorskim. Położone są na południowy-zachód 

od Jeżewa, przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 239 i 272. 
Laskowice stanowią ważny węzeł kolejowy, przez które 
przechodzą linie kolejowe Chorzów - Tczew, Działdowo 
- Chojnice, a początek bierze linia Laskowice - Bąk. Znaj
duje się tu dworzec kolejowy z trzema peronami. Na wschód 
od Laskowic rozpościerają się trzy jeziora: Laskowskie, 
Lipnowskie i Zamkowe. Sołectwo zajmuje obszar 932,9 ha. 
W Laskowicach wraz z należącą do sołectwa wsią Lipno we
dług stanu na dzień 1.01.2009 roku mieszkało 2535 osób1. 
We wsi znajduje się m.in. kościół parafialny pod wezwaniem 
Niepokalanego Serca NMP, Dom Misyjny Księży Werbi-
stów, liceum, gimnazjum i Szkoła Podstawowa. 

Nazwa wsi 

ak pisze Bogusław Kreja nazwa Laskowice pochodzi 
od nazwy osobowej Laska ewentualnie Lasek. Nato
miast formę Laskowiec należy interpretować topogra

ficznie, a więc jako nazwę utworzoną z przyrostkiem -owiec 
(np. Bukowiec, Grabowiec itd.) od wyrazu lasek (mały las). 
Nazwa miejscowa Laskowice występuje w Polsce 10 razy, 
Laskowiec - 11 razy, są także wsie o nazwach Lasków i La
skowiec2. 

Inne wyjaśnienie nazwy wsi znajdujemy na stronie Wi-
kipedii, gdzie zapisano, że nazwa wsi może pochodzić od 
nazwy osobowej Lasek albo Lasota lub też od określenia 
ludzi zamieszkujących laski3. 

Nazwy wsi odnotowane w historii to w 1328 roku de 
Lascovic, w 1408 roku Leskewicz oraz Leskowicz, w 1411 
i 1430 roku Leskowitz. Nazwa wsi zmieniała się przez ko
lejne lata. W 1534 roku były to Laskowicze, w 1570 roku 
Laszkowitz. W 1597 i 1598 roku po raz pierwszy nazwę wsi 
zapisano Laskowice. Następnie używane nazwy to: Lasko-
wicz (1664), Laskowiec (1668). W czasach zaborów oficjal
nie używano wyłącznie niemieckiej nazwy Laskowitz, choć 
mieszkańcy pozostali przy nazwie Laskowice. Po odzyska
niu niepodległości przez Polskę powrócono do polskiej na
zwy Laskowice4. 

Z dziejów wsi 

ierwszy zapis o dzisiejszej wsi Laskowice pochodzi 
z 1328 roku, kiedy to napisano o wsi de Lascovic5. 
Wieś licząca wówczas 8 łanów (ok. 131,2 ha) nale

żała do komturstwa świeckiego i stanowiła dobra rycerskie6. 
W 1408 roku odnotowano Leskewicz im gebyte zur Swecze 

oraz Leskowicz, w 1411 i 1430 roku Leskowitz7. W 1442 roku 
jako dziedzic dóbr rycerskich wymieniony został Dytryk von 
Laskowitz*. W tym okresie w Laskowicach istniały dwa do
bra rycerskie Laskowitz i Ober Laskowitz (Laskowice Gór
ne). Dziedzic od każdej wsi zobowiązany był pełnić służbę 
rycerską na koniu9. Jeszcze w II połowie XVI wieku jako 
właścicieli Laskowic, dóbr szlacheckich w powiecie świec
kim, których obszar wynosił 16 łanów (tj. 262,4 ha) wymie
nia się dwóch Laskowskich herbu Leliwa10. Pod względem 
przynależności parafialnej Laskowice należały do parafii 
w Jeżewie. Majątek nosił wówczas nazwę Laszkowitz, a jako 
właściciel wymieniony został nobilis Joannes Laszkowski". 
W 1580 roku jako dziedzic dóbr rycerskich Laskowice wy
mieniony jest Maciej Niwieściński12. W 1570 roku Georgius 
Niwieszczinski jest wymieniany jako właściciel wsi Niewie-
ścin (Niewiszchiri) i Święta13. 

W latach 1588-1676 właścicielami (dzierżawcami?) czę
ści wsi byli Kozłowscy, którzy mieszkali w Laskowicach. 
W 1646 roku w Laskowicach były trzy dworki szlacheckie 
należące do Macieja Niewieścińskiego, Jana Kozłowskiego 
i Jana Mielewskiego. Oddawały one jako dziesięcinę do pa
rafii w Jeżewie po jednym korcu owsa i jęczmienia14. Jeden 
z dziedziców Laskowic miał prawa do połowu latem ryb 
w jeziorze Steklno. W zimie ryby były łowione tylko na po
trzeby starostwa. Tak zapisano to w opisie królewszczyzn: Je
zioro Steklno toni 6, którego usum letniej wody mam heres wsi 
Laskowicz, w zimie zamek łowi15. Natomiast Regestr poboru 
podwójnego z 1648 roku podaje, że właścicielem Laskowic 
był Liński, do którego należały także Biała i Lipinki16. 

Jak pisze w swej książce Bronisław Poćwiardowski, w la
tach 1676-1752 Laskowice należały do rodziny Jaworskich, 
z których jeden w 1703 roku podpisał się Piotr de Laskowic 
Jaworski. W 1676 roku w Laskowicach mieszkało 55 osób 
(dusz). W 1682 roku do właścicieli Laskowic należała także 
część dóbr szlacheckich Buczek. Podatek płacony od 1682 
roku do 1717 roku wynosił jeden gulden i osiem groszy17. 
Potwierdzają to pośrednio taryfy podatkowe, wymieniając 
dwukrotnie Buczek. Raz jako wieś, z której od osiadłych 16 
morgów płacono 22 gr podatku18. W innym miejscu taryfy 
wymieniają Laskowice, gdzie od ogrodników 9 Vi i karczmy 
płacono podatek 1 zł i 12 gr. Trudno powiedzieć, dlaczego 
zapisano, że tych ogrodników było 9 !4. Poniżej znajduje 
się informacja, że od części Buczka od czterech pomoryn-
ków płacono podatku 1 zł i 2 gr.19. Taryfy wymieniają także 
wieś Piskarka, gdzie od jednego ogrodnika i dwóch pomo-
rynków płacono podatek 20 gr.20. Niestety, taryfy podatkowe 
nie wymieniają z nazwiska właściciela wspomnianych dóbr. 
Trudno też jednoznacznie określić, kim byli pomorynkowie. 
Być może zajmowali się sadami, gdyż łacińskie określenie 
pomerium, pomarium oznacza sad, a pomarius to handlarz 
owoców. A może, jak pisze Odyniec, określenie to dotyczy-

KMR 3 



Z PRZESZŁOŚCI REGIONU 

ło osób napływowych21. Jeszcze inną etymologię tego słowa 
podaje Piosik pisząc: Niekiedy ocalały przez takie łączenie 
wyrazów ludowi już niezrozumiałych nazwy, które nam sto
sunki gospodarcze dawno minionych czasów opowiadają. 
Zapewne tylko poprzez gwarowe, pomoryny pomorynki 
= bulwy mamy jeszcze nazwę polską Pomeranek na Prze
wodniku, która zresztą zupełnie zaginęła, chociaż w Rege
strze Poborów z roku 1682 zwłaszcza w północno-wschod
niej części powiatu „pomorynek" był pospolitą nazwą dla 
włók „pomiernych " tj. z pomiaru wskutek dawniej tak czę
stych działów powstałych22. 

Druga wojna szwedzka przyniosła wielkie zniszczenia 
i w jej efekcie w Laskowicach w 1669 roku było jedynie 
10 mórg obsianych przez ośmiu zagrodników. Pozosta
łe pola leżały odłogiem. Ponadto we wsi była karczma, 
w której karczmarz „pańskim" piwem szynkował i kowal, 
który pańskimi narzędziami pracował. Na dworze lasko-
wickich dziedziców pracowali także szlachcice - Prą-
dzyński i Wąglikowski. Od 1756 roku Laskowice należały 
do kasztelana chełmińskiego Antoniego Zboińskiego, któ
ry właścicielem Laskowic był na pewno jeszcze w 1773 
roku23. 

Po I rozbiorze Polski powiat świecki znalazł się pod 
pruskim panowaniem. Wieś Laskowice zajmowała obszar 
16 włók (ok. 262,4 ha). Mieszkało w niej, w 30 rodzinach 
131 osób (wszyscy katolicy). Wśród tych rodzin był jeden 
rzemieślnik i dwóch kupców. W 11 rodzinach były zaprzęgi 
konne. W 1782 roku w Laskowicach mieszkało ośmiu wol
nych rolników, którzy płacili rocznie 54 talary gotówki i zo
bowiązani byli do wykonania, w łącznej ilości 562 dni pracy 
ręcznej i 20 dni pracy zaprzęgiem konnym. Ponadto we wsi 
mieszkało trzech rolników szarwarkowych24. 

Natomiast w 1773 roku do majątku Laskowice należały 
wsie: Lipno, Piskorki, Jaszcz, Kwiatki, Łęgnowo (Legno-
wo). Majątek Laskowice wielokrotnie zmieniał właściciela. 
W 1787 roku sprzedano go wraz należącymi folwarkami za 
33500 talarów, w 1794 roku za 50400 talarów, a w 1828 roku 
za 34415 talarów. Ostatnim z nabywców był Adolf Bernard 
Jan Gordon, który zapoczątkował ponad 100-letnie pano
wanie rodziny Gordonów w Laskowicach i okolicy. Adolf 
zmienił wyznanie katolickie na ewangelickie. Jego trzej ko
lejni potomkowie nosili imię Franciszek (Franz)25. Przodko
wie Adolfa von Gordon pochodzili ze Szkocji. Większość 
z nich po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) osiadła 
w Niemczech, natomiast przodek Adolfa na początku XVIII 
wieku nabył ziemie na terenie Prus Królewskich w okolicy 
Laskowic. Jeszcze w II połowie XIX znajdowały się w rę
kach potomków Aleksandra26. 

Jednym ze znaczących mieszkańców Laskowic w okresie 
wojen napoleońskich był Michał Wolszleger proponowany 
przez gen. Amilkara Kosińskiego w skład władz Regencji27. 
To Wolszleger prawdopodobnie kupił majątek Laskowice 
w 1794 roku i wybudował nowy pałac28. Jak pisze Poćwiar-
dowski pałac po pożarze w 1845 roku odbudował i rozbudo
wał Adolf Gordon około 1850 roku29. Ale w innych źródłach 
znajdujemy informację, że bryła pałacu została ukształtowa
na w 1840 i 1851 roku30. Prawdopodobnie, więc pierwsza 
przebudowa pałacu nastąpiła w 1840 roku, a następnie po 
pożarze w 1845 roku pałac został wyremontowany i przebu
dowany w 1851 roku. Pałac położony był w północnej części 
parku i stał na Wzgórzu Zamkowym, z którego roztaczał się 
widok na leżące kilkanaście metrów niżej Jezioro Zamkowe. 
Pałac został zniszczony w 1945 roku przez wojska rosyjskie i 

Nie istniejący już pałac 

polskie w odwecie za zaangażowanie się właścicieli po stro
nie faszyzmu31. 

Budowa linii kolejowej łączącej Bydgoszcz z Gdań
skiem oddanej do eksploatacji 6 sierpnia 1852 roku oraz 
budowa nowej linii łączącej Grudziądz z Tucholą i Chojni
cami oddanej do eksploatacji 15 listopada 1879 roku spo
wodowała, że przy stacji kolejowej powstała nowej osada 
mieszkalna, tzw. Laskowice - stacja (dworzec), którą za
mieszkiwali głównie pracownicy kolei. Początkowo osiedle 
było małe i składały się na nie budynek stacyjny i kilka do
mów na zachód od budynku stacyjnego33. Jednak z upływem 
czasu stacja nabierała znaczenia i stała się bardzo ważnym 
węzłem kolejowym, gdyż bezpośrednie połączenie południa 
Prus z portem w Gdańsku uniezależniło transport od śród
lądowych dróg wodnych, przyczyniając się do znacznego 
wzrostu ilości przejeżdżających przez Laskowice pociągów. 
Ponadto do czasu wybudowania w 1873 roku linii kolejo
wej Piła - Chojnice - Tczew, przez Laskowice prowadzi
ło bezpośrednie połączenie Berlin - Kostrzyn - Bydgoszcz 
- Królewiec34. Natomiast połączenie Chojnice - Laskowice 
umożliwiło transport drewna i tarcicy z terenu Borów Tu
cholski i licznych tartaków tam pracujących. 

Po Adolfie Gordonie w 1874 roku majątek odziedzi
czył jego syn Franciszek Gordon35. W 1880 roku majątek 
rycerski (Rittergut) Laskowice zajmował obszar ziemi ornej 
508,93 ha, łąk 45,59 ha, pastwisk 37,81 ha, lasu 69,61 ha, 
nieużytków 26,74 ha, wody 226,44 ha, ogółem 915,12 ha. 
Do majątku należał folwark (Forwerk) Lipno o powierzchni 
całkowitej 383,21 ha. Niestety nie została podana wielkość 
dochodów z tego majątku. Właściciel Franz von Gordon 
został określony jako Kóniglich Kammerherr. Administra
torem był H. von Wierzbicki36. Franz von Gordon był w tym 
roku także właścicielem majątku rycerskiego Jaszcz wraz 
z folwarkiem Legnowo o łącznej pow. 1078,39 ha i docho
dzie 4109 marek i osady Kommrau o pow. 66,01 ha. W Jasz
czu działała także gorzelnia. Zarządzał tym majątkiem Hen-
richs. Ponadto należały do niego lasy buczkowskie (Butziger 
Wald), które zajmowały łączny obszar 452,67 ha i przynosi
ły rocznego dochodu około 580 marek37. 

Podane powyżej dane należy uzupełnić o informacje za
warte w „Słowniku Geograficznym...": W 1880 roku La
skowice stanowiły cztery niezależne miejscowości położone 
obok siebie: dobra rycerskie (majątek), cegielnia należąca 
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do majątku, stacja kolejowa i Laskowice Nowe. Wszyst
kie znajdowały się w powiecie świeckim. Szkoła dla dzieci 
z Laskowic znajdowała się w Buczku. Pod względem przy
należności parafialnej katolicy należeli do parafii Jeżewo38. 
Ewangelicy początkowo mieli swój zbór w Świeciu, a od 
1891 roku także w Jeżewie39. Majątek Laskowice (Lasko-
witz) nad jeziorem pięknie położone, w okolicy dość jeszcze 
lesistej, o glebie w ogóle urodzajnej; nowy gotycki przepysz
ny zamek wznosi się na uroczem wzgórzu tuż przy jeziorze; 
zabudowania gosp. Nowe murowane. W miejscu jest gorzel
nia, cegielnia, młyn i tartak. Gospod, [arstwo] poprawne. 
W majątku było 15 budynków i budowli oraz 8 domów, 
w których mieszkało 131 katolików i 77 ewangelików40. 
Pamiętać przy tym należy, że ówczesne domy mieszkalne 
w majątkach to były tzw. czworaki, czyli domy dla czterech 
rodzin, a bywało, że i dla większej ilości, a przy tym rodziny 
liczyły często nawet kilkanaście osób. 

Wspomniana wyżej osada Laskowice - cegielnia należa
ła do majątku Laskowice. Wraz z budynkiem cegielni było 
tam razem 5 budynków i budowli oraz jeden dom mieszkal
ny. Brak jednak informacji ile osób w nim mieszkało, po
dobnie jak nie została określona ilość mieszkańców osady 
kolejowej przy stacji kolejowej Laskowice. 

Ostatnią ze wspomnianych czterech osad są Nowe La
skowice (Neu-Laskowitz) o obszarze 179 mórg. Miała ona 
16 budynków i 11 domów, w których mieszkało 8 katolików 
i 60 ewangelików41. 

W dniu 1 grudnia 1905 roku przeprowadzony został 
spis powszechny, w którym odrębnie spisano osadę La
skowice - Dworzec (Laskowitz, Bahnhoj) i majątek ziem
ski Laskowice {Laskowitz). Laskowice - Dworzec zajmo
wały obszar 73,1 ha. Było tu 16 budynków mieszkalnych 
i 2 inne budynki nieprzewidziane jako mieszkalne, ale 
zamieszkałe. Razem mieszkało tu 225 osób (50 rodzin), 
z tego 119 mężczyzn. 173 mieszkańców było Niemcami 
wyznania ewangelickiego, a 52 osoby były wyznania ka-
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22 R. Piosik, Etymologia ludowa w nazwach powiatu świeckiego, [w:] 

Mestwin, nr 9, Toruń 25.12.1929, s. 4. 

tolickiego, z czego 43 Polaków i 9 Niemców. Ewangelicy 
i katolicy mieli swojąparafię w Jeżewie42. Majątek Laskowice 
zajmował obszar 1799,9 ha, ale sądząc z zapisu, iż obejmował 
4 jednostki mieszkalne, podane dalej informacje obejmujątak-
że folwarki należące do majątku Laskowice. Były tu 23 budyn
ki mieszkalne i 2 inne budynki nie mieszkalne, ale zamieszka
łe. Razem w całym majątku mieszkało 384 osoby stanowiąc 
61 rodzin oraz dwie osoby samotne. 204 osoby to mężczyźni. 
128 osób było Niemcami wyznania ewangelickiego, w tym 
2 osoby posługiwały się także językiem innym niż niemiecki. 
256 osób było wyznania katolickiego, z czego 244 Polaków 
i 12 Niemców. Laskowice były siedzibą Urzędu Stanu Cy
wilnego43. 

W 1906 roku Laskowice otrzymały nowe połączenie ko
lejowe. Tym razem 2 października oddano do eksploatacji 
linię kolejową Laskowice - Szlachta - Czersk44. Linia ta zy
skała na znaczeniu, gdy 15 października 1928 roku oddano 
do eksploatacji połączenie Czersk - Kościerzyna45, co po
zwoliło na połączenie kraju z Portem w Gdyni z ominięciem 
terytorium Wolnego Miasta Gdańska. 

Wszystkie te połączenia zapewne służyły także rozwo
jowi Laskowic oraz majątków ziemskich Franciszka Gordo
na. Jak zapisano Franz v. Gordon, Fidelkommissbesitzer auf 
Laskowitz był w 1909 roku właścicielem majątków: Jaszcz, 
Polski Konopat (Polnisch Konopath) oraz Laskowice (La
skowitz). W skład majątku Laskowice wchodziły także fol
warki w Lipnie, Piskarkach (Piskarken) oraz las buczkowski 
(Butziger Wald). Dobra laskowickie miały obszar 1640 ha, 
z czego ziemia orna 1063 ha, łąki 78 ha, hutung 104 ha, lasy 
104 ha, nieużytki, drogi i place 45 ha oraz wody 246 ha. 
Funkcjonowała tu gorzelnia parowa, cegielnia, młyn i tar
tak. Majątkiem w Laskowicach administrował Schunemann, 
Rendant46. W tym samym 1909 roku wybudowano praw
dopodobnie szkołę, a jej pierwszym nauczycielem do 1920 
roku był Robert Wulf7. 
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KS. WŁADYSŁAW SZULIST 

Dekanat tczewski 
Materiały do przeszłości parafii diecezji pelplińskiej 

(cz. I) 

Brzuśce - filia parafii Subkowy (Brust) 

rzuśce w 1269 roku nabył od Sambora Herman, 
mincerz wynagrodzony za prowadzenie mennicy 
książęcej w Tczewie1. W 1295 roku wieś przejął 

klasztor oliwski2. O tę wieś w 1299 roku procesował się 
przed sądem Władysława Łokietka niejaki Wagala, pocho
dzenia pruskiego, wraz z siostrzeńcami Przemysłem i Pio
trem, z klasztorem oliwskim, którą Wagala zajął3. 

P. Kriedte o tej miejscowości zanotował na początku XV 
wieku falisch mit dem Olivaer Krotesdorf BrusĆ. 

Wieś w 1570 roku posiadała 40 włók, 7 ogrodników, 
2 innych mieszkańców, 2 rzemieślników i karczmę5. Liczba 
włók w 1772 roku we wsi wynosiła 31 oraz mieszkańców 
1256, w przeliczeniu na hektary 6267. Statystyka z 1820 roku 
podała w Brzuścach 24 dymy (ogniska, domy), 13 luteran 
i 199 katolików8. Katolicka statystyka wyszczególniła kolej
ne dane 1848 -504 katolików, 1867-629, 1904-533, 1928 
- 524, a w szkole uczyło się 96 dzieci. 

Parafia Gorzędziej (Gerdin) 

kultury wschodniopomorskiej pochodzi grób 
skrzynkowy odkryty przypadkowo. Zachowały 
się z niego ceramika, paciorki szklane, pół muszli 

Kauri, popielnica twarzowa dwustożkowa, kolczyk brązo
wy, stopione paciorki szklane, fragmenty brunatnoszarego 
naczynia baniastego i fragment stożkowatej misy. Znale
zisko określono na wczesny i środkowy okres lateński. Na 
kolejne znalezisko składał się grób skrzynkowy, w którym 
znaleziono 2 brązowe naszyjniki i fragment trzeciego, dato
wany na okres Hallstatt C. Trzecie stanowisko odnosi się do 
skarbu brązowego z 4 naszyjnikami, które mają pochodzić 
z okresu Hallstatt D.9. 

Jedna z popielnic - waza twarzowa mieściła w sobie kol
czyki i posiadała pokrywę czapkowatą10. Nadwiślański Gorzę
dziej był znany z grodu i osady otwartej, jednak z upływem lat 
większość grodziska opadła ku Wiśle". Z grodem nierozdziel-
nie była związana świątynia, która według S. Mielczarskiego 
miała się znajdować poza grodem. Niegdyś stare koryto Wisły 
było usytuowane o 70-100 m bliżej Wisły w stosunku do obec
nego, a wody rzeki miały podmyć skarpę i fundamenty ko
ścioła, w tym część prezbiterium, jak się wydaje runęła w dół, 
co przyczyniło się do zmniejszenia rozmiarów świątyni12. 

Gorzędziej posiadał strategiczne położenie nad Wisłą. 
Gród w latach 1238-1240 został rozbudowany przy pomocy 
Krzyżaków wspierających Sambora II' 3. Pomimo tego zo
stał zdobyty przez Świętopełka14. 

Strategiczny gród w 1248 roku jest nazywany castrum 
Goreden lub castrum Gordin15. W 1287 roku otrzymał pra
wa miejskie od bpa płockiego Tomasza16, zniesione później 

przez Krzyżaków. Dokument wspomina o 4 włókach dla 
miejscowego proboszcza. Parafię wymienia również spis 
z 1325 roku17. 

Według tradycji ludowej pierwotny kościół miał nosić 
wezwanie św. Wojciecha18. O tymże wezwaniu wspomina 
wizytacja z 1687 roku. Krzyżacy w 1312 roku wykupili 
miasto z rąk biskupów płockich, przy czym znieśli prawa 
miejskie i przekształcili Gorzędziej w wieś na prawie nie
mieckim19. 

Księga czynszowa bpa włocławskiego z początku XV 
wieku wspomina o areale tej wsi 50 włók20. W II połowie 
XVI wieku wieś należała do starostwa tczewskiego i liczyła 
60 łanów21. Parafię tworzyła sama wieś kościelna. 

Lustracja z 1565 roku wymienia 60 włók, 6 sołtyskich, 
4 kościelne, osiadłych 49, 13 gburów, 2 karczmarzy, z któ
rych 1 posiadał przewóz przez Wisłę i 3 ogrodników. Wieś 
była zobowiązana do prac na folwarku w Słońcy zapewne 
Wielkiej i w Zajączkowie22. 

Kościół w Gorzędzieju w II połowie XVI wieku nosił 
wezwanie św. Jerzego23. Wieś w 1583 roku posiadała 14 rol
ników. W 1649 roku plebania, ogród i 4 łany były wydzierża
wione przez jednego z wieśniaków24, kościół w 1687 roku ob
sługiwał jako filię proboszcz z Subków. Liczba dusz wówczas 
wynosiła ok. 4002S. Podobnie miała się rzecz w 1534 roku26. 

Dotkliwie na wsi odbił się szwedzki potop, bowiem 11 
gburów spustoszało, a pozostał tylko 1 ogrodnik27. 

Wizytacja z 1702 roku, zanotowała, że we wsi wszyscy 
byli katolikami w liczbie około 120 osób. Proboszcz posia
dał niedaleko Wisły dom z propinacją, zapewne karczmą. 
Odprawiał w Gorzędzieju nabożeństwa co trzecią niedzielę 
i trzeci dzień świąt28. 

Dom proboszcza i organisty zostały zniszczone przez 
wylew Wisły. Na wyposażenie parafii w 1710 roku, składało 
się 12 domów, które opłacały czynsz29. Kościół w tym czasie 
nosił wezwanie św. Wojciecha. 

Prezbiterium kościoła w 1728 roku było murowane, 
a nawa wzniesiona w pruski mur. Według tradycji, jak czy
tamy w wizytacji z 1746 roku, Wojciech miał tam odprawić 
mszę św.30. Wydaje się, że jest to tylko legenda. W kościele 
w 1746 roku nie przechowywano najświętszego sakramentu, 
wody chrzcielnej i olejów. 

Parafianie na ziemi parafialnej postawili 9 domów, co 
przynosiło pewien dochód, a o tym informuje wizytacja 
z 1766 roku31. Gorzędziej w 1780 roku liczył 340 dusz. 
W ołtarzu głównym widniał obraz św. Wojciecha, a w bocz
nym św. Barbary32. 

Topografia Goldbecka wylicza w Gorzędzieju 27 dy
mów33. Wieś w 1820 roku liczyła 42 dymy, 33 luteran i 190 
katolików34. Oto katolicka statystyka dla okresu pruskiego: 
1848 - 357 katolików, 1867 - 404, 1904 - 311, a do szkoły 
uczęszczało 84 dzieci katolickich na liczbę wszystkich 84. 
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Od 1927 roku w Gorzędzieju mieszkał wikary z Sub-
ków35. Jako filia Subków Gorzędziej w 1928 roku liczył 434 
katolików oraz 84 katolickich dzieci w szkole. 

Hitlerowcy w październiku 1939 roku zabili kuratusa 
z Gorzędzieja ks. Hunsdorfa36. W 1947 roku kurację w tej 
wsi obsługiwał proboszcz z Subków i liczyła ona 693 katoli
ków i 7 innowierców. Podobnie było w 1963 roku. 

Schematyzm z 1975 roku podaje w Gorzędzieju 750 dusz 
z własną parafią i duszpasterzem, a w 2009 roku 730 dusz. 

Parafia od 1995 roku stanowi sanktuarium św. Wojcie
cha i zarządzają nią zakonnicy karmelici bosi NMP z Góry 
Karmel (OCD)37. Znajduje się tam Dom Rekolekcyjny. Pa
rafię ofiarował zakonnikom bp Szlaga. Ojcowie karmelici 
głoszą rekolekcje i misje nie tylko w diecezji pelplińskiej 
(6 ojców). Odbywają się tam rekolekcje dla diakonów. 

Do parafii należą Mała Słońca i Rybaki z kaplicą- gdzie 
jest również odprawiana msza św. 

Na zabytki składają się ołtarz główny (barok 1 poł. XVIII 
w.), ołtarz boczny (barok 2 poł. XVII w.), ambona i chrzciel
nica (klasycyzm 1 poł. XIX w.), figury w tęczy - krucyfiks, 
Matka Boska i św. Jan (gotyk ok. 1500 r.), 4 lichtarze (barok 
ok. 1718 r.), 4 lichtarze (barok pocz. XVIII w.38.) 

Ceglany, gotycki kościół pochodzi z pocz. XIV wieku, 
przebudowany w XVIII/XIX wieku, jednonawowy z wieżą 
frontową, częściowo drewniany z wieżą, wnętrze nakryte 
stropem drewnianym39. 

Parafia Lubiszewo (Liebschau) 

Rukocina pochodzą groby skrzynkowe z 2 popiel
nicami, które datuje się na wczesną epokę żelaza40. 
Na tę samą epokę odnosi się grób skrzynkowy 

z popielnicą odkryty w Stanisławiu41. Z samego Lubiszewa 
pochodzi waza twarzowa z pokrywą czapkowatą42. Nieroz-
dzielnie z tą wsią jest związane grodzisko wczesnośrednio
wieczne i tam znajdował się gród książęcy43. Osiedle to mia
ło charakter obronny44. 

Lubiszewo jest nierozdzielnie związane z Joannitami. 
Pierwsza wzmianka pisana o tej miejscowości pochodzi 
z 1198 roku, kiedy to Grzymisław nadał część dochodów 
z kościoła Joannitom45. Przy kościele św. Trójcy było 2 ka
pelanów46. Przy tej okazji podwarza się pojęcie księstwa lu-
biszewsko-świeckiego i księcia Grzymisława, jak to ujmo
wała dotychczasowa literatura47. Kilku autorów przyjmuje 
nie księstwo lecz marchię lubiszewską48. 

Parafię lubiszewską należy zaliczyć do najstarszych na 
Pomorzu49. Joannici otrzymali w 1198 roku dziesiątą część 
z cła, co wskazuje na istnienie stacji celnej. Dokument wspo
mina również o dziesięcinie z pól uprawnych, z bobrów na 
rzekach Wiśle i Wierzycy, z jesiotrów i o innych dochodach, 
dziesiątą grzywnę z wymiany pieniędzy i korzyści z kar
czem50. 

Pierwotnie bracia św. Jana Jerozolimskiego w Lubisze-
wie posiadali tylko kościół i przy nim szpital, a w 1238 roku 
jest już mowa o domach, z czego należy wnioskować, że na 
miejscu była już załoga51. 

W. Łęga zauważył, że u Joannitów brak było głębszego 
ruchu gospodarczo-rolniczego i zakon mało się nim intere
sował52. 

Około 1227/28 roku dzielnicę lubiszewską otrzymał 
Sambor II53, zaś w następnych latach umieścił tam swój 
dwór54. W latach 1229-1247 jako kasztelan w Lubiszewie 
występuje Warchion55, pisany także jako Varczon56. Zapewne 

upadająca rola Lubiszewa przyczyniła się do tego, że około 
1252 roku przeniesiono ośrodek władzy administracyjnej 
z tej wsi do Tczewa57. 

Zakonnicy w Lubiszewie nie przeżywali wewnętrznych 
wstrząsów do 1238 roku, o czym świadczy dokument z tego 
roku58, dopiero w 1240 roku wywiązały się problemy go
spodarcze między Samborem a zakonem joannitów, popie
ranym przez księcia seniora Świętopełka i doszło do sporu 
o majątki Turze i Malenin59. 

Joannici usiłowali przekształcić Lubiszewo w miasto 
i w 1288 roku uzyskali od Mściwoja II prawo targu60. 
W 1289 roku nadał tenże książę joannitom przywilej zezwa
lający na budowę młyna na Szpęgawie. Rozwój Lubiszewa 
trwał do 1308 roku, gdy oddział Brandenburczykow stoczył 
tam walkę i złupił osadę targową61. Odtąd zaczął się powol
ny upadek tej miejscowości. 

Dane z 1348 roku podają w tej wsi jako własność joan
nitów 29 łanów62. W I połowie XV wieku na własność skła
dało się 14 włók, z których 2 były puste. We wsi znajdowała 
się karczma63. 

Parafia Lubiszewo w II połowie XVI wieku była stosun
kowo liczna w miejscwości, należały bowiem do niej Swa
rożyn, Goszyn, Małżewo, Małżewko, Wędkowy, Liniewko, 
Rokosin, Zwierzynek i Stanisławie64. W szlacheckim Lubi
szewie do kościoła należało w 1570 roku 8 włók65. Biskup 
Rozrażewski w 1596 roku połączył Lubiszewo z Tczewem, 
ażeby tamtejszemu proboszczowi, zubożałemu w okresie re
formacji, przysporzyć dochodów66. 

Gospodarcza statystyka wsi w 1565 roku przedstawiała 
się następująco: 27 włók, plebańskich 8, osiadłych 18, a na 
nich 4 gburów, 2 karczmarzy i 3 ogrodników gburskich. Do 
pracy ze wsi dochodzono na folwark w Zajączkowie67. 

Miejscowość w 1649 roku należała w dalszym ciągu do 
parafii w Tczewie68. 

W czasie potopu szwedzkiego jeden z gburów w Lubi
szewie spustoszał69. 

Liczba parafian w 1687 roku wynosiła około 44070. 
Wizytacja z 1703 roku wymienia w parafii 60 katolików, 
10 luteran i 8 konwertytów71. Trudny jest do rozstrzygnięcia 
problem, dlaczego spadła tak bardzo liczba parafian. 

Wizytacja z 1710 roku wspomina, że w przytułku miesz
kało 5 ubogich, żyjących wyłącznie z jałmużny. Do parafii 
w 1746 roku należały wymienione po raz pierwszy osady 
młyńskie Zwierzynek i Nowy Młyn. Komunikujących było 
607, 9 Żydów i 46 akatolików73. Świątynia w 1765 roku 
posiadała 2 kaplice. Liczba spowiadających wynosiła 764. 
Przy parafii mieszkał stale wikary74. 

Kaplicę w Stanisławiu na początku XVIII wieku posia
dał Stanisław Czarliński i w tym czasie kapelanem był cy
sters z Pelplina75. 

Goldbeck podał w Lubiszewie 22 dymy76. W 1820 roku 
liczba dymów wynosiła 4, luteran 4 i 104 katolików77. Oto 
dalsza statystyka: 1848 - wieś 293 katolików, 1867 - 436, 
1904 - 1361, dzieci katolików w szkole 129. Od 1848 roku 
w Lubiszewie przebywał lokalny wikary. 

Lokalny wikary w Lubiszewie (1904-1910) angażował 
się w Banku Ludowym w Tczewie i od 1908 roku był dyrek
torem „Rolnika" i następnie prezesem Rady Nadzorczej78. 

Bernard Gruning (1869-1956) jako lokalny wikary 
w Lubiszewie w latach 1910-1921 gruntownie odnowił 
kościół, pracował w polskich towarzystwach kulturalnych 
i społecznych, pełnił funkcję dyrektora TCL i należał do To
warzystwa Naukowego w Toruniu79. 
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Funkcję kuratusa w okresie międzywojennym w tej 
miejscowości pełnił (1926-1939) ks. Bolesław Piechowski. 
Wybudował tam nową plebanię, ogłaszał utwory literackie 
pod pseudonimem Bolesław Leliwa i działał w Stronnictwie 
Narodowym. W 1939 roku został aresztowany i pracował 
u niemieckiego bauera. Później przebywał w obozach 
w Stutthofie, Oranienburgu i Dachau, zginał w transporcie 
inwalidów 12 sierpnia 1942 roku. W Lubiszewie postawiono 
mu krzyż - pomnik80. 

Powojenna statystyka wiernych przedstawia się następu
jąco: 1947 (kuracja) 4102, 1958 - 1744, 1969 - 1955, 1975 
- 1600, 1995 - 1400, 2009 - 1400. Do parafii należą nastę
pujące miejscowości: Rokitki, Rukosin, Śliwiny, Stanisławie 
i Szpęgawa. 

Parafia lubiszewska w 1995 roku otrzymała rangę sank
tuarium Matki Boskiej Pocieszenia, a uroczysta koronacja 
odbyła się 31 sierpnia 1997 roku. Kult Matki Boskiej sięga 
tam XVII wieku w prywatnej kaplicy właścicieli Czarliń-
skich81. Jednak wizytacje z 1710 roku wspominają jedynie 
o odpuście Wniebowzięcia NMP i z 1746 roku o kościele 
p.w. Wniebowzięcia NMP8 2.0 kulcie Matki Boskiej nadmie
nia wizytacja z 1728 roku, bowiem figura jej znajdowała się 
w głównym ołtarzu, a bractwo Pocieszenia Matki Boskiej 
zaprowadzono w 1787 roku83. Obecnie do tego sanktuarium 
przybywają wierni z archidiecezji gdańskiej, a także ze 
Sztumu, Malborka, Dzierzgonia, Ryjewa, czy też pielgrzy
mi będący na szlaku sanktuariów z południowej Polski ku 
Bałtykowi84. 

Obecny kościół gotycki, ceglany pochodzi z XIV wieku, 
jednonawowy z korpusem przedłużonym w 1823 roku i wto
pioną wieżą frontową85. 

Do najważniejszych zabytków z wyposażenia należą 
ołtarz główny (barok pocz. XVIII w.), antependium z kur-
dybanem (barok poł. XVIII w.), ołtarz boczny południowy 
(późny barok koniec XVIII w.), ołtarz boczny północny (ro
koko 2 poł. XVIII w.), ambona, chrzcielnica (rokoko 2 poł. 
XVIII w.), konfesjonał (rokoko 3 ćw. XVIII w.), 2 feretro
ny (rokoko 2 poł. XVIII w.), obrazy koronacji NMP (barok 
2 poł. XVIII w.), rzeźba Madonny z Dzieciątkiem (gotyk 
ok. 1380 r.), rzeźba Trójcy św. (gotyk 1 poł. XV w.), mon
strancja (barok koniec XVI w.), cyborium (gotyk pocz. XVI 
w.), kielich z pateną (rokoko 1768-1795), cyborium srebrne 
(barok 1752-1758), ampułki z tacką (1801-1805), 4 lichtarze 
(barok XVIII w.)86. 

Parafia Miłobądz 

rzysztof Kowalkowski wskazał na zabytki arche
ologiczne z epoki kamiennej, brązu i żelaza. Do
kładniej z II wieku n.e. odnotował zapinkę brązo

wą, naczynie gliniane i bransolety87. Podgórski zanotował 
grodzisko wczesnośredniowieczne88. 

Miłobądz w 1250 roku otrzymał biskup kujawski od 
Sambora II89. Parafia istniała już w czasach książąt pomor
skich90. Pierwszy znany proboszcz Henricud plebanus de 
Mylouancz w 1320 roku występuje jako świadek w procesie 
przeciw Krzyżakom91. Spis z 1325 roku odnotował tę parafię 
w formie Milebancz92. 

Na początku XV wieku wieś liczyła 27 włók jako wła
sność biskupia z 7 ogrodnikami, karczmą i 2 młynami 
- wodnym i wiatrakiem93. 

W II połowie XVI wieku do parafii Miłobądz należały 
Miłobądz, Dąbrówka, Mieszczyn, Malenin, Kolnik, Łuko-

cin, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Żelisław, Szpęgawa 
i Zajączkowo94. Liczba włók wynosiła wówczas 37, z tych 
8 do folwarku. Wieś liczyła 2 karczmy, 11 ogrodników, 
1 mieszkańca (inąuilinus), 2 sprzedawców wina, 1 sprze
dawcę żywności i 1 rzemieślnika95. 

Kościół w XVI wieku nosił wezwanie św. Małgorzaty 
i posiadał 4 ołtarze96. Miejscowość należała do dóbr sto
łowych bpa włocławskiego i dlatego ci ostatni chętnie się 
w niej zatrzymywali, czy to w czasie wizytacji, czy w dro
dze do Gdańska97. W okresie reformacji wieś znajdowała się 
w trudnej sytuacji materialnej98. 

Inwentarz z 1582 roku odnotował w Miłobądzu 
40 włók, z tych do folwarku należało 8, plebańskich 2, kmie
cych (gburskich) osiadłych 25, zaś inne puste wchodziły 
w pastwiska, 2 karczmy i 6 ogrodników. Szarwark odrabiano 
w Miłobądzu i Subkowach". 

Kolejny inwentarz z 1598 roku wspomina o 13 subditi, 
zapewne gburach i o browarze100. 

Następny inwentarz z lat 1644 lub 1645 podał, że wieś 
z dworem po wojnach uległa spaleniu i z kolei została od
budowana. Miejscowość posiadała dwa rodzaje ogrodników 
4 dworskich i 4 sołeckich101. 

Miłobądzki folwark w latach sześćdziesiątych XVIII 
wieku był nastawiony głównie na produkcję mleka z racji 
licznych łąk102. 

Kościół w 1649 roku był zbudowany z drewna103. Licz
ba dusz w 1686 roku w parafii wynosiła około 600 osób104, 
a w 1703 roku 700, zaś luteran 10105. 

Dalwin w 1710 roku tworzył filię parafii Miłobądz106. 
Parafią administrował w 1728 roku Jan Kitowski, kanonik 
kruszwicki i dziekan gdański. Najczęściej jednak przebywał 
w Gdańsku, a w parafii rezydował wikary107. Liczba komu
nikujących w 1746 roku wynosiła około 600 osób, a luteran 
ok. 500, którzy mieli swój kościół w Rębielczu108. Liczba 
parafian szybko wzrastała i w 1765 roku wynosiła 1130. 
Funkcję rektora parafii wówczas pełnił Cyprian Wolicki, 
prepozyt gnieźnieński, kanonik płocki i oficjał gdański, pa
rafią zarządzał Jan Olszewski, a wikarym był Jan Halba109. 

Biskupi włocławscy stracili w Miłobądzu 199 ha w do
menie, a we wsi 739 ha, gdy te tereny zajęły władze pruskie 
w 1772 roku110. 

Na wielkość wsi w 1789 roku wskazuje liczba 46 dy
mów1". 

Kilku księży w Miłobądzu w XVIII wieku należy zali
czyć do bardziej za służonych. Jednym z nich był Andrzej 
Jakub Korsz (1661-1720), który posiadał doktorat z teologii 
i prawa. Otrzymał beneficjum lęborskie, kanonię włocław
ską, posiadał godności protonotariusza i oficjała gdańskiego. 
Administrował beneficjum w Miłobądzu. Był autorem rytu
ału wydanego w 1716 roku"2. 

Jan Stanisław Kitowski (-1733) otrzymał nominację 
na protonotariusza apostolskiego, surogata w konsystorzu 
gdańskim. Na rok 1724 przypadła mu w darze oferta na be
neficjum miłobądzkie"3. 

Cyprian Kazimierz Wolicki (1714-1775) doktor obojga 
praw, od 1756 roku archidiakon pomorski, posiadał kil
ka kanonii, a od 1766 roku nominowano go na sufragana 
w Gdańsku"4. 

Wieś w 1820 roku posiadała 41 dymów (ognisk), 17 
luteran, 250 katolików, 39 włók, zaś folwark 5 dymów 
i 83 mieszkańców"5. Dalsze dane statystyczne są następu
jące: 1848 - 608 katolików, 1867 - parafia - 106, wieś 700, 
do szkoły uczęszczało we wsi 81 dzieci katolickich, 1904 
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- 3061, wieś - 661 katolików, dzieci 121 katolickich na 138 
wszystkich. Kościół filialny mieścił się w Dalwinie. 

Wśród bardziej zasłużonych osób księży w XIX i XX 
wieku warto wskazać na następujące: Józef Jankowski 
(1875-1887), któremu prezes prowincji Gossler zarzucał 
„wielkopolską agitację" i dążenia polonizacyjne116. Przy 
osobie Jana Rooka głośny stał się zatarg z władzą pruską, 
gdy ustanowiono drugiego nauczyciela wyznania ewange
lickiego, mimo nieznacznej liczby dzieci protestanckich"7. 
Winter Teodozy od 1899 roku w Miłobądzu był członkiem 
Komitetu Wyborczego na powiat tczewski i dalej należał 
do Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Stowarzyszenia 
„Straż". Zasłużył się także dla chórów kościelnych, pełniąc 
funkcję wiceprezesa na diecezję chełmińską118. 

Paweł Czapiewski od 1931 roku został proboszczem 
w Miłobądzu. Nie przyjął proponowanej mu katedry na 
Uniwersytecie we Lwowie. Na polecenie bpa. W. Okoniew
skiego złożył mandat poselski. W czasie II wojny światowej 
dziwnym zbiegiem okoliczności został zwolniony z obozu 
Stutthof. Działał w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, 
był też jego prezesem w latach 1918-1920 i w 1945-1948. 
Prowadził szeroko zakrojone badania archiwalne m.in. 
w Gdańsku, Królewcu, Berlinie, Krakowie, Wiedniu, Rzy
mie, Paryżu, Londynie i Sztokholmie, szczególnie intereso
wała go postać Hieronima Rozrażewskiego i klasztor kartu
ski. Dążył do poznania prawdy historycznej, chociażby ona 
była bardzo bolesna. Doczekał się obszernych opracowań 

m.in. ze strony A. Czacharowskiego, J. Borzyszkowskiego, 
K Jędrzejczak i H. Piskorskiej119. 

W obrębie parani w 1928 roku mieszkało 2338 Polaków 
katolików, 85 Niemców katolików, 142 niekatolików120. 

W czasie II wojny światowej Niemcy usiłowali wysa
dzić świątynię w powietrze i ją podpalili, niszcząc wieżę 
i wnętrze zabytku. Na pamiątkę trudnych dni hitlerowskie
go panowania postawiono pomnik ofiarom II wojny świato
wej pochodzących z Miłobądza. Jego odsłonięcia dokonali 
członkowie pomordowanych rodzin12'. 

Oto statystyka wiernych po II wojnie światowej 1947 
- 2176 katolików, 19 protestantów, 1958 - 2242,1975 - 1565, 
1995 - 2019, 2007 - 2050. Do parafii należą miejscowości 
Dąbrówka Tczewska, Malenin, Mały Miłobądz, Mieścin, Za-
jączkowo, PGR, Zajączkowo Wybudowanie i Miłobądz. 

Kościół jest zabytkiem gotyckim; odbudowany został 
po 1945 roku, jednonawowy z trójprzęsłowym prezbite
rium sklepiony122. 

Do wyposażenia wnętrza należy zaliczyć obraz Jezusa 
Ukrzyżowanego (barok 1 poł. XIX w.), rzeźba Madonna 
z Dzieciątkiem (gotyk 4 ćw. XIV w.), grupa Ukrzyżowania 
(barok ok. 1700 r.), chrzcielnica granitowa (gotyk XIV w.), 
13 lichtarzy barokowych (barok ok, 1 ćw. XVIII w.), mon
strancja (barok 1731-1737), Kielich (barok koniec XVII w.), 
relikwiarz srebrny (barok XVIII w.)123. 
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JACEK CHEREK 

Wojenne wspomnienia 

W„Fabryce Sztuk" odbyła się promocja książki „Przez Sta
lingrad do Londynu" autorstwa Czesława Knoppa, przed 

wybuchem wojny mieszkańca Tczewa. Na promocję publikacji 
przyjechał specjalnie z Londynu wraz z rodziną. Książka ukazuje 
okupację hitlerowską w Tczewie, a przede wszystkim losy mło
dego człowieka siłą wcielonego do armii niemieckiej, któremu 
pod koniec wojny udało się trafić do armii generała Andersa. 

Do spisania i wydania swoich wojennych wspomnień zachęcił 
autora nieżyjący już Roman Landowski, znany kociewski pisarz 
i regionalista. Autor podczas promocji opowiedział o powodach 
napisania swojej książki „temat, który poruszyłem, leżał od dawna 
mi na sercu, z tegoż powodu, że często niezrozumiałe było dla 
innych, dlaczego musieliśmy służyć w niemieckim wojsku. Trzeba 
rzucić nowe światło na te sprawy, bo dużo z tych faktów poszło 
w zapomnienie, dużo nie jest znane obecnej ludności Tczewa". 

Czesław Knopp w publikacji stara się udowadniać, że okupa
cja hitlerowska na Pomorzu była wielkim obciążeniem i ciężarem, 
wskazując zarazem na miejsca zbrodni nazistowskich, takie jak 
Szępgawsk i tczewskie koszary. Okupacja była szczególnie trud
na dla młodego pokolenia. Niemcy tępili polską młodzież, bo to 
była przyszłość narodu. Powszechny był zakaz używania języka 
polskiego, wysiedlanie ludności cywilnej, terror psychiczny. Za
machem na tożsamość polską, wbrew konwencji haskiej, było 
narzucanie obcej narodowości, by w ten sposób uzyskać rzekome 
prawo do wcielenia młodych mężczyzn do Wehrmachtu. 

Autor z wielkim żalem wspominał ów pobór: „Nigdy nie za
pomnę pierwszego masowego poboru, rodziny tłumnie odprowa
dzały swoich synów, braci, narzeczonych, którzy wypełnili cały 
pociąg - piętnaście wagonów. Bliscy płakali, a synowie śpiewali 
polskie pieśni patriotyczne i religijne, także hymn Polski". 

Recenzję książki przedstawił Michał Kargul, historyk z ko-
ciewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tcze
wie. Podkreślił wyjątkowość wspomnień Czesława Knoppa „Po
śród wspomnień wojennych, jakich przez ostatnie lata ukazało się 
wiele, te wspomnienia są niezwykłe, ponieważ są to wspomnienia 
Polaka, który siłązostał wcielony do Wehrmachtu i służył tam przez 
dłuższy czas". Książka jest też cennym źródłem dla historyków 
i militarystów „Pan Czesław opierał się nie tylko na swoich wspo
mnieniach udokumentowanych notatkami i różnego rodzaju do
kumentacją swojej służby, ale również sięgnął do takich źródeł 
prozaicznych jak biografia. Wizyty w różnego rodzaju muzeach 
pozwoliły zidentyfikować sprzęt, na którym służył, przez co opisy 
działań wojennych stały się bardzo ciekawe". 

Organizatorami promocji książki publikacji byli autor 
z rodziną oraz Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Po
morskiego w Tczewie. Książka została wydana przez Kociewski 
Kantor Edytorski sekcję wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicz
nej w Tczewie, w której można ją zakupić w cenie 12 zł. Więcej 
informacji na temat publikacji i autora można uzyskać na stronie 
internetowej http://www.czeslawknopp.com/ 
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JAN KULAS 

Mamert Stankiewicz 
chlubą i legendą Szkoły Morskiej w Tczewie 

ficer Marynarki Wojennej, kapitan żeglugi wielkiej, 
kapitan pierwszych polskich transatlantyków, le
gendarny „Znaczy Kapitan". Był również kierow

nikiem Wydziału Nawigacyjnego Szkoły Morskiej w Tcze
wie oraz dowódcą jej szkolnego żaglowca - „Lwów". 

Mamert Stankiewicz urodził się 22 stycznia 1889 roku 
pod zaborem rosyjskim, w Mitawie koło Rygi, na terenie 
dzisiejszej Łotwy. Był synem Aleksandra i Wiktorii z Rut
kiewiczów. Wychowywał się w patriotycznej i wielodzietnej 
rodzinie drobnoszlacheckiej. 

Ukończył prywatną szkołę szczebla podstawowego, 
a następnie cztery klasy szkoły realnej w Mitawie. Wcześnie 
odkrył w sobie pasję i zamiłowanie do morza. W 1903 roku 
podjął naukę w Morskim Korpusie Kadetów w Petersbur
gu, który w 1909 roku ukończył maturą. Kolejno odbywał 
praktyki morskie na okrętach wojennych „Cesarzewicz" 
i „Aurora". U przełożonych już wtedy dał się poznać 
z gorliwości i wysokiej staranności. W 1910 roku po zdaniu 
egzaminów oficerskich Mamerta Stankiewicza przydzielo
no w randze miczmana do Floty Bałtyckiej. Służył kolejno 
na okrętach „Stierieguszczyj", „Bojewoj", „Groziaszczyj" 
i znowu „Stierieguszczyj". W 1913 roku otrzymał nomina
cję na lejtnanta. W 1914 roku po ukończeniu stosownego 
kursu został oficerem nawigacyjnym II klasy i jeszcze tego 
roku oficerem flagowym w swoim dyonie. 

W 1911 roku założył rodzinę. Ożenił się z Heleną z Jan
kowskich. Z małżeństwa tego miał dwie córki, Annę i Irenę. 
W przyszłości z drugiego małżeństwa z Janiną, będzie miał 
syna o imieniu Mamert, który, niestety, zmarł przedwcze
śnie. Jak się wydaje, nie miał on najbardziej szczęśliwego 
życia rodzinnego. 

Początkowe lata, pierwszej wojny światowej Mamert 
Stankiewicz spędził w flocie rosyjskiej. Uczestniczył m.in. 
w zaminowaniu Zatoki Ryskiej. W 1915 roku, po uzupełnie
niu kwalifikacji, został oficerem nawigacyjnym I klasy. Pod
jął służbę na okręcie flagowym dowódcy Floty Bałtyckiej, 
na krążowniku „Rjurik". W 1917 roku został oficerem nawi
gacyjnym sztabu kontradmirała U.K. Starka i jednocześnie 
oficerem operacyjnym wszystkich sił rosyjskich w Zatoce 
Ryskiej. W tych latach Mamert Stankiewicz dał się poznać 
z najwyższych umiejętności nawigacyjnych. To on m.in. 
przeprowadził przez pole minowe „Rjurika" i pancernik 
„Sława". Ostatnie miesiące w rosyjskiej flocie wojennej spę
dził w bazie marynarki, w Helsingforsie (Helsinkach). 

W następstwie wydarzeń rewolucyjnych w Rosji, Ma
mert Stankiewicz zrezygnował ze służby w marynarce rosyj
skiej. Na początku 1918 roku, z niemałymi kłopotami, przez 
kraje skandynawskie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. 
W marcu 1918 roku osiadł w Pittsburgu, gdzie przez rok pra
cował jako urzędnik w konsulacie rosyjskim. Wiosną 1919 
roku udał się wraz z rodziną przez Japonię i Władywostok 
na Syberię. Tutaj podjął służbę w armii Aleksandra Kołcza-

ka, przy organizacji flotylli rzecznych. W bezpośrednich 
działaniach wojennych nie brał udziału. W okresie klęski 
Kołczaka ciężko zachorował na tyfus. Wkrótce dostał się do 
niewoli Armii Czerwonej. Przebywał w więzieniu sowiec
kim w Irkucku i w obozie Krasnojarsku, skąd udało mu się 
uwolnić. 

Szczęśliwie w maju 1921 roku Mamert Stankiewicz uzy
skał zgodę władz radzieckich na wyjazd do Moskwy, a tam 
z kolei pozwolenie wyjazdu do Polski. Po odbyciu kwaran
tanny w Baranowiczach, w lipcu 1921 roku osiadł wraz z ro
dziną w Polsce. Początkowo zamieszkał w majątku rodzin
nym w Żwiryniu (pow. brasławski). Następnie zgłosił się do 
dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. 
Po zweryfikowaniu do stopnia komandora podporuczni
ka, otrzymał skierowanie do Szkoły Morskiej w Tczewie. 
W ten sposób całe pozostałe jego życie, zostało związane 
ze szkolnictwem morskim i służbą w Polskiej Marynarce 
Handlowej. 

W Szkole Morskiej w Tczewie Mamert Stankiewicz 
został kierownikiem Wydziału Nawigacyjnego. W roku 
szkolnym 1922/1923 wykładał także nawigację i astronomię 
w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Toruniu. Wtedy 
też przetłumaczył z języka angielskiego i rosyjskiego pod
ręczniki do nawigacji. Podczas słynnej podróży żaglowca 
szkolnego „Lwów" do Brazylii (23 maja 1923 - styczeń 
1924) Stankiewicz sprawował na nim praktycznie dowódz
two. Wkrótce oficjalnie przejął dowodzenie na „Lwowie", 
a mianowicie w latach 1924-1926. Z tych lat dobrze go za
pamiętał Karol Borchardt. Dowódca „Lwowa" cieszył się 
najwyższym szacunkiem i uznaniem wśród uczniów Szkoły 
Morskiej w Tczewie. Z podróży na „Lwowie" pisał relacje 
i sprawozdania, które publikował m.in. w „Żeglarzu Pol
skim". Działał także społecznie w Związku Obrony Kresów 
Zachodnich. 

W drugiej połowie 1926 roku Mamert Stankiewicz prze
szedł do floty handlowej. Został kapitanem pierwszych pol
skich statków Towarzystwa „Żegluga Polska", a mianowicie 
statku s/s „Wilno" i s/s „Niemen". W 1929 roku w ramach 
Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego został kapi
tanem s/s „Premier" i pływał na linii Gdynia-Londyn. 

Z początkiem lat 30. XX wieku Mamert Stankiewicz 
podjął pracę w przedsiębiorstwie „Gdynia-Ameryka" Linie 
Żeglugowe (sławny GAL). Zaczynał skromnie jako asy
stent kapitana na transatlantyku „Kościuszko", a następnie 
jako pierwszy oficer na transatlantyku „Pułaski". W stycz
niu 1931 roku był już kapitanem „Pułaskiego". W latach 
1931-1932 dowodził na zmianę statkami „Kościuszko" 
i „Polonia". W przerwach między rejsami pełnił obowiąz
ki kapitana portu w Gdyni. Nie omijały go w tym czasie 
poważniejsze choroby. Od października 1933 roku jako 
kapitan „Polonii" pływał na tzw. linii palestyńskiej Kon-
stanca-Haifa. 
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W marcu 1935 roku, w stoczni Monfalcone pod Triestem 
(we Włoszech), Mamert Stankiewicz nadzorował z ramienia 
GAL budowę najnowocześniejszego polskiego transatlanty
ku m/s „Piłsudski". Od 22 sierpnia 1935 roku był już ka
pitanem na m/s „Piłsudski". Ten fakt poniekąd poświadcza 
markę i pozycję kpt. M. Stankiewicza w Polskiej Marynarce 
Handlowej. Na m/s „Piłsudski" M. Stankiewicz odbył wiele 
rejsów transatlantyckich i wycieczkowych. 

Latem 1939 roku kpt. Mamert Stankiewicz udał się na 
urlop do Zakopanego. Dowództwo na m/s „Piłsudski" zdał 
w ręce brata Jana (o rok starszego, też kpt. żw.). 24 sierpnia 
1939 roku M. Stankiewicz został odwołany z wypoczynku. 
Zdążył jeszcze wyprowadzić z portu w Gdyni s/s „Kościusz
ko" i szczęśliwie go doprowadzić do brytyjskiego portu Dar-
mouth. 

Podczas działań wojennych m/s „Piłsudski' został prze
budowany na transportowiec wojenny. W końcu listopada 
1939 roku kpt. M. Stankiewicz otrzymał zadanie udziału 
w konwoju do Australii i Nowej Zelandii. Niestety, dnia 26 
listopada 1939 roku, u północno-wschodnich wybrzeży An
glii, m/s „Piłsudski" zatonął. Najprawdopodobniej wszedł 
na miny magnetyczne. Kpt. M. Stankiewicz jako ostatni 
opuszczał swój statek. Wyłowiony z wody Morza Północ
nego zmarł wskutek głębokiego wychłodzenia organizmu 
(hipotermia). Trzeba przyznać, że obowiązek marynarski 
wypełnił on z honorem, aż do śmierci. 

Kapitan Mamert Stankiewicz został uroczyście pocho
wany 29 listopada 1939 roku na cmentarzu w Hartlepool, 
niedaleko Middlesbrough. Następnego dnia w Paryżu odby
ła się uroczysta msza św. żałobna z udziałem gen. Władysła
wa Sikorskiego. 

Kapitan Mamert Stankiewicz w służbie morskiej 
znany był z żelaznej dyscypliny i surowości. Każde jego 
polecenie musiało być wykonane ściśle i precyzyjnie. Był 
wymagającym od siebie i od innych. Jak podkreślają jego 
podkomendni był „zawsze sprawiedliwy wobec innych". Tą 
prostolinijnością i sprawiedliwością umiał sobie zaskarbić 
szacunek i uznanie u podkomendnych. Miał także spory 
talent pisarski. Pozostawił po sobie wspomnienia („Korsarz" 
i „Don Kichot") wydane łącznie (trzykrotnie) w tomie pt. 
„Z floty carskiej do polskiej". Trzeba wiedzieć, że 
zwodowany w Polsce Ludowej (PRL), w 1962 roku, statek 
nosił imię MS „Kapitan M. Stankiewicz". 

Warto nadmienić, że rodzina Stankiewiczów ma trwałe, 
wyraziste i chwalebne miejsce w Polskiej Marynarce Han
dlowej. Bracia Jan, Mamert i Roman Stankiewiczowie, jako 
kapitanowie żeglugi wielkiej, rozsławiali imię Polski na 
morzach i oceanach. Dwaj z nich, Mamert i Roman oddali 
życie za Ojczyznę, zginęli w latach 1939-1940 jako dowód
cy okrętów („Piłsudski", „Medoc"). Szlachetny to przykład 
rodziny, tak bardzo oddanej morzu i Polsce. 

Kapitan Mamert Stankiewicz przeżył zaledwie 50 lat. 
Przeszedł do historii Polskiej Marynarki Handlowej jako 
wychowawca pierwszych pokoleń oficerów. Niewątpliwie 
był jednym z najwybitniejszych polskich nawigatorów. Jego 
najsławniejszym wychowankiem był kpt. Karol Borchardt. 
Jego kultowa książka pt. „Znaczy Kapitan", która doczeka
ła się 12. wydań (w dużych nakładach), została poświęcona 
właśnie pamięci kpt. Mamerta Stankiewicza. Nie przypad
kiem dowodził on najsławniejszym polskim transatlanty
kiem okresu II Rzeczypospolitej m/s „Piłsudski". M. Stan
kiewicz zginął na posterunku wojennym, do końca wierny 
swojemu powołaniu zawodowemu i swojej Ojczyźnie, Pol
sce. Został odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari V ki. 
(pośmiertnie), Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzy
żem Zasługi. 

CZESŁAW CLINKOWSKI 

Nie dał się złamać 
90. urodziny Kazimierza Piechowskiego 

Szanowny Jubilacie, dzień twoich urodzin 
skłania mnie do krótkiego przypomnienia drogi 
życiowej, którą przebyłeś w czasie drugiej wojny 
światowej i po jej zakończeniu - w pierwszych 
latach PRL. 

Oddaję Ci hołd za Twe bohaterstwo i patrio
tyzm, i za to, że głosisz prawdę tamtych dni. 

Kazimierz Piechowski przemawia podczas uroczystej 
sesji RM w Tczewie, na której władze miasta 

nadały mu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Tczewa" 
Fot. Stanisław Zaczyński 

Kazimierz Piechowski urodził się 3 października 1919 
roku we wsi Rajkowy w powiecie tczewskim. Młodzieńcze 
lata 1921-1939 spędził w Tczewie. Tu skończył szkołę pod
stawową i średnią. Niestety, marzenia o studiach przerwała 
II wojna światowa, która pokierowała jego dalszym losem. 

W miesiącu wrześniu 1939 roku był świadkiem bez
względnego terroru okupanta wobec ludności Tczewa. 
Widział aresztowania i mord ludności na terenie koszar 
i przy ulicy Lecha 11. Jako aktywnie działający harcerz był 
skazany na aresztowanie. Nie zamierzał się poddać, ukry
wał się u znajomych. Wspólnie z kolegą, druhem Alkiem 
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Kiprowskim, podejmują decyzję o przekroczeniu granicy 
z Węgrami, aby przedostać się do Francji, gdzie gen. Wła
dysław Sikorski tworzył Wojsko Polskie. Na granicy zostają 
złapani przez Niemców i osadzeni w więzieniach kolejno 
w: Baligrodzie, Sanoku i Montelupich w Krakowie. Pobyt 
w więzieniach hartuje charakter obu skazanych i procentują 
idee harcerskiego przyrzeczenia. 

Dnia 20 czerwca 1940 roku, drugim transportem trafia 
do Oświęcimia. Tu, za bramą Kazimierz Piechowski staje 
się więźniem numer 918. Wraz ze swoimi kolegami staje się 
ofiarą zbrodniczego systemu obozowego. Zarządzającym 
Auschwitz esesmanom nie chodzi wyłącznie o fizyczne wy
eliminowanie więźniów. Oprawcy chcą, aby ich ofiary przed 
śmiercią utraciły resztki czci i człowieczeństwa. Głównym 
narzędziem tego działania jest głód i nadludzka praca. 

Ale Piechowski chce żyć. Uczy się oszczędzać siły. 
Kiedy w pobliżu nie ma żadnego kapo czy esesmana, od
poczywa; kiedy zaś jest obserwowany, udaje, że rwie się do 
pracy. Wkrótce zostaje przeniesiony do pracy pod dachem, 
w magazynie nieopodal obozu. Tam poznaje Gienka, więź
nia, który zajmuje się samochodami. 

Przez dwa lata znosi trudy obozowego życia, nie daje 
się złamać i z trójką współwięźniów poszukuje możliwości 
wydostania się z tego piekła na ziemi. Szczęśliwy zbieg oko
liczności gromadzi całą czwórkę w jednym miejscu. Są nimi 
wspomniany Eugeniusz Bendera - mechanik samochodowy, 
Stanisław Jaster i ksiądz Józef Lempart. Dokonują rzeczy 
niebywałej, przebrani za funkcjonariuszy SS samochodem 
Steyer 220 wyjeżdżają z obozu, którego bramy dotychczas 
i później żaden więzień tak brawurowo nie opuścił. 

Taki czyn mógł być udziałem ludzi, którzy za wszelką 
cenę pragnęli wolności i jednocześnie wykazali się niezłom
nym charakterem. Łamiąc wszelkie obozowe przepisy i ry
gory wprowadzali w zdumienie obozowe kierownictwo SS. 
Był to czyn bohaterski. 

Wyruszyli z Alkiem Kiprowskim poszukiwać wolności 
w listopadzie 1939 roku, a spotkali się ponownie w Tczewie 
po wojnie i mogli sobie powiedzieć: „można nas zabić, lecz 
nie można nas złamać". 

Po ucieczce Piechowski wstąpił do Armii Krajowej, w sze
regach której walczył do końca wojny. Wrócił na Wybrzeże. 
Podjął pracę, ale ktoś doniósł o jego partyzanckiej przeszłości. 
Były żołnierz AK został uznany za wroga klasowego i skazany 
na 10 lat więzienia. Wyszedł na wolność po 7 latach. 

Nie załamały Kazimierza powojenne więzienia, skoń
czył studia, pracował na kierowniczych stanowiskach. Na 
emeryturze zaczął podróżować po świecie. Zwiedził około 
60 krajów. Ma tysiące fotografii. 

Jako świadek II wojny światowej, więzień niemiec
kich oprawców, jeden z nielicznych żyjących oświęcimia-
ków, głosi gorzką prawdę o tych długich latach okupacji. 
W 2005 roku wydał autobiografię „Byłem numerem". Zo
stała już przetłumaczona na język hiszpański i niemiecki, 
są rozmowy w sprawie przetłumaczenia jej na angielski. Na 
kanwie tej książki powstał w 2007 roku film dokumentalny 
pt. „Uciekinier". Był prezentowany w już w kilku krajach. 
W przygotowaniu jest kolejna książka „My i Niemcy". 

Władze Tczewa w 2006 roku w uznaniu zasług Kazi
mierza Piechowskiego uhonorowały tytułem „Honorowego 
Obywatela Miasta Tczewa". Ten wielki człowiek na stałe 
wszedł do tczewskiej historii. 

Życzę ci Kazimierzu wszystkiego, co najlepsze na dłu
gie jeszcze lata Twej drogi. 

GRZEGORZ WALKOWSKI 

70. rocznica 
rozpoczęcia 

II wojny światowej 

Tczew 4.34, Wieluń 4.40, Westerplatte 4.45 

1 września obchodziliśmy 70. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, najstraszniejszej z wojen w historii ludzkości. Nad 
ranem, o godzinie 4.45, wojska niemieckiego Wehrmachtu 
z rozkazu swojego fuhrera przekroczyły granicę polsko-nie-
miecką i zaatakowały armie wojska polskiego. Oficjalna wer
sja rozpoczęcia podawana w wielu książkach, publikacjach 
i artykułach brzmi: Salwą z pancernika „Schleswig-Holste-
in" 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 oddaną na Wester
platte rozpoczęła się druga wojna światowa. Na półwyspie 
0 powierzchni 6,7 km kw. przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki 
Gdańskiej od roku 1926 mieściła się polska Wojskowa Skład
nica Tranzytowa strzeżona przez kampanię WP w zdomino
wanym przez żywioł niemiecki Wolnym Mieście Gdańsku. (...) 
1 września około godziny 4 nad ranem „Schleswig-Holstein " 
podniósł cumy. O godzinie 4.45 dwie wielkie lufy kalibru 280 
mm z wieży działowej rozbłysły ogniem. Wskutek eksplozji 
ogromnych 330 kg pocisków wyleciała w powietrze brama ko
lejowa. Przez wyłomy w murze wpadli Niemcy. 

Dowodzący nocną zmianą na wysuniętej placówce 
„Prom", chorąży Gryczman wspominał: padła salwa ar
matnia z pancernika „ Schleswig-Holstein ", aż ziemia za
drżała (...), wydałem rozkaz na stanowiska! - obsługa zajęła 
je błyskawicznie! Tak rozpoczęła się obrona Westerplatte. 
(cytaty pochodzą z najnowszego opracowania „Chwała orę
ża polskiego" historyka Wojciecha Zalewskiego, zawartego 
w „Rzeczpospolitej"). 

7-dniowa obrona Składnicy Wojskowej była ofiarna 
i słynna na całą Polskę i później cały świat, bohaterska i dum
na. Wytrwała, bo na swoim stanowisku wytrwali obrońcy 
Westerplatte, walczyli aż siedem dni, choć mieli bronić się 
jeden. (...) 7 września nad ranem zaczyna się kolejny szturm 
po godzinnej kanonadzie artyleryjskiej ruszają saperzy, któ
rzy miotaczami podpalają las, za nimi posuwa się piechota. 
I znów polskie karabiny maszynowe zmuszają nacierających 
do odwrotu. O godzinie 10.15 mjr Sucharski nakazuje zło
żyć broń wobec strat (zginęło 15 żołnierzy), fatalnego stanu 
rannych i braku nadziei na odsiecz. Część żołnierzy chce się 
bić dalej. Dopiero, gdy rozkaz zostaje potwierdzony, zało
ga zbiera się przy koszarach. W tym miejscu należy wspo
mnieć, iż jest to druga kapitulacja Westerplatte - pierwsza 
nie doszła do skutku, miała nastąpić 2 września. O godzinie 
17.40 rozpoczyna się atak lotniczy 47 bombowców nurkują
cych Ju 87, zwanych popularnie Stukasami. W wyniku nalo
tu ginie załoga wartowni nr 5, zniszczone zostają stanowiska 
moździerzy i bomby niszczą budynek koszar, ocalały tylko 
piwnice i stanowiska bojowe w nich. 
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TCZEW CZY WESTERPLATTE 

Mjr H. Sucharski porażony niszczycielskimi skutkami na
lotu, aby ocalić resztę załogi podejmuje decyzję o kapitulacji. 
Stąd nad koszarami pojawia się biała flaga. Widzący to nie
mieccy marynarze i żołnierze ze zdziwieniem obserwują, że 

flaga wkrótce zostaje zdjęta. Stało się to w wyniku sprzeciwu 
pozostałych oficerów z kapitanem F. Dąbrowskim na czele. 

Szczegółowe badania nad obroną Westerplatte wykazały, 
że dowódca obrony, 2 września po druzgocącym nalocie 47 
Stukasów, załamał się psychicznie i nie był zdolny do dowo
dzenia obroną. Komendę przejął jego zastępca kapitan Franci
szek Dąbrowski. Jednak 7 września to dowódca major Henryk 
Sucharski, w trosce o rannych i całą wycieńczoną długą obroną 
załogę, podjął decyzję o zakończeniu walk. Mimo, że część za
łogi chciała się bić, rozkazu dowódcy tym razem nie kwestio
nowano i bohaterska obrona zakończyła się, a załoga dostała 
się do niewoli, do obozów jenieckich. 

W Polsce we wrześniu 1939 i później nic o tym nie wie
dziano. W czasie walk na ludność bombardowanych miast pol
skich i walczących żołnierzy krzepiąco oddziaływała wiado
mość płynąca z Polskiego Radia, że załoga Westerplatte walczy 
i broni się. Kiedy 7 września umilkło Westerplatte w Polskę 
idzie legenda, do której przysłużyły się komunikaty radiowe, 
a także słynny wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: 

Kiedy się wypełniły dni 
I przyszło zginąć latem 
Prosto do nieba czwórkami 
szli 
Żołnierze z Westerplatte 

Westerplatte - legenda polskiego morza 
a naloty Ju 87 na Tczew i Wieluń 

- prawdziwe miejsca rozpoczęcia wojny 

Obrona Westerplatte - to legenda polskiego morza, to, 
bodaj najbardziej popularna, legenda września 1939 roku. 
Narodziła się już podczas trwania bojów, bo komunikaty ra
diowe „Westerplatte walczy" dodawały sił Polakom w ca
łym kraju. Tak rozpoczyna opowieść o obronie Westerplatte 
w odcinku „Chwały oręża polskiego pt. „Obrona Westerplat
te" Maciej Rosolak, redaktor „Batalii największej z wojen" 
- dziennikarz „Rzeczpospolitej". Jest on jednym z autorów ze
szytów historycznych ukazujących się od trzech lat z „Rzecz
pospolitą" w trzech cyklach „Zwycięstwa", „Chwała oręża 
polskiego" i „Bitwy świata". „Batalie największej z wojen" 
- to czwarty już cykl „Rzeczpospolitej", w której opisywane są 
bitwy wojny światowej, w tym najważniejsze bitwy września: 
Westerplatte, Wizna, Bzura, bój o Warszawę, wreszcie obrona 
Helu kończąca 2 października walki w Polsce. 

Prawda historyczna jest jednak inna. Wojna rozpoczęła 
się nie ostrzałem pancernika na Westerplatte, lecz atakiem 
lotniczym trzech niemieckich samolotów Ju 87 na mosty 
w Tczewie nad ranem o 4.34 i zbombardowaniem miasta 
Wieluń w Wielkopolsce przez dwa dywizjony Ju 87 o 4.40. 

Ju 87 - niemieckie bombowce nurkujące, bardziej znane 
jako złowrogie Stukasy, panoszące się na polskim niebie we 
wrześniu 1939 roku. To one pierwsze rozpoczęły II wojnę 
światową. 

Rysunek przedstawia 
dwie sytuacje, 
które działy się prawie 
jednocześnie: 
nalot klucza Stukasów 
na mosty tczewskie 
o godz. 434 i ostrzał 
Westerplatte o godz. 448. 
Rys. autora 
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TCZEW CZY 

Te fakty historyczne są mniej znane i mniej upowszech
nione od bitwy o Westerplatte czy innych walk o Pomorze: 
Gdynię lub Hel. Informacje o nalotach na mosty w Tczewie 
czy na mały wielkopolski Wieluń można znaleźć w popular
nych pismach specjalistycznych, jak „Militaria XX wieku" 
(nr 1(2) 2007). 

Informacje o obronie Tczewa i historycznych mostów 
w Tczewie 1 września 1939 roku publikował na łamach lo
kalnej prasy Kazimierz Ickiewicz m.in. w „Panoramie Mia
sta" z września 2007 roku w artykule pt. „Operacja Dirschau 
- wyraźnie nie udało się", a także w książce „Druga wojna 
światowa rozpoczęła się w Tczewie" 

Autor artykułu podaje m.in., że natarcie lądowe przewi
dziane na Tczew poprzedził nalot 6 bombowców i 6 myśliw
ców niemieckich. Eskadrą dowodził porucznik Bruno Dilley. 
Wystartowała ona o godzinie 4.26 z lotniska pod Elblągiem 
i dla zmylenia nadlatując od południa o godzinie 4.34 zbom
bardowała dworzec PKP, zachodni przyczółek mostów oraz 
koszary batalionu strzelców. Bomby zrzucono także w cen
trum miasta, w rejonie elektrowni. Nalot na te obiekty po
wtórzono dwukrotnie. Trwał on około 10 minut. Byli zabici 
i rani żołnierze, kolejarze i ludność cywilna. 

W dalszej części artykułu autor opisuje atak niemiecki 
na mosty od strony Lisewa w ramach „Aktion Zug" (akcja 
Pociąg), który wykonali żołnierze ppłka Gerharda Medena, 
wspomagani ogniem z działek pociągu pancernego. Pierw
szy opór żołnierzom hitlerowskim stawił pluton ppor. Wa
lentego Faterkowskiego. Po wycofaniu się z wschodniego 
przyczółka mostu, po około godzinnej walce żołnierzy Fa
terkowskiego, na rozkaz dowódcy ppłk Stanisława Janika 
saperzy ppor. Norberta Juchtmana z Torunia wysadzają mo
sty (a właściwie tylko jego cztery przęsła) - o 6.00 wyla
tuje w powietrze wschodni przyczółek, tzw. Filar G i dwa 
przęsła, a o 6.45 przyczółek zachodni i dwa przęsła położ
ne nad Wisłą. W dalszej części publikacji Kazimierz Ickie
wicz opisuje walki w Tczewie, ataki wojsk niemieckich od 
strony Koźlin oraz z rejonu drogi Miłobądz-Dąbrówka na 
Suchostrzygi gdzie nastąpił główny atak dwóch batalionów 
SS „Heimwern Danzig" ze wsparciem artylerii, moździerzy 
i działek przeciwpancernych. Obrona polska rozlokowała 
się w rejonie wylotu drogi Suchostrzygi-Szpęgawa, obok 
pomnika upamiętniającego poległych Austriaków i przejaz
du kolejowego Suchostrzygi. W pierwszym ataku oddziały 
niemieckie zostały odparte. W drugim natarciu około godzi
ny 15 wyparły żołnierzy kapitana Bolesława Klejmana z zaj
mowanych pozycji. Walki wygasły z nastaniem ciemności. 
Dowódca 2. Batalionu Strzelców ppłk Janik wydał rozkaz 
opuszczenia miasta. Batalion Strzelców odszedł pod osłoną 
nocy w kierunku Skórcza, Osia i Świecia. 

Obrona Tczewa jako miasta miała marginalne znaczenie 
operacyjne. Głównym zadaniem 2. Batalionu Strzelców było 
nie dopuścić do zajęcia mostów w Tczewie przez Niemców. 

Poranna obrona mostów od strony Lisewa przez 2. pluton 
ppor. Walentego Faterkowskiego, a późniejsze wysadzenie 
mostów było głównym zadaniem operacyjnym strony pol
skiej. Żołnierze polscy wykonali je w 100%. Dla strony nie
mieckiej akcja zdobycia mostów tczewskich była skompli
kowana i trudna. Zaplanowana na ranne godziny 1 września 
akcja zbombardowania stanowiska odpalania ładunków wy
buchowych przy zachodnim przyczółku mostów udała się. 

Nalot trzech bombowców nurkujących Ju 87 o godzinie 
4.34 był skuteczny, bomby Stukasów zniszczyły stanowisko 
odpalania. Był to prawdziwy początek II wojny światowej. 

Kazimierz Ickiewicz w swojej relacji o obronie mostów pi
sze o nalocie 6 bombowców i 6 myśliwców. Eskadrą lotniczą 
miał dowodzić por. Bruno Dilley. W świetle nowych faktów 
możemy ustalić, że były to dwa naloty na mosty tczewskie, 
a właściwie na okolice tych mostów. Pierwszego nalotu 
o 4.34, rozpoczynającego II wojnę światową, dokonały trzy 
bombowce Ju 87, dowodzone przez por. Bruno Dilleya, 
które zbombardowały stację odpaleń. Po podniesieniu się 
mgły około godziny 6 rano nastąpił drugi nalot sześciu bom
bowców i sześciu myśliwców na Tczew: dworzec kolejowy, 
elektrownię i koszary. Nalot ten miał pomóc zdeorganizo-
wać obronę polską i wspomóc walczące po drugiej stronie 
mostu oddziały niemieckie. 

Mimo zniszczenia stacji odpaleń przez Stukasy por. 
Bruno Dilleya, saperom ppor. Norberta Juchtmana udało się 
uzupełnić zerwane bombami kable i o 6.00 i 6.45 w dwu 
fazach zniszczono mosty drogowy i kolejowy. 

Zniszczenie przepraw mostowych było dla strony nie
mieckiej wyraźnym i dotkliwym niepowodzeniem. Pokrzy
żowane zostały niemieckie plany operacyjne przerzucenia, 
przegrupowania i wzmocnienia wojsk grupy „Armii Pół
noc" w kierunku wschodnim, działającej z Prus Wschod
nich. Fakt ten został odnotowany w dzienniku bojowym gen. 
Franza Haidera, szefa Sztabu Generalnego Niemieckich 
Wojsk Lądowych. Podając swoim przełożonym meldunek 
Tczew - wyraźnie nie udało się. Most wyleciał w powietrze, 
informował o niepowodzeniu „operacji Dirschau". Niemiec
kie dowództwo nie było zadowolone z porażki, a po zajęciu 
Tczewa przystąpiło do naprawy przeprawy wiślanej. Niem
cy odbudowali dość szybko most kolejowy (był już czynny 
w połowie października 1939), mostu drogowego nie napra
wili przez całą wojnę - nie miał dla nich znaczenia. Tym 
bardziej, że później po 22 czerwca 1941 roku, wykorzy
stując pracę jeńców rosyjskich, Niemcy wybudowali most 
knybawski i przedłużyli tzw „berlinkę", szosę betonową 
z Berlina przez Piłę, Chojnice do Elbląga i Królewca. 

Relacje o nalotach na mosty tczewskie i o akcjach lotni
czych samolotów niemieckich nie są tak powszechne i upu-
blicznione jak np. obrona Westerplatte - oficjalne miejsce 
rozpoczęcia II wojny światowej. 

Informacje o nalotach Stukasów w pierwszym dniu 
wojny można spotkać w pismach o tematyce militarnej, np. 
w artykule Marka J. Murawskiego pt. „Junkers Ju 87, Stuka 
- bombowiec wojny błyskawicznej (str. 4-7) w „Militariach 
XX wieku" nr 1 (2) 2007 (ilustrowany magazyn historyczny 
- wydanie specjalne), czy też w miesięczniku Areo-Tech-
nika Lotnicza nr 9/1990, gdzie w artykułach: „Ju 87 Stuka
sy - słynne konstrukcje" i „Ju 87 zastosowane w bojach", 
autor Janusz Ledwoch, opisując historię Ju 87, wspomina 
o 1 września 1939 roku i bojowym użyciu stukasów w pierw
szym nalocie II wojny światowej. Obecnie w 70. rocznicę 
rozpoczęcia II wojny światowej ukazuje się wiele pozycji, 
w których prezentowane są nowe spojrzenia na tematykę po
czątku wojny w 1939 roku oraz szczegółów, faktów i wyda
rzeń, związanych z konfliktem polsko-niemieckim. 

Najbardziej cenny wydaje się artykuł, opublikowany 
w Kociewskim Magazynie Regionalnym nr 2(45) w 2004 
roku, pt. „Bomby Brunona Dilleya - z dziennika wojen
nego niemieckiej Luftwaffe" autorstwa Witolda Banacha, 
który przetłumaczył z języka niemieckiego fragment książ
ki Bruno Dilleya pt. „Natarcie z wysokości 4000 m". Rzu
ca on zupełnie nowe światło na kulisy nalotów na mosty 
tczewskie. 



EDMUND ZIELIŃSKI 

Kapliczka w Zblewie i jej historia 

reszcie, po dziewięciu latach starań stanęła 
w Zblewie kapliczka, której historię chcę tu 
przytoczyć. W moim zamyśle, miała stanąć na 

feralnym skrzyżowaniu koło młyna. Miała być skromnym 
zadośćuczynieniem nas żyjących, za sponiewierane kości 
naszych parafian, rozrzucone w bezładzie pod „berlinką". 
Właśnie w to miejsce zwożona była ziemia z cmentarza 
zblewskiego, który stał na drodze budowanej autostrady 
Berlin - Królewiec w latach 1940/41. To był czas okupacji 
niemieckiej i ówczesne władze z pasją niszczyły wszystko 
co polskie, zwłaszcza ślady naszej kultury. 

Skrzyżowanie koło młyna stało się miejscem tragedii 
wielu użytkowników dróg, którzy w dziwnych okoliczno
ściach wpadali na siebie ponosząc śmierć na miejscu lub ra
niąc się poważnie. W związku z tym od dawna nosiłem się 
z zamiarem zgłoszenia propozycji do miejscowych władz 
o wybudowanie w obrębie tego skrzyżowania kapliczki 
w ofierze za dusze tych, których szczątki leżą w nasypie szo
sy jak i tych co zginęli w kolizjach drogowych. 

Pierwszy raz wystąpiłem z takim apelem do Urzędu 
Gminy w Zblewie dnia 21 sierpnia 2000 roku. Odzew nastą
pił szybko, bo 5 września poproszony zostałem na posiedze
nie Zarządu Gminy, które odbyło się 12 września 2000 roku. 

Moja propozycja została przyjęta i zaczęły się przygotowa
nia do wykonania tego zadania. Na przeszkodzie stanęły 
absurdalne przepisy, które zabraniają stawiania tego rodzaju 
obiektów przy drogach krajowych, bliżej jak 25 metrów od 
ich skraju. Urzędnicy Zarządu Dróg tłumaczą się tym, że 
obiekt sakralny może zakłócać uwagę kierowców. No do
brze, a krzykliwe bilbordy reklamowe mogą stać? 

Czas upływał i kapliczka pozostawała w sferze projekto
wej. Kolejny raz napisałem w tej sprawie do Urzędu Gminy 
25 sierpnia 2003 roku - i znowu sprawa rozbiła się o przy
toczone tu przepisy. Ponad rok temu, prezes Oddziału Sto
warzyszenia Kociewskiego w Zblewie, Bernard Damaszk, 
wziął sprawę w swoje ręce. 14 grudnia 2007 pojechałem 
z nim do lasu Edwarda Szarafina w Białachowie i wytypo
waliśmy wiekowy dąb na kapliczkę. Edward Szarafin jest 
darczyńcą tego drzewa. Z inicjatywy Bernarda Damaszka, 
dnia 1 kwietnia 2008 roku odbyło się spotkanie osób zain
teresowanych budową kapliczki i powołany został Komitet 
Budowy. Przewodniczenie powierzono wójtowi Krzysztofo
wi Trawickiemu. 

Po kilku spotkaniach, po wielu telefonach i uzgodnie
niach dziś mamy piękny finał tego przedsięwzięcia. Praw
da, że cały czas borykaliśmy się z ostateczną lokalizacją 
kapliczki. Wyszło na tym, że stanęła w obecnym miejscu, 
u wylotu ul. Chojnickiej do autostrady. 

Poprosiłem kolegę Marka Pawelca o wykonanie prac 
stolarskich. Pan Marek od siebie dodał, że chce również po
darować swoją figurę św. Franciszka do tej kapliczki. Kie
dy zobaczyłem dzieło pana Marka powiedziałem, że jego 
św. Franciszek zasługuje na czołowe umiejscowienie, a mój 
św. Krzysztof zostanie umieszczony we wnęce pod Francisz
kiem. I tak się stało. Mamy kapliczkę z figurami św. Fran
ciszka i św. Krzysztofa. Bardzo się cieszę, że w krajobrazie 
Zblewa stanęła kolejna kapliczka, widomy znak naszej wia
ry i przywiązania do starej tradycji. 

W uroczystości poświęcenia, którego dokonał ksiądz 
proboszcz Zenon Górecki, wzięło udział wielu mieszkań
ców Zblewa, Bytoni i okolic. Był wójt Krzysztof Trawicki 
i poseł Sławomir Neuman ze Starogardu. Towarzyszyła temu 
wydarzeniu orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pin-
czynie pod dyrekcją Wacława Osowskiego. Wartę honorową 
wystawiła drużyna harcerska ze szkoły w Bytoni. 

Powstanie kapliczki czynnie wspierały firmy Andrzeja 
Konieczki i Jana Wildmana ze Zblewa. 

Miejsce lokalizacji się zmieniło, nie zmieniła się in
tencja. Niech Dobry Bóg przyjmie naszą wspólną ofiarę za 
spokój dusz tych, których szczątki tkwią pod autostradą, jak 
i tych, którzy w międzyczasie ponieśli śmierć w wypadkach 
drogowych na tej szosie. 
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okresie międzywojennym stacjonował w Tcze
wie 2 Batalion Strzelców, który powstał 1 mar
ca 1926 roku, w wyniku przemianowania 3 ba

talionu Starogardzkiego Pułku Piechoty. Historia wojenna 
3 batalionu 65 Pułku Piechoty zamyka się w krótkim okresie 
czasu, obejmującym ostatnie miesiące wojny w roku 1920. 
Ten krótki okres czasu, zadokumentowany na polu walki 
ofiarą życia i krwi, starczył jednak, ażeby wytworzyć wśród 
oficerów, podoficerów i szeregowców niezapomniane uczu
cie przywiązania i miłości dla swego oddziału i pełną chwa
ły tradycję jako spuściznę dla następców. 

65 Starogardzki Pułk Piechoty utworzony został 24 mar
ca 1920 roku w Tucholi z dwóch odrębnych przedtem od
działów: Pułku Strzelców Starogardzkich i 49 Pułku Piecho
ty Strzelców Kresowych. Na początku czerwca 1920 roku 
wyruszył na front południowy w toczącej się wojnie polsko-
radzieckiej, w rejon Korostenia. 

W ciężkich i krwawych zmaganiach z Armią Konną Sie
miona Budionnego 65 Pułk Piechoty poniósł poważne straty 
w ludziach. Dnia 5 sierpnia 1920 roku dowódca pułku ppłk 
Franciszek Korewo rozwiązał 3 batalion, a oficerów, pod
oficerów i żołnierzy wcielono do innych batalionów pułku. 
Jego stan bojowy wynosił 25 oficerów i około 1100 podofi
cerów i szeregowych. 

W wojnie z Rosją Radziecką zginęło około 150 żołnie
rzy 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty. Straty 3 batalio
nu wyniosły: 2 oficerów, 2 podoficerów i 9 szeregowców. 
W uznaniu zasług położonych przez 3 batalion na polu walk 
- Naczelny Wódz Marszałek Polski Józef Piłsudski nadał 
odznaczenia bojowe: 5 srebrnych krzyży orderu wojennego 
Virtuti Militari i 15 Krzyży Walecznych oficerom, podofice
rom i szeregowcom batalionu. 

Nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 3 batalionu. 
Mjr Eustachego Serafinowicza zastąpił kpt. Rafał Krywko. 

Pod koniec 1921 roku cały 65 Starogardzki Pułk Piecho
ty przeniesiony został na krótki czas do Grudziądza, skąd 
13 stycznia 1922 roku 3 batalion przeszedł na postój do Staro
gardu Gdańskiego. Za nim podążyła pozostała część pułku. 

W dniu 1 marca 1926 roku rozkazem Ministra Spraw 
Wojskowych 3 batalion 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty 
w pełnym swoim składzie i z całkowitą obsadą personalną 
został przemianowany na 2 Batalion Strzelców zmieniając 
wypustki żółte na seledynowe. Nowo powstały 2 Batalion 
Strzelców został całkowicie wydzielony ze składu 65 Staro
gardzkiego Pułku Piechoty. Ten ostatni ponownie znalazł się 
w Grudziądzu. Zmieniając właściwie tylko nazwę 2 Batalion 
Strzelców przejął tym samym w spadku historię wojenną 
3 batalionu 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty. 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Historia 2 Batalionu Strzelców 

Dnia 21 września 1920 roku w czasie walk toczonych pod 
Kobryniem przez 16 Dywizję Piechoty wchodzącą w skład 
4 Armii z siłami radzieckimi - 65 Starogardzki Pułk Piechoty 
otrzymał uzupełnienie stanu liczebnego. Ponownie sformo
wano wówczas 3 batalion 65 Starogardzkiego Pułku Piecho
ty, którego historię wojenną przejął 2 Batalion Strzelców. 

Dowództwo 3 batalionu objął dotychczasowy zastępca 
dowódcy 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty mjr Eustachy 
Serafinowicz. Batalion liczył 7 oficerów, 26 podoficerów 
i 443 szeregowców. 

Po krótkim przeszkoleniu batalion wziął udział w dal
szych walkach. Już 25 września 1920 roku przeszedł swój 
chrzest bojowy w walkach o Antopol. Zdobycie Antopola 
opłacił batalion bohaterską śmiercią kpt. Ignacego Skarżyń
skiego i kilku szeregowców. 

Datę bitwy o Antopol, jako jedną z najpiękniejszych kart 
w historii 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty, umieszczono 
na pułkowym sztandarze. 

Do połowy października 1920 roku 3 batalion 65 Staro
gardzkiego Pułku Piechoty uczestniczył w walkach o Zaniwie, 
Suboty, pod Symonowiczami, Sporowem i Pyryszewem. Ostat
nie boje stoczył o Jasień i Dołhinowo w dniu 15 października. 
Następnego dnia zawarty został rozejm, który wszedł w życie 
18 października 1920 roku. W tej sytuacji 65 Starogardzki 
Pułk Piechoty został wycofany do Brodnicy, przy czym 3 ba
talion skierowano do Działdowa. Nie wszystkim synom Ziemi 
Starogardzkiej i Tczewskiej dane było powrócić. 
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Dnia 6 marca 1930 roku batalion został przeniesiony ze 
Starogardu Gdańskiego na stały postój do Tczewa, gdzie roz
począł pełnić straż nad Wisłą. W dniu 6 grudnia 1935 roku 
dostąpił 2 Batalion Strzelców najwyższego wyróżnienia żoł
nierskiego - w tym dniu warta honorowa wystawiła poste
runki honorowe przy trumnie ze zwłokami Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego w krypcie św. Leonarda w kaplicy na 
Wawelu. Skład warty, którą spotkało to szczególne wyróż
nienie tworzyli: kpt. Kazimierz Rybicki - dowódca warty, 
st. sierż. Marian Pelc - rozprowadzający oraz strzelcy: Ed
mund Zaremba, Mikołaj Rodiuk, Bronisław Jażdżewski 
i Mieczysław Mróz - posterunki honorowe. 

W grudniu 1935 roku warta honorowa 2 Batalionu Strzel
ców wzięła udział w sypaniu ziemi na Kopiec Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, a w celu upamiętnienia wpisała 
się do Księgi Pamiątkowej na Sowińcu oraz przywiozła do 
Tczewa „Dowód Złożenia Ziemi", oddając go następnie do 
muzeum batalionowego. 

Od 1931 roku 2 Batalion Strzelców posiadał zatwierdzo
ną przez Ministra Spraw Wojskowych odznakę pamiątkową 
i statut odznaki. Odznaka pamiątkowa przedstawiała: krzyż 
czwororamienny, biało emaliowany, obwódka ramion krzyża 
złota, na ramionach krzyża złote inicjały batalionu, w środ
ku krzyża tarcza błękitna, a na tarczy złoty gryf. Odznakę 
pamiątkową 2 Batalionu Strzelców przyjęli Marszałek Pol
ski Józef Piłsudski, Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz 
i Biskup Władysław Bandurski. 



Wkrótce po przybyciu batalionu do Tczewa społeczeń
stwo miasta i powiatu tczewskiego rozpoczęło zbiórkę pie
niędzy na sztandar dla tej jednostki. 

W dniu 25 marca 1938 roku Prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki nadał 2 Batalionowi Strzelców sztandar, 
którego wygląd był następujący: 

- na prawej stronie płatu sztandaru - w rogach oraz na 
przedniej ścianie podstawy orła sztandarowego umieszczo
no napis „2 B. S." 

- na lewej stronie płatu sztandarowego umieszczono: 
w prawym górnym rogu na tarczy - wizerunek Matki Boskiej 
Częstochowskiej, w lewym górnym rogu na tarczy - godło 
miasta Pelplina; w prawym dolnym rogu na tarczy - odznakę 
pamiątkową 2 Batalionu Strzelców i w lewym dolnym rogu na 
tarczy - godło miasta Tczewa (czerwony gryf w białym polu). 

Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w Toruniu 
na lotnisku 4 pułku lotniczego w dniu 19 czerwca 193 8 roku. 
Z rąk Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza sztandar 
odebrał dowódca 2 Batalionu Strzelców ppłk Stanisław Ja
nik, który klęcząc dobitnym głosem wypowiedział słowa 
przysięgi „Przysięgam na wierność". Następnie sztandar zo
stał przekazany pocztowi sztandarowemu, który w tym dniu 
tworzyli: ppor. Stanisław Lewenee, chor. Stanisław Jankow
ski, st. sierż. Marian Pelc i sierż. Franciszek Prusiecki. 

Sztandar został poświęcony po uroczystej mszy św. przez 
Biskupa Polowego Gawlinę i Biskupa Morskiego Stanisława 
Okoniewskiego. Na ten nowy sztandar żołnierze 2 Batalionu 
Strzelców w dniu 26 czerwca 1938 roku złożyli ślubowanie 
na placu przed Szkołą Powszechną Nr 5 w Tczewie. Z udzia
łem społeczeństwa miasta i wielu gości odprawiona została 
msza polowa, którą celebrował delegat Biskupa Morskiego 
ks. prałat Kazimierz Bieszk, który w pięknej homilii mó
wił o jedności żołnierza i narodu, o honorze uosobionym na 
sztandarach wojskowych, o wytrwałości i dumie żołnier
skiej, o wierności Ojczyźnie, której już niebawem przyszło 
2 Batalionowi Strzelców bronić przed agresją niemiecką. 

Miasto Tczew i mosty na Wiśle stanowiły ważny punkt 
strategiczny, o czym świadczy fakt dwukrotnego pobytu 
w Tczewie generała Władysława Bortnowskiego, dowód
cy Armii „Pomorze". Przekazał on dowódcy 2 Batalionu 
Strzelców, ppłk Stanisławowi Janikowi rozkaz przygotowa
nia obrony Tczewa oraz zniszczenia mostów na Wiśle w wy
padku wkroczenia Niemców. W tym celu, już w marcu 1939 
roku, przydzielono ppłk Janikowi osiemnastoosobową gru
pę saperów z Torunia, która natychmiast przystąpiła do po
tajemnego zakładania ładunków wybuchowych w komorach 
filarowych mostów. W czerwcu mosty tczewskie przygoto
wane były do zniszczenia. Wykorzystano 5 000 kg trotylu. 
W sierpniu podminowano także strażnice Straży Granicznej 
w Tczewie, wiadukty i inne obiekty kolejowe i drogowe. 

Już latem 1939 roku sytuacja stawała się coraz bardziej 
napięta. W odpowiedzi na działalność dywersyjną Niemców, 
w lipcu 1939 roku spalono w Tczewie kukłę z podobizną Hi
tlera. W nocy z 15 na 16 sierpnia urzędnik celny - Niemiec 
zamordował bez powodu, niedaleko Miłobądza, żołnierza 
2 Batalionu Strzelców w Tczewie, Michała Różanowskiego. 

W sierpniu 1939 roku w wyniku przeprowadzonej mo
bilizacji 2 Batalion Strzelców osiągnął stan około 1200 żoł
nierzy. Część z nich pod dowództwem zastępcy dowódcy 
2 Batalionu Strzelców mjr Józefa Rosieka została odesłana 
do ośrodka zapasowego w Rembertowie. Dnia 26 sierpnia 
2 Batalion Strzelców osiągnął pełną gotowość bojową. Zbli
żał się dzień 1 września 1939 roku. 

JAN EJANKOWSKI 

Krwawa 
Kociewska Jesień 
na ziemi gniewskiej 

c z ę ś ć III 

Z tymawskiej parafii hitlerowscy oprawcy zamordowali je
sienią 1939 roku następujące osoby: 

- ks. proboszcza Kazimierza Wojtaszewskiego, 1. 49, 
wybitnego kaznodzieję, członka Rady Nadzorczej Banku 
Ludowego w Gniewie, prezesa miejscowego Kółka Rolni
czego; 

- kierownika szkoły Jana Drosta, szwagra ks. Wojta
szewskiego; 

- rolnika Jana Trzęsika i jego syna Mieczysława, który 
pomagał ojcu w gospodarstwie. 

Ks. Alfons Wacław Schultz, urodzony w 1872 roku 
w Tymawie ginie męczeńską śmiercią 25.06.1940 roku, uto
piony w wannie przez szefa rewiru w obozie Stutthof. Były 
senator, od 1931 roku proboszcz w Subkowach. Odznaczo
ny między innymi Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodze
nia Polski. Dwukrotnie aresztowany. 

W sąsiedniej piaseckiej parafii oprawcy mordują: 
- ks. proboszcza Augustyna Bukolta, 1. 66, patrona i pre

legenta Towarzystwa Ludowego; 
- organistę Ksawerego Pozorskiego, 1. 52, prezesa To

warzystwa Ludowego i członka zarządu Towarzystwa Po
wstańców i Wojaków; 

- rolnika Józefa Kubata z Jelenia, skarbnika Towarzy
stwa Ludowego; 

- Jana Kowalskiego z Bielska, 1. 58, prezesa piaseckiego 
Kółka Rolniczego; 

- kierownika szkoły w Bielsku - Bolesława Woszew-
skiego, skarbnika Kółka Rolniczego w Piasecznie. 

Giną również bracia Machalińscy: Kazimierz, mechanik 
i Zygfryd, kupiec oraz kierownik szkoły w Jeleniu - Apolo
niusz Rapior (1903-1939). Bardzo aktywnie działał w swym 
środowisku, prowadził szeroką pracę w zakresie oświaty 
rolniczej. Po powrocie z wojny wrócił do Jelenia. Areszto
wany w październiku 1939 roku i wywieziony w nieznanym 
kierunku. Prawdopodobnie zginął w Szpęgawsku. 

Jan Drost Ks. proboszcz 
Augustyn Bukolt 
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Bracia Machalińscy 

Bliźniacy Leon i Paweł Orłowscy 

Z Nicponi ginie Adolf Stoppel, 1. 46, starosta wałowy, 
odpowiadający za odcinek dolnej Wisły od Korzeniewa do 
Piekła. 

W Szprudowie oprawcy aresztują rodziców: Pawła 
i Anastazję Orłowskich, córkę Wandę i najmłodszych bliź
niaków Leona i Pawła (1920 r.). Wszyscy zostali zamor
dowani w Szpęgawsku. Cudem ocaleli córka Eugenia i syn 
Edmund, gdyż w dniu aresztowania rodziny nie było ich 
w domu. 

Mówmy o tym młodym... Niech poznają prawdę, że nie 
my, lecz Ci ze Wschodu i Zachodu w latach wojny stali się 
naszymi gnębicielami, że nas mordowali, wypędzali do obo
zów i na niewolniczą pracę. 

Źródła: 
Szwoch R., Słownik biograficzny Kociewia, Starogard Gd. 2006, 

t. 2, s. 204-205. 
Ejankowski J., Niech młodzi poznają prawdę, Gazeta Tczewska 

nr 44 z dn. 29.10.2003, s. 31. 
Ejankowski J., Nie dajcie się uwieść bezpaństwowcom!, Gazeta 

Tczewska nr 47 z dn. 19.11.2003, s. 31. 

Wystawa 
pełna magii 

Ten wernisaż to uczta dla zmysłów 

skarszewskim Zamku Joannitów można 
było podziwiać wernisaż malarstwa Anto
niego Kruczkowskiego. To niezwykły czło

wiek o bogatym życiorysie - rodem poznaniak, sercem 
Pomorzanin, a talentem człowiek uniwersalny. Sztuka 
pociągała go od zawsze, tylko, że nie zawsze miał czas na 
tworzenie - ciężkie, choć ciekawe i mentalnie niezwykle 
bogate życie, konieczność zarobkowania i trudne realia 
minionej epoki, nie zawsze pozwalały realizować pasje 
i rozwijać talent. 

Kruczkowski zawsze miał w sobie pęd do pracy 
- wcześniej zaowocowało to biciem rekordów w...bu
dowlance. I to nie byle jakich rekordów, bo w skali kra
ju. Nagrodą było powieszenie jego portretu na Dworcu 
Głównym w Gdańsku. Pisały o nim gazety - młody przo
downik był wzorem dla innych. 

Antoniemu nie chodziło jednak o sławę, pracował, bo 
lubił. Kiedy wreszcie przeszedł na emeryturę, zrozumiał 
że teraz ma „swój czas". Pracowitość, w połączeniu z ta
lentem, nareszcie mogły wydać owoce. A talent Krucz
kowskiego jest niezwykły - świeży, nieskażony żadną 
manierą, nie zepsuty żadną tzw. „szkołą pędzla", suge
stiami, nie zapośredniczony patrzeniem innych. Świad
czą o tym jego obrazy - tak czerpiące z piękna otoczenia, 
tak nasycone kolorem, że zwiedzając wystawę mamy 
wrażenie, jakby z każdej strony dotykała nas nieskażona, 
pierwotna niemal natura. 

Nie wiadomo, co wytrawny krytyk sztuki miałby do 
powiedzenia, ale zwykły obserwator zobaczy na wysta
wie Kruczkowskiego nie tylko kwiaty, pejzaże i kobiece 
akty. Te obrazy mają głębsze oddziaływanie - angażują 
wszystkie zmysły i na zwiedzającym pozostawiają ślad 
- po wyjściu ma się wrażenie, że świat wypiękniał. Spo
sób postrzegania rzeczywistości przez Antoniego Krucz
kowskiego ma wielką siłę sugestii - nagle można zoba
czyć rzeczy mijane dotąd obojętnie, docenić ich piękno, 
ich znaczenie dla całościowej wizji świata. 

Kruczkowski to mistrz manipulacji zmysłami - bar
wy ujęte w realizm kształtów sprawiają, że rodzą się 
w widzu wrażenia zapachu, dźwięku, przedziwnego trój-
wymiaru. 

SIUM 

Patrz zdjęcia 2 strona wewnętrznej okładki 
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PAWEŁ GŁUSZKOWSKI 

Zawody jeździecie o Grand Prix Kociewia 

Leśna Podkowa w Damaszce to posiadłość przepięknie położona i otoczona ścianą kociewskich 
lasów. Spędzanie czasu podczas dwudniowych zawodów (1-2 sierpnia 2009 r.) przy pięknej pogodzie 
to sama przyjemność. 

imprezie p.n. „III Grand Prix Kociewia Da
maszka 2009" rywalizowało ponad 150 koni 
dosiadanych przez amazonki i jeźdźców z po

morskich klubów oraz z Żuław, Powiśla, Kujaw, Wielkopol
ski, Warmii i Mazur. Odbyło się 10 konkursów, a zebrani 
obejrzeli około 300 interesujących przejazdów. Na najlepsze 
pary każdego konkursu czekały puchary, a za pięć czoło
wych lokat - nagrody pieniężne i rzeczowe. 

Nie zabrakło też specjalnych nagród. Trzy były od prezy
denta Tczewa. Pierwszą otrzymała najmłodsza zawodniczka 
Zuzanna Twardowska z KJ Nowa Wioska, drugą - Mateusz 
Ruskowski z Nadwiślanina Kwidzyn, a trzecią... Mirosława 
Zielińska, która podczas zawodów dbała o to, by nikt nie 
wyjechał z Damaszki głodny. 

Nieźle w zawodach zaprezentowały się pary gospo
darza imprezy. W konkursie otwierającym zawody, tzn. 
pierwszego kroku, o wysokości przeszkód 60 cm - Paweł 
Stencel na Aramisie i Ambasadorze z KJ Leśna Podkowa 
pokonał dystans bez zrzutki. W kolejnym konkursie, klasy 
LL, z trafieniem w normę czasu, Dominika Przybylska na 
Nowicjuszu z KJ Leśna Podkowa była druga, a w następ
nym konkursie tej klasy jej klubowa koleżanka Aleksan
dra Dąbkowska (też na Nowicjuszu) zwyciężyła. Kolejny 
sukces gospodarze świętowali, kiedy w konkursie klasy L, 
dwufazowym, Paulina Zielińska na Aurze zajęła drugą po
zycję, a Paweł Stencel (znów na Nowicjuszu) wśród 36 par 
uplasował się na dobrym szóstym miejscu. Paulina Zieliń-

ska na Aurze też znakomicie spisała się w przedostatnim 
z konkursów, klasy P, zwykłym o wysokości przeszkód 
110 cm, zajmując trzecią lokatę. W ostatnim konkursie, 
o GP Kociewia, dwunawrotowym o wysokości przeszkód 
120 cm, Zielińska dosiadała Landrata. W pierwszym na
wrocie przydarzyła się jej jedna zrzutka i choć drugi przeje
chała bezbłędnie zajęła ósme miejsce. 

To już trzeci rok organizowana, przez hodowcę i zawod
nika Krzysztofa Zielińskiego, Grand Prix Kociewia. - Mamy 
dobre warunki, kochamy konie, więc dlaczego nie zrobić 
zawodów - mówił Krzysztof Zieliński. - / tak narodził się 
pomysł, imprezy mającej rangę regionalnych zawodów. Każ
dego roku dopisują pary zawodnicze i to na dodatek utytu
łowani skoczkowie. Poziom jest wysoki. Dziękuję wszystkim 
moim przyjaciołom i sympatykom tego pięknego sportu za 
pomoc i sponsoring. Dzięki temu możemy cieszyć się rok
rocznie tym pięknym jeździeckim świętem. 

- Bo sport jednoczy, szczególnie tak piękne i mądre zwie
rzęta, jak konie - powiedziała Mirosława Zielińska, czuwa
jąca nad gośćmi. - Polskie jeździectwo warto kultywować 
i wspierać. Poza tym cieszy mnie bardzo, że publiczność 
dopisała. Jest wiele osób niezwiązanych z końmi czy z tym 
sportem, którzy postanowili przyjechać tu do nas, ze swoimi 
znajomymi, rodzinami, a nawet małymi dziećmi, spędzając 
w ciekawy sposób czas. Dlatego starałam się, by każdy mógł 
też skosztować naszych kociewskich specjałów i był zadowo
lony z pobytu w Leśnej Podkowie. 

Wyniki III Grand Prix Kociewia 
Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody Damaszka 2009 

Sobota - 01 sierpnia 
Klasa LL: 1. Iwan, Paulina Rębisz, JKS Rywal Grudziądz; 

2. Nowicjusz, Dominika Przybylska, KJ Leśna Podkowa Damaszka; 
3. Cortez, Krzysztof Hartman, LKS Nadwiślanin Kwidzyn. 

Klasa L: 1. Kamionka, Daniel Zieliński, GLKS Osielsko; 
2. Malia, Tomasz Patkowski, KS Beniaminek 03; 3. Chelina Z, 
Przemysław Sarnowski, Pomorska Liga Jeździecka. 

Klasa P: 1. Sergio II, Konrad Pawłowski, SKJ Sopot; 2. Nago-
ja, Grzegorz Twardowski, KJ Nowa Wioska; 3. Chelina Z, Przemy
sław Sarnowski, PLJ. 

Klasa N: 1. Lanvester L, Miłosz Adach, niezrzeszony; 2. Car
men, Daniel Zieliński, GLKS Osielsko; 3. Wytok 2-Gestor, Lesław 
Gerlaczyński, HUBERTUS Biało Bór. 

Klasa C - BINGO: Justyna Badaszko, koń Lawirant - jako 
jedyna zwyciężczyni. 

Niedziela - 02 sierpnia 
Klasa LL: 1. Nowicjusz, Aleksandra Dąbkowska, KJ Leśna 

Podkowa Damaszka; 2. Flirt, Sandra Konofał, Starogardzki Ośro
dek Jeździecki; 3. Karol, Natalia Sobiecka, Starogardzki Ośrodek 
Jeździecki. 

Klasa L: 1. Doskok, Alicja Buczkowska, JKS Rywal Gru
dziądz; 2. Aura, Paulina Zielińska, KJ Leśna Podkowa Damaszka; 
3. Fantazja Quirina, Dominika Bach, SKJ Sopot. 

Klasa P: 1. Zara, Mateusz Ruskowski, LKS Nadwiślanin Kwi
dzyn; 2. Nagoja, Grzegorz Twardowski, KJ Nowa Wioska; 3. Aura, 
Paulina Zielińska, KJ Leśna Podkowa Damaszka. 

Klasa N - Grand Prix Kociewia: 1. Dracena, Grzegorz Twar
dowski, KJ Nowa Wioska; 2. Genewa, Przemysław Sarnowski, 
PLJ; 3. Montana, Mateusz Ruskowski, LKS Nadwiślanin Kwidzyn; 
4. Malia, Tomasz Patkowski, KS Beniaminek 03; 5. Carmen, Daniel 
Zieliński, GLKS Osielsko; 6. Guidam de Geneve, Grzegorz Twar
dowski, KJ Nowa Wioska; 7. Gas, Przemysław Sarnowski, PLJ; 
8. Landrat L, Paulina Zielińska, KJ Leśna Podkowa Damaszka; 
9. Wytok 2-Gestor, Lesław Gerlaczyński, HUBERTUS Biały Bór; 
10. Lanvester L, Miłosz Adach, niezrzeszony. 

Bibliografia: 
1. Brucki Z.: Dwa dni naparkurze. Dziennik Bałtycki, z dnia 5 VIII 

2009 r. 
2. Brucki Z.: Rumaki na medal. Dziennik Bałtycki, z dnia 7 VIII 2009 r. 
3. Janowska A.M.: Nagrodzony trud zawodników. Gazeta Tczewska, 

z dnia 13 VIII 2009 r. 
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Leśna Podkowa przed zawodami 

Paulina Zielińska 
KJ Leśna Podkowa Damaszka 

Aleksandra Dąbkowska 
KJ Leśna Podkowa Damaszka 

Paweł Stencei z Klubu Jeździeckiego 
Leśna Podkowa w Damaszce 

\ „ . > 

Dominika Przybylska KJ Leśna Podkowa Damaszka 



PRADZIEJE KOCIEWIA 

ANDRZEJ WĘDZIK 

18. Świat, który nie może zaginąć 
Część I 

Wąską ścieżką, wydeptaną w młodym zagajniku przez dziką zwierzynę, przedzierała się kobieta z dwójką 
dzieci. Co jakiś czas ponaglała do szybszego marszu dziewczynki, które niezbyt chętnie niosły sporych rozmiarów 
skórzane torby. Cała trójka ubrana była w rodzaj krótkich tunik uszytych z dobrze wyprawionych sarnich skór, 
przy czym ubiór kobiety przyozdabiały przymocowane na szwach kły lisa. Dopełnieniem jej pięknego ubioru byl 
misternie wykonany naszyjnik z jelenich zębów, pomiędzy którymi na cienką plecionkę z końskiego włosia nani
zane były, z grubsza tyko oszlifowane, owalne bryłki żółtego bursztynu. Kobieta z dziećmi wyszła, z zagajnika, po 
czym mijając rozłożysty dąb skierowała się na wschód, w stronę porośniętych łeszczyną wysokich pagórków, stromo 
wznoszących się nad bagnistą doliną. Dochodząc jako pierwsza do gąszczu leszczynowych pędów zauważyła, że 
orzechów jest mnóstwo. Jest ich tyle, iż do czasu gdy słońce będzie wysoko na niebie ,będą ich miały pełne torby! 
- pomysłała. Krzyknęła głośno na dziewczynki które zupełnie nie podzielając jej radości z powodu obfitości orze
chów, brodziły właśnie w płytkim strumieniu... 

olejny odcinek z cyklu „Pradzieje Kociewia" może 
wydawać się dosyć nietypowy. Mianowicie, na łamach 
niniejszego artykułu nie będę, tak jak zwykle, przed

stawiał wytworów człowieka prahistorycznego, ale chciałbym 
na przykładzie fragmentu kompleksu leśnego, położonego 
w pobliżu Swarożyna (pow. Tczew), przybliżyć mało znane, 
choć interesujące miejsca o cechach krajobrazu „pierwotnego". 

Postaram się również przedstawić: surowce skalne oraz 
szereg gatunków flory i fauny występujących tam obecnie, 
a które kilka tysięcy lat temu były na wielu płaszczyznach 
użyteczne dla człowieka. Nie będę oczywiście próbował 
udowadniać, iż na pewno tak wyglądał las w minionych 
okresach prahistorycznych. Należy podkreślić, że są to wy
cinki krajobrazu tylko o charakterze pierwotnym. Przy czym 
wyjaśniając tę kwestię należy mieć świadomość, że las 
w rejonie Swarożyna nie jest lasem, który trwa niezmiennie 
od tysięcy lat (należy też w tym miejscu dodać, iż nie ma 
już od dawna w Europie typowo pierwotnego - naturalnego 
lasu. Nawet osławiona Puszcza Białowieska, reklamowana 
często jako ostatni pierwotny europejski las, była i jest pod
dawana w pewnym stopniu ingerencji człowieka). 

Celem artykułu jest wskazanie pewnych siedlisk jako po
glądowych, które mam nadzieję, pomogą chociaż w niewiel
kim stopniu zrozumieć specyfikę i wyobrazić sobie piękno 
prastarej pomorskiej puszczy. Chciałbym tym samym, za
brać czytelnika na swego rodzaju „wycieczkę w czasie", do 
czasów bardzo odległych - do środkowej epoki kamienia 
(mezolitu). Myślę, że nie ma w tym wielkiej przesady, bo 
czy na przykład podnosząc z koryta strumienia bryłkę krze
mienia, czy też zbierając w dolinie Szpęgawy owoce dzikiej 
porzeczki, nie cofamy się w pewnym sensie w czasie? 

Przecież nasi dalecy przodkowie - łowcy z pomorskich 
lasów, robili to samo. Z tą jednak różnicą, że oni, po to by 
przeżyć, a my - żyjący w innych realiach - często ze zwy
kłej ciekawości lub chęci poznania. 

Jak już wspomniałem jako obszar do specyficznej po
dróży w czasie wybrałem las w rejonie Swarożyna. Ściślej 
mówiąc fragment, od południa ograniczony linią kolejową 
Tczew - Chojnice; od zachodu - drogą asfaltową biegnącą 
przez Liniewko i Wędkowy w kierunku Boroszewa, a od stro
ny wschodniej z kolei ograniczony drogą biegnącą od Swa
rożyna przez Koziary do Goszyna (chociaż po wybudowaniu 
autostrady Al to właśnie ona rysuje się jako nowa wyraźna 
granica). Na północy natomiast, linia lasu biegnie łagodnie 
wklęsłą linią od wybudowań Goszyna do Małżewka. Mimo, 
że przedstawiony fragment lasu nie jest rozległy, to zaskaku
je urozmaiconym ukształtowaniem terenu oraz bez wątpienia 
bogatym, często specyficznym światem roślinnym i zwierzę
cym. Doprawdy trudno uwierzyć, że w pobliżu Tczewa można 
spotkać tak wiele różnorodnych gatunków flory i fauny, które 
prawdopodobnie bytowały tutaj również w ciągu trwania środ
kowej epoki kamienia. Dodam także, że o wyborze akurat tego 
fragmentu lasu, oprócz jego niewątpliwych bogactw przyrod
niczych, zadecydował szczególny sentyment do tego miejsca, 
odwiedzanego przeze mnie regularnie już od 20 lat. 

Krótko charakteryzując specyfikę omawianego terenu, 
można zauważyć, iż swego rodzaju „oś lasu" tworzy niewielka 
rzeczka Szpęgawa, wypływająca z okolic Rywałdu (pow. Sta
rogard Gd.), łącząca dalej jeziora: Rywałdzkie, Szpęgawskie 
i Zduńskie. Płynąc w kierunku Boroszewa, na wysokości tej 
miejscowości skręca nieco na południowy-wschód, by dotrzeć 
wreszcie na obszar opisywanego lasu. Tam, przed wpływem do 
zbiornika zaporowego Węgornia, tworzy fantastyczne meandry 
w dolinie, która dotyka stromych zboczy wzgórz morenowych, 
malowniczo poprzecinanych korytami strumieni spływających 
w stronę rzeki. Powyżej wśród wymienionych wzgórz praw
dziwe perełki: źródliska o pierwotnym charakterze. Obrazki 
z przeszłości, siedliska dosłownie jakby przeniesione z okre
su mezolitu. Urzekają wspaniałą scenerią naturalnie rosnącej 
wśród omszałych powalonych pni i głazów, różnorodnej ro-
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ślinności. Serce pierwotnego lasu z panującym tajemniczym 
półmrokiem i specyficznym szmerem strumieni... 

Dalej, poniżej Węgorni (w miejscu tego zbiornika tysią
ce lat wcześniej mogło istnieć płytkie rozlewisko), Szpęga-
wa płynie stosunkowo szeroką, miejscami bagnistą doliną 
w stronę jeziora Młynki. To kolejny, nie przesadzając, cud 
natury. Dziki teren z nieujarzmioną rzeką. W tym miej
scu, przedzierając się przez powalone pnie drzew, plątani
nę krzewów, łany dorodnych pokrzyw i grzęznąc przy tym 
regularnie w bagnistym gruncie, można na własnej skórze 
doświadczyć uroków pierwotnego - „mezolitycznego" lasu. 
Przyrodniczo jest to specyficzne siedlisko: ols (z królujący
mi olszą i jesionem) z elementami łęgu. Niewiarygodne, ale 
wydaje się bardzo prawdopodobne, iż na odcinku Węgornia 
- Młynki, w tej trudno dostępnej dolinie rzeka płynie swoim 
rytmem od tysięcy lat! Bez wszelkich widocznych udogod
nień oferowanych przyrodzie przez człowieka. 

Próbując zrozumieć specyfikę egzystencji człowieka 
mezolitu na przykładzie lasu swarożyńskiego zacznijmy 
może od strategicznego surowca, jakim w owym czasie był 
z pewnością krzemień. Twardy, łupliwy - doskonale nada
wał się do produkcji noży, grotów strzał, wiertników, dra
paczy bądź skrobaczy. Penetrując wzorem naszych dalekich 
przodków koryta Szpęgawy, wpadających do niej strumieni 
oraz wszelkiego rodzaju osuwiska, można bez większego 
problemu znaleźć krzemienie: bałtycki i pomorski. Dodam 
w tym miejscu, iż plonem nie tak dawnej, 4-godzinnej wy
cieczki było uzyskanie ok. 3 kg krzemieni, na co składało się 
kilkadziesiąt owalnych otoczaków krzemienia pomorskiego 
i kilka większych brył krzemienia bałtyckiego (te z krzemie
ni bałtyckich, znalezione na brzegu zbiornika Węgornia były 
wręcz znakomite. O szaroczarnym odcieniu, zbitej niemal 
„szklistej" strukturze, nadawały się idealnie do pozyskiwania 
ostrych jak brzytwa wiórów!). 

Oczywiście nie tylko krzemienie były istotne dla ludzi 
epoki kamienia. Ogromną rolę odgrywały wszelkiego rodza
ju produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Stanowi
ły swego rodzaju fundament przeżycia w ramach stosowanej 
przez człowieka mezolitu gospodarki łowiecko-zbierackiej. 
Specyfika tego modelu charakterystyczna m.in. dla daw
nych europejskich społeczności leśnych polegała na łowach 
(ssaki, ptaki i ryby) oraz zbieraniu gotowych plonów natu
ry (owoce, korzenie, pędy, liście itp.). Ten typ gospodarki 
o wybitnie ekstensywnym charakterze, zmuszał określone 
grupy ludzi do penetrowania niejednokrotnie dużych obsza
rów lasu. Nie naruszano jednak przy tym elementów danego 
ekosystemu, tak jak to miało miejsce w przypadku uprawy 
roślin preferowanej przez społeczeństwa rolnicze. 

W pierwszej części artykułu, chciałbym przybliżyć tych 
przedstawicieli świata roślinnego, którzy są niejako wizy
tówką lasu i ten las w głównej mierze tworzą. Drzewa i krze
wy, bo o nich mowa, od tysięcy lat przy współudziale innych 
roślin, formowały to specyficzne siedlisko, odgrywając przy 
tym niebagatelną rolę w życiu człowieka, któremu dostar
czały: pożywienia, materiałów do produkcji narzędzi oraz 
konstruowania obiektów mieszkalnych. 

Zanim zacznę opisywać poszczególne gatunki drzew, 
które również można obecnie spotkać w lesie nad Szpęgawą, 
przedstawię krótką, poglądową charakterystykę poszczegól
nych faz klimatycznych wydzielonych w ramach mezolitu 
pomorskiego, co mam nadzieję ułatwi w jakimś stopniu 
wyobrażenie realiów tego ciekawego, a jednocześnie mało 
znanego okresu. 

OKRES PREBOREALNY (7600 - 7100 p.n.e.) 
W tym czasie obszar Pomorza porastają stosunkowo jed

nolite lasy brzozowo - sosnowe i brzozowe. Bujnie rozwija się 
roślinność wodna i torfowiskowa. Prawdopodobnie u schyłku 
tego okresu pojawia się już leszczyna, olsza, wierzba, a nawet 
wiąz. Średnia temperatura lipca oscyluje między 8-12 C°. 

OKRES BOREALNY (7100 - 6200 p.n.e.) 
Następuje dalsza ekspansja lasów. Siedliska leśne wzboga

cają się o gatunki ciepłolubne (dąb, wiąz). Wydaje się, że w tym 
okresie apogeum swego rozwoju w Europie przeżywa leszczy
na, która tworzy rozległe zarośla. Temperatura lipca waha się 
w granicach 12-16 C°. Powoduje to intensyfikację procesu taje
nia resztek, zagrzebanego w gruncie martwego lodu, w wyniku 
czego powstają nowe niewielkie jeziora i oczka wodne. 

OKRES ATLANTYCKI (6200 - 3100 p.n.e.) 
W tym czasie na Pomorzu podobnie jak i w całej Europie 

następuje maksymalny rozwój i ekspansja lasów liściastych 
z przewagą roślin ciepłolubnych. Niepodzielnie panują lasy 
dębowe z udziałem lipy, wiązu, graba i oczywiście leszczy
ny, która tworząc drugie piętro w siedlisku nadal odnajduje 
doskonałe warunki do egzystencji. Wydaje się prawdopo
dobne, że w ciągu młodszej fazy okresu atlantyckiego po
jawia się również buk. Średnia temperatura lipca wynosiła 
wówczas 18 C° (dla porównania obecnie 16 C°). Nastąpił 
wzrost wilgotności. Na tyle wyraźny, iż efektem długotrwa
łych i obfitych opadów były: silne procesy erozyjne, modelo
wanie rzecznych dolin, wyraźne podniesienie poziomu wód, 
co z kolei powodowało zalewanie istniejących torfowisk 
i powstawanie rozległych siedlisk bagiennych. 

Poniżej zostanie przedstawiona krótka charakterystyka 
wybranych gatunków drzew i krzewów, które również i dzi
siaj można odnaleźć w lesie nad Szpęgawą: 

Brzoza: na pewno stosunkowo wcześnie zasiedliła tere
ny nad Szpęgawą, tworząc we wczesnym mezolicie rozległe 
drzewostany. Obecnie również pospolita w rejonie zbiorni
ków Węgornia i Młynki. Pospolita i na ogół nie doceniana, 
chociaż jako drzewo użyteczne dla człowieka, niezwykle 
istotne. Brzoza człowiekowi epoki kamienia oferowała: 
zbierany wczesną wiosną sok, jadalne podkorze, specyficz
ną żywicę (gumozę) o właściwościach klejących i odkażają
cych. Mało tego niezwykle przydatna była jej kora, służąca 
jako doskonały materiał do produkcji naczyń na wodę (wła
ściwości odkażające kory brzozowej!) i wszelkiego rodzaju 
pudełek. Co miało niebagatelne znaczenie w dobie mezolitu, 
gdy nie znano jeszcze naczyń ceramicznych. Z brzozowej 
kory (co potwierdzają znaleziska z Europy Zachodniej) pro
dukowano także doskonałą substancję klejącą: dziegiedź 
- wypalając korę w wysokiej temperaturze bez dostępu po
wietrza. Idealny materiał w przypadku mocowania wszelkie
go rodzaju krzemiennych ostrzy w drewnianych oprawach. 

Bez czarny: roślina występująca na pewno w okresie 
atlantyckim o dużych jadalnych kwiatostanach i niewiel
kich granatowo-czarnych owocach, które znakomicie na
dają się na suszenie. Poza tym prosty, suchy pręt czarnego 
bzu znakomicie sprawdza się jako świder ogniowy. Roślina 
obecnie również występuje w rejonie Swarożyna, choć nie 
jest tam bardzo pospolita. 

Buk: występuje obecnie w lesie nad Szpęgawą, gdzie 
na wzgórzach morenowych w pobliżu rzeki tworzy całkiem 
spore skupiska dorodnych okazów. Wydaje się prawdopodob
ne, że występował u schyłku okresu atlantyckiego. Jadalne 
są jego młode liście, a przede wszystkim nasiona (bukowe ^ 
orzeszki), które zawierają duże ilości oleju. Nasiona zawierają 24-25 
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Dolina rzeki Szpęgawy 
w rejonie zbiornika 
Węgornia 

Meandry rzeki Szpęgawy 
(okolice Liniewka) 

Wiekowy dąb 
(las w rejonie zbiornika Węgornia) 



Węgomia - zbiornik 
zaporowy na rzece 

Szpęgawie 

„Mezolityczny krajobraz" - rejon źródlisk 
siedlisko o charakterze pierwotnym, 

las w okolicy Liniewka 

Śródleśne oczko wodne 
- kompleks leśny w okolicy Liniewka 
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także szkodliwą faginę, przez co nie zaleca się ich spożywa
nia w większej ilości. 

Czeremcha zwyczajna: duży krzew, który także mógł 
wchodzić w skład mezolitycznego lasu. Obecnie występu
je w lesie nad Szpęgawą, a człowiekowi oferuje gorzkawe, 
choć bogate w witaminy niewielkie owoce. 

Czereśnia: drzewo na ogół niewielkie, czasami jednak 
przy sprzyjających warunkach osiąga całkiem pokaźne roz
miary. Na pewno poszukiwane przez mezolitycznych łowców 
ze względu na owoce, które chociaż małe i słodko-kwaśne 
w istotny sposób wzbogacałyjadłospis. Obecnie również jest 
spotykana na omawianym obszarze, chociaż nie jest do koń
ca pewne, czy mamy do czynienia z formą pierwotną czy też 
z wtórnie zdziczałą. Oprócz owoców jadalna jest także aro
matyczna, półprzezroczysta żywica. Żywica jest bez smaku 
o konsystencji twardej gumy i barwie ciemnego bursztynu. 

Dąb: w wielu kulturach uważany za święte drzewo, 
symbol potęgi. Jako drzewo ciepłolubne stanowił istotny 
składnik siedlisk optimum atlantyckiego, tworząc rozle
głe świetliste dąbrowy. Nawet dzisiaj, oprócz młodych 
okazów, w lasach nad Szpęgawą można spotkać kilka 
kilkusetletnich olbrzymów (jeden z dorodnych okazów 
rośnie w pobliżu stacji kolejowej Swarożyn). Co oprócz 
doskonałego, twardego drewna oferowało człowiekowi 
to piękne drzewo? Żołędzie. Tak żołędzie, choć można 
spytać po co człowiekowi żołędzie? Otóż owoce dębu są 
niezwykle kaloryczne i przebogate w skrobię. Były to, sto
sując obrazowe porównanie, sezonowo spożywane „ziem
niaki" mezolitu. Jedyny problem z żołędziami to fakt, 
iż przez zawartą w nich taninę są gorzkie i odpowiednio 
„niespreparowane", niejadalne w większej ilości. Jednak 
z czasem ludzie nauczyli się usuwać niepożądane związki 
poprzez płukanie bądź gotowanie potłuczonych owoców. 
Żołędzie zakopywano także w bagnistym gruncie, gdzie po 
kilku dniach traciły swoje szkodliwe właściwości. 

Głóg: jako roślina ciepłolubna na pewno występował 
u schyłku mezolitu. Obecnie również można spotkać w la
sach w rejonie Swarożyna, ten dorastający do sporych roz
miarów krzew. Ludzie epoki kamienia poszukiwali głogu ze 
względu na jego drewno, z którego sporządzali znakomite 
oprawy krzemiennych ostrzy. Owoce, chociaż mdłe, zawie
rają spore ilości witamin i tłuszczu. Poza tym z cierni tej 
rośliny można zrobić niezłe haczyki do połowu ryb. 

Grusza: występuje w lesie nad Szpęgawą, choć nie do 
końca jest pewne, czy jest to forma pierwotna czy zdzicza
ła. Faktem jest jednak, że wydaje małe, owalne (!) owoce 
o grubej skórze. Tak jak zapewne tysiące lat temu jej owoce 
są cierpkie, kwaśne o dużej ilości garbników, soli mineral
nych i związków krzemionkowych. Jadalne dopiero kilka 
dni po opadnięciu z drzewa. 

Jabłoń: tak jak grusze i dzikie (zdziczałe?) jabłonie moż
na spotkać w lesie nad Szpęgawą. Nie jest obecnie i pewnie 
nie była pospolitym drzewem. Dorastające przeciętnie do 
12 m drzewo pierwotnie wchodziło w skład drugiego piętra 
naturalnego lasu, gdzie w przypadku dostępu dużej ilości 
światła, bogato owocowało. Owoce dzikiej jabłoni są małe 
i bardzo cierpkie, jednak o bardzo przyjemnym i intensyw
nym aromacie. Nie nadają się właściwie do spożycia na su
rowo. Znaleziska z terenów: Niemiec i Szwajcarii dowodzą, 
że ludzie w epoce kamienia spożywali jabłka (prawdopo
dobnie pieczone bądź suszone). 

Jesion wyniosły: dostarcza co prawda jadalnych, oleistych 
owoców, ale ceniony był głównie ze względu na twarde, sprę

żyste drewno, które nadawało się wyśmienicie do produkcji 
łuków. Chyba nie bez przyczyny jesion był określany przez 
Indian jako drzewo - broń. Pospolity w lesie nad Szpęgawą 
(w pobliżu omawianego obszaru można odnaleźć imponują
ce rozmiarami około 200-letnie okazy!).W mezolicie jesion 
z pewnością również zasiedlał omawiane tereny, a jego udział 
wzrastał w siedliskach wraz z ociepleniem klimatu. 

Leszczyna pospolita: stosunkowo duży krzew, często 
w formie kilku lub kilkunastu wyrośniętych, rosnących bli
sko siebie pędów. Jak już wspomniałem, była ważną rośliną 
w dobie mezolitu, w okresie borealnym, przeżywając swoje 
apogeum w rozwoju. W ciągu tych wielu lat wędrówek po 
lesie, w okolicy Swarożyna, leszczyna stała się powoli moim 
ulubionym krzewem. Piękne skupiska naprawdę dorodnych 
okazów można odnaleźć bez trudu wśród wzgórz moreno
wych nad Szpęgawą. Prawdziwy wycinek borealnego lasu! 
Niezmiennie od tysięcy lat dostarczała ludziom smacznych 
orzechów, które zawierają duże ilości oleju jadalnego. Jej 
proste pędy ścinane w lutym, to z kolei idealny materiał na 
drzewce strzał. Poza tym jej pędów można używać do wy
platania mocnych koszy, stosować jako rożen i szczypce do 
przenoszenia rozgrzanych kamieni. 

Lipa (drobnołistna i szerokolistna): roślina ciepłolubna 
tworząca w okresie atlantyckim razem z dębem „fundament" 
ówczesnych lasów. Drzewo dla człowieka szczególnie cen
ne, bo chyba nie ma takiej jego części, której nie dałoby się 
w jakiś sposób spożytkować. Kwiaty o intensywnym zapa
chu, pomocne bywają przy leczeniu wszelkiego rodzaju dróg 
oddechowych. Jadalne są pączki i młode liście, a także lekko 
słodkie owoce podobne do miniaturowych orzeszków. Poza 
tym drewno lipy nadaje się na piłę ogniową, a popiół z tegoż 
drewna znakomicie usuwa wiele trucizn z roślin (proces ługo
wania). Występuje w lesie nad Szpęgawą chociaż nie jest po
spolita. Warto wspomnieć, iż lipa w warunkach naturalnych 
potrafi dorosnąć do bardzo dużych rozmiarów (np. w Pusz
czy Białowieskiej niektóre jej okazy mylone są z dębami!), 
a według niektórych przyrodników jej maksymalny wiek się
ga nawet 1900 lat! 

Sosna zwyczajna: na koniec o drzewie bardzo pospoli
tym, często kojarzonym z równymi rzędami prostych pni, 
z których to po kilkudziesięciu latach można uzyskać pokaź
nej długości deski. Sosna pospolita, ale bardzo niedocenia
na. We wczesnym mezolicie tworzyła często razem z brzozą 
i wierzbą rozległe kompleksy leśne. W optimum atlantyckim 
została wyparta na znacznie gorsze gleby. Drzewo odporne 
na zimno i kiepskie warunki siedliskowe. Zadziwia swoją 
żywotnością i dostosowaniem do środowiska. Pozornie wy
dawać by się mogła dla człowieka mezolitu nieatrakcyjna... 
ale ta „zwykła" sosna wytwarza jadalne podkorze, które 
wiosną jest słodkie (!). Podkorze można suszyć i używać 
jako wypełniacz do wszelkiego rodzaju produktów. Mało 
kto wie, ale jadalne i bogate w witaminę C są także młode 
gałązki i kwiatostany męskie sosny. 

Tyle o istotnych dla człowieka epoki kamienia wybra
nych drzewach i krzewach. Każde drzewo to materiał na 
obszerną monografię, toteż ograniczony ramami artykułu, 
starałem się przybliżyć najważniejsze użytkowe cechy oma
wianych powyżej gatunków. 

W następnej części przedstawię rośliny znacznie mniej
sze, nieraz trudno zauważalne w lesie, ale równie istotne 
i zapewne cenione przez ludzi mezolitu. Opowiem tak
że o zwierzętach, którym udało się przetrwać tysiące lat, 
a które również i dzisiaj można spotkać nad Szpęgawą. 
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Pomnik z opóźnieniem 
- pamięć wiecznie żywa! 

Związek Przyjaciół Pomorza dla uczczenia pomor
dowanych Pomorzan podjął inicjatywę uczczenia ich pa
mięci wybudowaniem pomnika w Gdańsku. 

W 2007 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Po
mnika Pomordowanych Pomorzan w latach 1939-1945, 
którego ideę poparł Marszałek Województwa Pomorskiego 
i Prezydent Miasta Gdańska. Inicjatywa znalazła poparcie 
organów władzy państwowej, samorządowej i instytucji do 
tego powołanych oraz organizacji społecznych. 

Odsłonięcie pomnika miało się odbyć w roku 70-lecia 
wybuchu II wojny światowej. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w swoim poparciu pisze, że pomnik wpisze się w kontekst 
zbliżających się obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, których organizacja jest obecnie dla Rządu RP 
jednym z najważniejszych priorytetów. 

Wykonany został projekt autorstwa Zbigniewa Mi-
kielewicza, wyznaczono lokalizację na skwerze przy alei 
Grunwaldzkiej, między ulicami Marii Skłodowskiej-Curie 
i Smoluchowskiego. Zabrakło jednak współdziałania wszyst
kich, którzy deklarowali swoje poparcie. Zostali społecznicy 
z komitetu budowy, którzy nie byli w stanie samodzielnie 
udźwignąć kosztów budowy. 

Nie zamierzam nic nikomu wypominać, oczekuję jedy
nie rychłej realizacji pomnika, którego idea na dziś wyrażo
na jest w załączonym projekcie. 

Sześcian pomnika symbolizuje dom, którego wnętrze 
wypełnia ciężki szarobrunatny metal. Tym domem wszyst
kich ofiar hitlerowskich było Pomorze, w jego przedwojen
nym kształcie, a więc Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie, 
Ziemia Chełmińska i Krajeńska, a także Powiśle i Gdańsk. 
Gładkie ściany pomnika ujawniać będą ślady brunatnej agre
sji, która w dużym skrócie na tych terenach miała następu
jący przebieg. Z chwilą wkroczenia Wehrmachtu na ziemie 
pomorskie rozpoczęła się eksterminacja ludności polskiej. 
Działania eksterminacyjne były wcześniej przygotowywane, 
były sporządzane imienne listy Polaków przewidzianych do 
aresztowania, przygotowywano specjalne oddziały policyjne 
i policyjne grupy bezpieczeństwa. Miały one spełniać istot
ną rolę w procesie likwidacji fizycznej ludności, a szczegól
nie warstw przywódczych, jej inteligencji. Najwcześniej, bo 
w nocy 31 sierpnia 1939 roku nastąpiły aresztowania Pola
ków w Wolnym Mieście Gdańsku. Przypomnę, że areszto
wanych umieszczono w Viktoriaschule, w więzieniu przy 
Scheisstange, a następnie w obozach Stutthof, Neufahrwasser 
i Grenzdorf. Szacuje się, że aresztowano w pierwszych 
dniach września od 4.000 do 4.500 osób. W Bydgoszczy, 
Gdańsku i innych miejscach masowe aresztowania rozpo
częły się natychmiast po zajęciu miejscowości przez Wehr
macht. Powszechnym zjawiskiem było uwięzienie wybra
nych osób jako zakładników w większości miejscowości. 
W każdym powiecie okupant dysponował więzieniami, 

względnie obozami, na które prze
znaczano koszary i forty, budynki 
szkolne i pomieszczenia fabryczne. 
Po aresztowaniach w krótkim czasie 
dokonywano egzekucji. 

Miejsca tych masowych egzeku
cji są wypisane na ścianach pomni
ka: „Ofiarom ludobójstwa popełnio
nego przez okupanta niemieckiego 
w latach 1939-1945 na obywatelach 
polskich w miejscach kaźni na Po
morzu: Stutthof, Piaśnica, Mniszek, 
Szpęgawsk, Klamary, Potulice, Bar
barka i innych, w których ogółem za
mordowano dziesiątki tysięcy osób". 

Pomorskie ofiary ludobójstwa 
więzione, torturowane i w końcu roz
strzelane pozostawiły po sobie puste 
domy i rozpacz najbliższych. 

W 70. rocznicę wybuchu II woj
ny światowej oddajemy hołd jej ofia
rom. 

Czesław Glinkowski 
(członek Społecznego Komitetu 

Budowy Pomnika) 
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Do Obozina zbliża się orszak konny 

Na wozie osadników Szeryf Obozina 
Grzegorz Miszewski (z prawej) 

Szary Wilk i Siuks przed swoim namiotem 

Pokazy pojazdów terenowych ŁAZ 4x4 

|IJAVJUJJ otwarcie Pikniku Country Obozin 2009, 
od lewej: Szeryf Obozina Grzegorz Miszewski, Brzeska, 
indianin Szary Wilk, Burmistrz Skarszew Dariusz Skalski, 

Z-ca Burmistrza Zygmunt Wiecki, Andrzej Cylwik 
UM Skarszewy, Senator Andrzej Grzyb 

i Dyrektor ZSR CKP w Bolesławowie Alfred Porte'e 

Grochówka z kuchni polowej smakowała znakomicie 

Zwycięska para z pucharem Burmistrza Skarszew 
za najładniejszy strój z tamtej epoki 

Pokazy kaskaderów 
z Rancho Struga 



Niech żyje country, niech żyje pokój! 

Po pikniku w Obozinie 

11. lipca br. tuż po godzinie 15. na oboziński plac, który przy wspólnym wysiłku mieszkańców 
i konsultantów - Sławka Kukulskiego i Ryszarda Jurewicza z Muzeum Archeologicznego z Gdań
ska, zamienił się w miasteczko rodem z epoki Dzikiego Zachodu wjechali dumną paradą kowboje 
na koniach, wóz osadniczy z szeryfem Mc'Gregorem Miszewskim i przyjaciółmi, rozpoczynając tym 
samym II Rodzinny Piknik Country w Obozinie. 

a scenę zaproszono m.in. burmistrzów Skarszew 
- Dariusza Skalskiego i Zygmunta Wieckiego, se
natora Andrzeja Grzyba, zaprzyjaźnioną kowbojkę 

z Rancha Struga na Kaszubach - przecudnej urody Isabell, 
Szarego Wilka i Siuksa (Kukulski & Jurewicz) i nastąpiło 
oficjalne otwarcie zabawy. Pogoda miała ochotę spłatać fi
gla, ale Szary Wilk i Siuks szybko temu zaradzili - wypalili 
fajkę pokoju, odtańczyli rytualny taniec „na cztery strony 
świata" i niebo natychmiast się rozjaśniło... 

Świetna infrastruktura 

miasteczku było wszystko, co trzeba - Daily Obo-
zin (czyli biuro prasowe) oferowało szeroką informację na 
temat regionu i owego wydarzenia. Na poczcie można było 
otrzymać stosowne pieczęcie, a o podniebienia biesiadników 
dbały dwa salony. Nad wszystkim czuwał w swoim biurze 
szeryf, a krnąbrnych skutecznie hamowały areszt i stojąca 
„na widoku" szubienica. Na szczęście nastrój zabawy tak się 
udzielił, że te środki zapobiegawcze nie zostały wykorzy
stane. Chociaż... w biurze szeryfa wisiał plakat oferujący 
10000 euro nagrody w czystym złocie temu, kto doprowadzi 
żywy lub martwy, bardzo ponoć groźny, gang „Japanów" 
grasujący w okolicy... 

Na Dzikim Zachodzie górą kobiecość! 

"uże zainteresowanie wzbudzały konkursy, a zwłasz
cza ten na najładniejszy strój z epoki. Tu decydujący głos 
oddano publiczności, która jednogłośnie nagrodziła parę 
z Gdańska - Małgorzatę Makowską Juchniewicz i Bogdana 
Kucewicza. Pani Małgorzata przełamała stereotyp - pokonała 
rasowe kowbojki w kapeluszach ze skóry i butach z ostroga

mi - była w stroju jakby wyciętym z „Przeminęło z wiatrem" 
- cała w błękitnych koronkach, z jedwabną parasol
ką, zwiewna, słodka. Kobiecość przekonała widzów. 
Tłumy zgromadziły także popisy jazdy konnej w wy
konaniu kowbojów z Rancha Struga - ech, nie da się 
opisać, co potrafią ci przystojni faceci. Przez cały czas 
można było skorzystać z przejażdżek końmi - wierz
chem i bryczką. Ci mniej „stradycjonalizowani" mogli 
dosiąść rumaków mechanicznych - do dyspozycji gości 
w „pełnej uprzęży" były podstawione lśniące motocykle. 

W tipi balladowo 

J ak tylko na niebie pojawiało się niebezpieczeństwo 
w postaci zachmurzenia oblegano było tipi Szarego Wilka. 
Siuks i syn z plemienia Indian Leśnych pozwalali się schro
nić, przysiąść na skórach, ogrzać się przy świętym ogniu. 
Szary Wilk często wspominał swojego czteroletniego wnu
ka, dumę i nadzieję plemienia. 

- Mój wnuk ma już drugie imię. Pierwsze brzmiało 
Geronimo. Dobrze się chowa, grzeczny i bystry jest, więc 
dostał już drugie - Wilcze Szczenię. Jak zasłuży, dostanie 
trzecie. 

-A czym musi zasłużyć? - zapytaliśmy. 
- Musi dobrze się uczyć. Nie może być głupi jak inni. 

Musi rozumieć naturę i żyć w zgodzie z nią. 

Gawędy prawdziwych Indian, wszechobecny nastrój pokoju 
i radości, mnóstwo zabawy, konkursy, wcale dobra pogoda 
- to gwarancja udanej imprezy. Senator RP Andrzej Grzyb 
powiedział, że Piknik wyrasta na jedną z kluczowych imprez 
Kociewia. A że ma formułę country? - A dlaczego nie?! 

(SIUM) 

Impreza mogła mieć taki rozmach dzięki projektowi napisanemu przez Radę Sołecką wsi Obozin, 

przy wsparciu KGW Obozin, UM w Skarszewach oraz GOK w Skarszewach. Projekt dofinansowano 

ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnej Organizacji Grantowej „Chata Kocie

wia". 16 kwietnia br. przedłożono projekt „Obozin Pienie Country", a 30 kwietnia rozstrzygnięto go 

„na korzyść" - w klasyfikacji zajął III miejsce na 39 złożonych wniosków. 
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„Ku demokracji. Wybory czerwcowe '89" 
i „Fenomen Komitetów Obywatelskich" 

czerwcu 1989 roku w Polsce miały miejsce 
częściowo wolne wybory, które na trwałe 
odmieniły oblicze naszego kraju. W uroczy

ste obchody upamiętniające tamto wydarzenie włączyło 
się również nasze miasto. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie przygotowała dwie wystawy, które przypomniały 
mieszkańcom grodu Sambora tak bardzo ważne wydarzenia 
w dziejach Polski. Pierwsza wystawa pt. „Ku demokracji. 
Wybory czerwcowe 89", której otwarcie odbyło się 5 czerw
ca miała na celu upamiętnienie historycznych wyborów 
parlamentarnych. Ekspozycja przedstawiała wydarzenia, 
od obrad Okrągłego Stołu, aż do powołania rządu Tade
usz Mazowieckiego. Wystawa składała się z kilku części. 
Pierwsza część ukazała obwieszczenia komisji wyborczej 
dotyczące okręgu wyborczego nr 23, do którego należał 
Tczew. Zwiedzający wystawę mieli okazję zapoznać się 
z listami kandydatów do sejmu i senatu wybieranych 
w tczewskim okręgu. Druga, najobszerniejsza część wysta
wy została poświęcona kampanii wyborczej, jaka była pro
wadzona przez stronę rządzącą i opozycję solidarnościową. 
Na uwagę zasługują plakaty, na których pojawiają się hasła: 
„Musimy wygrać", „Głosuj na Solidarność", „Twoją szansą 
Solidarność", „Nie śpij, bo Cię przegłosują"... Na wystawie 
został też zaprezentowany słynny plakat wydrukowany przez 
włoskich związkowców przedstawiający Gary Coopera 
z kadr filmu znanego westernu „W samo południe": samotny 
szeryf ma wpięty znaczek Solidarności. Na wystawie można 
było zobaczyć oryginalną cegiełkę na Funduszu Wyborczego 
Komitetu Obywatelskiego Solidarność oraz ulotki wyborcze 
kandydatów z naszego okręgu z listy solidarnościowej, czyli 

Uroczyste otwarcie pierwszej wystawy 
Fot. Maciej Fergon 

Olgi Krzyżanowskiej, Bogdana Lisa i Lecha Kaczyńskiego. 
Warto wspomnieć, że te trzy osoby brały udział w spotkaniu 
z mieszkańcami Tczewa w dniu 27 maja 1989 roku na placu 
Wolności. Wystawę wzbogaciły zdjęcia z tamtego okresu, 
które najlepiej ukazywały panujący wtedy klimat. 

Trzecia część wystawy przedstawiała wyniki wyborów 
czerwcowych. Natomiast w ostatnim bloku tematycznym 
ukazano dokumenty związane z powstaniem Obywatel
skiego Ruchu Samorządowego Okręgu Tczew - Starogard 
Gdański - Kościerzyna - Pruszcz Gdański oraz Komite
tu Obywatelskiego Miasta Tczewa, który został założony 
18 lipca 1989 roku. 

Każdy zwiedzający miał możliwość przejrzeć oryginal
ne numery gazet, zarówno tych oficjalnych jak i drugiego 
obiegu, które opisywały obrady Okrągłego Stołu i wybory 
parlamentarne, m.in. był dostępny pierwszy numer „Gazety 
Wyborczej" z 8 maja 1989 roku. Powstanie tej gazety było 
jednym z postanowień Okrągłego Stołu. Poza tym w gablo
tach umieszczono ciekawą literaturę dotyczącą tego okresu 
historii Polski. Przykładem jest wielka księga Dziesięciole
cia Polski Niepodległej 1989-1999, która opisuje dorobek 
pierwszej dekady III RP. Honorowy patronat nad wystawą 
objęli Poseł na Sejm Jan Kulas oraz Prezydent Miasta Tcze
wa Zenon Odya, a współorganizatorem było Archiwum Pań
stwowe w Gdańsku. 

24 lipca odbyła się druga wystawa pt. „Fenomen Komi
tetów Obywatelskich". Została ona połączona z konferencją, 
na którą przybył Ojciec Maciej Zięba, dyrektor Europejskiego 
Centrum Solidarności. Podczas swej wypowiedzi stwierdził, że 
Komitety Obywatelskie to fenomen na skalę światową: „akty

wizacja polskiego społeczeństwa była bar
dziej imponująca niż ruch Martina Luthera 
Kinga". Dyrektor ECS wezwał do groma
dzenia i promowania wiedzy na temat 
Komitetów Obywatelskich. Po wykładach 
i krótkiej dyskusji uczestnicy konfe
rencji obejrzeli wystawę poświęco
ną Komitetom Obywatelskim. Eks
pozycja składała się z trzech bloków 
tematycznych. W pierwszym zostały 
przedstawione najważniejsze wydarzenia 
z bogatej historii Komitetów Obywatel
skich. Szczególnie tutaj została uwypu
klona kampania wyborcza do parlamentu 
prowadzona przez Komitet Obywatelski 
„Solidarność" 

Kolejna część wystawy dotyczyła no
wego etapu w dziejach komitetów oby
watelskich, który nastąpił po zwycięskich 
wyborach czerwcowych. Ta część ekspo
zycji ukazywała działalność komitetów 
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Wystawa cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem zwiedzających 

w regionie pomorskim. Przedstawiono przejawy aktywności 
komitetów m.in. w: Gdańsku, Tczewie, Pelplinie, Sztumie 
oraz działalność Porozumienia Komitetów Obywatelskich 
Solidarność Miast i Gmin Województwa Gdańskiego. Zwie
dzający mogli zobaczyć, że poza działalnością polityczną, 
komitety prowadziły także działalność wydawniczą, dobro
czynną, upamiętniały ważne rocznice historyczne. Przykła
dem takiej aktywności był plakat z okazji 70. rocznicy po
wrotu Pelplina do Macierzy. 

Ostatnia część wystawy prezentowała kampanię przed 
wyborami samorządowymi. Tutaj warto wspomnieć o prawy
borach, które odbyły się 7 kwietnia 1990 roku w Tczewie. 

Na wystawie stworzono kącik poświęcony Lechowi 
Bądkowskiemu, postać, która znacząco zapisała się w histo
rii Solidarności. W sierpniu 1980 roku poparł strajkujących. 
Został włączony przez Lecha Wałęsę do Międzyzakładowe
go Komitetu Strajkowego. Był negocjatorem i sygnatariu
szem porozumień gdańskich. W tym roku przypada 25 rocz
nica śmierci Lecha Bądkowskiego. 

Na wystawie zaprezentowano również: biuletyny, ulot
ki kandydatów w wyborach do parlamentu i rad gminnych, 
programy wyborcze, protokoły posiedzeń, informatory, afi
sze i plakaty. Nie zabrakło również podstawowej literatury 
dotyczącej omawianego okresu historycznego. Ciekawostką 
były wydawnictwa bezdebitowe, stanowiące księgozbiór 
biblioteczki Ruchu Młodzieży Niezależnej, którego człon
kowie weszli w skład Komitetu Obywatelskiego Miasta 
Tczewa. 

Warto podkreślić, że obie ekspozycje byłyby o wiele 
skromniejsze, gdyby nie pomoc instytucji oraz prywatnych 
osób. Swoje materiały udostępnili: Biblioteka Uniwersytetu 
Gdańskiego, firma Pikar, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Ni
kodem Jaskólski, Gabriela Kaczmarek, Narcyz Korda, Sła
womir Kosmulski, Jan Kulas, Wojciech Mazgaj, Ferdynand 
Motas, Leszek Pękalski, Leszek Sarnowski, Zbigniew Sku
za, Wojciech Szramowski, Mieczysław Śliwka, tczewska 
filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, 
Bogdan Wiśniewski i Stanisław Zaczyński. 

Ojciec Maciej Zięba 

Małgorzata Kruk, pracownik MBP 
w Tczewie oprowadza 

zwiedzających wystawę 
Fot. Jacek Cherek 
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JACEK CHEREK 

Śladami 
nieznanych postaci Tczewa i okolic 

d pięciu lat Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego zajmuje się popularyzowaniem 
postaci związanych z Tczewem i Kociewiem, które 

swoją działalnością zasłużyły się dla regionu lub znane są ze 
swoich osiągnięć w świecie. Postacie te często są nieznane, 
a wręcz zapomniane przez lokalną społeczność. W roku 2009 
obchodzimy 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, dla
tego na sesjach prezentowane są biogramy osób związanych 
z tym okresem historii. 

W bieżącym roku Kociewski Oddział ZKP, wspólnie 
z Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły 
w Tczewie, zorganizowały dwie takie sesje - 20 marca i 26 
czerwca. Na pierwszej sesji zostały zaprezentowane trzy re
feraty. W pierwszym pt. „Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji Państwowej w Tczewie zamordowani w latach 1939-
1940" Jakub Borkowicz przedstawił straty, jakie poniosła 
tczewska policja w czasie wojny. Policjanci byli mordowani, 
zarówno przez Niemców, jak i Rosjan. Stwierdził, że proble
matyka ta zasługuje na przedstawienie, ponieważ do 1989 
roku była tematem tabu. Policjanci byli nazywani przez wła
dze komunistyczne hitlerowcami, bądź sanacyjnymi sługu
sami, a przecież podobnie jak pomordowani księża, nauczy
ciele czy urzędnicy byli prawdziwymi bohaterami stojącymi 
na straży niepodległego bytu II Rzeczypospolitej. 

W drugim referacie Małgorzata Kruk przedstawiła po
stać tczewskiego harcerza Henryka Chmielewskiego, ofia
ry walki z okupantem hitlerowskim. Działał on w Szarych 
Szeregach w Warszawie. Do autorki referatu zwrócił się 
osobiście Andrzej Kopyłowicz, siostrzeniec omawianej po
staci, który udostępnił album rodzinny z fotografiami z cza
sów II wojny światowej, a także dokumenty: akt urodzenia, 
akt zgonu i zeznania świadków. Bohater referatu ukończył 
Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Rzemieślniczo-Gospodar-
czą w Tczewie. 

W ostatnim wykładzie Seweryn Pauch ukazał po
stać ks. Alfonsa Mańkowskiego (1870-1941), wybitne
go historyka szkoły pelplińskiej. Zajmował się dzieja
mi kościoła katolickiego XIX wieku i historią Pomorza 
Zachodniego, diecezji chełmińskiej i warmińskiej. Był 
autorem wielu prac naukowych i artykułów. W swoich 
pracach podejmował tematykę piśmiennictwa, dziejów 
polskiej książki, osadnictwa i zwyczajów na Pomorzu. 
Zajmował się biografią wybitnych postaci z Pomorza. 
Udzielał się też społecznie. Niestety, podzielił los swoich 
współbraci. Jak większość księży z diecezji chełmińskiej 
w 1940 roku został aresztowany przez hitlerowców i wy
wieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie 
poniósł śmierć. 

Krystyna Kunicka wspomina pobyt w obozie 
przejściowym w Gniewie 

Ewa Żywiecka wygłasza 
referat o słynnym fotografie 

32 KMR 



Podczas sesji na ekranie była prezentowana lista miesz
kańców Tczewa zamordowanych przez hitlerowców. Lista 
około 400 osób zamordowanych została opublikowana na 
stronie internetowej Oddziału Kociewskiego ZKP. Publika
cja nazwisk tych osób spotkała się z dużym zainteresowa
niem tczewian. Jednocześnie organizatorzy sesji zwrócili się 
z apelem do wszystkich, którzy posiadają cenne pamiątki po 
tych osobach, (zdjęcia rodzinne i dokumenty) o ich udostęp
nienie. 

NasesjiwczerwcowejprzedstawionopostaciepłkaStani-
sława Janika, Alferda Eisenstaedta i losy więźniów na zamku 
w Gniewie. W pierwszym referacie Marka Kordowskie-
go pt. „Tczewianie i inni mieszkańcy Kociewia w obozie 
przejściowym w Gniewie" dowiadujemy się, jak Niemcy 
okrutnie traktowali więzionych Polaków. W pomiesz
czeniach, w których przebywali więzieni mieszkańcy 
Tczewa było zimno, brakowało bieżącej wody i prądu. 
Niemców zupełnie nie interesował ich los. Przetrzymy
wanym w zamku, mimo groźby kary, pomagali miesz
kańcy Gniewa i okolicznych wiosek. Warto wspomnieć, 
że na sesji była obecna Krystyna Kunicka z domu Za
wadzka, która mając 2,5 roku trafiła z matką i bratem do 
obozu. Potwierdziła ona ofiarność mieszkańców Gniewa 
i okolic i zarazem zaapelowała o upamiętnienie tych osób. 

W kolejnym referacie Kazimierz Ickiewicz przedstawił 
postać płka Stanisława Janika (1895-1981), dowódcy 2 Ba
talionu Strzelców, który dowodził obroną Tczewa we wrze
śniu 1939 roku. Do Tczewa przybył w 1936 roku i cieszył się 
ogromnym autorytetem wśród mieszkańców grodu Sambo
ra, czego przykładem były spore datki na cele obronne kra
ju. To płk Janik przygotował plan obrony miasta i mostów 
przed atakiem Niemców. Po ataku hitlerowców 1 września 
1939 roku wydał rozkaz wysadzenia mostów i pod wieczór 
zarządził odwrót żołnierzy z Tczewa. Niestety, 3 września 
pod Świeciem dostaje się do niewoli niemieckiej i do koń
ca wojny przebywa w obozie w Dobiegniewie. Po wojnie 
powraca do Polski i wstępuje do wojska. Często odwiedzał 
Tczew, spotykał się z ówczesnymi władzami, działaczami 
społecznymi i młodzieżą, dzieląc się swoimi przeżyciami 
i doświadczeniem. Dbał o pamięć żołnierzy poległych we 
wrześniu 1939 roku, składając m.in na ich grobach wiązanki 
kwiatów. 

Sylwetkę światowej sławy fotografa Alfreda Eisenstaed
ta (1898-1995) przedstawiła Ewa Żywiecka. Mistrz fotogra
fii reportażowej urodził się w Tczewie i mieszkał tutaj przez 
8 lat. Następnie wyprowadził się z rodziną do Berlina. Fo
tografią interesował się już od młodzieńczych lat. W latach 
20. zaczął pracować jako fotograf. W 1931 roku otrzymał 
prestiżową nagrodę Associated Press. W 1935 roku, wo
bec szerzącego się faszyzmu w Europie, wyemigrował do 
USA. Tam przez cały czas pracował dla magazynu „Life". 
Dla tej gazety wykonał 2500 zdjęć, w tym 90 na okładki. 
Robił zdjęcia słynnym i znanym postaciom XX wieku np.: 
Marilyn Monroe, Albertowi Einsteinowi, Wistonowi Chur-
chilowi, Marlenie Dietrich. Najbardziej znane jest jego zdję
cie, które wykonał w Nowym Jorku na placu Times Sąuare 
w 1945 roku z okazji zakończenia wojny USA z Japonią. 
Przedstawia ono marynarza całującego pielęgniarkę. Prele
gentka stwierdziła, że postać tak wybitnego fotografa jest 
mało znana mieszkańcom Tczewa. 

SEWERYN PAUCH 

Płyty nagrobne 
w Borętach 

miejscowości Boręty, położonej około 6,5 km 
od Lisewa Malborskiego znajduje się kilka cie
kawych zabytków. Co prawda miejscowość ta 

leży na uboczu drogi prowadzącej do Lichnów (w Dąbrowie 
należy skręcić na zachód w kierunku Wisły) i Nowego Sta
wu, ale warto tam zajrzeć. 

Wśród istniejących tam budowli, godna uwagi jest ka
plica poewangelicka z pozostałością cmentarza (może men-
nonickiego), zbudowana w latach 1841-1842. Została ona 
zamieniona później na kościół katolicki (pod wezwaniem 
św. Katarzyny), którą to funkcję sprawuje do dziś. We wsi 
znajdują się również domy podcieniowe. Jak podaje infor
mator Gminy Lichnowy, wydany w 2004 roku do rejestru 
zabytków wpisano ruiny gotyckiego kościoła pochodzącego 
z początku XIV wieku. 

Jak wspomina jeden ze starszych mieszkańców wsi, ko
ściół został wysadzony w powietrze w okresie II wojny świato
wej. Wyniesiono z niego jednak trzy lub cztery płyty nagrobne 
znajdujące się najpewniej w posadzce. Umieszczono je równo
legle do kościoła na cmentarzu przykościelnym od strony za
chodniej. Jedna miała zostać później użyta, po wcześniejszym 
oszlifowaniu, jako ołtarz w kościele katolickim . Pozostałe trzy 
płyty do dziś leżą obok świątyni gotyckiej. Warto przyjrzeć się 
im bliżej, gdyż jest to zabytek, który pomija się przy okazji 
podawania informacji turystycznych z tego regionu. Drugi po
wód stanowi niebezpieczeństwo ich dewastacji. 

Jeszcze w październiku 2008 roku trudno byłoby zauważyć 
płyty leżące na cmentarzu. Z czasem zostały porośnięte blusz
czem i tylko fragment jednej z nich pozostawał widoczny. 

Pierwsza z nich, położona najbliżej furtki prowadzącej 
na cmentarz, zawiera inskrypcję w języku niemieckim. Na 
prawym brzegu płyty widoczne są ślady zużycia, przez co 
niewielka część napisów jest nieczytelna. Zapewne była ona 
umieszczona w posadzce świątyni, w miejscu uczęszczanym 
przez wiernych. Na tejże płycie widnieje data 1578 rok oraz 
imię Martin Gahrlachs (?). Płyta posiada też wizerunek herbu. 

Kolejna płyta w języku niemieckim zawiera napis z na
zwiskiem Jakuba Bruckmana. Widnieją na niej data 1616 
rok i herb. Poniżej znajduje się inskrypcja (poezja). Płyta ta 
jest pęknięta. Według relacji jednego z mieszkańców stało 
się tak, gdyż zamierzano umieścić ją w kościele zaadapto
wanym na katolicki, ale podczas przenosin upadła i pękła. 

Ostatnia z płyt w języku łacińskim z datą 1773 zawiera 
nazwisko Hepner. Wymienione zostały trzy osoby noszące 
to nazwisko: Michał, Jakub i Marcin. 

Podobne płyty można znaleźć w większych kościołach, 
np. w katedrze pelplińskiej. Jednak wspomniane tu są nara
żone na zniszczenie i zapomnienie. 

Wzmianki o Borętach lub płytach: 
www.holland.org.pl 
http://www.chem.univ.gda.pl/~tomek/galeria/kosciolki.htm 
http://www.marienburg.pl/viewtopic.php?p=57584&highlight=#57584 
http://www.lichnowy.pl/gmina%201ichnowy/polozenie.html 
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Płyta I: 

PERIL:R: D.
MICHAELI HEPNER 
DEC:NEO:PAR:BAR: 
AD:1773D:11AVG: 
HIC SEPULTO 
HOC AMORIS ET DOLORIS 
MONUMENTOM POSUIT 
D:IACOBUS HEPNER 
MERCATOR MEELSACCENSIS 
ET 
MARTINUS HEPNER 
P:B:D:N: 

Wymiary płyty: 
długość-169 cm 
szerokość -117 cm 

Płyta II: 

IACOB BRVCKMANVOR 
SICH VND SEINEN ERBEN 
ANNO 1616 

SCHAV H1R WAS MENSCHEN ERBEN 
LEBEN LELDEN VND STEBEN 

Płyta III: 

ANNO 1578 ISTFRAWANN 
GEBOHRNE GEHRMANNIN[SER?] 
HRN MARTIN GAHRLACHS [?] 1 [?] 
GESCHWORNEN ZVR THIEGEN [?] 
GELASSENE WITTWE ZV KONI[G LUB C] 
DORFF AVF DIESE WELT GEBOHRE 
VNDTHERNACHANNO 16[??] 
2[?]3 IANVARY HIER ZV BARENfE?] 
IHREM SOHN GEORGEN LAN[?]WALDT 
IM 70 IAHRIHRE SALTERS IN [?]R 
SANFFT VND SEELIGENT SCHLAFEN 
LIEGT ALLHIER BEGRABE 

SEHET ZV WACHET VND [?]BETET 
DENN IHR WISSET NICHT WENN 
ES ZEITIST MARC I[l?]3 V 33 

Wymiary płyty: 
długość - 207 cm 
szerokość - 127 cm 
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Fot. archiwum autora (stan na 4.10.2008) 
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O HERR(?) IESV CHRISTE HILF MIR 
DAS ICH EIN ZWEIGLEIN BLEIB 
ANPIR 

Wymiary płyty: 
długość - 226 cm 
szerokość- 140 cm 



ZENON CURBADA 

To już 25 lat 

Zespół muzyki dawnej Fistulatores et Cantores Novienses, założony i prowadzony przez Eugenię 
Butyńską i działający w strukturze organizacyjnej Centrum Kultury ZAMEK w Nowem, świętował 
20 września 2008 roku srebrny jubileusz działalności artystycznej. Ćwierć wieku społecznikowskiego 
zaangażowania wśród dzieci i młodzieży zaowocowało wspaniałymi wynikami. Na przestrzeni tego 
czasu zmieniał się skład Zespołu, a Pani Eugenia nieustannie wyszukiwała młode talenty i uszlachet
niała je artystycznie, jak jubiler szlifujący diamenty. W numerach 44 i 45 KMR zamieszczono relację 
z uroczystości jubileuszowej Zespołu oraz historię jego 20-letniej działalności. Obecnie przedstawia
my następny pięcioletni okres działalności i przebieg uroczystości jubileuszowej. 

Koncert w kościele 

roczystość jubileuszowa zgromadziła dawnych 
i obecnych członków Zespołu oraz wielu sympaty
ków w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana. 

Rozpoczęła się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez 
ks. kan. Tomasza Rakowskiego. Na wstępie proboszcz i dzie
kan nowski - ks. prałat Józef Talkowski powitał wszystkich 
uczestników, scharakteryzował w ciepłych słowach działal
ność Zespołu oraz przekazał serdeczne podziękowania i ży
czył dalszych sukcesów wszystkim członkom Zespołu, pod 
kierownictwem Eugenii Butyńskiej. Natomiast ks. Tomasz 
- w wygłoszonej homilii - porównał owoce duchowe i arty
styczne działalności Zespołu do ewangelicznej przypowie
ści o siewcy i ziarnach, które wydały obfity plon. 

Nowscy śpiewacy przygotowali oprawę muzyczną 
mszy, intonując części stałe po łacinie oraz pieśni: Nieście 
chwałę mocarze - M. Gomółki, Czego chcesz od nas Panie 
- J. Świdra, Ave verum corpus — Mozarta i Już się zmierzcha 
- Wacława z Szamotuł. Po mszy, w składzie wzmocnionym 
przez wcześniejsze pokolenie artystów, Zespół zaprezento
wał 10 pieśni: Alleluja i Błogosławiony człowiek - Wacła
wa z Szamotuł, dwa utwory Ave Maria - L. de Vittoria oraz 
w opracowaniu Oresto Ravanello, następnie Zdrowaś Kró
lewno Wyborna - Andrzeja Koszewskiego, Va penssiero 
- pieśń z III aktu opery Verdiego Nabucco, O ziemio polska 
- Juliusza Łuciuka, Deep river - negro spirituells, Siyaham-
ba - modlitewną pieśń afrykańską oraz na zakończenie Gau
dę Mater Polonia - Wincentego z Kielczy. 

Spotkanie na Zaniku 

ruga część jubileuszu z udziałem starszych koleża
nek i kolegów oraz zaproszonych gości miała cha
rakter towarzyski i odbywała się w sali koncertowej 

na Zamku. Wchodzących na salę witała muzyka fletowa 
zaprzyjaźnionego zespołu Mille Regretz z Trąbek Wielkich, 
kierowanego przez Emilię Ziemian. Potem zaprezentowano 
wiele utworów, które zgromadził Zespół na przestrzeni swo
jej wieloletniej działalności. Koncert ten prowadzili młodzi 
artyści, Agata Rychlewicz i Bartłomiej Kłos. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć Joanny Bieńkowskiej - tragicznie zmar-

łej członkini Zespołu. Organizatorzy uroczystości: Andrzej 
Gappa - dyrektor CK ZAMEK i Eugenia Butyńską - kie
rownik artystyczny Zespołu, wręczali pamiątkowe dyplomy 
najbardziej zasłużonym przyjaciołom Zespołu. Otrzymali je: 
ks. prałat Józef Talkowski, Stanisław Butyński, Marek Sło-
miński, Sławomir Jopek, Barbara Wołoszyn, Urszula Kem-
pińska-Czerwińska, Daniela Rycka, Marian Rakowski, ks. 
kan. Tomasz Rakowski, ks. Sławomir Otlewski, Maria Mali
nowska, Wioletta Pasierbska, Grzegorz Pasierbski, Grzegorz 
Matusiak, Małgorzata Chludzińska, Zenon Gurbada, Stefan 
Gełdon i Emilia Zieman. 

Podczas dalszego świętowania ważną rolę odegrali go
ście z Gniewu - Kociewski Zespół Burczybas pod kierow
nictwem Wojciecha Górskiego. Gospodarze i goście wspól
nie zaprezentowali niektóre utwory, m.in. Służyłem ja Tobie, 
Come again, O voso galo comadore, czy Freedom is coming. 
Wiele entuzjazmu wzbudziło brawurowe wykonanie utworu 
z repertuaru Jan&Dean, popowego hitu Barbara Ann. 

Po tym koncercie gorące podziękowania wraz z życze
niami oraz kwiatami i pamiątkowym dyplomami, na ręce 
pani Eugenii składali przedstawiciele władz, zaprzyjaźnione 
zespoły i liczna rzesza sympatyków. Wśród nich były od: 
starosty świeckiego - Marzeny Kempińskiej, przewodni
czącego Rady Miejskiej - Marka Słomińskiego, burmistrza 
- Stanisława Butyńskiego, głównego specjalisty Urzędu 
Gminy - Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej, byłego kierow
nika artystycznego zespołu Mille Regretz - Janusza Beyera 
i kierownika Zespołu Kociewskiego Burczybas - Wojciecha 
Górskiego. 

Następnym punktem spotkania było składanie podzięko
wań wszystkim członkom Zespołu. A najbardziej zasłużeni 
z rąk pani Eugenii, w towarzystwie dyrektora Andrzeja Gap-
py otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wyróżnieni to: Damian 
Cejrowski, Wiktoria Dąbrowska, Izabela Dulny, Bartosz 
Elszkowski, Łukasz Elszkowski, Ewa Fandrejewska, Alek
sandra Gappa, Dominika Gardzielewska, Weronika Gar-
dzielewska, Paula Giemza, Dorota Gniewkowska, Michał 
Gniewkowski, Bartosz Gorczyński, Paweł Grudnicki, Mar
cin Grzenkowitz, Piotr Janicki, Renata Jankiewicz, Norbert 
Kinecki, Tomasz Kloska, Krystyna Klufczyńska, Bartłomiej 
Kłos, Bartłomiej Kotlenga, Joanna Kowalska, Adrian Mary-
niak, Anna Maryniak, Karolina Murawska, Damian Nogal-
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Zespół Fistulatores et Cantores Novienses podczas koncertu jubileuszowego 
w kościele pod wezw. św. Maksymiliana 

ski, Agata Ogan, Hanna Różańska, Agata Rychlewicz, Kata
rzyna Rychlewicz, Agnieszka Szaga, Justyna Szambowska, 
Beata Warzocha, Luiza Wedeł i Maciej Ziemer. 

Najmilszym akcentem uroczystości było składanie ży
czeń i podziękowań przez członków Zespołu swojej kierow
niczce artystycznej. Rozległo się gromkie Sto lat! i na salę 
wjechał iluminowany tort. Ogólna radość ogarnęła wszyst
kich uczestników. Wesoło przygrywał zespół Burczybas. 
Kameralne spotkanie po latach obfitowało w wiele cieka
wych sytuacji. Salwy radości wybuchały podczas przeglą
dania kroniki, kolekcji zdjęć Grzegorza Pasierbskiego oraz 
projekcji wideofilmu dokumentującego historię Zespołu. Na 
galerii zamkowej podziwiano najcenniejsze wyróżnienia 
zdobyte przez Zespół. 

Spotkanie przy kawie i wspomnienia sprzed lat wywarły 
niezatarte wrażenia i na długo pozostaną w pamięci uczest
nikom tej jubileuszowej biesiady. 

Piąte pięciolecie 2003 - 2008 

iłą pamiątką obchodów 20-lecia była płyta CD 
z nagraniami repertuaru Zespołu. Zawiera 25 
różnych utworów okresu średniowiecza i niektó

re późniejsze. Są to: Bądź wiesioła - anonim z XV w., Ro-
cal Fuza -Antonio Rotta (1495-1549), Tourdion - anonim 
z XV w., Pieśń o narodzeniu Pańskim - Wacław z Szamotuł 
(1526-1560), ^cA, mój niebieski Panie -Wacław z Szamotuł, 
psalmy: Kleszczmy rękoma i Pana ja wzywać będę — Mikołaj 
Gomółka (1535-1591), Rex - Jan z Lublina 1540, Ave Maria 
- Tomas Luis de Vittoria (1548-1611), Którego niebo i mo
rze - Diomedes Cato (1570-1607), Cantate Domino i Tan-
zen und springen - Hans Leo Hassler (1562-1626), Intrada 
- Melchior Franek (1573-1639), Je ne lóse dire - Pierre Cer-
ton (7-1572), Hellen Tagen - Giovani Gastoldi (1556-1622), 
Come again - John Dowland (1563-1626), Allemande - Tri-

pla — Johann Herman Schein (1586-1630), Służyłem ja tobie 
- początek XVII w., Bujałem sobie jak ptak - pocz. XVII w., 
Daj ci, Boże dobrą noc - anonim, Air -Air- Balio - Georg 
Fridrich Handel (1685-1759), Adoramus Te, Christe - Qvi-
rino Gasparini (?- 1778), oraz Spokojnost - „Z kniżky pro 
Wolfgang Amadeus Mozart". 

Wkrótce, po zakończonych uroczystościach 20-lecia, 
(8-11.10.2003) Zespół wyruszył w trasę koncertową na 
Ukrainę. Odwiedził m.in. miasto Bursztyn, gdzie wówczas 
proboszczem był ks. Piotr Tomaszewski - rodak z Nowego. 
Z nastaniem nowego 2004 roku (31.01.) Zespół uczestniczył 
w II Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. Znaczą
cym wydarzeniem były występy w Ciechocinku, w dniu 
20.12.2006 roku, gdzie w ramach promocji Regionu Pomo
rza i Kujaw w Unii Europejskiej, koncert był transmitowany 
przez Radio PIK. 

Wiele przygotowań wymagało zgłoszenie uczestnictwa 
w XXX Ogólnopolskim Przeglądzie Uczniowskich Zespo
łów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu. Odbywa
jące się w dniach od 6 do 8 lutego 2008 roku występy uho
norowane zostały kolejnym wyróżnieniem. W następstwie 
tego wyróżnienia, Zespół w dniach od 15 do 20 lipca 2008 
roku uczestniczył w VI Ogólnopolskich Letnich Warsztatach 
Muzyki Dawnej w Kaliszu. 

Z innej działalności Zespołu należy wymienić regularne 
uczestnictwo i wspieranie akcji Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy oraz uświetnienie corocznie obchodzonych 
Dni Nowego. Repertuar zespołu Fistulatores et Cantores 
Novienses znają z występów w kościołach nie tylko parafia
nie nowscy, ale również wielu innych miejscowości, niemal 
na całym Kociewiu. 

Nasi artyści 

złonkowie Zespołu dysponują różną skalą głosową, 
a niektórzy spośród nich dodatkowo grają na instru
mentach muzycznych. Sopranem śpiewają: Izabela 

Dulny, Luiza Wedeł, Paulina Giemza i Agata Ogan (flet). 
Altem: Agata Rychlewicz (pianino + flet), Katarzyna Ry
chlewicz (flet), Anna Maryniak (flet) Wiktoria Dąbrowska, 
Aleksandra Gappa (flet + klawisze + lutnia) i Dorota Gniew
kowska (flet + skrzypce). Tenory reprezentują: Agnieszka 
Szaga (klawisze + flet), Bartłomiej Kłos, Ewa Fandrejewska 
(flet) i Bartosz Elszkowski. Basem śpiewają: Łukasz Elsz-
kowski, Michał Gniewkowski (flet + klawisze), Bartłomiej 
Kotlenga (flet), Adrian Maryniak i Piotr Janicki (organista 
w trakcie pobierania nauki). 
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TADEUSZ MACDZIARZ 

Matowy Wielkie 

ieś i folwark występują w przekazie źródłowym 
już w 1321 roku, w formie Montov. Nazwa 
prawdopodobnie wywodzi się od staropolskie

go imienia Monte. W tym to roku Krzyżacy (1321) sprowa
dzili do wsi niemieckich osadników. O wielkości tutejszego 
folwarku krzyżackiego mówiły ogromne budynki mieszkal
ne i gospodarcze, znane z lustracji przeprowadzonej w 1510 
roku. Jest tam informacja „o domu wielkim murowanym 
z cegły i drugim gdzie czeladź mieszka, o browarze, sło-
downi, spichrzu, szopach i stodole wielkiej murowanej". 
Prawdopodobnie z tej ostatniej budowli do dziś zachował 
się fragment muru jednej ściany o grubości od 70-110 cm 
i długości około 70 m. Te pozostałości znajdują się w Mąto-
wach Małych. 

Wieś Matowy w 1510 roku nosiła nazwę Villa Montov, 
a w 1590 Wielgie Montowy 

Najcenniejszym zabytkiem wsi jest kościół pod wezw. 
Świętych Piotra i Pawła. Zbudowany w XIV wieku, w sty
lu gotyckim, ceglany, orientowany, dwunawowy, na planie 
prostokąta z nie wyodrębnionym prezbiterium, z zakrystią 
i kruchtą. Masywna dwukondygnacyjna wieża posiada 
izbicę zwieńczoną strzelistym hełmem pokrytym tzw. klep
ką drewnianą. Drewniana część wieży została zbudowana 
w 1741 roku. 

Kościół w Mątowach Wielkich 

Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Część szczy
towa, lewy narożnik kościoła na pewno był zniszczony pod
czas powodzi w roku 1888, co bardzo dobrze jest widoczne 
od wewnątrz (prawa ściana prezbiterium). Mury kościoła na 
zewnątrz posiadają otwory maculcowe (otwory, do których 
w dawnych czasach mocowane było rusztowanie). Schodko
we szczyty zdobione są blendami. 

Wnętrze kościoła jest dwunawowe. Nawy oddzielone 
są od siebie trzema szerokimi i wysokimi ostrołucznymi 
prześwitami uformowanymi przez dwa filary i dwa półfilary 
w ścianach. Obie nawy posiadają drewniane stropy beczko
we, pięknie zdobione malowidłami. Nawa główna - szersza 
posiada łuk płytki, natomiast boczna, bardzo wąska, posiada 
łuk znacznie głębszy. Szczytową ścianę wejściową wypełnia 
drewniany chór z organami, wsparty na trzech drewnianych 
kwadratowych słupach. Pod chórem w lewym narożniku 
umieszczona jest kamienna chrzcielnica, w której prawdo
podobnie ochrzczona była Dorota. 

W przedsionku oraz bocznym wejściu do kościoła znaj
dują się kamienne kropielnice. Ołtarz główny, dwa boczne 
oraz ambona są barokowe i pochodzą z XVIII wieku. 

W ołtarzu głównym, w centralnym miejscu, umiesz
czony jest obraz przedstawiający patronów kościoła 
- św. Piotra i Pawła. Po bokach obrazu ustawione są dwie 
figury przedstawiające: św. Jakuba (z lewej) i Kazimierza 
Królewicza (z prawej). 

W prezbiterium z prawej strony ołtarza głównego znaj
duje się ołtarz boczny z obrazem św. Agnieszki, a w gór
nej jego części umieszczony jest medalion Błogosławionej 
Doroty. 

Na ołtarzu bocznym, z lewej strony prezbiterium, 
umieszczona jest średniowieczna figura Madonny z Dzie
ciątkiem. 

W kościele tym są dwa przedstawienia Błogosławio
nej Doroty. Pierwsze to górny fragment (medalion) ołtarza 
bocznego, o którym już wspominano. Drugie to feretron po
chodzący z roku 1750 z wizerunkiem Doroty przyjmującej 
Komunię Świętą z rąk Pana Jezusa. W prawym dolnym rogu 
feretronu widać zarys Katedry Kwidzyńskiej. Atrybutem 
Błogosławionej Doroty jest serce przebite strzałami. 

Ambona z XVIII wieku przedstawia czterech ewangeli
stów z atrybutami. 

W kościele znajduje się również pieta z XVIII wieku 
oraz ciekawe zestawienie malarsko-rzeźbiarskie, umiesz
czone na lewej ścianie nawy głównej, złożone z malowidła 
oraz Jezusa na krzyżu. 

Z lewej strony ołtarza głównego w filarze znajduje się 
średniowieczne tabernakulum, nad którym umieszczona jest 
figura Chrystusa Frasobliwego. 

Posadzka w kościele wykonana jest z kamiennych kwa
dratowych płyt, natomiast w przedsionku jest ceglana. 

Kościół ten to Sanktuarium Błogosławionej Doroty. 
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Obraz w ołtarzu głównym Medalion Błogosławionej Doroty 

Przy kościele istnieje budynek plebanii zbudowany 
w 1905 roku według Projektu Bernarda Chmielą, na miejscu 
dawnej plebanii drewnianej. Budynek ten miał funkcjono
wać jako dom pielgrzyma jednak do tej pory nie spełnia tej 
roli. W budynku tym mieszkają od lat emerytowani księża 
seniorzy. W latach 1996-2004 mieszkał tu ks. Jan Miodu
szewski zajmujący się energoterapią, którego grób znajduje 
się przy kościele, a na płycie nagrobnej jest napis: 

Wyszedłem z nie — bytu. 
Proch i miłość, to mój tytuł. 
Tyle znaczyłem, co dobrego zrobiłem. 
Przechodniu dobry miły, 
bez westchnienia do Maryi 
nie opuszczaj mej mogiły. 
Z miłości stworzyłeś mnie Boże. 
Chcę Cię wielbić, kochać, trwać w pokorze. 

BŁOGOSŁAWIONA DOROTA urodziła się 25 stycznia 1347 roku we wsi Matowy Wielkie, prawdopodobnie w domu znajdują
cym się wówczas w okolicach dzisiejszej kapliczki przydrożnej (na zakręcie drogi w kierunku Bystrza). Była siódmym dzieckiem 
przybyłego z Holandii około roku 1325 -Wilhelma Swarcze (Swarze), który poślubił miejscową dziewczynę o imieniu Agata. 

Dnia 6 lutego 1347 roku Dorota została ochrzczona, a do I Komunii Świętej przystąpiła 8 kwietnia 1357 roku. Obie uroczy
stości odbyły się w miejscowym kościele. 

W roku 1363 w wieku 16 lat wyszła za mąż za starszego od siebie o 20 lat Alberta (Wojciecha) Schwertvegera, płatnerza 
z Gdańska. Po ślubie zamieszkała w Gdańsku, w domu przy ulicy Długiej 64. W roku 1387 małżonkowie przeprowadzili się do 
domku przy kościele św. Katarzyny. Z małżeństwa tego urodziło się dziewięcioro dzieci (4 dziewczynki i 5 chłopców), z których 
ośmioro zmarło w latach 1373 i 1382 w wyniku zarazy. Przy życiu pozostało najmłodsze dziecko - córka Gertruda (ur. 1382), 
która później została zakonnicą zakonu benedyktynek w Chełmnie nad Wisłą. 

Mieszkając w Gdańsku, Dorota codziennie uczestniczyła w mszach św. w kościołach Najświętszej Marii Panny, św. Mikołaja 
oraz św. Katarzyny. Odbyła również wiele pielgrzymek m.in. do Akwizgranu, Rzymu i Einsiedeln w Szwajcarii. W czasie piel
grzymki do Rzymu w roku 1390 zmarł w Gdańsku jej mąż. 

Mistyczne wizje i głęboka asceza nie znalazły zrozumienia w jej otoczeniu - odmówiono jej podawania komunii, posądzono 
o chorobę umysłową, a nawet grożono stosem. Z tego powodu ks. Mikołaj z Pszczółek (kaznodzieja z Kościoła Mariackiego) 
skierował Dorotę pod opiekę słynnego wówczas teologa ks. Jana z Kwidzyna. Do Kwidzyna Dorota przybyła 24 maja 1391 roku. 
Tu miała wiele wizji, z których zwierzała się ks. Janowi, a on skrzętnie je spisywał. 

Dorota na własne życzenie, po otrzymaniu pozwolenia Kapituły Pomezańskiej (biskupem był Jan Monch), dnia 2 maja 1393 
roku została zamurowana w celi, w Katedrze w Kwidzynie. Cela ta w czasach Doroty posiadała trzy małe okienka. Jedno było 
w stronę kościoła, przez które codziennie przyjmowała Komunię Świętą- drugie w stronę nieba, do którego składała ręce - trzecie 
w stronę cmentarza, przez które mogła rozmawiać z przychodzącymi do niej ludźmi. 

Zmarła dnia 25 czerwca 1394 roku w wieku 47 lat. 
Już w roku 1395 rozpoczęto starania ojej kanonizację. Dnia 15 kwietnia 1637 roku bp. chełmiński i administrator pomezański 

Jan VIII Lipski zatwierdził lokalny Kult Doroty z Matów. W roku 1932 bp. warmiński Maksymilian Kaller ponownie rozpoczął 
starania o wyniesienie Doroty na ołtarze, które nadal prowadzono po zakończeniu II wojny światowej. 

DOROTA została ogłoszona BŁOGOSŁAWIONĄ w roku 1976, za Papieża Pawła VI. 
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JAN EJANKOWSKI 

Przed 25-leciem „Piaseckich Kociewiakow" 
III. Dalsze wspaniałe osiągnięcia „Piaseckich Kociewiakow" 

po premierowym występie 

o wspaniałym występie na Sobótkach Tczewskich, 
w sobotę 14 czerwca 1985 roku, organizatorzy za
fundowali nam wycieczkę statkiem po Wiśle. Zaś 

Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Warszawie w podzięce za promowanie ruchu kółkowego, 
a szczególnie postaci Juliusza Kraziewicza, nie tylko w Pia
secznie zorganizował we własnym ośrodku wczasowym 
wRajczy obóz szkolno-wypoczynkowy. Okolica wspaniała, bar
dzo dobre warunki bytowania, w dodatku dwa tygodnie pobytu 
(8-21.07.1985 r.). Każdego dnia po śniadaniu dwie godziny 
prób, sześć tańców kaszubskich, po obiedzie wyjazdy (wy
cieczki po cudnej okolicy). Zwiedziliśmy Żywiec, byliśmy na 
wyciągu w Szczyrku i na Pętli Beskidzkiej. Dwukrotnie wystę
powaliśmy dla wczasowiczów w Rajczy i jeden raz dla aktywu 
kółek rolniczych w Bielsku-Białej (22.07.1985 r.). Najbardziej 
z góralami zaprzyjaźnił się nasz wujek Teofil, który na har
moszce grał nasze kociewskie pieśni, tłumaczył niezrozumiałe 
dla nich nasze słowa, jak: zamanówszy, besztefrant, itp. 

Podobnie działo się na rynku starogardzkim, w sobotę 
8 czerwca 1986 roku. Dni Kociewia ze wspaniałą, słoneczną 
pogodą i licznie zebraną publicznością... i nasz występ jako 
promocja arcypięknego „Wesela kociewskiego" ks. Sychty, 
i to w stolicy Kociewia... 

Następne wspaniałe występy, wraz z dwutygodniowym 
wypoczynkiem w Chełmie nad Bugiem (10-22.07.1986). 
Każdego dnia po śniadaniu choreograf, Henryk Śliwa, uczył 
młodzież nowych kociewskich tańców, a po obiedzie wyjaz
dy i występy w Majdanie, Leśniowicach, Raciborowicach 
nad Bugiem i udział w wojewódzkiej akademii w Chełmie 
(22.07.1986). Była i kąpiel w Jeziorze Białym, gdzie co 
niechtóre zdobywali kartę pływaka. W podzięce za godne 
promowanie naszego folkloru dyrektor cementowni wręczył 
naszej młodzieży wspaniały puchar. 

W dniu 1 października 1986 roku „Piaseckie Kocie-
wiaki" uczestniczyły w uroczystości odsłonięcia popiersia 
Juliusza Kraziewicza w Lidzbarku Welskim, gdzie w 1829 
roku się urodził. Na czele pochodu nasz historyczny, kółko
wy sztandar niesiony przez młodzież w kociewskich stro
jach, następnie występ w sali gimnastycznej z kociewskim 
weselem i pieśnią o naszym bohaterze: 

W Piasecznie kółko powstało, 
Chłopy wzięli sia do kupy. 
Prusakom sia nie łudało, 
Ziamni łod nich wykupsić. 

Kraziewicz jim przewodził, 
Łuczyłjak ziemnia łuprawiać. 
Koła gospodyń stworzył, 
Łuczył Ojczyzna kochać. 

W dniu 19 lipca 1987 roku, na zaproszenie woje
wódzkich władz kółkowych w Nowym Sączu, udaliśmy 
się na objazd do Zakopanego i innych pięknych górskich 
miejscowości. Zamieszkaliśmy w Domu Turysty w Za
kopanem; zwiedziliśmy to urocze miasto. Byliśmy nad 
Morskim Okiem, a potem występy dla załogi Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Jordanowie (20.07.1987), Łemko
wie (21.07.1987), gdzie zamieszkuje ciekawa grupa et
niczna. Następnego dnia - 22 lipca 1987 roku dwa liczące 
się występy. W godzinach przedpołudniowych występ dla 
mieszkańców i wczasowiczów na stadionie w Muszynie, 
a następnie przejazd do Krynicy Górskiej. Pierwotnie za
planowano nasz występ przed Pijalnią Wód. Potem nagła 
zmiana decyzji. Nasz występ odbędzie się w słynnej sali 
koncertowej, gdzie przed wojną występował Jan Kiepura 
i inni wielcy tego świata artyści. Sala marzeń ze wspaniałą 
akustyką wypełniona po brzegi wczasowiczami. Z tyłu pod 
ścianą stojący widzowie. Otwieram występ, przedstawiając 
dzieje Piaseczna i Kociewia, jak się okazało regionu bardzo 
mało znanego w tej części Polski. Nasze Kociewianki pieśnią 
Lej cieli żurawie wprowadzają widownię w atmosferę ko
ciewskiego wesela. I tu nadzwyczajnie swoją rolę rajka ode
grał Justyn Rużała przy autentycznej muzyce naszego grajka 
Teofila Watkowskiego. A potem te nie milknące oklaski jako 
wyrazy wdzięczności za udany występ „Piaseckich Kocie
wiakow". Była i sesja zdjęciowa wujka Filka - jako maskotki 
- z wczasowiczami i pozostałej części zespołu. 

Zaliczam ten występ, i to w tak znaczącej sali koncer
towej, za największy sukces „Piaseckich Kociewiakow" 
w ciągu dwudziestopięcioletniej, chlubnej dla Kociewia 
działalności. 

A oto następne wielkie osiągnięcia „Piaseckich Kocie
wiakow" na II Krajowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów 
Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych 
- Kielce '87. Impreza odbyła się w dniach 24-27 września 

1987 roku. Nasz zespół jako jedyny reprezentował wojewódz
two gdańskie. Wszystkie województwa w tej wielkiej arty
stycznej imprezie miały swoich reprezentantów. W kategorii 
zespołów pieśni i tańca - 9-osobowe jury przyznało „Piasec
kim Kociewiakom" pierwsze miejsce, a nasz grajek Teofil 
Watkowski przez to samo jury został uznany za najlepszego 
harmonistę kieleckiego festiwalu. Zespół otrzymał nagrodę 
główną w wysokości 200 tys. złotych, puchar i dyplom, zaś 
nasz harmonista Watkowski 20 tys. złotych, puchar i dyplom. 
Potem nasz udział w wielkim galowym koncercie laureatów 
w hali widowiskowej w Kielcach, wieczorem w niedzielę 
27 września 1987 roku, transmitowano w programie pierw
szym PR. O tym sukcesie z nas nikt nie marzył, bo to był zale
dwie trzeci rok działalności naszego zespołu. 
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I miejsce w kategorii Zespołu Pieśni i Tańca w Kielcach 
(impreza ogólnopolska) 

„Piaseckie Kociewiaki" na występach 
w Weilburgu (Niemcy), 

w dniach 8-10 października 1993 roku 

Wiosną 1993 roku burmistrz Weilburga - Erhard 
Olschewski zaprosił gniewskie władze samorządowe do 
zaprzyjaźnionego z Gniewem Weilburga. Ustalono skład 
gniewskiej delegacji: przewodnicząca Rady Miasta i Gminy 
- Anna Kowalewska, burmistrz Gniewu - Józef Puczyński, 
radny - Zbigniew Pestka, Ludowy Zespół Folklorystyczny 
„Piaseckie Kociewiaki" z kierownikiem zespołu - Janem 
Ejankowskim i choreografem - Janem Właśniewskim. 
W odwiedziny udali się również twórcy wyrobów wikliniar-
skich z najcenniejszymi wyrobami, które eksponowano na 
wystawie na rynku weilburgskim. 

Dla „Piaseckich Kociewiaków" był to pierwszy wyjazd 
za granicę i to na tak wielką imprezę o randze europejskiej. 

Gniewskie władze samorządowe ufundowały zespołowi 
nowe stroje kociewskie. Rozpoczęła się harówka, by godnie 
wypaść w Weilburgu. 

Choreograf Jan Właśniewski przygotował wraz z zespo
łem dwa nowe, piękne tańce: • kociewską polkę czapkową 
z kijami i korkarza • polkę tańczoną w wełnianych pończo
chach i autentycznych korkach. Przygotowano 50-minutowy 
program kociewski z dominacją tańca i ludowego śpiewu. 

Dwa tygodnie przed wyjazdem do Niemiec piasec-
ki zespół został zaproszony do Tczewa. Występ odbył się 
w niedzielę 20 września 1993 roku o godzinie 1700 w muszli 
koncertowej w tczewskim parku. Licznie zebranej publicz

ności najbardziej podobały się dwie, po 
raz pierwszy zatańczone kociewskie 
polki: korkarz wykonany przez osiem 
par, trwający ponad osiem minut 
i kociewską polka czapkową z kijami 
w wykonaniu czterech chłopców 
(uczniów ki. IV-VI) - Piotra Ejankow-
skiego, Andrzeja Szczeblewskiego, 
Marcina Watkowskiego i Adama Czer
wińskiego. Występ w Tczewie potrak
towaliśmy jako próbę generalną przed 
występem w Weilburgu. 

Wstępnie ustalono, że „Piaseckie 
Kociewiaki" na rynku w Weilburgu wy
stąpią dwa razy. Po pierwszym udanym 
występie organizatorzy poprosili piasec-
ki zespół o dalsze cztery koncerty. Zgo
dziliśmy się, widząc, że pierwszy nasz 
występ w pełni się udał. Dostrzegliśmy, 

że nasze kociewskie tańce bardzo przypadły do gustu miesz
kańcom Weilburga, Holendrom, Francuzom, a szczególnie 
miejscowej Polonii wywodzącej się z regionu Starogardu, 
czyli Kociewia. Szokiem dla mieszkańców i gości stała się 
pieśń „Leśne nastroje", którą nasze dziewczęta wykonały po 
polsku i niemiecku, o czym świadczyły nie milknące oklaski. 
W niedzielę na nasz występ przywieziono staruszkę liczącą 
ponad 90 lat życia. Kiedy usłyszała pieśń „Leśne nastroje" 
i „Tam gdzie szara Wisła ma swój brzeg" ze wzruszenia 
zaczęła płakać, mówiąc, że przypomniała sobie dziecięce 
lata spędzone na Kociewiu... Zespół w Weilburgu odniósł 
wielki sukces. Pięć występów z ogromną liczbą widzów. 
I znowuż nasz wujek - po występach rozbawionej na rynku 
publiczności grał zabawne frantówki, a niektórzy ruszyli 
w tany. 

W niedzielę 10 października 1993 roku burmistrz 
Olschewski wydał przyjęcie w ratuszu dla gniewskiej dele
gacji. Zaprosił „Piaseckich Kociewiaków" wraz z opiekuna
mi. Dziękując, wspomniał o naszym wspaniałym zespole, 
życząc dalszych sukcesów. 

Najbardziej do gustu Holendrom przypadła kociewską 
polka zatańczona w korkach. To oni często chodzą w korach. 
Natomiast niemiecka młodzież próbowała z kijami tańczyć 
naszą polkę. 

Kiedy żegnaliśmy się z właścicielem Domu Młodzieży, 
usłyszeliśmy miłe słowa o „Piaseckich Kociewiakach", któ
rzy godnie się zachowywali. A mnie, kierownikowi, oświad
czył: Może pan być dumny z tak udanego zespołu i z mło
dzieży, którą będą miłe wspominał. 

„Piaseckie 
Kociewiaki" 
podczas występów 
w Weilburgu 
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Udział „Piaseckich Kociewiaków" 
w VI Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci 

i Młodzieży w Siekierkach (dzielnica Warszawy) 
11-16 czerwca 1994 roku 

Organizatorzy Parafiady skierowali pismo do ks. prałata 
Kazimierza Myszkowskiego. Zaprosili działający w Piasecz
nie zespół „Piaseckie Kociewiaki" na wielką międzynarodo
wą imprezę. Chodziło im o to, by nasz zespół zaprezentował 
uczestnikom Parafiady najciekawsze i najbardziej zabawne 
fragmenty „Wesela kociewskiego" ks. dr. Barnarda Sychty. 
Ucieszyliśmy się bardzo. Polecono nam godnie reprezento
wać, nie tylko piasecką parafię, lecz całą diecezję pelplińską. 

W zaproszeniu zaznaczono, iż nasz udział w konkurso
wym występie zostanie przedłużony z 15 do 45 minut. 

Obszerna sala koncertowa w podziemiach kościoła klasz
tornego w Siekierkach była wypełniona po brzegi. Świetna 
akustyka i naświetlenie. Pięknie wyglądała nasza młodzież 
w barwnych kociewskich strojach, tańcząc z przytupem na
sze dziarskie polki, walczyki, chodzone, rozbawiając gadka
mi zebraną widownię, która nagradzała piasecki zespół bra
wami. Wspaniała to była promocja kociewskiego folkloru 
w tak wielkiej imprezie, w której uczestniczyła młodzież nie 
tylko z Polski. 

Ku naszej radości VI Parafiadę wygrały „Piaseckie Ko
ciewiaki", o czym osobiście poinformował zgromadzoną 
publiczność dyrektor programów artystycznych Parafiady 
dr Sas Jaworski. O tym wielkim sukcesie w Piasecznie i oko
licy zapewne nikt nie marzył. A oto skład zwycięskiego ze
społu z Piaseczna: Iwona Watkowska, Joanna Koszczyńska, 
Anna Kamińska, Justyna Rekowska, Sylwia Czajkowska, 
Monika Piłat, Małgorzata Indeka, Angelika Miklasiewicz, 
Zbigniew Drabik, Marcin Watkowski, Krzysztof Watkow-
ski, Sebastian Piłat, Adrian Ejankowski, Adam Czerwiński, 
Damian Zawodziński, Robert Szczeblewski (8 par). Ten sam 
skład wcześniej wystąpił w Weilburgu. 

Wraz z zespołem w warszawskiej imprezie uczestniczył 
piasecki wikariusz ks. Janusz Lipski, który często brał udział 
w próbach zespołu. 

W „Gazecie Tczewskiej" ukazał się artykuł Krysty
ny Paszkowskiej pt. „Parafiada'94. „Piaseckie Kociewia
ki" zdobywają laury", w którym między innymi napisano: 
„W imprezie udział wzięło 97 parafii z Polski, 13 zespołów 
z terenów byłego ZSRR, Czech, Słowacji, Belgii, Niemiec, 
Włoch, Francji i Szwajcarii (...). Kiedy konferansjer ogłosił, 
iż zwycięzcą Parafiady zostały „Piaseckie Kociewiaki", ra
dość naszych młodych wykonawców nie miała granic." 

Przypisy: 
' Ejankowski J., Lepsi od Kaszubów i górali, „Nowiny Gniewskie", 

nr 4 (112), kwiecień 2004, s. 16. 
Kronika Domu Kultury w Muzeum w Piasecznie, s. 54. 

2 Dni Kociewia 1986, „Kociewski Magazyn Regionalny" nr 1, 1986, 
s. 93. 

3 Bieńkowski J., Miejsce folkloru kociewskiego... s. 136. 
4 Osobista refleksja, o której autor z radością wspomina, że rzeczy 

niemożliwe stają się faktem dla przyszłych pokoleń. 
5 Kronika Domu Kultury i Muzeum w Piasecznie, s. 75, dyplomy, 

pamiątkowe zdjęcia i wycinki prasowe. 
6 Wykaz występów „Piaseckich Kociewiaków" w 1993 roku, pozy

cja 24. 
7 Weilburg und Gniew bekrdftigen freundschaftliche Zusam menar-

beit, „Weilburger Tagenblatt" nr 236, s. 2. 
8 Zaproszenie na VI Międzynarodową Parafiadę Dzieci 

i Młodzieży 13-16.06.1994 roku (w zbiorach autora). 
' Ejankowski J., 50 lat w służbie Bogu i wiernym, Piaseczno 2006, s. 48. 
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PRZED JUBILEUSZEM 

Bogdan Bieliński, faktograf, wielki pasjonat 
odkrywania korzeni pochodzenia swojej najbliż
szej rodziny, szperacz archiwów parafialnych wy
dał kolejne opracowanie. Rzecz ta dotyczy rodziny 
Kamińskich - przodków autora. Jest to okazjonalne 
wydawnictwo pt.: „Wielopokoleniowa familia Ka
mińskich wywodzących się z Kulic na Kociewiu". 

Publikacja jest zbiorem kilku artykułów, druko
wanych w pismach, m.in. w: 

• Pomeranii, 
• Kociewskim Magazynie Regionalnym, 
• Pielgrzymie 
• Gazecie Pomorskiej. 
Autor przedstawia również mapy, różnego ro

dzaju dokumenty - fragmenty listów, metryki uro
dzenia, chrztu, małżeństwa, nekrologi, odpis testa
mentu, kartki pocztowe itp. 

Koleina 
rodowa historia 
Należy podziwiać autora za wytrwałość w po

szukiwaniu informacji dotyczących rodu Kamiń
skich, ponieważ nazwisko to należy do najczęściej 
występujących w Polsce. Na początku tego wieku 
noszących je osób było 94 499. Fakt ten bardzo 
utrudniał poszukiwanie rodzinnych powiązań, ale 
nie zniechęcił Bogdana Bielińskiego. 

H.R. 

Bogdan K. Bieliński 

WIELOPOKOLENIOWA 

FAMILIA KAMIŃSKICH 
wywodzących się i Kulic na Kociewiu 
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TADEUSZ LINKNER 

Prozatorska twórczość 
Romana Landowskiego 

(część trzecia ostatnia) 

abent sua fata Libelli (Książki mają swoje losy) 
- takimi słowami można by powiedzieć o ostat
nich dwóch powieściach Landowskiego. Bowiem 

książki też mają swoją historię i chociażby dlatego dwie na
stępne zasługują na kilka słów wprowadzenia. Pierwszy raz 
z prozą Romana Landowskiego spotkałem się przed ponad 
dwudziestu laty, kiedy to opiniowałem w Wydawnictwie 
Morskim do druku jego powieści „Powrót do miejsc pa
miętanych" i „Cierpki smak rajskiego jabłka". Pomimo po
zytywnych recenzji utwory te jednak się nie ukazały. Stało 
się tak z racji cenzury, przed którą podobnie jak ongiś Woj
ciech Żukrowski, ostrzegałem autora. Aby ratować te teksty 
przed zniszczeniem, zalecałem wtenczas R. Landowskiemu 
przeczekanie tych tak bardzo niesprzyjających odważnemu 
i prawdziwemu słowu czasów. Kiedy więc wszystko się 
zmieniło, obie powieści, których losy były tak podobne, mo
gły mieć wreszcie swoje edycje. Najpierw pelplińskie Wy
dawnictwo „Bernardinum", gdzie pisarz od lat pracował, wy
dało w 1999 roku „Powrót do miejsc pamiętanych", a potem 
w roku 2005 ukazał się „Cierpki smak rajskiego jabłka". 

Promocja pierwszej półkownikowej powieści, bo prze
cież przeleżała się długo na półkach, odbyła się 29 paździer
nika 1999 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tcze
wie. Pamiętam, że jako jej promotor wybrałem się już dzień 
wcześniej na tę uroczystość, jadąc pociągiem z Kościerzyny 
przez Skarszewy do Tczewa. Stamtąd odebrał mnie ze stacji 
mój kuzyn, wtenczas dyrektor Szkoły Podstawowej w Lich
nowach, u którego miałem okazję przenocować, a ponieważ 
kiedyś pracowałem jako nauczyciel w pobliskiej wsi na Żu
ławach, więc przy tej okazji można było cokolwiek powspo
minać. A następnego dnia, bodaj kilkanaście minut po 18.00, 
odbyła się rzeczona promocja, która z racji benefisu pisarza 
została w tę uroczystość wpisana, a okazała się szczególnie 
uroczysta i oddana wielu wspomnieniom, wszak pomimo bli
skiego Święta Zmarłych zjechało się na nią tylu gości, że tym 
bardziej to dowodziło, jak tego pisarza ceniono i uważano. 

Tymczasem z wydaniem drugiej książki Landowskiego 
nie było już tak łatwo. Kiedy na pierwszą udało się znaleźć 
sponsora, tak później było z tym trudniej. Udało się w końcu 
zebrać trochę grosza i to m.in. przy pomocy porcelanowej 
Lubiany, gdzie czyniłem w tej sprawie starania, i „Cierpki 
smak rajskiego jabłka" wyszedł wreszcie pod koniec roku 
2005 w gdańskim „Marpressie". Promowałem natomiast tę 
książkę 26 stycznia 2006, oczywiście w Tczewie, dla któ
rego Landowski uczynił tyle dobrego w kulturze, że miasto 
nigdy mu tego nie zapominało. Wtenczas namawiałem Ro
mana Landowskiego na wydanie jednej z pierwszych jego 
powieści, która w 1979 roku uzyskała na konkursie „Książki 
i Wiedzy" najwyższą nagrodę, ale „Zimowe narodziny", bo 
taki był jej tytuł, jak dotąd w księgarniach się nie znalazły. 
Może było już na to za późno i autor nie chciał wracać do tej 

prozy, a może zniechęcił się błaganiem o pieniądze, co dla 
twórcy jest zawsze najbardziej poniżające. Trzeba bowiem 
siebie zachwalać niczym towar na starganie i korzyć przed 
rozpartym za biurkiem filistrem, by zasponsorował. Potem 
jeszcze rozmawiałem o tej sprawie z Romanem Landowskim 
na czarnowodzkiej Biesiadze Literackiej, ale niczego to nie 
zmieniło. Zresztą nie czuł się już dobrze i nawet poprosił 
mnie, abym odczytał jego referat. Kiedy zeszliśmy do że
glarskiej piwniczki, by biesiadować dalej, rozmawiał jeszcze 
dość wiele, ale żegnając się z nim, czułem, że chyba widzimy 
się ostatni raz. Zaledwie od kilku lat mieszkał w Czarnej Wo
dzie, ale wśród tamtejszych sosen, bo jego dom stał niemal 
w lesie, musiało mu być dobrze. A kiedy na kilka dni odszedł 
od swego biurka do tczewskiego szpitala, do siebie już nie 
wrócił. Zmarł po kilku dniach, 22 sierpnia 2007 roku, a trzy 
dni później byłem na Jego pogrzebie na cmentarzu w Tcze
wie. I tak skończyły się moje z Romanem Landowskim spo
tkania i rozmowy. I to nie tylko w Kościerzynie, na Targach 
Książki Kaszubskiej i Pomorskiej, ale przede wszystkim na 
Biesiadach Literackich w Czarnej Wodzie i przy okazji wy
dawania książek w Pelplinie. Bo przecież to właśnie Roman 
Landowski był uważnym i rzetelnym redaktorem wydawa
nych w pelplińskim „Bernardinum" takich moich książek, 
jak „W misji Słowa" (1998) czy „Miłość jest światłem moich 
wierszy. O poezji Małgorzaty Hillar" (2000) oraz opraco
wanego przeze mnie i odczytanego z rękopisu „Pamiętnika 
z wojny europejskiej roku 1914" Aleksandra Majkowskiego 
(2000), a wreszcie pracy „O literaturze Kociewia" (2003). 
Dzielił się też ze mną swoimi pomysłami na coraz to nowe 
teksty, wskazując również, czym mógłbym się jeszcze za
jąć. Jednym słowem, umiał tak zachęcić i zainteresować, że 
chciało się tworzyć i pisać. A to w obecnym czasie zanikają
ca już zaleta i coraz rzadsza umiejętność. Jeżeli więc trzeba 
wspomnienia te już kończyć, nie mogę inaczej o Romanie 
Landowskim powiedzieć, jak słowami danymi przez mojego 
przyjaciela w tytule książki o swojej zmarłej żonie - Przemi
jając pozostają.... W nich bowiem jest wszystko! 

Gdy akcja pierwszej z najwcześniej wydanych powieści 
Landowskiego działa się w latach sześćdziesiątych, a następ
nej z nich na początku wieku dwudziestego, tak trzeciej, która 
się odleżała, rozgrywa się w latach powojennych, za rządów 
Gomółki, ale retrospektywnie sięga w czasy okupacji. Boha
terem powieści „Powrót do miejsc pamiętanych" jest Michał 
Pomorski, syn kolejarza urodzonego w Chojnicach. Pozna
jemy go w chwili jego przyjazdu do rodzinnego miasteczka 
o nieokreślonej nazwie. Wiemyjednak, że jest to miejscowość 
na Pomorzu znana z fabryki celulozy, coś jakby Włocławek 
ale najpewniej Świecie. Ponieważ w hotelu zabrakło wolnych 
miejsc, więc bohater trafia na prywatną kwaterę. Tutaj spo
tyka córkę właściciela willi, Annę, której nazwisko zda się 
mu coś mówić, lecz w pierwszej chwili nie umie sobie tego 
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z niczym skojarzyć. Podobnie bezsilny jest odbiorca, ponie
waż narrator stara się nie uprzedzać faktów. Jego wiedza po
dobnie jak i bohatera wzbogaca się tutaj z upływającym na
turalnie czasem. Dlatego Michał podczas rozmowy z kolegą 
niewiele będzie kojarzył i przypominał sobie z dziecinnych 
lat, a dopiero później jego pamięć stanie się jaśniejsza. 

W lepszej sytuacji jest tutaj odbiorca, i to nie tyle ze 
względu na wszechwiedzącego narratora, co przede wszyst
kim dlatego, że autor w innej czasowo warstwie powieści 
pozwala mu wiedzieć coraz to więcej z racji wglądu w oku
pacyjne dzieciństwo bohatera. Kiedy więc pojawiają się 
pierwsze retrospekcje, sięgające w tamte chwile i kończące 
się co raz „Dialogami z księgi demonów", można być pew
nym, że wszystko, co dzieje się w teraźniejszości, będzie 
miało związek z przeszłością. Ideowym tematem powieści 
jest bowiem sprawa tragicznej sytuacji mieszkańców Pomo
rza - podczas okupacji angedojczowanych i zmuszanych do 
podpisywania volkslisty, a po zakończeniu wojny mniej lub 
bardziej boleśnie przez komunistyczną władzę z tego rozli
czanych. Gdy w miasteczku pojawią się we wrześniu 1939 
okupanci, mieszkańcom nakażą przyjąć którąś z kategorii 
niemieckiej narodowości. Ojciec pięcioletniego Michała pra
cował wtenczas na kolei i jemu też zaproponują wpisanie się 
na volkslistę. Józef Pomorski ostatecznie się zgodzi, ale nie 
wskutek gróźb i nalegań, lecz z polecenia podziemnej orga
nizacji, by w ten sposób można było skuteczniej chronić oko
liczną ludność przed przymusowym wywożeniem na roboty 
do III Rzeszy. Będąc w ruchu oporu, potraktuje swój podpis 
jako czyn Wallenroda, bowiem jego walka z Niemcami bę
dzie dzięki temu bardziej skuteczna. Lecz kiedy skończy się 
wojna i do miasta wejdą Rosjanie i wierni im Polacy, jego 
oraz innych mężczyzn oskarży się o zdradę i wywiezie na 
zesłanie. Nikogo nie zainteresuje wtenczas ani antyniemiec-
ka działalność Józefa Pomorskiego, ani dlaczego tak postą
pił. Wolność przyniosła mu niewolę i ostatecznie śmierć, bo 
umrze w sowieckim obozie pracy, gdzieś tam na Uralu. 

Zapewne Michał przemilczałby tragedię ojca, gdyby nie 
życiorys, który musiał napisać i w którym niezbyt jasna oka
zała się śmierć Józefa Pomorskiego. Dla nadgorliwego per
sonalnego z mieszkaniowej spółdzielni, gdzie bohater pra
cował, okazało się podejrzane, że chociaż ojciec Michała nie 
był na wojnie, to zginął jesienią 1945 roku. Zapewne przy
puszczał, że walczył z komunistyczną władzą. Kiedy doszły 
do tego szwindle miejscowych partyjnych z mieszkaniami, 
z czym bohater nie mógł się pogodzić i rozpoczął zdecydo
waną walkę, psychiczne wyczerpanie sięgnęło kresu i trzeba 
było od tego wszystkiego odpocząć. Także od miłości Wali, 
jakby podstawionej mu przez partyjnych towarzyszy, aby le
piej można było poznać poczynania uczciwego urzędnika. 
Michał zdecydował się więc wyjechać do miasteczka swe
go dzieciństwa, by „powrócić do miejsc pamiętanych". Los 
jednak sprawił, że trafił do tego, który przed laty skrzywdził 
jego ojca. Właścicielem willi okazał się bowiem były ko
mendant obywatelskiej milicji, który przybył tu po wojnie 
z Rosjanami i rozpoczął swe rządy od skazania niemal 
wszystkich miejscowych mężczyzn na zesłanie do Rosji. 
Michałowi nie było jednak dane z nim się spotkać, a w przy
dzielonej mu przez okoliczny hotel kwaterze zastał tylko 
jego córkę, Annę. Ale na tym sprawa się nie skończy, lecz, 
jak to najczęściej w powieściach bywa, dopiero się rozpocz
nie. Ponieważ Anna okazała się dziewczyną godną uwagi, 
zainteresował się nią i nawet uczuciowo zaangażował. I tak 
oto powieść wzbogaci się o tak oczekiwany przez odbiorcę 
wątek miłosny, który dla bohatera okaże się nieoczekiwa
nie kłopotliwy. Teraz trudniej będzie mu nie tylko docho
dzić faktycznej prawdy o tragedii ojca, ale i podzielić się 

przemyśleniami w tej sprawie z ukochaną dziewczyną. Nie
mniej dla recepcji tego utworu będzie to szczęsne. Bo jeżeli 
ostatecznie Michał opowie dziewczynie, dlaczego odwiedził 
miasteczko, a potem po całonocnej z nią rozmowie wyjedzie 
i taki będzie tego wszystkiego finał, to nie tylko dlatego, ale 
jeszcze ze względu na pomorskie realia opowiedzianych tu 
zdarzeń nie zostanie to przez odbiorcę zapomniane. 

Bowiem dzieje bohatera rozłożone są tutaj na trzech cza
sowych płaszczyznach, które w finale ostatecznie wszystko 
tłumaczą. Nie sprawia to jednak ani wrażenia, że są to trzy 
różne powieści, ani nie można się w tym wszystkim pogu
bić. Bo chociaż inne dzieją się w każdym czasie zdarzenia, 
to wszystkie wiąże ze sobą postać Michała, a ponadto nowe 
wątki określają coraz to inne cyfry. Tak więc aktualny po
byt Michała w mieście jego dzieciństwa oznacza autor cyfrą 
„1", wydarzenia okupacyjne sygnuje cyfrą „2", a sytuacje 
związane z pracą bohatera w mieszkaniowej spółdzielni zna
czone są jako „3". Oczywiście treści za sprawą głównego 
bohatera ze sobą się wzajemnie splatają, częste są bowiem 
przeskoki akcji, od współczesności do okupacyjnej prze
szłości, lecz wszystko zdąża uparcie do zamierzonego celu 
i w konsekwencji do rozwiązania akcji. Wszystko rozpo
czyna się od przyjazdu bohatera do miasta jego dzieciństwa 
i kilkudniowego w nim pobytu, ale potem co raz dowia
dujemy się, co przydarzyło mu się w aktualnym miejscu 
jego pracy. Zaś pomiędzy teraźniejszością a tak niedawną 
przeszłością dzieje się jeszcze opowieść o tym, jak to boha
ter chłopcem będąc przeżywał niemiecką okupację w tym 
mieście. Teraźniejszość splata się tu z przeszłością, dawne 
zdarzenia wyjaśniają obecne i vice versa. Natomiast przy
dawane do okupacyjnej treści „Dialogi z księgi demonów", 
nie tylko tłumaczą poczynania Niemców w miasteczku, ale 
skutecznie dokumentują, tłumaczą i uwyraźniają historycz
ną warstwę powieści. 

Na wydarzenia z epoki gomółkowskiej nie znajdujemy 
tu takich dowodów, ponieważ znane są one odbiorcy z au
topsji. Któż bowiem z czterdziestoletnich i starszych czy
telników by nie pamiętał chociażby jednego z partyjnych 
zebrań, od którego wątek powieści z cyfrą „3" się rozpo
czyna, i w ogóle aury tamtego ustroju. Każdy też miał za
pewne okazję poznać w swej pracy taką postać, jak perso
nalny Leonowicz, którego wścibskość i nadgorliwość była 
wtenczas wielce niebezpieczna. Także imieninowe kolacje 
i libacje kolesiów nie powinny być nam obce, nie mówiąc 
już o ich pikantnej oprawie. Jako że Michał znany był z nie
bezpiecznego poczucia uczciwości, więc zaproszono go któ
regoś wieczoru na takie imieniny, by skłonić do porzucenia 
myśli o uczciwym przydziale mieszkań. Tam poznał właśnie 
tę dziewczynę, która będzie budziła przez jakiś czas nasze 
podejrzenia. Bowiem Michałowi wrodzona uczciwość nie 
pozwoli nawet pomyśleć, że spotkanie mogło być wyreży
serowane. Dopiero później zastanowi go, dlaczego ta kole
żanka sekretarki szefa tyle o nim wie. Gdy jednak okaże się, 
że brat Wali jest młodzieżowym działaczem i ma kontakty 
z sekretarzem partyjnego komitetu, przestanie się niepoko
ić. Chociaż nam pewien cień nieufności pozostanie, bo były 
to rzeczywiście niepewne czasy. Michał uwierzy dziewczy
nie i kiedy ta wspomni o niewyjaśnionej w jego życiorysie 
śmierci ojca, odkryje bez jakiegokolwiek skrępowania cel 
swojej podróży. I tak zostanie spełniona nie tylko kobieca 
ciekawość Wali, ale i odbiorca pozna faktyczną przyczynę 
„powrotu do miejsc pamiętanych". 

Bo jeżeli Michał wiedział, że jego ojciec został wywie
ziony przez Rosjan na wschód i tam zmarł w obozie pracy, 
to chciałby jeszcze poznać nazwisko tego, kto mu się do tej 
tragedii przysłużył. Kiedy w znalezionym wśród rodzinnych 
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pamiątek liście o śmierci ojca znalazł w post scriptum infor
mację, że odpowiedzialnym za tę tragedię był niejaki Grab-
czak, zdecydował się wyjechać. Ale o tym, że Michał znał 
to nazwisko zanim przybył do miasteczka, dowiadujemy się 
dopiero z ostatnich kart powieści. Kiedy więc wspomni mu 
0 Grabczaku spotkany przypadkowo w tamtejszej restaura
cji kolega, będzie mógł tylko się upewnić, że to ojciec Ani. 
Jaką rozpętało to w nim burzę uczuć, jakiej musiał doznać 
psychodramy, nie dowiemy się jednak za wiele, ani z dialo
gów, ani z narracji. Zostanie to podobnie subtelnie podane, 
jak sprawa tejże miłości, opowiadanej tutaj od chwili pierw
szego spotkania do rozstania. Michał bowiem zdecyduje się 
wyznać wszystko Ani w ostatnią noc przed swoim odjazdem, 
co wielce naturalnie zamknie akcję kompozycyjną klamrą. 

Nie jest to jednak koniec, a przynajmniej nie tak kończy 
się lekturę tej powieści. Nie można bowiem spodziewać się 
ciszy, kiedy obudziło się demona wyobraźni. Na to najważ
niejsze pytanie, dlaczego Grabczak tak uczynił, znajdujemy 
wkrótce w powieści odpowiedź. Winna była nie tylko jego 
partyjna nadgorliwość, ale także niewiedza o mieszkańcach 
Pomorza, germanizowanych niegdyś przez pruskiego zabor
cę, a podczas okupacji uważanych przez okupanta i potem 
ludzi z Polski, takich jak Grabczak i wielu mu podobnych, 
za Niemców. O tym jednak poprzednia władza nie chcia
ła wiedzieć. Chociaż tak naprawdę zaczęło się to już przed 
wojną, bo w 1920 roku, na Pomorze przyjeżdżali ludzie 
z centralnej Polski, by repolonizować te tereny. Pomorzan 
uczyli Polski ci, którzy w latach zaboru byli bardziej zru
syfikowani niż tutejszych mieszkańców zdołano zgermanizo-
wać. Gdy więc Ania dopowie, że kiedy skończyła się wojna, 
Dla wielu z nich dzieje ojczyzny zaczynały się w roku 1944, 
w Chełmie Lubelskim, cała prawda będzie jej już wiadoma. 
Stanie się to jednak dla niej tym bardziej bolesne, że poznała 
już wcześniej od Michała prawdę o swoim ojcu. 

Inną kwestią godną uwagi jest piętrowa kompozycja tej 
powieści, kompozycja tworząca kształt odwróconej pirami
dy. Dzieje się tak za sprawą retrospekcji, dziejącej się na 
piętrze wspomnień bohatera z najbliższej mu rzeczywisto
ści i sięgającej od chwil dalszych do niedawnych, bo tych 
sprzed kilku dni, oraz na niższym piętrze z czasów okupacji, 
które od najdawniejszych się poczynają. Oczywiście tych 
ostatnich jest tutaj najwięcej, jako że to one tłumaczą głów
ny problem powieści. W tym miejscu zda się, jakby dzieciń
stwo Michała budziło pewne skojarzenia z sytuacją bohatera 
Guntera Grassa, i to nie tylko z racji atrybutów - wiatraczka 
przypominającego ów blaszany bębenek Oskara - ale także 
ze względu na wiedzę o wszystkim, co czynią starsi, i na 
psychiczną dojrzałość bohatera. Chłopiec wiele widzi i sły
szy, lecz rozumie, że nie wolno o tym nikomu powiedzieć. 

1 ojciec o tym wie, dlatego traktuje go jak dorosłego. Nie 
przypadkiem zresztą co raz słyszymy tutaj pierwsze słowa 
tegoż wierszyka: „Kto ty jesteś?" Potem to wszystko przyda 
się chłopcu podczas owej przygody z Hansem, kiedy to nie 
zdradzi kolegów, a nabyta w dzieciństwie prawość okaże się 
tak konieczne w powojennej rzeczywistości. 

Że komunizm przy okazji trójakcyjności tej powieści ko
jarzy się tu samowolnie z faszyzmem, jest sprawą zupełnie 
naturalną, podobnie naturalną jak to, że z Niemcami i potem 
z Rosjanami przybywają do miasteczka fanatycy nowej wła
dzy, jak chociażby ów Tetzman czy Grabczak. Nie trzeba 
się jednak nad tym dłużej zatrzymywać, bo to nic nowego. 
Warto natomiast w retrospektywnej powieści więcej uwagi 
poświęcić detalom, które często inicjują i ożywiają akcję. 
Tutaj od nieszczęsnego życiorysu wszystko się rozpoczyna, 
a pozornie kończy na owym liście z lagru, który chociaż zo
stanie przypomniany w finale, to był znany już bohaterowi 

przed podróżą do miasteczka. Można też zastanowić nad rze
czywistym i pozornym znaczeniem gry w szachy, w się któ
re to nieraz w okupacyjne wieczory grywał ojciec Michała 
z bahnschutzem Schumanem, a potem ich partię zaproponu
je Michałowi Ania. Jeżeli niegdyś wspomagały one konspi
racyjne działanie, to teraz mają posłużyć wywiedzeniu się 
przez dziewczynę, kim jest nieznajomy i jaki cel jego wizyty 
w miasteczku. W tym jednak przypadku ta rozgrywka dla 
dobra akcji nie może skończyć się jej sukcesem. Warto też 
pamiętać o muzyce, która co raz wybrzmiewa z kart powieści, 
tej muzyce pamiętanej tak dobrze przez Michasia z czasów 
okupacji. Bo nie tylko Kutzner grał wtenczas na skrzypcach, 
ale i ojciec naszego bohatera grał dobrze na trąbce i kornecie 
/stad propozycja Niemca, aby zapisał się do orkiestry SA/. 
Natomiast z radia płynęły wojskowe marsze /u Kutznera tak
że płyta z „Kameradenmarsch'7, piosenki i nie przypadkiem 
muzyka Wagnera. Podczas pasterki chłopiec wsłuchiwał się 
w patriotyczne słowa ostatniej zwrotki kolędy Karpińskiego 
„Bóg się rodzi", u Niemca tymczasem usłyszy znaną kolędę 
„Die stile Nacht, heilige Nacht". A kiedy Michał będzie już 
dorosły, z radia zabrzmi VII symfonia Mahlera. Nie będzie to 
jednak tak pomorskie, jak ów obraz z Aniołem Stróżem prze
prowadzającym dziecko przez kładkę. Bo jeżeli akcja tej po
wieści dzieje się na Pomorzu, to takich właśnie detali też było 
trzeba, aby nie zatraciła się jej prawda i autentyzm - prawda 
minionego czasu z wpisaną w nim tragedią ludzi tej ziemi. 
Bo jest to powieść o tym, co nie każdemu w Polsce było i jest 
znane, lecz powinno być wiadome, aby się nie powtórzyło. 

A teraz o „Cierpkim smaku rajskiego jabłka". Jak już tu 
powiedziano, powieść tę spotkał podobny los, jak poprzed
nią, kiedy to z obawy przed wszechmocną wtenczas cenzurą, 
przed której skutkami udało mi się ją uchronić, najpierw nie 
mogła się ukazać. Ponieważ wtenczas znałem ją z maszyno
pisu, natomiast teraz już jako książkę, dobrze byłoby wie
dzieć, jak została po latach przez autora przeredagowana, ale 
to zostawmy sobie na inny czas. Jak jednak zapewnił mnie 
pisarz, zasadnicze kwestie pozostały, retuszu dokonano tyl
ko w sprawach drugorzędnych. 

Jesienną porą na maleńkiej stacyjce w pewnej kociew
skiej wsi12 wysiada młody mężczyzna. Jeszcze nie wiemy, 
kim jest i po co tutaj przyjechał, lecz on zna doskonale tę 
okolicę. To jakby jego strony, wszak od lat spędza tu urlop. 
Teraz musi przejść jeszcze kilka kilometrów, by dostać się 
do swego wczasowiska. Corocznie odpoczywa w domu 
swego przyjaciela, który właśnie wtenczas wyjeżdża z żoną 
na wczasy. Tym razem Paweł ma szczęście - na szosie udaje 
mu się zatrzymać, prowadzony przez piękną kobietę, samo
chód - i tak, zanim minie jedna z ostatnich jesiennych burz, 
w miłym towarzystwie trafia do celu swej wędrówki. Gdyby 
to zdarzenie, które jest udanym zawiązaniem akcji, pozosta
wić własnemu biegowi, mielibyśmy jeszcze jeden romans, 
jeszcze jedną powieść o miłości dwojga spotykających się 
przypadkiem ludzi. Tu dzieje się inaczej. Bo chociaż on 
i ona wkrótce spotkają się znowuż, a przy tym szczęśliwym 
dla obojga zbiegiem okoliczności uda im się wspólnie za
mieszkać, to z chwilą przypadkowo wysłuchanego przez 
Pawła nagrania, przywiezionego przez piękną i pociągają
cą go swymi wdziękami dziennikarkę Polskiego Radia, co 
autor zdradza subtelną acz konsekwentną narracją, powieść 
nabierze nowych walorów. 

Fragment tworzonej przez Janinę audycji, gdy ta bierze 
akurat kąpiel, zapowiada nowy niż można lub chciałoby się 
przewidzieć wątek powieści. Odtąd następuje szereg perype
tii inicjowanych i kreowanych przez tę, która zdawała się być 
tylko przygodną towarzyszką autostopowej podróży. Odtąd 
ich role się zmieniają i teraz ona okazuje się wiodącą po-
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stacią, chociaż to za jego sprawą i pomimo wszystko wokół 
niego będzie działa się akcja tej powieści. I to właśnie wten
czas, kiedy zechcą sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
ta audycja nie zyskała aprobaty i pozwolenia na emisję. 

Z powieści zapowiadającej romans wyłania się teraz 
utwór o treści wojennej, bowiem bohaterów zainteresuje 
działalność Gryfa Pomorskiego, a zarazem o charakterze 
politycznym, kiedy dziewczyna dowie się o tragedii, jaką 
przeżył Paweł w grudniu 1970 roku. Czas wojny, splatający 
się z niedawną przeszłością, a pamiętając o zaistnieniu tej 
powieści, to tak naprawdę ze współczesnością, kojarzącą się 
w pewnym miejscu tej powieści także ze stanem wojennym, 
co uznałem wtenczas za niebezpieczne, bo mogła to wyko
rzystać cenzura, czyniło i czyni głównie z okazji „Gryfa..." 
ten utwór wieloznacznym i stale aktualnym. To m.in. spra
wia, że czyta się tę powieść z narastającym zainteresowa
niem, co dowodzi dojrzałości pisarskiej autora i umiejętnego 
podawania i miksowania wątków - miłosnego, historyczne
go i politycznego. Mamy tu doskonale wyważone proporcje 
między wątkiem miłosnym i treściami z dalszej i bliższej 
przeszłości. A przy tym arkadia jakby kaszubskich Zaborów 
czy też kociewsko-kaszubskiego pogranicza dodaje temu 
wszystkiemu uroku i tajemniczego piękna. 

Podobnie jak w wydanej w 1999 roku powieści „Po
wrót do miejsc pamiętanych" mamy tu umiejętnie supłaną 
literacką fikcję z historyczną prawdą, czyli z dokumental
ną audycją Janiny o Gryfie Pomorskim i wspomnieniami 
uczestników i świadków tamtych okupacyjnych wyda
rzeń, co daje ciekawe efekty artystyczne. Pawłowi trzeba 
było poznać zainteresowania Janiny i jej kłopoty z audycją 
o tej organizacji, aby zająć się rekonstrukcją okupacyjnych 
zmagań Kaszubów i w ogóle ludności Pomorza z Niemca
mi. Wspólnie więc będą wędrować i nagrywać wysupłane 
z pamięci okolicznych mieszkańców relacje o tamtych cza
sach. Oczywiście nie każdy będzie chciał dzielić się swymi 
wspomnieniami. I tutaj budzi się taka myśl, że nie zawsze 
najlepiej pamięta się te chwile, które po latach okazują się 
najważniejsze. A potem następna, jak to nieraz tylko pewien 
okruch z pamiętanych zdarzeń może wywołać niczym świa
tło skupione w soczewce tyle prawdy. Wszak w pamięci nie 
odbija się niczym w zwierciadle rzeczywistość, a jeżeli już 
jest ona u kogoś doskonała, to najczęściej będzie jej obraz 
bezkrytyczny, ale nie wybiórczy. 

Pomiędzy te wędrówki i wywiady wplata jeszcze autor, 
podaną w onirycznej konwencji i słusznie wywołaną sko
jarzeniem ze światłem lampy, opowieść Pawła, jak to trafił 
do szpitala po grudniowej demonstracji, jak zmieniono tam 
jego kartę na poturbowanego podczas wypadku, a wreszcie 
jak zakochał się w Natalii, która jako pielęgniarka nim się 
opiekowała. Tworzy to nowy wątek, który meandrując w tej 
powieści tym lepiej przypomina oniryczne marzenia i maja
ki chorego, bogacąc skutecznie psychodramę bohatera. 

Tyle o ideowej treści tego utworu, a teraz może o tym, 
że gdyby nie tak bardzo zakamuflowane miejsce akcji, być 
może kaszubszczyzny lub kociewskiej gwary byłoby tu wię
cej, podobnie jak i nazwiska na konkretną okolicę swoim 
brzmieniem lepiej by wskazywały. W przypadku gwary trze
ba jednak pamiętać o realiach tamtej sytuacji, kiedy to tylko 
niektórzy mieli odwagę rozmawiać po kaszubsku czy kociew-
sku, i to jeszcze z obcymi. Chociaż, jak na ówczesne czasy 
z tą gwarową indywidualizacją języka nie jest jeszcze tak źle. 
Natomiast nazwiska, być może dlatego, nie brzmią tutaj tak 
swojsko, aby to wszystko nie było zbyt lokalne i regionalne. 

Warto też pamiętać, że w tej powieści wątek miłosny tak 
wplata się w jesienny czas i pejzaż, że jego aura czyni się 
wielce subtelna i umie pobudzić wyobraźnię odbiorcy, i to 

jeszcze przy muzyce poważnej w tle. Ponadto to kojarzenie li
terackiej prozy ze scenariuszem radiowej audycji z dramatem 
ma wiele wspólnego. Landowski dużo wie o historii Kaszub, 
Kociewia i Pomorza i przeżyciach mieszkańców tego regio
ny podczas ostatniej wojny, czego przykładem jest chociażby 
sprawa „Dziewięciu z nieba". Rzeczywisty i słusznie ostroż
ny jest jego dyskurs o Gryfie Pomorskim, o którym prawda 
jeszcze do obecnych czasów nie została zupełnie rozwikłana. 
Wręcz mityczny jest finał powieści, budzący podczas rozstania 
Pawła z Janiną skojarzenie z Orfeuszem i Eurydyką, za którą 
gdyby się nie obejrzał, to może by ją jeszcze ujrzał. Z innych 
kwestii artystycznych warto się przyjrzeć takim atrybutom, 
kreowanym umyślnie czy też bezwiednie na ciekawe symbo
le jak chociażby ten latawiec czy wreszcie to rajskie jabłko 
i ta dzika jabłoń. Bowiem tytuł powieści tak przystaje do treści 
utworu, jak jego metaforyczny finał, w którym można nadto 
rozpoznać aluzję nie tylko do tamtych, ale i obecnych czasów, 
które z rajem nie miały i nadal nie mają nic wspólnego: 

Ugryzł ponownie. Cierpkawy posmak powoli ustępował. 
Już tak bardzo nie drażnił, po prostu był surowy. Gorzkawo-
kwaśny smak stawał się znośny, można się było do niego przy
zwyczaić. Zagadkowy smak z rajskiego drzewa, z licznymi sil
nie rozgałęzionymi konarami, wyrastającymi z pokręconego 
pnia. Takie to były owoce na ciernistych gałęziach. 

Tyle w tym miejscu o powieściach Romana Landow
skiego, chociaż tak naprawdę ich sprawa nie jest zamknięta, 
jeżeli nie wszystkie zostały wydane. Wszak chciałoby się 
poznać jeszcze tę piątą. Mając jednak już cztery, można po
wiedzieć, co w nich zwraca szczególnie uwagę. Aby się nie 
powtarzać, nie będzie to wskazanie wszystkiego, ale tego 
najbardziej widocznego. 

Roman Landowski był poetą i to widoczne jest w każ
dym jego prozatorskim utworze. I to przede wszystkim 
w prezentacji literackiej przestrzeni, kiedy przychodzi pora 
na opowiadanie pejzaży. Musiał też miłować muzykę po
ważną, bo tej jest również wiele. Poezja też jego prozie to
warzyszyła zawsze, czego najlepiej dowodzą te „Okruchy 
liryczne" pisane przez całe życie. 

Przede wszystkim pisał powieści współczesne, a tylko 
jedną nazwiemy historyczną. Chociaż w pozostałych jawiły 
się zawsze treści z minionych czasów, tak i w tej można by 
znaleźć odniesienia do współczesności. Bowiem Landowski, 
niczym ten niespokojny duch, na jednym miejscu usiedzieć 
nie umiał. Dlatego nie ulegał też nakazom partyjnej władzy, 
mówiąc nieraz odważnie o tym, czego nie chciałaby słyszeć. 
Ponosił więc za to konsekwencje. Bo chociaż wszystkie po
wieści powstawały w socjalistycznym czasie, to tylko dwie 
mogły się wtenczas ukazać. 

Niespokojny duch autora przekładał się na kompozycje 
jego tekstów. Wiele w nich wątków i motywów, ale chociaż 
splatających się na różne sposoby, to nigdy nie pogmatwa
nych i znajdujących w finale rozwiązanie. Czyta się więc 
te powieści z zainteresowaniem, większym tym bardziej, że 
wątki ich są często sensacyjne, a rozwiązania w iście de
tektywistycznym stylu. Zaś romantycznej aury przydaje im 
zawsze miłość, która pozwala nieraz odczuć swój subtelny 
erotyzm. Ponieważ wszystko podaje tu Landowski z dosko
nałym wyczuciem chwili i sprawy, więc powieści mogą mieć 
jeszcze długo swoich czytelników. Ich problematyka jest bo
wiem taka, że nie tak szybko przestanie być aktualną. 

Przypisy: 
Pierwotnie wszystko wskazywało na wieś kaszubską - Karsin lub 
Wiele i tak zapisałem w wydawniczej recenzji, z której dano frag
ment na ostatniej stronie okładki tej powieści, lecz ostatecznie pi
sarz zdecydował się na wieś kociewską. Może uczynił tak z racji 
Gryfa Pomorskiego, do którego nie tylko Kaszubi należeli. 
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PATRYCJA HAMERSKA 

Dorsze, orły i leming 
Wieczór literacki z Andrzejem Grzybem 

16 stycznia tego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Staro
gardzie Gd. miał miejsce wieczór literacki z Andrzejem Grzybem - kociewskim pisarzem, poetą 
i senatorem RP. Spotkanie poprowadził prof. Tadeusz Kubiszewski. Rozpoczął spotkanie od na
wiązania do czterech ostatnich książek Andrzeja Grzyba, a właściwie przede wszystkim do tej 
ostatniej pt. „Dorsze, orły i leming" z 2008 roku. 

siążki te są czymś zupełnie nowym w twórczości 
Andrzeja Grzyba. Można je nazwać „tetralogią 
północną". Są to bowiem dzienniki wypraw au

tora, które odbył w dość licznym towarzystwie na Północ. 
Pierwsza wyprawa (na Alaskę) miała miejsce w 2004 roku, 
a potem w latach 2005-2008 były kolejne trzy wyprawy do 
Norwegii. To wyprawy „ na ryby ", ale były one jednocześnie 
spotkaniem z zupełnie innym światem, z inną przyrodą. 

Proszę o przedstawienie genezy Pańskich podróży i czy 
dzienniki podróży nie są jakimś przełomem w twórczości? 

Jestem człowiekiem miejsca, takim, który właściwie nie 
myśli, nie pragnie wyjrzeć za opłotki, chociaż próbuje zro
zumieć nie tylko świat okoliczny, ale świat cały i oczywiście 
próbuje się z tym światem jakoś zmierzyć. Okazało się, że 
pewnie tak jak w każdym z nas, było we mnie tyle cieka
wości świata, żeby zdecydować się na podróże. W dawnych 
czasach nigdy nie wystąpiłem o paszport, nie czułem po
trzeby zaglądania za wzgórze, zaglądania za las, tam gdzieś 
daleko. Ta ciekawość była we mnie jakoś wygaszona, nie
obecna nawet. 

Nadszedł jednak czas, w sporej części z powodu przyja
ciół, że nagle w gronie bliskich osób odważyłem się wyjrzeć 
w świat i to od razu dosyć daleko. A kiedy już w ten świat 
ruszyłem, to nie wyobrażałem sobie, żeby tego nie zapisać, 
nie spróbować przekazać relacji z tych podróży, bo przecież 
my wpierw tę swoją ciekawość wieziemy z sobą, a potem 
ubogaceni o nową drogę, nowe krajobrazy i nowych ludzi, 
zaspokajamy głód ciekawości i podróż staje się częścią nas, 
częścią naszego życiowego doświadczenia. Z całą pewno
ścią to moje podróżowanie jest dla mnie odmianą, być może 
przełomem, czymś nowym. 

Gdyby ktoś mnie zapytał 20 lat temu, czy napiszę kiedy
kolwiek książkę z podróży, to pewnie zbyłbym to pytanie, 
zdziwionym milczeniem lub krótkim „nie". Nie wyobraził
bym sobie, że mogę wyruszyć w podróż na Alaskę, czy też 
kilka razy w podróż do dalekiej Norwegii, co roku, dalej. 

Jest to też pewna odmiana, jeśli chodzi o sposób pisania. 
Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł czytelnika prze
konać, co do tego, że ten sposób też podlega przemianie, bo 
formuła diariusza, dziennika już się chyba wyczerpała, więc 

następna relacja z podróży będzie musiała przybrać inną for
mę. Nie potrafię jeszcze jednak jej określić, nazwać. 

Opisane przeze mnie podróże, to podróże nie tylko 
w przestrzeni, ale i w czasie. Wieziemy z sobą nie tylko 
swoje doświadczenie życiowe, ale również wiedzę o historii, 
przyrodzie, społeczeństwie i chcąc, nie chcąc, zmieniamy 
w trakcie podróży ten obraz tkwiący w nas, zmieniamy przez 
wprowadzanie korekty do swojego wyobrażenia o świecie. 
Korekty, która wynika z przekraczania kolejnych gór, ko
lejnych rzek, kolejnych mórz. Mamy przecież w sobie nie 
tylko literackie relacje z podróży, z którymi się zetknęliśmy. 
Pamiętamy Fiedlera czy Londona. 

Jestem z wykształcenia filologiem, a więc tych relacji 
z podróży naprawdę dużo i to różnych w mojej pamię
ci tkwi, więc tych odniesień było wiele. Często myślałem 
o sposobie podróżowania, czy o sposobie pisania o podróży 
Andrzeja Bobkowskiego, mało znanego, ale znakomitego 
pisarza. No, oczywiście nie sposób pominąć współczesnych 
pisarzy, choćby Kapuścińskiego, którzy też się zajmowali 
podróżowaniem po świecie. Ale jakichkolwiek odniesień 
nie szukalibyśmy, zawsze jesteśmy przecież sobą. To nasze 
doświadczenia są tak naprawdę konfrontowane, nie nasza 
wiedza o podróżach innych. To my nagle stajemy przed 
wzgórzem i staramy się wspiąć na nie, żeby zajrzeć, co też 
jest w dolinie, która jest za wzgórzem. Ciekawość w ogóle 
jest jednym z motorów życia człowieka. Zawsze jesteśmy 
czegoś ciekawi. Sądziłem, że ciekaw jestem tylko najdalej 
tego, co za opłotkami. Okazało się to nieprawdą. Rozbudziła 
się we mnie ciekawość krajów o wiele dalszych. 

Jaką technikę pisania Pan wybiera? Czy robi Pan notat
ki bezpośrednio? Czy po powrocie? 

Dosyć wiernie relacjonuję swoją podróż, żeby to mogło 
być w ogóle możliwe, muszę robić notatki w trakcie po
dróży. Kiedy już jestem gdzieś daleko, to w wolnej chwi
li, najczęściej dwa razy dziennie robię rodzaj konspektu 
i potem ten konspekt rozbudowuję do właściwej formy. 
Nie są to jednak długie konspekty. Niekiedy jest to kilka 
zdań albo też nazwa miejscowości, jakieś zdanie zasłysza
ne podczas podróży, które potem służy do zbudowania re
lacji z całego dnia. 
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Chciałbym zaznaczyć, że ta wyprawa na ryby, o której 
w czterech tomach pisze pan Andrzej, to jest już wyprawa 
bardzo nowoczesna, jak przystało na XXI wiek. Można było 
się tam doczytać, że uczestnicy tej wyprawy posługiwali 
się echosondą, mieli atlas. Łowili także ryby, których jesz
cze nigdy nie widzieli. Szukali ich w zabranym przez siebie 
atlasie. Wiemy, że jest nawet dosyć znacząca literatura, któ
ra nawiązuje do wędkarstwa, przy czym okazuje się, że pi
sząc o łowieniu ryb, można napisać teksty bardzo głębokie, 
o wielkim, filozoficznym przesłaniu. Mamy przecież Korne
la Filipowicza, znakomitego autora, znamy także słynnego, 
czeskiego pisarza Pavła. „ Śmierć pięknych saren ", to jest 
w znacznym stopniu opowieść o rybach. 

A więc jak to jest? Chcielibyśmy usłyszeć od fachowca 
łowiącego ryby od wczesnego dzieciństwa. Co tu jest naj
istotniejsze? Co daje taką perspektywę literacką czy filozo

ficzną nawet? Czym tak naprawdę jest pojęcie czekania na 
rybę i pojęcie wielkiej ryby? 

W każdym z nas tkwi choćby odrobina przedwiecznego 
myśliwego, człowieka, który musi wyjść i przynieść coś, co 
rodzinę wybawi z głodu? W każdym z nas to jest zawarte. 
Jest to archetyp, który przechowujemy w sobie, na co dzień 
sobie tego nie uświadamiając. 

Przejdę teraz do sytuacji małej wsi nad rzeką - Złego 
Mięsa, gdzie dawniej było tak, że jeśli łąka lub pole docho
dziło do rzeki, to do połowy toni gospodarz miał prawo po
bierania pożytków, również z wody, a ponadto byłoby bar
dzo dziwne, gdyby ten człowiek nie potrafił wyjąć z wody 
tego, co w niej żyje, co może być częścią domowego jadła. 

Każdy gospodarz posiadał odpowiedni sprzęt. Nie wy
glądał on tak nowocześnie jak dzisiaj. Dzisiaj część tego 
sprzętu, którym posługiwał się dawniej człowiek nad rzeką 
Wdą, ale też nad Wierzycą, jest sprzętem zakazanym. Przy
kładem mogą być ościenie, które były kiedyś używane na 
Kociewiu, dzisiaj uznawane za narzędzia barbarzyńskie, 
których stosować nie wolno. 

A kłomki? 
Dzisiaj nawet to słowo jest dziwne, a to było urządzenie 

podobne do podrywki czy podbieraka. Człowiek, który żył 
i mieszkał nad rzeką, wchodził z kłomką do rzeki i potrafił 
przy jej pomocy wyłowić małe i duże ryby... Posiadł tę 
wiedzę od dziadka i ojca. Niektórzy mawiali, że z mlekiem 
matki po prostu wyssał umiejętność łowienia ryb w rzece, 
a niektórzy potrafili złowić rybę nawet gołą ręką między 
korzeniami. 

To, o co spytał Pan Profesor, to jest z kolei wędkarstwo, 
którego tradycja sięga XIX wieku, a może nawet jest wcze
śniejsze. Wujowie i ojciec nauczyli mnie posługiwania się 
sprzętem wędkarskim, który pod koniec lat pięćdziesiątych 
i na początku sześćdziesiątych XX wieku był używany. Ko
łowrotki były bardzo prymitywne, kije też były bardzo pier
wotne, nie z bambusa, a z leszczyny i jałowca, ale ponieważ 
ryb było chyba jednak więcej, więc takie łowienie było na
prawdę skuteczne. 

Kto by dzisiaj wpadł na pomysł, że można szczupaki 
łowić najprostszą formą spinningu, czyli poprzez nawinięcie 
żyłki na butelkę, przyczepienia kawałka blachy metalowej 
z kotwiczką? Z tej butelki można rzucić równie dobrze jak 
ze współczesnego spinningu, tylko trzeba to umieć. 

We wspominanych przeze mnie czasach nie było już 
istotą złowić jak najwięcej, ale złowić piękną, dużą rybę. 
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Zmierzyć się z dużą rybą, stoczyć z nią walkę i wygrać. Któż 
nie zna „Starego człowieka i morza" Hemingwaya. 

Łowić ryby nauczył mnie mój ojciec. W życiu bywa 
tak, że ojciec, biorąc syna na ryby, czeka na ten moment, 
kiedy syn złowi naprawdę piękną sztukę, nie pomaga mu, 
tylko czeka, aż żółtodziób poradzi sobie sam z wyciągnię
ciem ryby i wówczas z wyczynu syna jest dumny. Kiedy syn 
dojrzewa czasu ojca, który dumny był wtedy po raz pierw
szy z syna, przypomina sobie, biorąc na ryby syna, dumę 
i radość z pięknej dużej ryby złowionej samodzielnie. Taką 
sytuację opisałem w wierszu „Zielone świątki". To jest takie 
zamknięte koło. 

Myślę, że w moim przypadku jest tak, że część umie
jętności raczej utraciłem, niż zyskałem, a utraciłem wtedy, 
kiedy oddaliłem się od rzeki i od tego miejsca, gdzie obco
wanie z wodą, z wędkarstwem, z rybą było codziennością. 
Proszę sobie wyobrazić, że we wsi nad rzeką, w kuchni ko
ciewskiej, jadało się częściej w piątek pięknego, różowego 
pstrąga niż śledzia. Mięso pstrąga, który urodził się i urósł 
w rzece, jest delikatnie różowe, nie takie białe, jak u kupione
go w sklepie. Pstrąg musi zjeść małże, komara, jakiegoś sąsia
da i wtedy nabiera to mięso innego koloru, ale też i smaku. 

/ może jeszcze o czekaniu na rybę. Czy łowienie ryb 
kształtuje w człowieku cechę takąjak cierpliwość? 

Bez wątpienia tak. Dotyczy to jednak bardziej łowienia 
w jeziorach, w wodzie stojącej niż w rzece. Tam to czekanie 
jest podstawą, a w rzece to najczęściej czeka się na to, by 
wędkarz-sąsiad odszedł i przestał płoszyć ryby. 

Kiedy siedzi się nad brzegiem jeziora i obserwuje spła-
wik, wtedy jest doskonały czas na refleksję. Chmury pły
ną po niebie, drzewa potakują na wietrze. Więc jakże nie 
podumać nad własną kondycją i nad kondycją całego świa
ta. Spokój i tylko to pięknie poruszające się, żywe jezioro. 
Człowiek jest sam z sobą. Przegląda się w żywym lustrze 
jeziorze. Dokuczają mu tylko komary, które należy czasem 
uśmiercić, ale i one są tu na swoim miejscu. 

A skoro już mówiliśmy o formie dziennika... Myślę, że by
łoby to bardzo ciekawe, gdyby powstał dziennik Senatora. 

Może i tak, z całą pewnością tak, ale jeśli ten dziennik 
miałby powstać, to nie ukaże się tak szybko, ponieważ ja 
nie mam temperamentu polityka. Powtarzanie głupstw mnie 
nie bawi. Powtarzanie sytuacji, które raczej nie są komicz
ne, ale są typowymi głupawkami, też jest mało zabawne. No 
nie wiem, zadanie jest bardzo trudne. Nie wiem, czy kiedy
kolwiek się odważę, poza tym nie jest też w mojej naturze 
zajmowanie się czymś, co w gruncie rzeczy przeważnie jest 
niczym, dorabianiem komuś gęby, czy też między słowami 
doszukiwaniem się tego, czego ktoś nie wypowiedział. Prze
praszam, może coś złego powiedziałem, ale nie ciągnie mnie 
do opisywania tego okrągłego lasu foteli. Praca legislacyjna, 
ta prawdziwa, jest żmudna, mało atrakcyjna. 

Nie wiem, czy Pan domyśla się, dlaczego zadałem ta
kie pytanie? Otóż przeczytałem dwie małe prozy, szczegól
nie jedna jest bardzo dobra. Świetna. Mam tutaj na myśli 
„ Mowę wojującego populisty ", czyli dziennik starosty, ob
serwującego salę, na której dzieją się przykre rzeczy. Proza 
ta jest bardzo złośliwa, a to, co jest charakterystyczne dla 
Pana twórczości, to brak złośliwości. Znając „Jana Konra
da", zastanawiałem się, czy nie można byłoby nadać jakby 
więcej impetu całej akcji, poprzez wprowadzenie bardziej 
brutalnego konfliktu? Nie ma, przynajmniej w tych publi-
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kowanych utworach, złości. Napisał Pan również inny, in
teresujący utwór „Grill u... ". Świetny tekst. Dlaczego nie 
ma więcej tekstów, które miałyby w sobie element pewnej, 
drapieżnej spostrzegawczości, co do naszych bliźnich? 

Widocznie coś, co jest zamontowane wewnątrz, po
wstrzymuje mnie przed pisaniem tego rodzaju tekstów? Na
prawdę mam w sobie chyba dostatecznie dużo czegoś, co 
jest szacunkiem dla ludzi. Wiem, że niekiedy i ja stawiam się 
w sytuacji śmiesznej, ale czy mam odwagę samemu sobie 
dosolić, sobie tak, innym wolę odpuścić. Jeśli solę, to staram 
się zrobić to możliwie delikatnie. Kiedy jednak już dojdzie 
do sytuacji, w której ktoś, czy coś nie daje mi spokoju, wier
ci się we mnie, gotowe eksplodować, to wtedy powstaje taki 
tekst jak „Mowa wojującego populisty", czy „Grill u...". 

Jest jeszcze jedna interesująca proza „Spotkanie", dedy
kowana Annie Boleckiej? Chciałbym zapytać, czy lubi Pan 
pisarzy takich jak Kafka czy Dostojewski, takich różnych od 
pewnych wzorców, które Pan kontynuuje? 

Po pierwsze, widocznie napisałem źle ten tekst, jeżeli 
można sytuację czy ludzi zidentyfikować. Po drugie... Tak. 
Kafka jak najbardziej, niezbyt często, ale sięgam do różnych 
fragmentów, czytam kolejny raz, sprawdzając, czy dobrze 
pamiętam, albo wtedy, gdy jakieś zdarzenie wydaje się żyw
cem z Kafki wyjęte. Dostojewskiego czytam mniej, ale zda
rza mi się po raz któryś przeczytać „Zbrodnię i karę'", aby 
posmakować tej znakomitej prozy. 

A do Gombrowicza to pewnie wcale? 
Dlaczego? Całego, łącznie z pamiętnikami Gombrowi

cza absolutnie całego, choć bywa, że z rezerwą. Wolę Schul
za, chociaż to nie jest łatwe czytanie, ale za to ogromnie 
przyjemne. Zaglądam też do Marąueza czy Qevarda. Bliżej 
mi chyba jednak do Conrada, do którego zaglądam o wiele 
częściej, a ze współczesnych pisarzy, to Bobkowski, Kapu
ściński. U Kapuścińskiego każde powtórne czytanie powo
duje następną, dodatkową refleksję. 

Piszę kolejną powieść, która oczywiście w jakiś sposób 
jest kontynuacją „Jana Konrada". Tym razem bohaterką bę
dzie kobieta. Powieść ta ma trochę inny charakter, znowu dla 
mnie nietypowy. Dotąd mi obcy. Będzie psychologizowała, 
sięgała do doświadczeń tzw. „nowej prozy francuskiej". 

Czyli jednak coś nowego? 
Tak. Wciąż szukam form wypowiedzi, które będą dla 

mnie nowe, ciekawe, „a spróbuj jeszcze tego, sprawdź się 
może w tej formie", tak się sam namawiam, tak się sam pro
wokuję. 

Pana książki mają piękną stronę edytorską, zwłaszcza 
poezja. Jak powstaje Pana poezja, Pana wiersze? Czy ma 
Pan już gotowy projekt książki? 

Kilka lat temu powiedziałem, że nie piszę już poezji. 
Zatem żaden nowy tomik poezji ukazać się już nie może. 
Oświadczyłem, że nie piszę już poezji, że być może jeszcze 
kiedyś ukaże się tomik z tych wierszy wyłuskanych, zapo
mnianych, zagubionych gdzieś w zakamarkach szuflady. Jest 
kilka takich tekstów. Czasami biorę z półki książkę, której 
długo nie brałem do ręki i patrzę, „o jest coś i to nawet chyba 
dobre, dlaczego ja tego nie opublikowałem?". I może takich 
odnalezionych wierszy kilka jeszcze będzie. Natomiast nie 
będzie już wierszy w postaci książki. 

Bardzo staram się, z szacunku dla czytelnika, żeby książ
ka miała jak najlepszą formę, kształt edytorski. Książka to 
przecież rzecz, bierzemy jądo ręki. Dotykając książki, nabie
ramy do niej pewnego stosunku, więc jeśli to jest byle co, to 
i nasz stosunek jest byle jaki do tego, co trzymamy w ręku. 

Z wykształcenia jestem filologiem, specjalistą od książ
ki, więc jakże mógłbym dopuścić do tego, żeby wydano 
książkę, która po prostu będzie brzydka i nieprzyjazna czy
telnikowi? Bywam utrapieniem dla wydawców, a szczegól
nie dla jednego wydawcy (pelplińskiego Bernardinum), po
nieważ pilnuję tego procesu od samego początku do końca. 

Nie kryję, że żal mi, iż nie będzie Pan pisał wierszy. Po
zwolę sobie jednak przeczytać jeden z nich. 

Zrobi mi Pan wielką przyjemność. 
Jest jeden taki utwór, który jest może według Pana czymś 

marginesowym, jeśli chodzi o Pana dorobek poetycki, ale 
wydaje mi się on piękny: 

„ Wzbierało niebo chmurami 
Tężała czerwień dachów i murów ceglanych 

Krople jaskółek w błyskawicach między zaułkami gasły 
Kąpało się miasto w strugach deszczu 
Przeglądało strwożone w sinych, asfaltowych lustrach 

Andrzej Grzyb 
z prof. Tadeuszem 
Kubiszewskim 
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Malały i rosły domy w pożodze burzy 
By po chwili, jak dziecię ukołysane szeptem matki zasnąć 

w ciszy zmierzchu. " 
Moim zdaniem jest to przepiękny wiersz. W tak krótkim 

tekście opisano od początku do końca burzę, która się za
czyna, przechodzi i zanika w ciszy. Jest to naprawdę sztuka 
i szkoda byłoby, gdyby Pan już wierszy nie pisał. Przypo
minam, że kibicowałem Panu i strasznie się cieszyłem, gdy 
„ Twórczość " zamieściła Pana teksty. 

Głos z sali — Pan Senator przecież fotografuje oczami. 
Wszystkie te wiersze i książki, to jest bardzo intymny, ale 
bardzo subtelny i taki wysmakowany fotograficzny zapis 
pewnych zdarzeń. 

Jest tam tak dużo fotografii, że to aż boli, że Pan — ar
tysta i literat — nie powiedział o tej pasji, przecież to trzeba 
powiedzieć. Pan fotografuje. Pana zdjęcia można znaleźć 
w albumach. 

Bardzo dziękuję za miłe dla mnie słowa. Tak, oczywiście 
fotografuję. Po pierwsze, w tym co piszę, może podstawo
wym narzędziem, czy chwytem literackim, którego używam, 
jest obraz. Tak, to prawda. Ja się tego wcale nie wypieram. 
Uważam, że jest to dobra cecha tego, co robię, a nie wada. 
Naturalizm nie jest mi obcy. 

Zawsze żałowałem, że nie potrafię malować. Karierę za
wodową zaczynałem od tego, że byłem instruktorem w gale
rii sztuki. Zajmowałem się wystawami, artystami. Do dzisiaj 
ogromnie mnie pociąga malarstwo. Mam wielu przyjaciół 
wśród mniej lub bardziej znanych artystów malarzy. 

Był wiersz, a teraz nadszedł czas na krótką prozę, którą 
uważam za najwyższe Pana osiągnięcie „Strumień ". 

„Na wysokim brzegu jeziora, porośniętym sosnami, 
pośród strzelistych jałowców, w mroku paprociowego dy
wanu, nagle odkrywasz żywe, wciąż rodzące się spod ka
mienia źródło. 

Niżej, zebrany z kilku stróżek szemrze strumyk. Jeszcze 
niżej, na żwirowym brzegu jeziora strumień między korze
niami olchy, tworząc misterną miniaturę delty kończy swój 
niespełniony żywot. Rzeki płynące później szerokimi koryta
mi rodzą się w takich źródłach, strumieniach. Ta rzeka nie 
narodziła się. Pozostała rzeką wyobraźni. Bez nazwy. Bez 
brzegów, lecz może kiedyś, może właśnie w tej nienarodzo
nej rzece, w jej kryształowej wodzie panny wdzydzanny po 
nocy myją swe długie, złotawe włosy. Zgubiony jest ten, któ
ry usłyszy ich głos. Cale życie zauroczony błąkać się będzie 
nad źródłami, strumyczkami, nad rzekami i jeziorami, aby 
zobaczyć raz jeszcze panny wdzydzanny i usłyszeć podobnie 
słodki śpiew". 

Kiedyś Herbert napisał, że najpiękniejszy jest przedmiot, 
którego nie ma, bo dopiero wtedy wyobraźnia ma pełne pole 
do popisu. Co Pan o tym sądzi? 

Zarówno piszący, jak i czytający, mają własne wyobra
żenie o świecie. To wyobrażenie składa się nie tylko z ob
razów, ale również z pewnej wrażliwości nabytej. Z wiedzy 
i wrażliwości nabytej. Aby uruchomić wyobraźnię u piszą
cego i potem czytającego, trzeba też pewnego wysiłku, trze
ba znaleźć ten ton, ten sposób uchwycenia rzeczywistości, 
czy też nierzeczywistości, jak w tym przypadku. Taki ton, 
który zafrapuje obu - i piszącego, i czytającego. Dziwne są 
mechanizmy naszej wyobraźni. 

Wróćmy do książki, która jest powodem dzisiejsze
go spotkania, do „Dorszy, orłów i leminga". W tej książce 

znajduje się wiele fragmentów, które dotyczą naszej historii, 
historii Polski, ale są w niej także fragmenty, które dotyczą 
historii Europy. Podróżując, nawiązuję do literatury, szcze
gólnie skandynawskich autorów. Niemożliwe jest podró
żowanie przez północną Norwegię bez posiadania wiedzy 
o Norwegii, o Północy, o Wikingach. W książce tej znajdują 
się także nawiązania do mitologii, która jest częścią mitolo
gii nordyckiej, a szerzej - germańskiej. 

Żadna z tych książek nie powstałaby jednak, gdyby nie 
przyjaciele. To są książki napisane tak naprawdę wpierw dla 
przyjaciół, a potem dla pozostałych, innych czytelników. 

Już mamy w planie następną wyprawę, może będzie ko
leina wędkarska, „północna" książka. 

Andrzej Grzyb, Dorsze, orty i leming, Wydawnictwo „Bernardi-
num", Pelplin 2008, form. 12,5 x 20 cm, s. 128, opr. twarda, ii. 

Nakładem pelplińskiego Wydawnictwa „Bernardinum" 
ukazała się kolejna książka Andrzeja Grzyba, o której wspo
minał podczas wyżej opisywanego wieczoru literackiego. 

„Zapiękna. Prozy dawniejsze i nowe". Jest to zbiór krót
kich próz (łącznie 39) o przeżywaniu pomorsko-kociewskiej 
osiadłości, o związkach z przestrzenią, która dla narratora 
i bohaterów jest prawdziwą ojczyzną, miejscem domowym, 
gdzie mieszka ich przeszłość, gdzie toczy się teraźniejszość, 
często bardzo głęboko naznaczona historią. Historią ich 
osobistych doświadczeń i dziejów opowiadanych przez po
przedników w sposób indywidualny, zawsze konkretny. 

Skąd autor zaczerpnął właśnie taki tytuł? Zapiękna - to 
tytuł jednego z utworów, poświęconego zmarłemu kociew-
skiemu twórcy - Zygmuntowi Bukowkiemu. 

Promocja odbyła się 20 czerwca br. w Spółdzielczym 
Domu Kultury w Starogardzie Gd. 



W następnym numerze 
między innymi: 

Dorobek poetycki Romana Landowskiego Edwarda Jakieia 

Dekanat tczewski (CZ. 2) ks. Władysława Szulista 

Laskowice Pomorskie (CZ. 2) Krzysztofa Kowalkowskiego 

Obrona Tczewa Kazimierza Ickiewicza 

Świat, który nie może zaginąć (cz. 2) Andrzeja wędzika 
Z cyklu Pradzieje Kociewia 

Fot. Edward Wędzik 


