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rok 100-lecia powrotu pomorza w granice  
rzeczypospolitej oraz zaślubin polski z bałtykiem

KOLEJ IMPULSEM 
DO ROZWOJU REGIONU



POLECA
najnowsze historie dla najmłodszych!
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przygody czerwonego guzika,  

którego szuka mała Tosia. 
 Czy uda się jej odnaleźć  

ulubiony przedmiot?

Poznaj historię zielonego kotka!
Czy uda się mu znaleźć dom?  

Jakie czekają na niego  
przygody?

książeczki do nabycia na www.kaszubskaksiazka.pl
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JAK KOLEJ  
stała się impulsem  

do rozwoju regionu
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Od redaktora 

Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej „stuknęło” 
pięć lat. Choć czas 
i okoliczności dnia 
dzisiejszego nie skłaniają  
do przesadnej celebracji, 
warto wspomnieć o tej 
rocznicy. Choćby z uwagi 
na fakt, że PKM nie tylko 

zmieniła nawyki mieszkańców w kwestii podróżowania, 
ale wręcz wpłynęła na rozwój metropolii gdańskiej, 
a w pewnym stopniu na rozwój całego regionu. 
Emocjonowaliśmy się budową PKM, odliczaliśmy czas  
do jej uruchomienia, a gdy wystartowała, chętnie 
zaczęliśmy korzystać z jej usług. 15 milionów pasażerów 
w pięć lat to dobry wynik. Choć pandemia korona- 
wirusa w pewnym momencie spowolniła ruch także  
na torach kolejowych, to nic nie zmienia faktu, że PKM 
to jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat, która 
dała impuls do następnych przedsięwzięć, nie tylko 
komunikacyjnych. 

W październikowej „Pomeranii” przedstawiamy 
również relację z warsztatów dla piszących po 
kaszubsku, które organizują wspólnie nasza redakcja 
i Biuro Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Warsztaty, 
odbywające się cyklicznie w różnych miejscach naszego 
województwa, są okazją do spotkania się w gronie osób 
pochodzących z różnych części Kaszub i Pomorza,  
do wymiany doświadczeń i podzielenia się swoimi 
pasjami. Ten czas można także przeznaczyć na 
zapoznanie się z lokalną kulturą i spotkania z osobami, 
które tę kulturę tworzą, często bezinteresownie.   

Sławomir Lewandowski

Koszt prenumeraty rocznej krajowej z bezpłatną 
dostawą do domu: 55 zł. W przypadku prenume-
raty zagranicznej: 150 zł. Podane ceny są cenami 
brutto i uwzględniają 5% VAT.
Aby zamówić roczną prenumeratę, należy:
•  dokonać wpłaty na konto: 

PKO BP S.A. 28 1020 1811 0000 0302 0129 35 13, 

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
ul. Straganiarska 20–23, 80-837 Gdańsk, 
podając imię i nazwisko (lub nazwę jednostki 
zamawiającej) oraz dokładny adres
• złożyć zamówienie w Biurze ZG ZKP,  
tel. 58 300 06 83, 58 301 27 31,  
e-mail: prenumerata@kaszubi.pl.
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Edukacjô

rocznika, na gwës kaszëbskô spòlëzna chùtkò jich 
wcygnie. Dzysô absolwentów kaszëbsczi etnofilologie 
pòtkac jidze m.jin. w szkòłach, w jaczich ùczą kaszëb-
sczégò jãzëka, w  radiowëch stacjach a  w  telewizje, 
gdze prowadzą abò rëchtëją programë ò Kaszëbach, 
a czãsto téż pò kaszëbskù, na binach – jakno artistów 
kabaretowëch abò mùzycznëch, w  institucjach kùl-
turë – robią w nich za animatorów abò menedżerów, 
są téż pòetama, wëdôwcama a miewcama agroturist-
nëch biznesów, mòże jich téż nalezc w handlu òpiar-
tim na kùlturze regionu.

Latosy rok pòkôzôł, jak wôżnô je òtemkłosc ùni-
wersytecczi administracje. Czejbë Gduńsczi Ùniwer-
sytet nie zgòdzył sã nôpierwi na przedłużony nabór, 
a  pòtemù na zwikszenié wielënë przëjãtëch z  25 do 
30 lëdzy, kaszëbskô etnofilologiô bë mia stracony 
pòstãpny rok w bùdowanim kapitału i reklamë, jaką 
dlô czerënkù są jegò absolwence. Bò ùtcëwò rzek-
nąc – chtërna jesz z  ùniwersytecczich „-logiów” 
i „-znawstów” mô tak wiele procent absolwentów ro-
biącëch w wëùczonym na ùczbòwni warkù?

Tatiana Slowi

Jaczé argùmentë wëzwëskac w  ti biôtce – òsoblëwie 
jeżlë wząc pòd ùwôgã nasze kaszëbsczé kómpleksë? 
Nôlepszą barnią bãdze to, co nôbëlni je widzec 
szesc lat pò ùtwòrzenim czerënkù – jegò absolwen-
cë. Pò prôwdze tuwò mómë sã czim pòchwalëc. Od 
2017 rokù, to je òd pierszi òbronë licencjacczi prôcë, 
kaszëbską rësznotã wzmòcniło karno 14 absolwentów 
tegò czerënkù. Dlô niejednëch – tëch, co akademic-
ką spòlëznã a energiã młodëch chcą rechòwac w ta-
belkach – taczi wënik nie mdze snôżi. Wôrt równak 
mierzëc sukces nié lëczbama, a  lëdzama. Òsoblëwie 
tej, czej brëkùjemë pasjonatów, a nié tëch, co szukają 
taczi robòtë, cobë dérowała nié dłëżi niż òd 8 reno do 
4 po pôłnim. 

Tôkle kaszëbsczi etnofilologie z przëcygnienim mi-
nimalny do zrëszeniô czerënkù wielënë kandidatów 
nie są krëjamnotą, towarzëłë téż akademicczi jesenie 
we Gduńskù wnet kòżdégò rokù. Od 2014 – czej etno-
filologiô òsta ùtwòrzonô na Gduńsczim Ùniwersytece 
– kaszëbsczi dzejarze próbòwelë przekònac wëszëznë 
ti ùczbòwnie, że w przëtrôfkù nowégò, a jesz miészëz-
nowégò czerënkù limitë 25 sztëk lëdzy ni mają cwëkù. 
W pierszi rédze dlôte, że lëdzóm bëło drãgò inwesto-
wac czas w czerënk, ò jaczim mało co bëło wiedzec, 
a z dredżi biwało i tak, że lëdze, jaczi zajimelë dalszé 
place na lësce przëjãtëch przegriwelë z  tima, jaczim 
zanôlégało leno na sztatusu sztudérë na Gduńsczim 
Uniwersytece – cobë bez miesące kòrzëstac ze zniż-
ków i zwësków sparłączonëch ze sztudérską legitima-
cją, kò sygnie leno dostac sã na studia i òdebrac ten 
dokùment, w wiele przëtrôfkach taczi człowiek mdze 
wësztrichniony z lëstë sztudérów dopiérze pòd kùńc 
semestru. 

Latos wielëna kandidatów na sztudérów kaszëb-
sczi etnofilologie bëła niemałô – kò papiorë na ten 
czerënk złożëło wnet pół setczi lëdzy (a zaregistro-
wónëch w systemie IRK bëło 69 chãtnëch)! Òstało 
przëjãtëch 30 sztudérów. Westrzód nich są m.jin. 
szkólnô fizyczi, absolwent anglisticzi, sztudérka sléd-
négò rokù turisticzi a  krajoznawstwa, absolwentka 
plasticznégò liceùm, kaszëbsczi maturancë. Wiele 
z tëch lëdzy zaczinającëch latos etnofilologiã jã skùń-
czi – nie je wiedzec. Donëchczasnô statistika tegò 
czerënkù (ale i jinëch na GÙ) je takô, że na gwës nie 
bãdą to wszëtcë. Równak doswiôdczenié slédnëch lat 
pòkazëje, że wiele bë nie bëło absolwentów dónégò 

WÔŻNĖ SĄ ÒSOBĒ, NIĖ  LĒCZBĒ 
„A cëż pò tim jidze robic?, „Do jaczi robòtë pòtemù mòże jic?” abò jesz barżi bezpòstrzéd-
no: „A są z tegò jaczé dëtczi? – to pitania towarzącé wikszoscë hùmanisticznëch czerënków 
na studiach. Òdpòwiescë na nie w pierszi rédze szukają sami pòtencjalny sztudérzë, ale nié 
leno dlô se, ale téż dlôte, cobë swój wëbiér mòglë argùmentowac starszim, wùjóm, cotkóm, 
sąsadóm, a w całoscë mòżlëwé, że i czësto cëzym lëdzóm. Jistné wątplëwòtë tikają sã pierszi 
w Pòlsce filologie jedincznégò ùznónégò w najim kraju regionalnégò jãzëka.

Òdj. z archiwùm Justinë Pòmiersczi
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ÙCZBA KASZĒBSCZĖGÒ, 
zelonô energiô i pòtkania z lĒdzama

Pò spòrtowëch emòcjach karno piszącëch pò 
kaszëbskù rëgnãło do Mòdrzewa, dze je regional-
nô jizba Cezarégò Materka, a  tak pò prôwdze całô 
chëcz – bùdink riglowi kònstrukcji. Dzãka dëtkòwi 
pòmòcë Lokalnégò Rëbaczégò Karna „Pojezierze 
Rybackie” bùdink ùdało sã ùretac, wëremòntowac 
i przeniesc z Nowëch Hëtów w gminie Tëchómie. Do 
kùńca nie je wiedzec, z jaczégò rokù pòchòdzy ta chëcz. 

Òrãdzą do wëjazdu prawie do gminë Tëchómie béł 
m.jin. òrganizowóny w tim czasu w Cémnie kaszëb-
sczi triathlón. Ta rozegracjô òd lat parłãczi spòrto-
wé miónczi z promòcją kaszëbsczi kùlturë. Latos na 
skùtk pandemii bëło mni ùczãstników jak wiedno, 
ale redosc tëch, co delë radã skùńczëc całi tur na 
czôłnach, kòłach i swòjich nogach, nijak sã nie apart-
niła òd ti z ùszłëch lat. 

Wiele pòznónëch môlów i personów, czekawé òbgôdczi, a jesz do te bëlné wiodro...  
12 i 13 séwnika czilenôsce lëteratów, szkólnëch i gazétników brało ùdzél w latosëch  
warkòwniach dlô piszącëch pò kaszëbskù òrganizowónëch przez redakcjã „Pòmeranii” i Bióro 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Tą razã pòjachelë do gminë Tëchómie. W drobnotach 
ò rozmajitëch sprawach zrzeszonëch z tim wëdarzenim dô przeczëtac w pòsobnëch numrach 
„Pòmeranii”, a ju terô rôczimë do przeczëtaniô krótczi relacji i òbezdrzeniô czile òdjimków.

Dark Majkòwsczi gôdô z wójtã Jerzim Lewi Czedrowsczim  
(z lewi). Òdj. S. Lewandowsczi Wołodia Drozd. Òdj. S. Lewandowsczi

Triathlonowé miónczi. Òdj. AM
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Warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëbskù

Szkòlne kaszëbsczégò jãzëka: (òd lewi) Ana Wróbel, Ana 
Swistun i Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch. Òdj. S. Lewandowsczi Chëcz w Mòdrzewie

piszącëch pò kaszëbskù doszlë jesz szkólny kaszëb-
sczégò jãzëka z  rozmajitëch strón, a  téż direktór 
Gminowégò Òstrzódka Kùlturë w Tëchómiu Ludwik 
Szréder. Przédną témą tegò pòtkaniô bëła stojizna 
ùczbë kaszëbiznë w cządze pandemii. Wiele głosów 
tikało sã jiwrów z mniészą jak w ùszłëch latach lëczbą 
chãtnëch do nôùczi, a téż z felënkã môla do prowa-
dzeniô zajmów. Są szkòłë, dze kaszëbsczégò ùczi sã 
dzysdnia w szatniach abò na kòritarzach. Wicy ò ti 
sprawie napisze w  pòsobnym numrze „Pòmeranii” 
Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch. Na zéńdzenié jesmë 
rôczëlë Anã Swistun, jakô ùsadzëła facebookòwé 
karno Szkólny Kaszëbsczégò jãzëka. Òpòwiôda-
ła ò jiwrach, jaczé zgłosziwają ji nôleżnicë ti grëpë. 
Nôczãscy pòwtôrzô sã pëtanié ò òrganizacjã war-
kòwniów dlô dzecy, mòżlëwòtë wanogów i nôùkòwé 
pòmòce. Jednym z wniosków sczerowónëch do naji 
redakcji bëło danié wikszégò bôczeniô na codnio-
wą robòtã szkólnëch. Jesmë zabédowelë plac w kòż-
dim numrze miesãcznika, zarô pò Klëce, na wiadła 
ò szkòłowëch wëdarzeniach. Pierszé tekstë mòżeta 
czëtac ju w tim numrze, a szkólnëch rôczimë do pi-
saniô! 

Òbczas wieczórny òbgôdczi bëła leżnosc do 
wëmianë doswiôdczeniów, pòkôzaniô wszelejaczich 
mùltimediowëch materiałów, jaczé wôrt wëzwëskac 
òbczas ùczbë. Òkróm te Łukôsz Zołtkòwsczi klaro-
wôł, co robic, żebë kaszëbsczé zamkłoscë bëło barżi 
widzec w internece, a Dómnik Lewicczi, chtëren na 
co dzéń robi w Radio Kaszëbë, òpòwiedzôł ò ùsadzo-
nym przez sebie sezonowim radiu Amber FM, jaczé 
je w dzélu prowadzoné pò kaszëbskù.

W  niedzelã 13 séwnika, pò bëlnym frisztëkù, 
ùczãstnicë pòtkaniô pòjachelë jesz do Piôszna, dze 
òbezdrzelë wioskã Gòtów, chlebòwi piec i  wëz-
drzatkòwą wieżã na gbùrstwie Klémãsa Lemana. 

Zéńdzenia dlô piszącëch pò kaszëbskù w  Të-
chómiu bëłë ùdëtkòwioné przez Minysterstwò Bëno-
wëch Sprôw i Administracje.

Dark Majkòwsczi

Wierã jesz z XVIII wiekù. W 1941 rokù bëła òna ùno-
wionô. Jô jã przejimnął, czedë grozëło ji rozebranié. 
Pò rokù bùdowlanëch robòtów ùdało sã tuwò zrobic 
môl przëbôcziwający ò regionalny kùlturze – gôdô 
gwôscëcél. Bënë mòże òbzerac zebróné przez Mater-
ka rozmajité zachë, ruchna, statczi i nôrzãdła, jaczich 
lëdze brëkòwelë w  ùszłëch latach. W  wespółrobòce 
z Gminowim Dodomã Kùlturë w Tëchómiu są tu téż 
òrganizowóné rozmajité rozegracje, jaczé pòkazywa-
ją dôwné żëcé. 

Wôżnym pónktã zéńdzeniów dlô piszącëch pò 
kaszëbskù bëło téż pòtkanié z wójtã Jerzim Lewi Cze-
drowsczim. Szkólny zadôwelë mù pëtania przédno 
ò stojiznã edukacji kaszëbsczégò jãzëka na òbéń-
dze gminë, òsoblëwie ò wielënã ùczniów chãtnëch 
do ùczbë. Wedle wójta w  Tëchómiu i  òkòlim ni 
mómë do ùczinkù ze zmniésziwanim sã lëczbë dze-
cy ùczącëch sã kaszëbsczégò, ale w ùrzãdze ju mëslą  
ò wikszi promòcji kaszëbiznë westrzód ùczniów 
i  jich starszich. Gazétników czekawiłë przédno do-
bëca gminë w  òbrëmim ùdostôwaniô tpzw. zelony 
energii. Tëchómie je tuwò jednym z  pòmòrsczich 
liderów. Fòtowóltajiczné panele, solarë, pómpë ce-
pła i nowòczasné piece na biomasã stałë sã tu dzélã 
krôjmalënkù. Szerzi ò ti sprawie napisze w pòsobny 
„Pòmeranii” Pioter Léssnawa.

Pò zakùńczenim òbgôdczi z  Lewi Czedrow-
sczim ùczãstnicë warkòwniów jachelë na kôrbión-
kã z  mùzykã, malarzã, ikónopisã Wòłodią Drozdã. 
Czëtińcóm „Pòmeranii” je òn ju znóny z  artikla 
Łukasza Zołtkòwsczégò „Pùcëjã nen złoti krziż” (nr 
5/2019). Wòłodia przecygnął do bëtowsczégò krézu 
z  Ùkrajinë w  90. latach XX wiekù. Je m.jin aùtorã 
fresków w kòscele sw. Jerzégò w Bëtowie, dze przed 
wiekama swòje kôzania głosył Szëmón Krofey. Do-
kazë artistë są téż zdobą môłégò kòscoła w Mòdrze-
wie, dze òpòwiôdôł ò krëjamnotach swòjégò warkù 
i żëcégò. 

Òb wieczór 12 séwnika òstała zaplanowónô 
diskùsjô w  Centrum Midzënôrodnëch Pòtkaniów 
w  Tëchómiu. Do karna ùczãstników zéńdzeniô dlô 
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SNIENIĖ Ò SWÒJI RADIOWI STACJI

Òdj. ze zbiérów DL

Dómnik Lewicczi ùsadzył pierszé na Kaszëbach legalné radio bez kòncesji. Zwie sã òno Amber FM. 
Gôdómë z nim ò „piracczich” pòczątkach ti ùdbë, lokalnoscë, kaszëbiznie i kòsztach prowadzeniô. 

Je legalné. Téma taczégò dzejaniô dërch sã pòjôwiô na 
branżowëch internetowëch fòrach. Lëdze nie wierzą 
– jistno jak të – że je mòżlëwé nadôwanié bez kònce-
sji, a to nie je jaż tak drãdżé. Je wiedzec, że brëkòw-
nô je technicznô wiédzô i ùżiwanié certifikòwónégò 
sprzãtu, ale biórokracjô je do przeskòczeniô. Òd 
czasu weńdzeniô Pòlsczi do Eùropejsczi Ùnii zmie-
niłë sã téż telekòmùnikacjowé przepisë. Ùżiwanié 
nadôwającégò sprzãtu miast kòsztowny hòmòlogacji, 
wëmôgô blós tak pòzwóny deklaracji zgòdnoscë. Je 
téż mòżlëwòta prowadzeniô krótczich leżnoscowëch 
emisji. Do nadôwaniô sygnie radiowé pòzwòlenié 
wëdôwóné przez Ùrząd Elektroniczny Kòmùnikacji 
(pòl. Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE) na 30 
dni. I ni mùszi bëc do te kòncesji. 
I rozmiejã, że môsz taczé pòzwòlenié?
Jo. We wnioskù jô napisôł, że chcã stwòrzëc swòje ra-
dio, żebë nadawac msze swiãté z parafialnégò kòsco-
ła w Łebczu. Żebë przedłużëc emisjã, jem wëfùlowôł 
czile wniosków, dzãka czemù czas nadôwaniô do-
szedł razã do czile miesący.
Do kògò czerëjesz swój program?
Na zôczątkù zanôlégało mie przede wszëtczim 
na emisji mszë swiãti z  kòscoła w  mòji wsë. Jem 
pòmëslôł, że jô bë mógł przëszëkòwac cos wicy i  ju 
òbczas pierszégò weekendu dôł jem w  eter lokalné 
infòrmacje i  mùzykã do tuńca wespół ze zwãkòwą 
òprawą Marka Krefta, jaczégò doch znajesz z pòspól-
ny robòtë w  redakcji Radia Kaszëbë. Mëslôł jem 
tej przede wszëtczim ò wiérnëch, co ni mòglë brac 
ùdzélu w  Eùcharistii w  swòjim kòscele na tradicjo-
wi ôrt. Chcôł jem téż, żebë lokalné radio towarzëło 

Kòżdi, chto gôdôł z tobą chòcle rôz, wié, że radio 
je twòją żëcową pasją. Ale òd pasji do ùsadzeniô 
swòji stacji je jesz dalekô droga. Jak sã ùdało zjiscëc 
to twòje wiôldżé snicé?
Je prôwdą, że òd dzecka jô sã interesowôł radiã. Jesz 
przed zaczãcym edukacji w  pierszi klase jem miôł 
swój przenosny, môłi òdbiérnik. To zainteresowanié 
jô przejimnął chëba òd tatka elektronika, chtëren 
nôprzód brôł ùdzél w  zapùszczenim nadajnika Ra-
dia Maryja w  Słëpskù – dze më mieszkelë, a  pózni 
przestrojiwôł nocama stôré òdbiérniczi na zôpadné 
pasma. Téma szerok rozmiónégò radia bëła kòl mie 
doma, òdkądka pamiãtóm. Jednégò dnia, w pòłowie 
90. lat, bawiącë sã òdbiernikã òjca, jô nalôzł sygnał 
stacji, jaczi colemało nie bëło na skalë. Òkôzało sã, 
że to jedna z piracczich stacjów nadôwającëch wnen-
czas w Słëpskù. Młodi lëdze nadôwelë mùzykã, jaczi 
na codzéń nie dało czëc w kòmercjowëch radiowëch 
stacjach. Ùmiejãtnoscë òjca i  pierszi rôz z  „piratã” 
sprawiłë, że jô chcôł miec swòje radio. Zaczãło sã òd 
nadajników skłôdónëch z pòmòcą tatką, ò zasygù czi-
leset métrów. Pózni przëszedł czas na infòrmaticzné 
liceùm i gwôsné piracczé radio, jaczé òbjimało zasygã 
całé miasto. Jesz przed zakùńczenim maturë jô dostôł 
robòtã w Radio Kaszëbë, dze òd wicy jak 14 lat jem 
przédnikã dzélu techniczi, prezentérą i repòrtérą.

Òb zymk 2020 rokù ògłosëlë pandemiã, co 
skùtkòwało midzë jinyma ògrańczenim lëczbë 
wiérnëch w kòscołach. To bëła dobrô leżnosc, żebë 
stwòrzëc swòje legalné radio ò lokalnym zasygù.
Pò twòji òpòwiescë ò piracczich doswiôdczeniach 
mùszã zapëtac, czë tim razã twòje radio je legalné. 
Kò dzejôsz bez kòncesji.
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Technika

nié téż dlô samòrządów, jaczé bë chcałë na taczi ôrt 
wëpromòwac dni miasta abò jiné wëdarzenié.
A jaczi je kòszt prowadzeniô taczi radiowi stacji?
Kòszt radiowégò pòzwòleniô je rechòwóny indiwi-
dualno na spòdlim wielënë mieszkańców w  zasygù 
stacji. W mòjim przëtrôfkù je to kòl 100 zł na mie-
sąc. Do te mùszimë dodac òpłacënczi za sztróm abò 
pachtowanié zemi pòd nadawczą antenã. Jô prowa-
dzã emisjã ze swòjégò masztu na swòjim pòdwòrzim. 
Wôrt téż pamiãtac ò òpłacënkach do ZAIKSu – tuwò 
sëma je negòcjowónô indiwidualno, ale mògã zdra-
dzëc, że je òna szlachòwnô do kòsztu radiowégò 
pòzwòleniô.
Dlôcze jes nazwôł swòje radio Amber FM?
Tu òdpòwiédz je prostô. Mieszkóm kòl sztrasë Bùrsz-
tinowi, tej jem długò sã nad tim nie namiszlôł.
Kùli bëło (i bãdze) kaszëbiznë i kaszëbsczich sprôw 
w Amber FM?
Jô so ùdbôł, że program mdã prowadzëc w  jãzëkù, 
jaczi znóm nôlepi. Wikszosc bëła tej pò pòlskù, ale 
miôł jem starã dodawac téż dzélëczi pò kaszëbskù. 
A  Kaszëbë bëłë w  Amber FM wôżné òd pierszégò 
dnia nadôwaniô. Wikszosc pòdôwónëch przez mie 
infòrmacjów tikała sã regionu. Òd przegłosowaniô 
przez radnëch w  Pùckù ùchwôlënkù ò dëbeltnëch 
pòzwach na drogòwëch tôflach pò rôczbë na roz-
majité wëdarzenia zrzeszoné z Kaszëbama. Nadôwôł 
jem téż mùzykã môlowëch ùtwórców, w  tim Julii 
Szczëpiór – finalistczi Kaszëbsczégò Idola. Nôwôż-
niészô bëła dlô mie lokalnosc.
Na co dzéń robisz w Radio Kaszëbë. Tak pò prôw-
dze më zaczinelë tam robòtã w tim samim czasu. 
Të nie gôdôł wnenczas pò kaszëbskù, a w slédnym 
czasu corôz czãscy czëjã Dómnika Lewicczégò, 
chtëren gôdô na antenie „pò najémù”. Òstóniesz 
kaszëbskòjãzëkòwim prezentérą na dobré?
Móm baro słabą pamiãc do jãzëków. W pòłowie jem 
Kaszëbą, ale doma nie gôdało sã w rodny mòwie. Pò 
tëli latach robòtë przëchòdzy mie to ju równak dosc 
nôtërno. Próbùjã gadac pò kaszëbskù corôz wicy, ale 
ni móm kònkretnégò planu. Czas pòkôże, co z tegò 
wińdze.

Gôdôł Dark Majkòwsczi

mieszkańcóm òbczas domòwëch zajimniãców, 
w ògrodze abò òb drogã na sprawùnczi.
Reakcje słëchińców do ce dochòdzą?
Òkróm transmisjów mszów jô ni miôł planów pro-
wadzeniô programów na żëwò. Jem rëchtowôł aùdi-
cjã w piątk wieczór, żebë òbczas weekendów zajimac 
sã domôcyma òbrzészkama. Takô fòrma dzejaniô 
ùcãżiwô kòntakt ze słëchińcama, ale òkôzało sã, że 
pòpùlarnota lokalny stacji bëła stolemnô. Dochò-
dzëłë do mie wiadła òd mieszkańców Łebcza, że 
gwôscëcelka naji kawiarni chcała wëkùpic òde mie 
reklamã. Fizjoterapeùta, chtëren pò przerwie zrze-
szony z epidemią zôs przëjéżdżôł na zabiedżi do klu-
bù kòl naji strażë, chcôł sã òdwdzãczëc za pòdanié 
na antenie infòrmacji ò jegò pòwroce. Wiém òd szôł-
tësa, jednégò z radnëch i òd sąsôdów, że mòje radio 
bëło słëchóné.
A  jak wëzdrzi reakcjô fachówców z  branżë? 
Dozdrzelë twój projekt?
Jo. Infòrmacjã ò starce òpùblikòwôł branżowi pòrtal 
RadioPolska. Zwòniło do mie tedë wiele drëchów 
z  jinëch radiowëch stacjów, z  całi Pòlsczi. Winszo-
welë mie taczi ùdbë.
Të rzekł, że radio pòwstało przédno dlôte, żebë 
transmitowac mszã z  kòscoła w  Łebczu. Jeżlë za 
rok nie mdze pandemii, to òprzestóniesz nadawac?
Jesz długò przed tim, jak zaczãła sã pandemiô 
kòrónawirusa, jô miôł w głowie ùdbã swòjégò radia 
dlô letników. I  to tak pò prôwdze béł pòczątkòwi 
òrãdz twòrzeniô stacji. Tej, jeżlë za rok nie bãdze ju 
pòszëdła, to wrócã do pierszégò planu.
Kòżdi mòże so stwòrzëc taczé radio? Kò to bë mò-
gło pòmòc w rozkòscérzanim kaszëbiznë nié blós 
na nordze.
Żelë bãdą zjisconé technyczné warënczi i ùdô sã do-
stac pòzwòlenié Ùrzãdu Elektroniczny Kòmùnika-
cji, to nie mdze zôwadów. Wôżnô je téż przëczëna 
nadôwaniô, na przikłôd roczëzna jaczégò bëlné-
gò dzejôrza abò lëterata czë masowô rozegracjô. 
W  pòzwòleniu je mùsz pòdac kònkretny òrãdz. 
Nôwikszą szansã widzã w ùrësznienim radia szlachù-
jącégò za Amber FM w miastach. Tedë, z wëzwëska-
nim dosc niewiôldżi mòcë, dałobë sã òbjimnąc zasy-
gã wiele òdbiérców. Letkò je so wëòbrazëc zjazdowé 
radio òbczas Zjazdu Kaszëbów. To dobré rozrzesze-
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merkã nocnégò miasta, artistów a wòlnotë słowa. 
Prawie w nym slédnym dëchù kabaret rozwijôł sã 
w Miemcach. Tam hewò béł òn spòsobã na cenzu-
rã, tj. na ji manienié. W kraju z „żelazła a krewi” 
prezentowanié satiricznëch fòrmów, taczich jak 
sztôłcący sã dopiérkù w  nym czasu skecz, mògło 
brzadowac nawetka zamkniãcym w prize. W jistny 
pòstacje na pòczątkù XX stolata kabaret docérô na 
Kaszëbë. Tuwò zwëskôł wiôlgą pòpùlarnotã, jakô 
warô do dzysdnia. Ta pòcesznô fòrma dozwôla-
ła w  kùlturny spòsób biôtkòwac sã na przikłôd 
z  mòralną lëchòtą. Satira, humòreska, skecz bëłë 
tim, co dozwôlało czëc sã wòlnym, zwiornąc òd 
szarzëznë codniowòscë. Béł tam plac na gwôsné 
„jô”, le przede wszëtczim na dôwanié bôczënkù na 
sprawë wôżné, wôrtné a drãdżé dlô spòlëznë. 

Jednym ze znónëch kaszëbsczich kabaretów 
béł bez lata lateczné Kabaret Labùd z  Tłuczewa 
w gminie Lëniô. Jegò pòczątczi sygają rokù 1976, 
czej Bògùsza Labùdda napisa pierszi humòri-
sticzny tekst pt. „Strëch i  baba”, jaczi pòwstôł na 
spòdlim wiérztë Aleksandra Labùdë „Starka Liga”. 
Wspòmnióny tekst òstôł zaadaptowóny jakò wie-
selny skecz, z  jaczim sosterczi Bògùsza, Miłosła-
wa i  Jaromira (córczi Aleksandra Labùdë) jez-
dzëłë pò cawnëch Kaszëbach. Z czasã stałë sã baro 
pòpùlarné i doszło do tegò, że w sezonie miałë pò 
trzë wëstãpë na dzéń! Lëdze bëlë baro zaintereso-

No słowò na pòczątkù nijak nie òznôczało téatral-
négò ùsôdzkù, leno bar, jaczi nocama gromadzył 
swiat kùńsztu, ekstrawagancczé fòrmë czôrnégò 
geszeftu. Pierszi tegò ôrtu lokal òstôł òtemkłi 18 
smùtana 1881 rokù w Pariżu, w jegò znónym w ten 
czas z krëjamnëch sprawów, rabùszów a  sztridów 
dzélu Montmartre. Miôł òn pòzwã Chat Noir 
(Czôrny Pùjk) a  chùtko zwëskôł sławã, stającë sã 

BEZ PROWIZORCZI
Apartny, pasowny szpôs a téż zachtny ùsmiéwk skłôdają sã na kaszëbsczi hùmòr.  
A ten hùmòr w sparłączenim z trimã, dobrima ùdbama a spòsobnyma lëdzama mòże  
dac òsoblëwą pòstacjã – kabaret. 
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Kùltura

Dzysô   
taczégò  

szpôsu ju ni  
ma a nie mdze. 

wóny a  rôd zamôwialë nas na wiesela. Pòstãpnym 
sztótã bëło przërëchtowanié, na bédënk Bernata 
Hince, widowiszcza „Scynanié kanie” – gôdô Ja-
romira Labùdda. Dôwny zwëk zjiscywóny òb noc 
swiãtojańską przëbôczëlë na pòczątkù lat 80. nad 
jezorã w  Strzépczu. Tekstë znónëch kaszëbsczich 
frantówków (jak „Jô jem rëbôk”) òstałë tak dopa-
sowóné (zaadaptowóné), cobë òddôwałë klimat 
taczégò òbrzãdowégò wëdarzeniô. Scynóną kaniã 
wëkònôł artista Witóld Bòbrowsczi 
z  Głodnicë (jaczi w  przedstôwkù béł 
òbróńcą). Pózni Scynanié kanie òstało 
jesz wëstawioné w Lëni a w Żukòwie. 
Òd te prawie czasu mòżemë gadac ò 
Kabarece Labùd, jaczégò nôleżnikama 
bëlë: Bògùsława (Bògùsza) Labùdda, 
Miłosława (Lusza) Labùdda, Jaromira 
(Jarka) Labùdda a téż Jón Henig, Leszek Cërocczi 
a Tomôsz Miecznikòwsczi. W nym składze karno 
prezentowało sã na binach bez wszëtczé lata jist-
nieniô. 

Przédniczką kabaretu a  aùtorką wszëtczich 
tekstów bëła Bògùsza Labùdda, jaką do dzysdnia 
w òkòlim Lëni pòzywają królewą szpòrtu. Bògùsza 
to bëła szpòrt-baba. Ta to rozmia smiôc sã a płakac, 
le łżë tam nie bëło nigdë. Człowiek smiôł sã a trzimôł 
za brzëch. W  ji kabarece dostôwelë wszëtcë: wójto-
wie, pòliticë, radny (bez-radny). Dzysô taczégò szpô-
su ju ni ma a nie mdze – tak hewò gôdają ò Kabarece 
Labùd w Tłuczewie, Nôwczu a Pòtãgòwie. Kabare-
towé ùsôdzczi wiedno narzesziwałë do terczasny 
sytuacje, do te wszëtczégò, co bawiło, ceszëło, le 
téż martwiło a bëło zdrzódłã strachù. Z kùlturą, ze 
szmaką a na temat – taczé hewò tekstë wëchôdałë 
spòde pióra Bògùszë. Nie bëło tuwò placu na nie-
zgarã, wùlgarizmë, swiniarsczé słowa, to béł gwô-
sny kaszëbsczi hùmòr, jaczi dlô lëdzy z bùtna mógł 
bëc drãdżi do zrozmieniô. Nie bëło téż ùlgòwi tarifë 
– kò kabaret słëchô do tëch rëmów, w jaczich Kaszë-
bi mielë sã czëc pò prôwdze wòlny. Tak téż w  re-
pertuarze tłuczewsczégò zespòłu nalazłë sã m.jin. 
„Jak gbùr pòradzy so w  ÙE” (tekst béł pòliticzny, 

narzesziwôł do strachù Kaszëbów a  Pòlôchów 
sparłãczonégò ze wstąpienim Pòlsczi Repùbliczi do 
Eùropejsczi Ùnie), „Radio Józef, Radio Wojtek…” 
(kaszëbskô parodiô Radia Maryja, miona Józef, 
Wòjtk a jiné to miona môlowëch probòszczów), „Ò 
jajach na rënkù – salmònelka, chłop zachòrzôł i cëż 
terô?” (narzeszenié do głosny w nen czas sprawë sal-
mònelle w jajach), gwësno bestsellerowô „Emerytka 
– super dama – reklama” (tuwò zôs nawiązanié do 

aktualnëch wëdarzeniów – programë 
aktiwizëjący emeritów) ze znónym 
mést w całi Kaszëbsczi tekstã: z przód-
kù flëczk, z  tëłu pòwrózeczk, a zdrzëta, 
co za sylweta (tuwò wôrt pòdczorch-
nąc, co wszëtczé tekstë w  całoscë bëłë 
rimòwóné), „Tu radio plus, cëż je lóz?” 
(kòmentôrz do pòwstaniô w 1992 rokù 

Radia Plus, a w jegò òbrëmim wëdowiédzô z gbùra-
ma „Chcą do radia nas dac, chcemë rwac”), „Czer-
wony kapturek” (parodiô kasë chòrëch z sekcją cała 
ùmarłégò przeprowadzoną bez môlowégò lesnégò), 
„Sesja radë gminë” (parodiô, radny sã napilë a  ja-
chelë dodóm, kò za czim sã mãczëc), „Terroriscë” 
(napôd na bibliotekã, kòmentôrz do zamachów 
terroristicznëch) a  „Randka w  cemno”. Wszëtczé 
te przedstôwczi bëłë wiedno przërëchtowóné na 
nôwëższi rówiznie, jak gôdają sostrë Labùddë: Bò-
gùsza bëła baro wëmôgającô, nie bëło kòl ni placu na 
prowizorkã. 

Kabaret Labùd zapisôł sã w  annałach Kraju 
Kaszëbów złotima lëtrama. Jegò apartny, wied-
no kùlturny hùmòr wedle mie miôłbë bëc pónktã 
òdnieseniô dlô kaszëbsczich ùsôdzców, jaczi mdą 
chcelë bawic a  ùczëc swòjich òdbiérców. W  tim 
placu wôrt pòdczorchnąc, że kabaretowé tekstë 
aùtorstwa Bògùszë Labùddë nigdë nie òstałë dóné 
do smarë… Równak móm nôdzejã, że dzãka dzys-
dniowim kaszëbsczim institucjóm wszëtcë bã-
dzemë mòglë niedługò je czëtac. Doch jo? 

Klebbów Matis 

Na òdjimkach kabaret Labùd òbczas wëstãpów
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w kierunku Kartuz czy Kościerzyny, mając do dys-
pozycji jedynie auto lub komunikację autobusową. 

Największym beneficjentem tej bardzo ważnej 
dla naszego regionu inwestycji są mieszkańcy po-
wiatów kartuskiego i kościerskiego, którzy dzięki 
PKM zyskali możliwość bezpośredniego, wygod-
nego i szybkiego dojazdu koleją do Gdańska. Ce-
lem jest nie tylko nauka czy miejsce pracy, o czym 
wspomniałem powyżej, ale również rozrywka czy 
zakupy w  trójmiejskich centrach handlowych. 
Do beneficjentów budowy tej linii kolejowej na-
leży również zaliczyć mieszkańców nowych osie-
dli w sąsiedztwie przystanków Gdańsk-Kiełpinek 
i  Gdańsk-Jasień, które według danych generują 
jedne z  największych potoków pasażerów na ca-
łym aglomeracyjnym odcinku PKM. Nie można 
zapomnieć również o pasażerach Portu Lotnicze-
go. To właśnie z myślą o nich poprowadzono linię 
kolejową w nowym śladzie, tuż obok lotniska, a nie 
przez Kokoszki, jak pierwotnie przebiegała. Choć 
i tu szykują się zmiany, o czym jednak za chwilę.

Jeśli pięć lat temu ktoś miał jeszcze wątpliwości co 
do tego, czy zbudowana od podstaw linia Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej ma sens, to dzisiaj tych 
wątpliwości mieć nie powinien. Od września 2015 
roku pociągi spółki PKM przewiozły 15 mln pasa-
żerów. Można powiedzieć, że początki były skrom-
ne, około 100 tys. pasażerów miesięcznie jesienią 
2015 roku, za to po czterech latach w tym samym 
okresie odnotowano 400 tys. pasażerów w miesią-
cu. Rozbicie tego wyniku na tygodnie i dni oczy-
wiście nie odwzorowuje w pełni skali popularności 
tego środka transportu, najwięcej bowiem pasaże-
rów kolej przewozi w dni robocze, a przede wszyst-
kim w dni nauki szkolnej. Jednak jeśli pokusić się 
o taką ocenę, można by założyć, że gdyby nie PKM, 
to część z tych 400 tys. pasażerów (tygodniowo ok. 
100 tys., dziennie ok. 14 tys.) skorzystałaby z trans-
portu kołowego, część w  ogóle nie zdecydowała-
by się na podróż do Gdańska, nie podejmując tam 
nauki lub pracy, a  z  kolei mieszkańcy Gdańska 
z  pewnością rzadziej decydowaliby się na podróż 

POMORSKA  
KOLEJ METROPOLITALNA 

jak kolej stała się impulsem do rozwoju regionu  

Dokładnie 1 września 2015 roku ruszyły pierwsze regularne kursy pociągów po wybudo-
wanej od podstaw 18-kilometrowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która połączyła 
Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej z Osową. Miesiąc później, 
1 października, pierwszy od 1945 roku pociąg z Gdańska dojechał bezpośrednio do Kartuz, 
częściowo korzystając z torów PKM. 

Szynobus PKM na stacji w Kartuzach, 1 października 2015 roku. Fot. Sławomir Lewandowski
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Od września 
2015 roku pociągi 

spółki PKM 
przewiozły 15 mln 

pasażerów

Innym ważnym aspektem budowy PKM są 
ewolucje, jakie dokonały się na dworcach i w ich 
sąsiedztwie. Dobrym przykładem są tutaj Kartuzy. 
Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądał budynek 
tamtejszego dworca, jak wyglądały perony? Jak 
prezentowała się okolica? Przyzwyczailiśmy się 
do współczesnego widoku, zapominając o  tym, 
jak wyglądał dworcowy krajobraz jeszcze kilka lat 
temu. Na terenie Gdańska, od Niedźwiednika aż 
po Kiełpinek wciąż powstają nowe osiedla, a  de-
weloperzy chętnie wykorzystują bli-
skość PKM jako doskonałą reklamę 
dla nowych nieruchomości. Również 
za obwodnicą Trójmiasta, w  sąsiedz-
twie przystanku Matarnia, można za-
obserwować powstawanie kolejnych 
inwestycji biurowych. Rozwój infra-
struktury biurowej w  tym rejonie był 
zresztą jednym z głównych powodów budowy no-
wego przystanku Gdańsk-Firoga – pomiędzy sta-
cjami Matarnia i Port Lotniczy. 

PKM to także tzw. odcinek gdyński na linii kole-
jowej nr 201. Jeszcze na terenie Gdańska zmoder-
nizowana została stacja kolejowa Gdańsk-Osowa, 
której elementem jest charakterystyczna czerwona 
wiata. W  Gdyni od podstaw powstały dwa przy-
stanki: Karwiny i Stadion. Pierwszy z nich zbudo-
wano w sąsiedztwie przystanku Wielki Kack, który 
został zlikwidowany, drugi – na wysokości gdyń-
skich aren sportowych. Inwestycje finalnie pozwo-
liły skomunikować Gdynię bezpośrednio z Portem 
Lotniczym, dodatkowo łącząc jej zachodnie dziel-
nice z Gdańskiem.  

Nie ma wątpliwości, że budowa PKM dała im-
puls do rozwoju całego regionu, a  szczególnie 
miejsc w  bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejo-
wej. Przewidziały to wiele lat temu władze samo-
rządu województwa pomorskiego, które, co warto 
podkreślić, w  wyniku braku zainteresowania ze 
strony PKP PLK budową nowej linii powołały do 
tego celu spółkę, która zrealizowała tę inwestycję. 
Warto również przypomnieć, że choć sama budo-
wa PKM trwała raptem dwa lata, to zanim wbito 
pierwszą łopatę pod tę inwestycję, poprzedziło 
ją blisko pięć lat przygotowań, na które składały 
się m.in. szczegółowe analizy różnych rozwiązań 
technicznych, a  także zdobywanie niezbędnych 
pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Dzisiaj krytyka, o ile jest, dotyczy spraw funk-
cjonowania PKM: częstotliwości połączeń, za 

krótkich składów czy braku wystarczającej liczby 
miejsc parkingowych w  sąsiedztwie przystanków 
PKM. Obecnie w sprawnym funkcjonowaniu ko-
lei paradoksalnie nie pomagają inne inwestycje 
kolejowe. Modernizacja dworca Gdańsk Główny 
wymusiła skrócenie połączenia z Kartuz do stacji 
Gdańsk-Wrzeszcz. Natomiast w związku z przygo-
towywaną przez PKP PLK elektryfikacją i budową 
drugiego toru na linii nr 201 Gdynia – Kościerzy-
na – Maksymilianowo ma zostać nawet całkowicie 

wstrzymany i  być obsługiwany przez 
komunikację zastępczą ruch kolejowy 
do Kartuz i  w  kierunku Kościerzyny. 
Dla systematycznie rozwijanej linii 
PKM to duże utrudnienie, a można się 
nawet pokusić o  stwierdzenie, że jest 
to zmarnowanie pracy ostatnich lat, 
kiedy to walczono o  pasażerów. Nie-

stety, wynika to z  braku koordynacji kolejowych 
inwestycji, co w przypadku PKP PLK nie jest od-
osobnionym przypadkiem. 

Wyjściem z  tej sytuacji jest budowa tzw. baj-
pasa kartuskiego, czyli kolejowej trasy objazdo-
wej z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk-Kokoszki 
i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 
234 i  229. Prace przy „bajpasie kartuskim” będą 

Fot. Sławomir Lewandowski
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składać się z dwóch części: modernizacji należącej 
do PKP PLK i przez nie realizowanej ok. 15-kilo-
metrowej  istniejącej linii Gdańsk-Kokoszki – Stara 
Piła – Żukowo – Glincz oraz odbudowy niespełna 
1,5-kilometrowego  toru na odcinku Gdańsk-Kieł-
pinek – Gdańsk-Kokoszki, realizowanej przez na-
leżącą do samorządu województwa pomorskiego 
spółkę PKM przy współpracy z miastem Gdańsk.

Dzięki tej kolejowej inwestycji i przy odpowied-
nim etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201 
mieszkańcy powiatu kartuskiego mieliby cały czas 
zapewnione połączenia kolejowe z  Gdańskiem. 
Z  kolei w  przypadku mieszkańców powiatu ko-
ścierskiego komunikacja zastępcza dowiezie pa-
sażerów zamiast do Gdańska, tylko do któregoś 
z przystanków kolejowych na trasie „bajpasa kar-
tuskiego”.  

Elektryfikacja czeka również 18-kilometrową 
linię PKM, która, co trzeba zaznaczyć, od same-
go początku planowana była jako linia elektrycz-
na. Ze względu jednak na brak trakcji na linii 201, 
z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie, plany 
elektryfikacji odłożono do momentu przygotowa-
nia przez PKP PLK takiego projektu. Elektryfika-
cja pozwoli w  pełni wykorzystać potencjał linii, 
przede wszystkim będzie po niej mógł poruszać się 
szybki i nowoczesny tabor elektryczny. Pierwszych 
10 składów samorząd województwa już zakupił, 
obecnie jeżdżą na trasach do Słupska i Elbląga.  

Kolejowe plany samorządów sięgają jednak da-
lej. Coraz głośniej mówi się o budowie nowej linii 
kolejowej od przystanku SKM Gdańsk-Śródmieście 
do południowych dzielnic Gdańska – Ujeściska, 

Łostowic, Zakoniczyna i Jasienia, przewidując tym 
samym możliwość jej późniejszego połączenia z ist-
niejącą linią kolejową nr 248 (PKM) oraz nieczyn-
ną obecnie i wymagającą modernizacji linią nr 229 
z Pruszcza Gdańskiego do Starej Piły. Choć projekt 
o roboczej nazwie „PKM Południe” wydaje się od-
ległą przyszłością, to trzeba pamiętać o tym, że rów-
nież projekt budowy PKM z Wrzeszcza na lotnisko 
wydawał się jeszcze kilkanaście lat temu czymś od-
ległym, a dla niektórych wręcz nierealnym.

Dalsze plany rozwoju kolei w  województwie 
pomorskim są w pewnym sensie odpowiedzią na 
wzrost popularności transportu kolejowego w na-
szym regionie. Mieszkańcy Pomorskiego chętnie 
podróżują koleją. Z  danych statystycznych, opu-
blikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, 
wynika, że mieszkaniec województwa pomorskie-
go w  2019 roku jechał średnio 26,1 raza pocią-
giem. To trzy razy więcej niż średnia w kraju, która 
wynosi 8,7. Drugi wynik osiągnęło województwo 
mazowieckie (19,4), a trzeci Dolny Śląsk (11,2). 

W przypadku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
bardzo często używa się słowa „epokowa”, porów-
nując tę inwestycję z  oddaniem do użytku Szyb-
kiej Kolei Miejskiej, co miało miejsce w 1952 roku. 
Analogia jest jak najbardziej zasadna. Budowa 
PKM z  pewnością była inwestycją epokową, mi-
lowym krokiem w rozwoju nie tylko aglomeracji 
Trójmiasta, ale także sąsiednich powiatów: kartu-
skiego i kościerskiego. PKM, jak widać, dała rów-
nież impuls do dalszych kroków w kwestii rozwoju 
kolei na mapie województwa pomorskiego.

Sławomir Lewandowski

Na budowie PKM skorzystali również mieszkańcy Żukowa. Fot. Sławomir Lewandowski
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ści od poglądów poszczególnych jego właścicieli oraz 
sytuacji społeczno-politycznej odmiennie na łamach 
gazety przedstawiano problematykę kaszubskiej spe-
cyfiki kulturowej. Upraszczając, była ona traktowana – 
z wieloma niuansami – bądź jako ubogacenie polskiej 
kultury narodowej w myśl znanego później hasła „Co 
kaszubskie, to polskie”, bądź jako zagrożenie dla niej, 
przejaw separatyzmu, rozbicia narodowego. Najwy-
datniej odmienność, wyrazistość kaszubskiej kultury 
była prezentowana w 1905 roku, kiedy redaktorem GG 
został A. Majkowski, co mocno symbolizował prowa-
dzony przez niego, w całości kaszubskojęzyczny, do-
datek Drużba. Ta działalność przyszłego przywódcy 
młodokaszubów spotkała się z  niechęcią większości 
polskiego społeczeństwa i  części kaszubskiego jako 
rozbijająca jedność narodu polskiego. W konsekwen-
cji zmieniono redaktora i profil czasopisma.

W 1906 i 1907 roku na łamach GG nie znajdzie-
my właściwie żadnych przekazów o  różnicach kul-
turowych pomiędzy Kaszubami a  innymi grupami 
zaliczanymi wówczas do ludności polskiej. Między 
innymi unaocznia to, że tylko w  dwóch numerach 
znajdują się krótkie kaszubskojęzyczne teksty: wzięte 
z życia codziennego zaproszenie Hej Bracie, pójle sa 
na piwo (nr 77 z 1907 r.) i  anonimowa, prawdopo-
dobnie ludowa Pieśń kaszubska (nr 85 z 1907 r.). 

Nie znaczy to, że brak było tematyki kaszub-
skiej. Przeciwnie, praktycznie w  każdym numerze, 
a  w  niektórych prawie na każdej stronie, znajdzie-
my odniesienie do Kaszub. W ogromnej większości 
są to wypowiedzi nawiązujące do terytorium i  jego 
mieszkańców (np. naszego ludu kaszubskiego, nr 88 
z 1907 r.), nie do jakichkolwiek odrębności kulturo-

Wir historii spowodował, że na terenie Polski znaj-
duje się z  tych roczników tylko kilka pojedynczych 
numerów, a jedynym miejscem, w którym są w kom-
plecie, jest Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka 
im. W. Stefanyka, która przejęła po 1945 roku część 
zbiorów polskiego lwowskiego Ossolineum. Dzięki 
działaniom senatora Kleiny i biblioteki Senatu RP, za 
które serdecznie dziękuję, miałem możność dokład-
nego zapoznania się z wierną kopią tych materiałów.

Był to strzał w dziesiątkę, znalazłem bowiem ogrom 
materiałów o  wspomnianym strajku, znacznie po-
większających naszą wiedzę o  nim, o  czym szerzej 
napiszę oddzielnie. Tutaj uwypuklę, że są wśród nich 
również interesujące, dotąd w części niewykorzystane, 
przekazy o statusie językowym kaszubszczyzny, o róż-
nych poglądach na temat tożsamości etnicznej Kaszu-
bów i polsko-niemieckiej o nich rywalizacji, o genezie 
Towarzystwa Młodokaszubów i  o  początku działal-
ności kartuskiego Kaszubskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego, o  aktywności publicznej tak znaczących 
dla współczesnego oblicza naszego regionu postaci jak 
A. Majkowski, Fr. Sędzicki, Fr. Lorentz itd. Chciałbym 
poddać ich wagę pod osąd Czytelników Pomeranii.

„Gazeta Gdańska” a Kaszuby
Jak wskazuje tytuł, powstała w  1891 roku Gaze-
ta Gdańska miała charakter regionalny, a  miejsce 
jej wydawania determinowało tematykę kaszubską, 
była przecież związana bezpośrednio z  Gdańskiem, 
a  jeszcze bardziej z  jego bliskim zapleczem. Autor 
historycznej monografii tego pisma Andrzej Roma-
now („Gazeta Gdańska” w latach 1891–1939, Gdańsk 
2017, szczególnie s. 151 i nast.) ustalił, iż w zależno-

KASZUBSKI TYGIEL 1906/1907  
Część I

Poproszony przez przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senatora Kazimierza 
Kleinę o podpowiedź, gdzie można znaleźć dodatkowe, nieznane dotychczasowej literaturze przed-
miotu, informacje o strajku szkolnym na Kaszubach w ujętych w tytule niniejszego artykułu latach, 
szybko się zorientowałem, że jednym z takich źródeł jest Gazeta Gdańska (GG) z tego okresu. 

Numer 1 z 1906 r.
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wych. Ponieważ niemieckie władze nieprzychylnie 
patrzyły na współpracowników polskich gazet, częstą 
praktyką było zamieszczanie korespondencji z  po-
szczególnych kaszubskich miejscowości z podpisem 
„Kaszuba”, „Stary Kaszuba” czy „Wiarus Kaszubski”, 
gdzie wiarus oznaczał polskiego patriotę czynnie za-
angażowanego na rzecz polskości. W opisach odre-
dakcyjnych, wypowiedziach autorów niekaszubskich 
nagminnie stosowano określenie „Bracia Kaszubi” 
(np. nr 116 z  1907 r.), także wobec mieszkańców 
wschodnich krańców Pomorza Zachodniego, czy-
li szczególnie dzisiejszych powiatów bytowskiego 
(z ówczesnym powiatem miasteckim) i  lęborskiego. 
W  tych określeniach Kaszubi byli braćmi nie Pola-
ków, lecz innych mieszkańców ziem polskich, np. 
warszawiaków, jak w numerze 99 z 1907 r.

Mimo pomijania kaszubskiej specyfiki kulturowej 
właściciele i  redaktorzy GG od czasu do czasu pisa-
li o  prowadzonym przez siebie czasopiśmie jako ka-
szubskim lub wręcz określali je jako „kaszubski organ” 
prasowy. Wynikało to z dwóch kwestii. Po pierwsze, 
działali oni ze świadomością, że spełniają polską misję 
narodową, ukazując Kaszubom ich polskość oraz od-
rębność od Niemców i płynące z  ich strony zagroże-
nia. Ich działalność była ważnym, jednym z wówczas 
nielicznych, łącznikiem Kaszubów z  mieszkańcami 
innych regionów będącej pod zaborem Polski i  pol-
skim ruchem narodowym. Po drugie, był to zabieg 
komercyjny. Zmierzał do utwierdzenia Kaszubów, po-
tencjalnych licznych nabywców gazety, że jest im ona 
najbliższa, także w  porównaniu do polskiej konku-
rencji prasowej, w tym do popularnego na Kaszubach 
pelplińskiego Pielgrzyma i Gazety Grudziądzkiej.

Niewątpliwie dla GG Kaszubi byli nieodłączną czę-
ścią narodu polskiego, którą trzeba ochronić przed 
germanizacją. Najlepiej oddaje to sprzeciw redakcji 
wobec stwarzania jakichkolwiek pozorów dających 
powód, by odróżniać Kaszubów od Polaków: My 
tymczasem jesteśmy wszyscy Polakami, którzy w po-
wiatach puckim, kartuskim, wejherowskim i w części 
powiatu kościerskiego przyjęli ongi nazwę Kaszubów 
czy Kaszebów. Dlaczego, co do tego u uczonych bada-
czów nie ma jeszcze jednomyślności (nr 87 z 1907 r.). 
Nie wchodząc w  polemikę z  tym poglądem, trzeba 
zauważyć, że ograniczenie dyskusji uczonych o kwe-
stii kaszubskiej do stwierdzenia ujętego w ostatnim 
zdaniu cytatu ujawnia, iż opublikowano go w  złej 
wierze, bo – jak poświadczają teksty z wcześniejszych 
roczników  – także na łamach GG przetoczyła się sze-
roka dyskusja nad statutem etnicznym i językowym 
Kaszubów, w tym nad tezą S. Ramułta o istnieniu od-
dzielnego języka kaszubskiego.

Różne odcienie kaszubskości
Wczytując się dokładniej w  zawartość GG, łatwo 
dostrzec, że szczególnie w  życiu codziennym teza 
o  oczywistym znaku równości pomiędzy Polakami 
i  Kaszubami była niezgodna z  rzeczywistością. Pod 
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tym względem daje sporo do myślenia słowna zbitka 
Kaszuba – Polak (np. Pan Tryba, Kaszuba – Polak, nr 
4 z 1907 r.). Wydawałoby się więc, że byli też Kaszubi 
z dodatkiem nazwy – po myślniku – innej narodowo-
ści. Jednak przyjęcie założenia, że wszyscy Kaszubi są 
Polakami, na to nie pozwalało. Mimo to było oczy-
wiste, iż przeciwieństwem „Kaszubów – Polaków” 
byli „Kaszubi – Niemcy”, czyli osoby, które czuły się 
jednocześnie Kaszubami i  Niemcami, ewentualnie 
posiadały niemiecką tożsamość narodową, ale wy-
wodziły się z kaszubskiej społeczności, czego miały 
(bądź nie) świadomość. Na pewno byli też tacy, któ-
rzy taką świadomość skrzętnie ukrywali. Wszyscy 
oni dla GG byli zgermanizowanymi Kaszubami (np. 
w numerze 21 z 1907 r.  występują Niemcy – zniem-
czeni Kaszubi, czyli fein-Kaszubi, którzy się wstydzą 
języka, w którym ich matka pacierza uczyła). W świe-
tle obecnych badań takie stanowisko o tyle nie dziwi, 
że ustalenia naukowe przesądzają o słowiańskim (nie 
germańskim) rodowodzie Kaszubów.

Na pewno byli także „Kaszubi – Niemcy”, którzy 
z pełnym przekonaniem przyjmowali, że to właśnie 
oni postępują właściwie, przyjmując niemiecką toż-
samość. Jak potwierdza wiele przekazów (nie tylko 
w GG), niemieckie władze popierały, a sporo przed-
stawicieli niemieckiego społeczeństwa formułowało 
– w majestacie rzetelnej wiedzy – nie tylko poglądy 
o odrębności Kaszubów od Polaków, ale także absur-
dalne stwierdzenia o  niemieckości Kaszubów. Uza-
sadniano to między innymi tym, że Kaszubi byli na 
Pomorzu później niż Goci, a więc w domyśle Kaszubi 
są skaszubionymi Germanami. Tak wypowiadał się 
w  tej kwestii niemiecki pastor Blech. Według niego 
o  niemieckości Kaszub świadczył też rzekomy nie-
miecki rodowód nazw Strysza Buda i Strzepcz w po-
wiecie kartuskim, co wywołało polemikę w GG (nry 
142 i 144 z 1907 r.). W pierwszej części artykułu Pra-
sa niemiecka a Kaszuby (nr 137 z 1907 r.) A. Majkow-
ski ostro, ale i przekonująco wykazywał nonsens tezy 
jednego z  gdańskich niemieckich czasopism o  po-
dziale rdzennej ludności Kaszub na Polaków i Kaszu-
bów w zależności od ich postawy życiowej: Kaszubi 
to naród cnotliwy i pełen pragnienia, ażeby się jak naj-
szybciej zgermanizować, zaś Polacy to hołota, bruda-
sy, leniuchy. W  tym samym tekście przyszły twórca 
Życia i przygód Remusa uznał za głupotę określenie 
Kaszubów jako dawnych Gotów, którzy zespolili się 
z Polakami, Litwinami i Wendami.

Temperaturę polsko-niemieckiego sporu o  status 
etniczno-narodowy Kaszubów (i zabiegi o ich religij-
ną tożsamość) ciekawie oddają sprawozdania z sądo-
wego sporu pomiędzy sierakowskimi duchownymi: 
pastorem Wunderem, zwolennikiem Hakaty, a pro-
boszczem katolickim, znanym polskim działaczem 
narodowym, księdzem B. Łosińskim. Osią sporu 
było oskarżenie wysunięte przez tego pierwszego, że 
drugi poprzez swoje propolskie działania – w  tym 

wymóg, by wierni mówili po polsku – odciąga miej-
scowych luteranów od niemczyzny i  wyznawanej 
wiary. Według niego ksiądz Łosiński pragnął przez 
wielkopolską agitację przerobić polskich lutrów na pol-
skich agitatorów, a z czasem i na katolików. Jednocze-
śnie pastor przyznał, że jego owieczki luterskie mówią 
prawie wyłącznie po polsku (nr 118 z  1906 r.). Nie 
tylko dlatego, że GG traktowała kaszubszczyznę jako 
mowę polską, nie można mieć wątpliwości, iż owymi 
sierakowskimi protestantami byli Kaszubi. Potwier-
dził to też sam pastor, dodając: Kaszubi nie są Polaka-
mi [...] są oni potomkami Wendów, i tylko sztucznym 
sposobem zrobiono ich Polakami. Redakcja nieco iro-
nicznie skomentowała: to tak samo co powiedzieć, że 
wszyscy lutrzy niesłusznie są lutrami, bo wszyscy oni 
kiedyś byli katolikami.

Także inne informacje w  prezentowanym czaso-
piśmie sporo mówią o poczuciu narodowym Kaszu-
bów, ich związkach z  Niemcami i  Polakami, życiu 
codziennym.  Gazeta Gdańska za Dziennikiem Ber-
lińskim przedrukowała artykuł robotnika z  Berlina, 
Franciszka Gliszczyńskiego, rodem z Kaszub, dzielne-
go Wiarusa, który na jednym z wieców wygłosił uda-
ne przemówienie, a  mówił z  akcentem kaszubskim, 
lecz zupełnie poprawnie po polsku, płynnie (nr 102 
z  1907 r.). W  opinii anonimowego „Pomorzanina”, 
zaczerpniętej z Dziennika Poznańskiego, czytamy, że 
Kaszubi północni wstydzą się swojej gwary, a nie zna-
jąc polskiego języka, wolą się niemieckim posługiwać 
(nr 96 z 1907 r.). Z kolei bezimienny Kaszuba w nu-
merze 77 z 1907 roku żalił się na swoich ziomków, że 
czują się uhonorowani (bo to im ehra), gdy się z jakim 
wyższym niemieckim panem rozmówić mogą, choć-
by czasem tylko na migi. W powiecie wejherowskim 
w szkołach wiejskich było w sumie 7088 dzieci, z któ-
rych 1636 w domu rozmawiało po niemiecku, reszta 
częściowo po kaszubsku i niemiecku, częściowo tylko 
po kaszubsku (nr 95 z 1906 r.). W samym Wejherowie 
było sporo kupców, jak ironicznie donosił korespon-
dent, uważających się za katolików, mówiących nie 
po polsku, lecz po kaszubsku, jak oni sami dowodzą 
[wytł. – B. B.].

Koniecznie trzeba się zatrzymać przy tej ostatniej 
informacji. Można ją wprost odebrać jako sygnał, 
że na początku ubiegłego wieku byli Kaszubi, którzy 
starali się stać z boku rywalizacji polsko-niemieckiej, 
utrzymując, iż Kaszubom daleko zarówno do Pola-
ków, jak i  Niemców, gdyż stanowią oni oddzielny 
podmiot tożsamości etniczno-narodowej. Oczywi-
ście nie dojdziemy, na ile to był przejaw dyplomacji, 
próba balansowania pomiędzy polskimi i  niemiec-
kimi działaczami narodowymi, ale sam ten fakt na 
pewno wart jest odnotowania. Trzeba go też połą-
czyć ze wspomnianą przez GG działalnością księdza  
B. Łosińskiego, skutecznie przyciągającą do polsko-
ści (kaszubskości?) i katolicyzmu sierakowskich pro-
testanckich Niemców. Oba te prasowe doniesienia 
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skłaniają do zadania nieco obrazoburczego pytania: 
Czy stające u  podstaw ruchu młodokaszubskiego 
ukierunkowanie na katolickich polskich Kaszubów 
(co mocno symbolizuje m.in. podtytuł prowadzo-
nego przez A. Majkowskiego kaszubskiego dodatku 
Drużba. Pismo dlö polscich Kaszubów) i akcentowa-
nie w  nim nierozerwalnego związku kaszubskości 
i katolicyzmu, z założenia poza głównym nurtem ka-
szubskiego ruchu regionalnego, nie pozostawiło zbyt 
dużo ówczesnych Kaszubów, skłaniających się do 
niemieckiej tożsamości narodowej bądź/i protestan-
tyzmu, ograniczając tym samym jego potencjał? Nie 
znam realiów epoki na tyle, by wiążąco odpowiedzieć 
na to pytanie, ale przed takim dylematem – mniej lub 
bardziej uświadamianym – stanęli czołowi kaszubscy 
działacze tamtego czasu. Samo zaś zadawanie pytań 
i  szukanie na nie odpowiedzi, jak mówią teoretycy, 
jest najlepszą drogą do poznania różnych dziedzin, 
także historii i  współczesności Kaszubów, jak rów-
nież do kształtowania ich przyszłości.

Kończąc ten wątek, można zauważyć, że w przej-
rzanych numerach GG literacką polszczyzną najpłyn-
niej posługiwał się, spośród niewykształconych Ka-
szubów, kaszubski robotnik z  Berlina, wspomniany  
F. Gliszczyński. Kaszubi, którzy pozostawali w swo-
ich rodzinnych stronach, mówili przede wszyst-
kim po kaszubsku, ewentualnie także po polsku 
bądź/i  niemiecku, łamiąc zarówno niemczyznę, jak 
i  polszczyznę. Jednak publicznie woleli posługiwać 
się językiem niemieckim, polskiego nie mieli gdzie 
i jak się nauczyć w wystarczającym stopniu, w prze-
ciwieństwie do swoich ziomków emigrujących do 
innych części cesarskiej Rzeszy. Dużo to mówi o zna-
czeniu i rozmiarach polskiej diaspory w Niemczech, 
pozycji polskiego ruchu narodowego na Kaszubach, 
skutkach polityki germanizacyjnej. Ten sam F. Glisz-
czyński narzekał, że działalność niemieckich władz 
doprowadza do tego, że Kaszuby przestają się odróż-
niać od innych części Niemiec, przez co zastanawiał 
się, czy w przyszłości warto do nich przyjeżdżać, bo 
w całej Rzeszy jest tak samo (nr 102 z 1907 r.). Bez 
wątpienia praca kaszubskich zapaleńców ukazywała, 
że na ich rodzimej ziemi tak nie będzie.

Nieco o początkach kaszubskich organizacji
Gdyby ograniczyć się tylko do wykorzystania GG 
z lat 1906–1907, to okazałoby się, że pomysł założe-
nia kaszubskiego towarzystwa narodził się w Krako-
wie, w środowisku związanym ze Światem Słowiań-
skim, czasopismem poruszającym problematykę 
ogólnosłowiańską oraz kwestie związane z poszcze-
gólnymi państwami i narodami, ludami słowiański-
mi. W artykule zamieszczonym na jego łamach, Dwa 
najsłabsze miejsca Słowiańszczyzny (1907 r., R. III, 
T. 1, s. 337)1, jego autor Zbigniew Marycki zapropo-
nował, by inteligencja kaszubska się zorganizowała 
w rodzaj komisji programowej, wskazującej potrzeby 
Kaszub i sposoby zadośćuczynienia im, o co się starać 

1  Artykuł ten warto polecić wszystkim mieszkańcom 
współczesnych Kaszub, wybierającym się do chorwac-
kiej Dalmacji czy do Słowenii, chcącym skonfrontować 
ówczesne porównanie tych trzech krain z obecnym ich 
wizerunkiem.
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musi Polska cała. Myśl tę podchwycił anonimowy ro-
dowity młody Kaszuba z warstwy średniej, ukryty pod 
znamiennym pseudonimem „Wiarus kaszubski”, któ-
ry w GG zamieścił tekst W sprawie kaszubskiej i po-
wołując się w nim na pomysł Z. Maryckiego, uznał 
celowość utworzenia organizacji, która by specjalnie 
zajmowała się sprawami kaszubskimi, wskazywała 
społeczeństwu polskiemu nasze potrzeby itp. (nr 87 
z 1907 r.). Z kontekstu tych cytatów wprost wynika, 
że obaj ci autorzy poprzez taką organizację zamierza-
li wzmocnić ludność polską na Kaszubach, do któ-
rej oczywiście zaliczali Kaszubów, głównie poprzez 
uzyskanie dla niej wsparcia z  regionów, w  których 
żywioł polski był silniejszy. Mimo to redakcja gazety 
natychmiast zaprotestowała: tworząc związek ściśle 
dla Kaszub, uprawialibyśmy tak zwany partykularyzm 
społeczny (tamże).

Daleki jestem od przyjęcia, że koncepcja Z. Maryc-
kiego miała bezpośredni wpływ na kaszubskie przed-
sięwzięcia organizacyjne. Jednak sprawa ta ukazuje, 
że Kaszubi zaangażowani na rzecz swojego regionu, 
osoby z zewnątrz nim żyjące i próbujące na niego od-
działywać, nie działali w próżni. Wpływało na nich 
wiele różnorodnych poglądów, w tym na życie orga-
nizacyjne w  ogóle i  na Kaszubach w  szczególności. 
Mogli wykorzystywać to, co się działo gdzieś indziej, 
przyjmować bądź odrzucać spostrzeżenia innych. 
Byli też uważnie obserwowani, a  ich działania były 
rozmaicie odbierane przez pozostałe środowiska, po-
pierane lub negowane. Należy przypuszczać, że także 
GG nieprzypadkowo właśnie wówczas podjęła temat 
kaszubskich stowarzyszeń. Mogło to stanowić skry-
waną reakcję na przygotowania do powołania kon-
kretnych kaszubskich organizacji. Już bowiem dwa 
miesiące później, w numerze 116, ukazało się spra-
wozdanie z założenia 21 września 1907 roku w Kar-
tuzach Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego – 
jednej z bardziej znaczących kaszubskich organizacji 
XX wieku. O tyle dzisiaj mniej wspominanej, bo ma-
jącej w dużej mierze charakter niemiecki, poddania 
jej naciskom nacjonalistów niemieckich, przegrania 
Niemiec w I wojnie światowej i o wiele znaczących, 
ponadczasowych sukcesów Młodokaszubów.

To pierwsze sprawozdanie było krótkie i miało cha-
rakter wyłącznie informacyjny. Ujmowało, że nowo 
powstała organizacja będzie zbierać i ogłaszać drukiem 
to wszystko, co się odnosi do kultury ludu kaszubskiego. 
Podano też w nim skład pierwszego zarządu towarzy-
stwa: prezes – Fr. Lorentz, wiceprezes – radca szkolny 
Altmann, sekretarz – nauczyciel I. Gulgowski, jego 
zastępca – nauczyciel Drajewski, skarbnik (kasjer) – 
inspektor szkolny Palm, ławnicy – dr Bruski i landrat 
kościerski. W drugim sprawozdaniu (nr 142 z 1907 r.)  
nie skrywano już obaw o  charakter tej organizacji. 
Donoszono, że wstąpili też do niej Polacy (m.in. jej 
członkiem był A. Majkowski), gdyż liczyli na to, iż bę-
dzie ona apolityczna. Jednak, jak przekazywano, poja-

wiły się przeciwstawne świadectwa. Na wniosek land- 
rata kartuskiego do statutu wprowadzono komisję 
mającą kontrolować redaktora czasopisma towarzy-
stwa, co zdaniem GG miało na celu sprawienie, żeby 
do tego czasopisma nie dostało się nic takiego, co by 
mogło Kaszubom przypominać ich polskie pochodzenie 
i  sławną swojską polską kulturę. W skład tej komisji 
wszedł także landrat kościerski. Ponadto na zebraniu 
członków dopuszczono do wygłoszenia referatu uka-
zującego, że Kaszubi ze względów historycznych nie 
są Polakami.

Nie skrywał też zaniepokojenia A. Majkowski, a na 
jego wypowiedź należy zwrócić szczególną uwagę, 
bo w niej jest zawarte kolejne potwierdzenie tezy, że 
powstanie Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawcze-
go przyczyniło się do założenia Towarzystwa Młodo-
kaszubów. W  numerze 139 z  1907 roku, po analizie 
niemieckiej prasy odnoszącej się do kartuskiej orga-
nizacji, Majkowski wyraził obawę, że ujętą w założe-
niach jej naukowość i  bezstronność hakatyści będą 
wykorzystywać do „uszczęśliwiania” Kaszubów kul-
turą pruską, która w całości wyprze rodzimą kulturę 
kaszubską. Z rozgoryczeniem wspominał, że założona 
i prowadzona przez niego Drużba miała na celu pie-
lęgnowanie kaszubskiej kultury, by w  jej miejsce nie 
weszła szeroko pojęta niemczyzna. Oskarżenie tego 
przedsięwzięcia o separatyzm ze strony polskich roda-
ków doprowadziło do jego upadku, otwierając pole do 
działania stronie niemieckiej, która staje się jedynym 
rzecznikiem Kaszubów. Zagrożenie jest tym większe, 
jak pisał Majkowski, że Niemcy przeznaczą na to sto-
warzyszenie znaczne środki finansowe, których bra-
kuje w polskim społeczeństwie. Przy okazji wyraził też 
zdziwienie, że znany mu i ceniony przez niego obiek-
tywny badacz kaszubszczyzny F. Lorentz pozwala na 
wykorzystywanie swojego autorytetu do uzasadniania 
bezpodstawnej tezy, iż Kaszubi są Niemcami.

Uderz w  stół, a  nożyce się odezwą. Odezwał się 
i  F. Lorentz. W  artykule Kaszubi są Słowianami  
(nr 146 z  1907 r.) stanowczo zaprotestował wobec 
twierdzeń prasy niemieckiej, że jest zwolennikiem 
tezy, iż Kaszubi ze stanowiska językowego są nie-
mieckiego pochodzenia [wytł. – B. B.], a więc takie 
oderwane od rzetelności badawczej poglądy również 
funkcjonowały w społeczności niemieckiej (i kaszub-
skiej?). Jednocześnie zaznaczył: ja upatruję w Kaszu-
bach Słowian i  nic więcej, na pewno zabezpieczając 
się tym stwierdzeniem przed próbą wykorzystania 
jego przekonania o słowiańskości Kaszubów z kolei 
przez polskich patriotów. Przy okazji też podzielił się 
z czytelnikami, co znamienne, trudnościami, z jaki-
mi się spotkał, chcąc, by odpowiednie sprostowanie 
ukazało się również w czasopiśmie niemieckim.

Z  punktu widzenia kaszubskich organizacji najcie-
kawsze było wyjaśnienie F. Lorentza, dlaczego dopuścił 
na posiedzeniu Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego do wygłoszenia wykładu uzasadniającego nie-
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Kaszubska poezja po białorusku
Ze szczerym zainteresowaniem 
i  życzliwością obserwujemy pa-
triotyczne wzmożenie w  Białorusi 
i  krzepnięcie narodowej kultury bia-
łoruskiej. Nie od rzeczy będzie więc 
przypomnieć, iż 40 lat temu w Miń-
sku ukazała się antologia poezji ka-
szubskiej w języku białoruskim. Było 
to znaczące wydarzenie dla litera-
tury kaszubskiej, lecz równie ważne 
w dziejach kultury Białorusi. 

Proces narodotwórczy w Białorusi 
trwał przez cały XX wiek i przebiegał 
z ogromnymi przeszkodami. Sowiec-
ka władza na przemian wspierała 
bądź tłumiła i  represjonowała niezależną działalność 
narodową. Pomimo sowieckiego nacisku i rusyfikacji, bia-
łoruski żywioł umacniał się, czego efektem było wyło-
nienie się elity intelektualnej, która stała się rozsadnikiem 
nowoczesnej świadomości narodowej. 

LISTY Wielką rolę w tym dziele odegrała literatura. 
Autorem antologii Za daljagljadam kraj Stalemaw jest 

zafascynowany Kaszubami pisarz, tłumacz, publicysta 
Aleś Trajanowski (ur. w  1925 r. w  rejonie słuckim, zm. 
w  2005 r. w  Mińsku). Książka zawiera przekłady wier-
szy 27 twórców w układzie chronologicznym, począwszy 
od Hieronima Derdowskiego, skończywszy na Marianie 

Selinie. We wstępie tłumacz pokrótce 
przedstawił rozwój literatury kaszub-
skiej, na końcu zaś książki zamieścił 
noty biograficzne wszystkich autorów. 
We wstępie Aleś Trajanowski napisał:

Proponując czytelnikom niniejszą 
książkę mało znanej u nas poezji narodu 
kaszubskiego z bratniej Polski, mam na-
dzieję, że zostanie ona przyjęta z cieka-
wością. Równocześnie wyrażam szczerą 
wdzięczność kaszubskim przyjaciołom, 
a  przede wszystkim poetom Alojzemu 
Naglowi, Janowi Drzeżdżonowi, redak-
torowi czasopisma Pomerania Wojcie-
chowi Kiedrowskiemu i  naukowemu 
współpracownikowi Instytutu Serbołu-

życkiego w  Budziszynie doktorowi Frydo Mieczko za ich 
pomoc w przygotowaniu tej książki.

Aleś Trajanowski, przyjaciel i  ambasador Kaszubów 
w Białorusi, za swój dorobek twórczy w 1976 roku otrzy-
mał Medal Stolema.

Kazimierz Ostrowski

mieckość Kaszubów, co oburzyło stronę polską. Przy-
znał, że sam nie zgadzał się z tezami kontrowersyjnego 
wystąpienia i sprzeciwiał się im w dyskusji, ale wynika-
ły one wyłącznie z autentycznych przekonań ich autora, 
nie z  jakichkolwiek innych pobudek, w  tym politycz-
nych, i dlatego nie mógł zakazać ich zaprezentowania. 
Złożył też wzbudzającą szacunek deklarację: Dopóki 
ja będę członkiem Towarzystwa dla kaszubskiego ludo-
znawstwa, będzie takowe bez względu na polityczne prą-
dy oddane wyłącznie nauce. Do współpracownictwa są 
nam wszyscy pożądani, Polacy czy Niemcy, czy do innej 
narodowości się zaliczający, członkowie bractwa dla kre-
sów wschodnich [Hakaty – B. B.], czy „Straży” [wówczas 
czołowej polskiej organizacji przeprowadzającej pol-
skie działania narodowe – B. B.], katolicy, ewangelicy 
czy żydzi. W opinii J. Borzyszkowskiego przez pierwsze 
lata działalności zachowanie obiektywizmu, w  miarę 
zgodnej współpracy pomiędzy Polakami a  Niemcami 
w ramach Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 
rzeczywiście się udawało (J. Borzyszkowski, Aleksander 
Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdańsk 
2002, s. 247–250).

Tym bardziej zwraca uwagę fakt, że powstałe pięć 
lat później Towarzystwo Młodokaszubów, jak często 
podnosi się będące reakcją na kartuskie stowarzysze-
nie, miało wyłącznie kaszubsko-polski charakter. Ta 
różnica pomiędzy obiema ówczesnymi kaszubskimi 
organizacjami jest łatwo dostrzegalna i  uderzająca. 
Pomijając tutaj ocenę, czy zamknięcie się młodoka-
szubów nie tylko na rdzennych Niemców i Kaszubów 
– Niemców, ale też na osoby uznające się wyłącznie 
za Kaszubów, było dobre czy złe, można podnieść, iż 
właściwie do tej pory brakuje refleksji o przyczynach 
i  konsekwencjach tego stanu rzeczy. Na przykład 
intryguje rozstrzygnięcie potencjalnego dylematu, 
czy w  ówczesnych realiach takie ograniczenie było 
jedynym ratunkiem Kaszubów przed germanizacją. 
Na pewno ta decyzja nie spowodowała, że młodoka-
szubi zyskali pełną akceptację, wsparcie strony pol-
skiej jako jednego z dwóch silniejszych podmiotów 
ówczesnej rywalizacji narodowej na Kaszubach. Do-
tknęła ich ostra krytyka zarówno środowisk niemiec-
kich, jak i polskich.

Bogusław Breza
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wiązało się w jakiś sposób z życiem nadmorskich 
Kaszubów, z  morzem, z  rybaczeniem. Takiego 
go zapamiętałem. Pamiętam go jako zaintereso-
wanego wszystkim i każdym. Pamiętam go jako 
wspaniałego gawędziarza, ale gawędziarza, który 
słuchał, który budził pamięć rozmówcy. Był to 
może jego sposób na zbieranie materiałów do ko-
lejnych powieści. Miał dobrą pamięć. Wyczuwa 
się to w jego literaturze. 

Ksiądz profesor jest Kaszubą. W  jaki sposób 
docierała do księdza profesora świadomość ka-
szubska? 

Moja rodzina była i  jest po prostu rodziną ka-
szubską. Tylko taką ją pamiętam i z takiej jestem 
dumny. W moim domu rodzinnym, z dziada pra-
dziada i dzisiaj, mówiło się i mówi po kaszubsku. 
Kultywowane są zwyczaje kaszubskie. Etos ka-
szubski – a więc pracowitość, odpowiedzialność, 
wytrwałość, solidarność, uczciwość, szacunek do 
morza, dyskretność, silne więzy rodzinne oraz 
wiara katolicka – kształtował i kształtuje oblicze 

Wiem, że ksiądz profesor pochodzi z  Włady-
sławowa, a  tam przez parę dziesięcioleci two-
rzył i żył powieściopisarz Augustyn Necel, au-
tor kilkunastu powieści o Kaszubach…

Augustyn Necel był moim bardzo bliskim krew-
nym. W  języku kaszubskim nie mamy słowa 
„stryj” na określenie brata taty, posiłkujemy się 
słowem „wujek” na braci i  taty, i  mamy. Otóż 
Necel był moim wujem, bratem mojego taty. Tu 
jeszcze uzupełnię, że jego żona, Agnieszka, była 
siostrą mojej mamy. Nasze rodziny były zatem 
bardzo blisko związane. Łączyło i łączy nas wie-
le. Augustyn Necel był moim ojcem chrzestnym. 
W kilku jego książkach mam odręczną dedykację 
Mojemu chrześniakowi. Bardzo się z tego cieszę. 
Jak go zapamiętałem? Dokąd sięga moja pamięć, 
nie widzę go jako wykonującego zawód rybaka. 
Był nim wcześniej. Interesował się jednak rybo-
łówstwem, przychodził do portu, czekał na po-
wrót swoich synów z  połowów, służył im radą 
i doświadczeniem, tak jak i innym rybakom. Wu-
jek Augustyn był zainteresowany wszystkim, co 

Z NADMORSKICH KASZUBÓW 
Z ksiĘdzem profesorem Wojciechem Neclem rozmawia StanisŁaw Janke.

Ksiądz profesor Wojciech Necel
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wersytecie Gregoriańskim to w zasadzie decyzja 
moich przełożonych, księdza doktora Czesława 
Kamińskiego i  księdza profesora Bogusława 
Nadolskiego. Ja w tamtym okresie bardziej byłem 
zainteresowany zagadnieniami filozoficzno-teo-
logicznymi. Mówiąc szczerze, w momencie wy-
jazdu na studia, w czerwcu 1982 roku, nie bardzo 
sobie zdawałem sprawę z tego, jaka góra trudno-
ści przede mną stoi i co będę robił po studiach. 
Dzisiaj obu kapłanom jestem bardzo wdzięczny. 
Dzięki Bogu po czterech latach wróciłem do Pol-
ski z  dyplomem doktora prawa kanonicznego. 
Tu czekało mnie wiele zadań. Czy byłem do nich 
przygotowany? Chyba nie, ale miałem pomoc 
i  wsparcie we wspólnocie Towarzystwa Chry-
stusowego. Podjąłem się prowadzenia wykładów 
z prawa i zagadnień emigracyjnych w moim ma-
cierzystym seminarium. Pracowałem nad poso-
borowym prawem towarzystwa i doprowadziłem 
do zatwierdzenia naszych konstytucji przez Stoli-
cę Apostolską. Doprowadziłem też do rozpoczę-
cia na szczeblu diecezjalnym procesu beatyfikacji 
Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda. Potem 
pracowałem kilka lat w  duszpasterstwie – naj-
pierw jako proboszcz parafii Świętej Katarzyny 
w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim, a następ-
nie przez dwa lata jako proboszcz parafii w Potu-
licach i  równocześnie jako kapelan tamtejszego 
zakładu karnego. Pamiętać trzeba, że Potulice to 
miejsce, w  którym krystalizowało się w  latach 
trzydziestych XX wieku życie mojej macierzystej 
wspólnoty zakonnej. Początkami towarzystwa 
w  Potulicach, działalnością księdza prymasa 
Augusta Hlonda, księdza Ignacego Posadzego 
i hrabiny Anieli Potulickiej jestem nadal bardzo 
zainteresowany. Cieszyłem się, że mogłem być 
w  Potulicach proboszczem.  I  ostatni etap, jako 
pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale 
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie. Obecnie 
jestem na tej uczelni koordynatorem sieci badań 
nad migracją.  Moje zainteresowania naukowe 
i  duszpasterskie lokuję w  opracowywaniu i  pu-
blikacji zagadnień związanych ze współczesnymi 
problemami uciekinierów i uchodźców.

Napisał ksiądz profesor trzy książki o kardyna-
le Auguście Hlondzie, który w dramatycznych 
i  trudnych latach 1926–1948 był prymasem 
Polski… 

rodziny Neclów. Szkoda, że w programie szkoły 
średniej tak mało było miejsca dla kultury ka-
szubskiej. Jak jest dzisiaj, nie bardzo wiem. Mój 
tata rozczytywał się w książkach i opracowaniach 
dotyczących działań na morzu w  czasie drugiej 
wojny światowej oraz działań wojennych na Ka-
szubach. Wokół tych dwóch tematów zgromadził 
sporą bibliotekę. Oprócz tego czytało się w domu 
Augustyna Necla i Jana Drzeżdżona, sięgano po 
Pomeranię. Z  literatury kaszubskiej czytałem 
jeszcze – i  czasami zaglądam i  dziś – do Żëcô 
i przëgòdów Remùsa Aleksandra Majkowskiego. 
Mam zbiór poezji w języku kaszubskim lub pol-
skim dotyczącej kultu Matki Boskiej Swarzew-
skiej, Królowej Polskiego Morza. To tak na szyb-
ko wskazane tytuły.

Interesuje mnie droga, jaką przeszedł Wojciech 
Necel do seminarium duchownego, nim został 
księdzem chrystusowcem, a potem naukowcem 
po studiach z prawa kanonicznego w Rzymie…

Dorastałem i  wychowywałem się w  cieniu wła-
dysławowskiego kościoła parafialnego Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Wychodźstwa Polskiego i Świętego Wojciecha Bi-
skupa i Męczennika,  Apostoła Pomorza Wschod-
niego. Tematyka duszpasterstwa wśród polskich 
emigrantów i  szerzej ich sytuacji ekonomicznej 
docierała do mnie przede wszystkim poprzez mi-
sjonarzy emigracyjnych, opowiadających o  mi-
lionach Polaków na obczyźnie i o Polakach rozsia-
nych po bezkresnej Syberii. Nicią tych opowieści 
był brak duszpasterzy i tęsknota za Polską. Dlate-
go wybór Towarzystwa Chrystusowego dla Polo-
nii jako instytutu przygotowującego misjonarzy 
polonijnych był dla mnie czymś naturalnym. 
Jako chłopak chłonąłem opowiadania o dalekiej 
Ameryce i Australii. To naprawdę pobudzało wy-
obraźnię i chęć „bycia tam”. Wcześniej były studia 
nawigacji w  Wyższej Szkole Morskiej w  Gdyni. 
One też rozbudzały marzenia o dalekich krajach 
i o możliwości spotkania tam Kaszubów, tak jak 
pisał Necel. Emigracja Kaszubów to jeden z jego 
tematów. Wyższe Seminarium Duchowne Towa-
rzystwa Chrystusowego było i  nadal jest dobrą 
szkołą duszpasterzy polonijnych. Dzisiaj mniej 
jest motywów emocjonalnych, więcej trudnych 
wyborów i decydowania się na samotność w No-
wej Zelandii czy nawet w Niemczech.  Studia pra-
wa kanonicznego w  Rzymie na Papieskim Uni-
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szości etnicznych, a Polacy poruszają się dzisiaj 
po Unii Europejskiej jako „obywatele Unii”, a nie 
emigranci polityczni czy ekonomiczni. Wciąż jest 
zapotrzebowanie na polskojęzycznego duszpa-
sterza, nie ma jednak takiego dramatu jak w la-
tach międzywojennych lub po drugiej wojnie 
światowej albo w okresie „Solidarności”. Współ-
cześni Polacy decydujący się żyć poza Polską, 
w  jakimś kraju UE lub w USA, lub w Kanadzie 
są w większości przygotowani do realizacji swo-
ich marzeń. Mnie interesują bardziej współcze-
śni imigranci przybywający do Europy, pukający 
i do naszych drzwi. Jak jesteśmy przygotowani do 
przyjęcia przybyszów? Uciekinierów, uchodźców, 
dzieci wojny? Jest to jakaś weryfikacja naszego 
katolicyzmu i  etosu Solidarności. Czy jesteśmy 
przygotowani do budowania wielokulturowej 
społeczności, ale w oparciu o nauczanie papieża 
Franciszka? Do budowania interkulturowej spo-
łeczności Polski i  Europy, i  naszych kochanych 
Kaszub? Tożsamość kaszubska, z naszą historią, 
może być tu dużą pomocą. Wystarczy wspo-
mnieć Kamerdynera Filipa Bajona.   

Ksiądz profesor mieszka w Warszawie, ale chyba 
utrzymuje kontakt z kaszubską małą ojczyzną? 

Z uwagi na zajęcia nie mogę zbyt często odwie-
dzać naszej małej kaszubskiej ojczyzny, ale ab-
solutnie nie zrywam z nią żadnych więzów. Gdy 
mam wolny czas, to jadę do Władysławowa. Lubię 
spotkania z rodziną. Jest to centralny punkt każ-
dego mojego pobytu w domu. Mój związek z ka-
szubszczyzną najlepiej obrazuje fakt, że obecnie 
opracowuję publikację Nordowi Kaszëbi trzimają 
z  Bògã. Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Wychodźstwa 
Polskiego i Świętego Wojciecha Biskupa i Męczen-
nika we Władysławowie. Wiele lat przygotowy-
wałem się do niej, zbierałem materiały.  Ona 
wyrasta właśnie z  naszych rodzinnych spotkań, 
z  potrzeby opowiedzenia parafialnej przeszłości 
nie tyle statystycznie, ile w  formie świadectwa. 
Może tu jest miejsce, abym podziękował moim 
czterem braciom i  dwóm siostrom za cierpliwe 
otwieranie kolejnych stron sagi naszej rodziny. 
Dziękuję również moim serdecznym przyja-
ciołom z  Eschweiler w  Niemczech, Ani, Iwonie 
i Andrzejowi von Bronkom, za wsparcie i inspi-
rujące rozmowy kierowane troską o  tożsamość 
Kaszub i o rozwój języka kaszubskiego. 

Opracowań i publikacji książkowych o kardyna-
le Hlondzie było trochę więcej. Zainteresowanie 
prawem Towarzystwa Chrystusowego, to zain-
teresowanie początkami tej wspólnoty. Tu nie-
uchronnie docierać trzeba do zamierzeń i myśli 
założyciela towarzystwa kardynała Hlonda, reali-
zowanych przez księdza Posadzego. Trzeba do-
cierać do tego, co działo się w Kościele i w Polsce 
po 1918 roku, do polskich emigrantów tak w Eu-
ropie Zachodniej, jak i  w  Brazylii czy Australii, 
obu Amerykach. Stąd moje zainteresowanie tymi 
wielkimi postaciami Kościoła. Według mnie po-
stać Augusta Hlonda jeszcze nie jest odkryta. 
Lata drugiej wojny światowej to swoista cezura 
jego działalności. Natrafiłem na Acta Hlondiana 
księdza Stanisława Kosińskiego, na notatki Hlon-
da. Bogactwo ich refleksji opracowałem w zbio-
rze Z notatnika Kardynała Augusta Hlonda. Jakże 
aktualny i  pomocny w  interpretacji historii jest 
jego zapis na temat sytuacji w Polsce we wrześniu 
1939 roku:

Opuszczając Kraj – serce się krajało z  bólu 
opuszczania go w tragicznej chwili – ale obowiązek 
powinien górować nad głosem serca i nad własny-
mi łzami. Szło się na rozłąkę długą, upokarzającą 
– ale na misję wielką, obowiązującą (…). Wiedzie-
liśmy, że opuszczamy „wszystko”, że wracając, nie 
zajdziemy nic z naszej fortuny – prócz skrwawio-
nego łona Ojczyzny – tych lat 6 czy czas stracony? 

Wystarczy również wspomnieć, czym dla Ko-
ścioła w Polsce był wybór kardynała Karola Woj-
tyły na papieża i  jak je dwukrotnie skomentował 
kardynał Stefan Wyszyński podczas swoich kazań 
w Rzymie w październiku 1978 roku. Zdaniem kar-
dynała Wyszyńskiego tak właśnie realizowało się 
zwycięstwo zapowiadane przez kardynała Hlonda.  

W swoich książkach, opracowaniach naukowych 
ksiądz profesor zajmuje się problematyką pra-
wa kanonicznego oraz kanoniczno-pastoralną 
współczesnego duszpasterstwa emigracyjnego…

W mojej działalności naukowej można zaobser-
wować pewien rozwój: od prawa instytutów ży-
cia konsekrowanego poprzez prawo do migracji 
i  do posiadania ojczyzny aż po prawa uchodź- 
ców i  wypędzonych. Tym ostatnim zajmuję się 
obecnie. Nie tyle w  kontekście polskiej współ-
czesnej emigracji, bo w moim przekonaniu takiej 
nie ma. Środowiska polonijne w trzecim i następ-
nych pokoleniach ewoluują w  kierunku mniej-
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wsë rosła a sã ùcza robòtë i mòdlëtwë òd starszich, 
chtërny bëlë krôwcama. Mia dwùch przërodnëch 
bracy: Jana (ùr. 1923) i  Francëszka (1926). Jan 
ùmarł w Rëmi w 1994 rokù, a Franc, z chtërnym 
bëła baro zżëtô, zdżinął na II swiatowi wòjnie. Nie 
chcôł jic do niemiecczégò wòjska, tej szedł do lasu. 
Co dali bëło, nie je wiedzec. Nicht nie wié, jak i dze 
zdżinął, ani dze leżi pòchòwóny. Pò smiercë jich 
matczi òjc Józef sã drëdżi rôz żenił. Małgòrzata 
bëła tej pierszô, a pò ni sã ùrodzëlë Sztefón, Sta-
nisława, Stanisłôw, Éwa i  Adóm. Òkróm zôkòn-
nicë leno Stanisłôw dożił ùstnëch lat. Òd 1967 
rokù béł òrganistą w sanktuarium Królewi Mòrza 
w Swôrzewie. Służił tam jaż do smiercë 29 lësto-
padnika 2016. Żił nym sanktuarium. Wiele ò nim 
wiedzôł i rôd sã tim dzelił z tësącama pielgrzimów. 
W ten spòsób miôł swój dzél w jegò rozsławienim.

Małgòrzata zaczãła ùczbã w  Szëmôłdze. Czej 
miała òsmë lat, wëbùchła wòjna. Tej wszëtkò szło 
ju pò niemieckù. Rôz doczuł sã szkólny Miemc, co 
béł z Warszawë, jak dzéwczãta gôdają pò kaszëb-
skù. Chlapnął Małgòszã lënijką w rãkã i kôzôł na-
pisac sto razy pò niemieckù: „Jô jem môłô głupô 
Pòlka”. Pòtemù dzéwczã ju nie chcało jic do szkòłë, 
ale mëmka ji tłomacza, że mùszi jic, bò Miemcë 
jich wszëtczich wezną do lagru. 

Colemało ò biskùpach wiémë dosc tëli, kò w „Pò- 
meranii” tej-sej ò nich sã przëbôcziwô, chòc nót 
bë bëło co wicy napisac ò niedôwno wëswiãconëch 
dwùch rodowitëch Kaszëbach: ks. bp. dr. Zbignie-
wie Zelińsczim ze Gduńska a ks. bp. dr. Arkadiu-
szu Òkroju z Pelplëna. Ò nym òstatnym Kaszëbie 
bëło łoni dosc głosno, a ò bp. Zelińsczim – mni. 

Ju wiele mni gôdóné je ò Kaszëbach, co szlë 
w  swiat a  bëlno służą lëdzóm jakno przédnicë 
pòspólnotów. Taczé przikładë mómë w Krakòwie, 
dze òd lat przeòrã karmelitańsczégò zôkònu je o. 
Benedikt Belgraù spòd Swiónowa (pisôł jem ò nim 
w artiklu pt. Strażnik papieskiego szkaplerza, „Po-
merania”, nr 11, 2010, s. 17–19) a wielelatną pòd-
przeòriszą norbertanków – s. Dorota Goldstrom, 
rodã z Żukòwa (ò ni mógł przeczëtac w slédnym 
numrze pismiona).

Zôs dëcht czësto mało wiémë ò skrómnëch pa-
sturzach winnicë Pańsczi, chtërny służą lëdzóm 
dalek pòza tatczëzną. Są baro pòbòżny, robòcy 
a ceniony. Bëlné wzorce gwës mają wëniosłé z rod-
nëch chëczi.

Taczim przikładã je s. Dorota Wickô, chtërna 
sã ùrodza w  Szëmôłdze 2 czerwińca 1931 rokù 
z  òjca Józefa i  matczi Martë (z  dodomù Bùżón). 
Na rëchcënach dosta miono Małgòrzata. W rodny 

KaszĒbka
z Szëmôłdu w Zakòpónym

Je wôrtné głãbszi ùwôdżi to, że wiele sënów i córków kaszëbsczi zemi wëbiérô dëchòwny 
stón. Òsoblëwie przódë tak bëło. Jedny òstelë nawetka biskùpama a przédnikama 

katolëcczich pòspólnotów. Do nôwëższi czestnotë doszedł arcëbiskùp gnieznieńsczi 
i primas Pòlsczi Henrik Mùszińsczi, co pòchòdzy z Kòscérznë. Mô terô 87 lat.

S. Dorota Wickô. Òdj. z archiwùm EP
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Kaszëbizna w swiece 

Pò czile latach trafiła do Zakòpónégò. Tam 
twòrzëła sã nowô placówka. Òfiarodôwcama bù-
dinkù bëło małżeństwò doktorów medicynë, 
chtërno miało sëna Krësztofa z  zespòłã Downa. 
Sostra Dorota zgòdzëła sã przëjąc nad nim òpiekã. 
Òsta przełożoną ti placówczi na wiele lat. Nym 
knôpã òpiekòwa sã jaż do jegò smiercë.

W  klôsztorze wëróżniwa sã wiôlgą 
gòrlëwòtą w  mòdlëtwie, òsoblëwie 
różańcowi. Bëła wiedno pierszô w ka-
plëcë na renëch mòdłach. Jinszich za-
chãcywa do te samégò. Sostra Serafi-
na Chmiel, jakô sã nią òpiekòwa pòd 
kuńc żëcégò, tak jã wspòminô:

Do kaplëcë w tã i nazôd szła wiedno 
z  mòdlëtwą na lëpach. Mia òsoblëwé 

nôbòżéństwò do Dzecuszka Jezës. Co sztót pò-
wtôrza: „Dlô Ce jô żëła całé żëcé, bò Ce jô nôbarżi 
kòcha”. Baro sã mòdlëła téż ò zgromadzenié, ò nowé 
pòwòłania i za swòjich blisczich z Kaszëbsczi Zemi.

Pòd kùńc żëcégò òpòwiôda sostróm ò rodnëch 
Kaszëbach. Lubiła spiewac kaszëbsczi himn „Tam 
dze Wisła òd Krakòwa”, jaczi pò kąskù mia naùczoné 
téż jinszé sostrë w Zakòpónym. Do dzys sostra Sera-
fina znaje melodiã i mòże całé jegò dzéle na pamiãc.

W lëstopadnikù 2015 rokù s. Dorota sã zwróca 
i złómała nogã. Òd te czasu mia jiwer z chòdzenim. 
Jak mògła, wspiéra jesz mòdlëtwą swój klôsztor 
a blisczich. Zaòpatrzonô swiãtima sakrameńtama 
ùmarła 21 séwnika 2019 rokù. Pòchòwónô òsta na 
parafialnym smãtôrzu w Zakòpónym przë szaséje 
Nowòtarsczi. Na pògrzebie zagra Kaszëbce góral-
skô kapela.

Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Jinszą razą dzéwczã sã bawiło bùten. Wtim nëkôł 
jeden chłop, co ùcékôł przed Miemcama. Złapôł 
òd płotu jich kòło i dali na nim jachôł. Miemcë sã 
spitelë Małgòszë, dze òn szedł, a òna wskôza drëgą 
stronã, bez co ùreta mù żëcé. Pò jaczims czas nen 
chłop przëszedł i òddôł kòło. Z czasu wòjnë sostra 
Dorota rôd wspòmina szëmôłdzczégò probòszcza, 
ksãdza Józefa Chòdzyńsczégò, chtëren 
jã prosył, żebë sã za niegò mòdlëc, bò 
wnet wezną gò Miemcë i  zamòrdëją 
(tak téż sã stało).

Małgòrzata czãsto chòdzëła do 
kòscoła. Mòdlëtwë naùcza sã òd star-
szich. Wspòmina, jak ji tatk chòdzył 
w  niedzelã pò pôłnim do kòscoła 
a  długò sã mòdlił przed taberna-
kùlum. Òna biwała tej na chùrze i  zdrza na òjca 
a razã z nim sã mòdla. Nôbarżi òblubiła so òbrôz 
sw. Terézë òd Dzecuszka Jezës. Wierã tej rodzëło sã 
ji pòwòłanié...

Pò spòdleczny szkòle ùczëła sã wësziwkù ù so-
strów szaritków we Wejrowie. Òne jã zachãcywałë, 
żebë do nich wstąpic. Òna równak chca òstac kar-
melitanką òd Dzecuszka Jezës. Nie bëło równak 
dëtków, bë dzéwczã wëprawic do klôsztoru. Tej 
z pòmòcą przëszła cotka, chtërny córka, co mia sã 
ju żenic, òsta zabitô pòd kùńc wòjnë. Òna wëpòsa-
ża przińdną klôsztornicã we wszëtkò, co miało bëc 
przeznaczoné dlô ji córczi.

Do Sosnowca Małgòszã òdwiozła ji mëmka. 
Tam òdbëła pòstulat, bë 24 strëmiannika miec 
òbłóczënë, a 26 łżëkwiata 1955 r. – wieczësté slëbë. 
Trafiła na placówkã do Czerny. Jaknoże bëła òd 
dzecka naùczonô szëc i  wëszëwac, bez to prawie 
przë ti robòce przez lata zjiscywa swòje pòwòłanié, 
służąc lëdzóm.

Czej miaŁa òsmĒ 

lat, wĒbÙchŁa 

wòjna. Tej 

wszĒtkò szŁo ju  

pò niemieckÙ. 

Pògrzéb s. Dorotë. Òdj. z archiwùm EP



Pomerania nr 10 (546) / Rujan 202024

zowanych żołnierzy, którzy mieli przy-
gotowanie pedagogiczne lub wcześniej 
pracowali w szkolnictwie.

Był wśród tych nauczycielskich pio-
nierów Szczepan Bągorski (w  akcie 
urodzenia widnieje prawidłowe imię 
Stefan, które przekształcono w  cza-
sie jego pobytu w  Niemczech i  nigdy 
nie sprostowano), który był nie tyl-
ko pierwszym polskim nauczycielem 
w Sianowie koło Kartuz, ale też jednym 

z  pierwszych polskich nauczycieli na Kaszubach 
w  czasach II Rzeczypospolitej (jeśli nie pierw-
szym, ale brak opracowania dotyczącego dziejów 
polskiego szkolnictwa na Kaszubach w  okresie 
międzywojennym). Był też teściem wybitnego 
pedagoga uczącego w  szkołach w  Staniszewie 
i Grzybnie oraz Gdyni – Leona Kąkola.  

Szczepan Bągorski urodził się 14 grudnia 1864 roku 
w Siekówku w gminie Przemęt w Wielkopolsce jako 
syn Jana Nepomucena i Balbiny de domo Budzińskiej. 

W  lutym 1920 roku po latach niewo-
li Pomorze Gdańskie zostało przejęte 
przez władze polskie. Ze względu na to, 
że jego prastara stolica Gdańsk została 
przemianowana na wolne miasto, sto-
licą województwa pomorskiego został 
Toruń, w  którym mieściły się wszyst-
kie urzędy wojewódzkie, w tym oświa-
towe i seminarium nauczycielskie.

Jednym z  najbardziej palących pro-
blemów dla władz wojewódzkich i po-
wiatowych stała się wówczas kwestia edukacji 
i wychowania dzieci i młodzieży, która przez lata 
była ogromnie zaniedbana przez pruskie władze 
oświatowe. Dochodził do tego jeszcze brak na Ka-
szubach polskiej kadry nauczycielskiej.

Aby temu zaradzić, władze – zgodnie z wytyczny-
mi dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 
o powszechności nauczania z 7 lutego 1919 roku – 
kierowały do pracy w  szkolnictwie na Kaszubach 
nauczycieli z głębi Polski, emigrantów i zdemobili-

polski nauczyciel 
na kaszubach

Szczepan (Stefan) Bągorski był pierwszym polskim nauczycielem w Sianowie  
koło Kartuz i jednym z pierwszych polskich nauczycieli na Kaszubach w czasach  
II Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 1920–1925)1.

1  Autor składa podziękowanie za informacje i fotografie prawnukowi Szczepana Bągorskiego Kazimierzowi Wierzbickie-
mu oraz Zdzisławowi Sokołowskiemu.

Szczepan Bągorski

Szczepan Bągorski z uczniami z Sianowa, 1921 r.
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W Siekówku rodzina posiadała niewielkie gospodar-
stwo rolne. Niewątpliwie bieda i niedostatek powo-
dowały, że rodzice ledwo mogli wyżywić siedmioro 
potomstwa, a Szczepan od dzieciństwa często niedo-
magał, co miało skutki w starszym wieku.

Wykształcenie podstawowe młody Szczepan 
zdobył w szkole podstawowej w Przemęcie, gdzie 
ze względu na swe zdolności edukacyjne został 
zauważony przez miejscowego proboszcza księdza 
Józefa Poszwińskiego pełniącego też funkcję lokal-
nego inspektora szkolnego. Tenże po ukończeniu 
szkoły przez Szczepana wysłał go do salezjańskiej 
szkoły w Valdocco w Piemoncie pod Turynem we 
Włoszech, gdzie w latach 1877-1895 pobierał na-
uki dostosowawcze do samodzielnego życia, ucząc 
się przy tej sposobności płynnego posługiwania się 
językiem włoskim. Tu zetknął się z przyszłym kar-
dynałem i  prymasem Polski księdzem Augustem 
Hlondem. Niestety naukę i  karierę przyszłego 
duchownego i wychowawcy młodzieży przerwała 
choroba, która zmusiła go latem 1895 roku do po-
wrotu do rodzinnego domu w Siekówku.

W  1898 roku, będąc na lokalnym weselu jako 
drużba, poznał Mariannę Pauch z Sączkowa), któ-
ra była druhną panny młodej. Widocznie między 
nimi zaiskrzyło, gdyż następnego dnia po weselu 
Szczepan przybył do jej rodzinnego domu i poprosił 
o jej rękę. Rodzice Marianny go jednak nie zaakcep-
towali, gdyż ich zdaniem był zbyt biedny. Jakiś czas 
później Szczepan i  Marianna, będąca już w  ciąży, 
nie zważając na rodzinę, udali się do kościoła, aby 
ogłosić zamiar zawarcia małżeństwa 15 lutego 1898 
roku. W  tej sytuacji teść Szczepana wygonił oboje 
z  domu. Małżonkowie, nie mając innego wyjścia, 
wzorem wielu ówczesnych Polaków udali się za 
chlebem na emigrację do Günnigfeld w pobliżu Bo-
chum w Westfalii. Tu dochowali się siedmiorga po-
tomków; dwóch synów zmarło: Stefan na zapalenie 
płuc w wieku 18 lat i Józef po trzech dniach życia.   

Szczepan podjął w  Günnigfeld pracę w  kopal-
ni, aby zapewnić byt powiększającej się rodzinie. 

Później rodzina kilkakrotnie się przeprowadzała, 
aby ostatecznie osiąść w  Altenbochum, gdzie za 
zarobione w  kopalniach pieniądze i  spadek Ma-
rianny kupili kamienicę. Wykorzystując umiejęt-
ności pedagogiczne nabyte u salezjanów, Szczepan 
urządził w  niej polską szkołę i  powołał do życia 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Udzielał się 
też społecznie, między innymi w polskim chórze 
i Towarzystwie Polsko-Katolickim św. Józefa.  

Po zakończeniu I  wojny światowej i  powstaniu 
niepodległej Polski Szczepan Bągorski podjął de-
cyzję o przeprowadzce z żoną i czterema córkami 
(piąta pozostała w  Niemczech, gdzie wyszła za 
mąż) w rodzinne strony do Siekówka. Po przyjeź-
dzie udał się do władz administracyjnych w Prze-
męcie w celu uzyskania polskich dokumentów, po 
czym pojechał do Poznania, aby poszukać pracy.

Ponieważ znał język włoski, zaproponowano 
mu pracę w konsulacie włoskim w Poznaniu, ale 
gdy oświadczył, że w  Niemczech prowadził pol-
ską szkołę i  ze względu na stan zdrowia chciałby 
pracować na Kaszubach, skierowano go do szkoły 
podstawowej w Sianowie.  

Do sianowskiej zaniedbanej i opustoszałej szko-
ły przybył 10 maja 1920 roku, obejmując obo-
wiązki kierownika po niemieckim nauczycielu 
Schmerbachu (zmarł po długiej i  ciężkiej cho-
robie 23 września 1919 roku, przez co nauki nie 
prowadzono do 22 marca 1920 roku). Ze względu 
na święta nauka dla około 50 dzieci rozpoczęła się  
14 maja. Szczepan swą pracę dokumentował roczny-
mi sprawozdaniami i zapisami w kronice szkolnej.

Szczepan Bągorski zmarł 19 grudnia 1925 roku 
na żołądkowe owrzodzenia, które doprowadziły 
do choroby nowotworowej, i chorobę płuc. Został 
pochowany na cmentarzu w  Sianowie. Następ-
cą Szczepana Bągorskiego został, zaangażowany 
przez Urząd Gminy 8 stycznia 1926 roku, Alojzy 
Stoltman.

Dariusz Dolatowski

Sylwetki

Szczepan Bągorski z żoną 
Marianną, 1898 r.

Szczepan Bągorski z żoną Marianną i córkami: Andzią, Stasią, 
Franią i Marcią, Sianowo, 1921 r.

Kamienica Szczepana Bągor- 
kiego w Altenbochum, 1913 r.
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Węgier czytający swoje kroniki niestety nie do-
wie się z lektury tych dzieł, gdzie owo Pomorze się 
znajdowało, gdyż wymieniona została tylko na-
zwa Pomorania. Możemy przypuszczać, że raczej 
nie była to wiedza powszechna, niemniej jednak 
żadne dzieło nie precyzuje lokalizacji tej krainy. 
Widocznie nie było to nikomu potrzebne. Ważne 
były wydarzenia, które miały tam miejsce. Tam 
bowiem toczyły się walki wspomnianych książąt, 
a  w  zasadzie uwypuklona została rola jednego 
z nich – Béli. 

O  samym Pomorzu natomiast nie dowiaduje-
my się zbyt wiele. Traktowane jest ono jako pań-
stwo mające własnego księcia i zależne od Polski, 
ponieważ Pomorzanie musieli płacić książętom 
polskim trybut. Zależność ta nie była jednak zbyt 
silna, gdyż przymusowa danina była najlżejszą for-
mą zależności prawnej, rzadko posiadającą jakieś 
realne skutki. Z reguły nie wiązały się z nią żad-
ne inne zobowiązania. Podkreślone zostało przez 
wszystkich kronikarzy pogaństwo mieszkańców 
tego regionu (łac. Pomoranis paganis – pogańscy 
Pomorzanie). Przyczyną konfliktu była natomiast 
odmowa uiszczenia trybutu, co spowodowało re-
akcję księcia Mieszka i  wybuch wojny. Konflikt 
rozwiązano za pomocą pojedynku, po stronie pol-
skiej wziął w nim udział właśnie węgierski książę. 
Wódz Pomorzan padł martwy, co przywróciło do-
tychczasową sytuację, a  więc zależność Pomorza 
od Polski. 

W  ten sposób wydarzenia te przedstawiają 
wszystkie źródła, a  więc napisana ok. 1282–1285 
roku Kronika Hunów i Węgrów Szymona z Kézy 

Wspólna granica była okazją nie tylko do kontak-
tów gospodarczych, ale także do wymiany my-
śli, poglądów, wiedzy. W  kronikach węgierskich, 
szczególnie tych z  późnego średniowiecza, od-
naleźć możemy bardzo wiele informacji o Polsce 
i Polakach. Z reguły dziejopisarze notowali wiado-
mości ważne dla nich lub ich otoczenia, do które-
go kierowali swoje dzieła. Bardzo rzadko pojawia-
ły się natomiast informacje o ziemiach odległych, 
z  którymi opisywany przez danego kronikarza 
naród nie miał zbyt wielu kontaktów. Jest to ce-
cha nie tylko źródeł węgierskich czy polskich, ale 
wszystkich źródeł średniowiecznych.  

Pomorze Wschodnie, mimo iż w sensie ideolo-
gicznym stanowiło w średniowieczu część Polski, 
leżało daleko od Węgier. Trudno więc spodziewać 
się szczegółowych opisów tej krainy w  średnio-
wiecznych dziełach węgierskich. Nie oznacza to 
jednak, że wzmianek takich nie ma w  ogóle. Co 
wiedzieli i co pisali o Pomorzu średniowieczni wę-
gierscy kronikarze? Uważam, że warto przyjrzeć 
się temu nieco egzotycznemu zagadnieniu. 

Mamy w  zasadzie tylko jedną konkretną 
wzmiankę o  Pomorzu. Pojawiła się w  źródłach 
w  związku z  trzema węgierskimi książętami – 
Andrzejem, Bélą i  Levente – którzy brali udział 
w  toczących się w  XI wieku walkach polsko-po-
morskich. Dwaj pierwsi zostali później królami, 
więc ich biografia interesowała dziejopisarzy wę-
gierskich. Walki te również są bardzo ciekawym 
motywem i  warto poświęcić im osobny artykuł. 
W tym miejscu skupię się na tym, czego ze źródeł 
węgierskich możemy dowiedzieć się o Pomorzu. 

kontakty pomorsko-wĘgierskie  
na przestrzeni dziejów

Państwo węgierskie przez pięćset lat średniowiecza graniczyło z Polską. Oczywiście mowa 
o okresie, w którym oba państwa istniały jako ustabilizowane twory polityczne, a więc od 
przełomu X i XI wieku. Wiele zatem było okazji do wzajemnych kontaktów, a obustronne 
relacje układały się z reguły bardzo pozytywnie. 

pomorze w Średniowiecznych kronikach wĘgierskich
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Historia

(węg. Kézai Simon), tzw. Kompilacja kronikarska 
z  drugiej połowy XIV wieku, jak również dzieła 
późnośredniowieczne z  XV stulecia. Informacje 
o Pomorzu są niezwykle skromne, ale już sam fakt, 
że się w ogóle pojawiły w dziełach tak od tego ob-
szaru odległych, możemy uważać za ciekawostkę. 
Fragment ten jest ważny z perspektywy badań nad 
relacjami polsko-pomorskimi, ponieważ pozwala 
na potwierdzenie kilku informacji naszego pierw-
szego kronikarza, Anonima zwanego Gallem. 
Władcą Polski, który toczył boje z  nadmorskim 
ludem, był według źródeł Mieszko, a więc zapew-
ne chodziło o Mieszka II. Zamieniając jednak imię 
Mieszko na Kazimierz Odnowiciel i ograniczając 
nieco otoczkę związaną z  bohaterskim pojedyn-
kiem, zyskujemy potwierdzenie toczących się 
walk o  zwierzchnictwo polskie nad Pomorzem 
Wschodnim. Wzmiankowany w źródłach książę/
król Mieszko prawdopodobnie nie prowadził walk 

z Pomorzanami, a chronologia wydarzeń sugeruje 
raczej, że książęta węgierscy przebywali w Polsce 
za czasów Kazimierza Odnowiciela.

Podsumowując: treść kronik węgierskich do-
tyczących Pomorza, mimo iż niezwykle skromna, 
jest bardzo ważna. Odległy od Węgier obszar leżą-
cy nad Bałtykiem nie interesował zbytnio kroni-
karzy, niemniej jednak wiedzieli oni, że w połowie 
XI wieku było to terytorium w  pewnym stopniu 
niezależne od państwa Piastów, płacące trybut Pol-
sce, na którym chrześcijaństwo nie zapuściło jesz-
cze korzeni. Jest to zatem egzotyczny, ale ciekawy 
epizod. Niestety ze względu na sporą odległość 
jest to jedynie incydent. W  okresie nowożytnym 
Pomorze Gdańskie stało się obszarem znacznie 
lepiej znanym i  bardziej interesującym Węgrów. 
W średniowieczu znajdowało się ono jednak zbyt 
„daleko”. 

Adam Lubocki 

w czasach Mieszka II, a więc w grę wchodzą lata 
1025–1034. Mieszko w 1031 roku musiał uciekać 
z kraju, a władzę przejął jego brat Bezprym, zatem 
prawdopodobnie wygnańców węgierskich wów-
czas jeszcze nie było. Poza tym zamach ich ojca 
na króla Stefana miał miejsce dopiero po śmierci 
królewicza Emeryka, czyli po 1031 roku. W związ-
ku z  tym większość badaczy uważa, że przybyli 
oni dopiero w  czasach Kazimierza Odnowiciela 
(1034–1058), na początku lat czterdziestych XI stu- 
lecia. Wskazuje na to również kilka innych prze-
słanek, które wykraczają poza ramy niniejszego 
artykułu. 

W  czasie, gdy przebywali w  Polsce, wydarzyły 
się opisywane przez kroniki węgierskie wypadki, 
a  więc pogańscy Pomorzanie odmówili płacenia 
Polakom trybutu, co spowodowało wyprawę wo-
jenną Kazimierza na Pomorze. O walkach polsko-
-pomorskich w  tym czasie wspomina także nasz 
pierwszy kronikarz – Anonim zwany Gallem. 
Szymon z  Kéza (węg. Kézai Simon) piszący pod 
koniec XIII wieku tak opisał te wydarzenia: Gdy 
zaś tak się te rzeczy działy, Andrzej, Béla i Levente 

Béla i  jego dwaj bracia byli krewnymi króla wę-
gierskiego Stefana I Świętego (997–1038). Po nie-
udanym zamachu ich ojca Wazula na życie króla 
musieli uciekać z kraju i schronili się w Czechach, 
gdzie spędzili kilka lat. Po pewnym czasie opuścili 
Czechy i  zostali przyjaźnie przyjęci przez księcia 
polskiego. Źródła wskazują na Mieszka, ale – jak już 
wspomniałem w przywołanym artykule – chodziło 
raczej o  jego syna Kazimierza. Powód tej pomył-
ki kronikarzy wyjaśnię pod koniec artykułu. Życie 
wygnanych członków dynastii średniowiecznych 
na pewno nie należało do łatwych. Z reguły szuka-
li oni pomocy w odzyskaniu lub przejęciu władzy 
w swojej ojczyźnie. Opisywani przeze mnie Arpa-
dowie (czyli książęta węgierscy) przed ucieczką nie 
rządzili krajem, ale ze względu na przynależność 
do dynastii mieli do tego prawo. Prawdopodobnie 
posiadali niewielką dzielnicę i byli całkowicie za-
leżni od króla. Pobyt na dworach innych władców 
miał zatem na celu przekonanie monarchów do 
udzielenia pomocy wygnańcom. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy książęta przy-
byli do Polski. Źródła podają, że miało to miejsce 

W artykule Pomorze w średniowiecznych kronikach węgierskich nawiązałem do źródeł 
wspominających o walkach trzech książąt węgierskich na Pomorzu. Wątek ten, mimo  
iż nie wzbogaca zbytnio naszej wiedzy o średniowiecznym Pomorzu, jest bardzo cieka-
wy. Ten dość ogólny artykuł stanowił wprowadzenie do bliższej charakterystyki jedne-
go z tych książąt. Spośród trzech braci – Andrzeja, Béli i Levente – to ten drugi najbar-
dziej wsławił się podczas pomorskiej wyprawy wojennej Kazimierza Odnowiciela. Jemu 
i jego obecności na Pomorzu poświęcony będzie niniejszy artykuł.

opowieŚci rycerskie – ksiĄŻĘ wĘgierski bĖla na pomorzu w XI wieku
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przeszedłszy z  Czech do Polski, zostali przyjaźnie 
przyjęci przez księcia Polaków Mieszka, gdzie po 
zwyciężeniu w pojedynku księcia Pomorzan, zosta-
ła Béli oddana córka Mieszka za żonę. A to Andrzej 
i Levente źle znosząc, by nie żyli na koszt jego imie-
nia w Polsce, przeszli na Ruś. 

Znacznie szerzej opisał to późniejszy kronikarz 
z  XIV wieku, autor wielkiej kroniki węgierskiej, 
tzw. Kompilacji kronikarskiej. Korzystał on jednak 
ze znacznie starszych dzieł, wywodzących się być 
może nawet z początku XII wieku, zatem zdaniem 
węgierskich badaczy opowieść jego zasługuje na 
uznanie. Znacznie rozszerzony został w tym dziele 
– w porównaniu z wyżej zacytowanym – wątek po-
jedynku Béli z księciem pomorskim, jak również 
podanych zostało więcej szczegółów (m.in. po-
gaństwo Pomorzan i płacony przez nich Polakom 
trybut). 

Z perspektywy Pomorza ważny jest fakt, że to 
właśnie za sprawą księcia węgierskiego, który po-
konał w pojedynku księcia Pomorzan, region ten 
ponownie został uzależniony od Polski. Nie była 
to zbyt silna zależność, a jedynie pokazanie przez 
Piastów swojej dominacji. Czy jednak rzeczy-
wiście pojedynek taki mógł mieć miejsce? W re-
aliach XI wieku nie spotykamy się praktycznie 
z  podobnymi sytuacjami. Rzadko kiedy losy ca-
łej armii czy państwa oddawano w  ręce jednego 
człowieka i  jego umiejętności walki. Przypomi-
na to późnośredniowieczne pojedynki rycerskie, 
jednakże kultura rycerska nie tylko w  Europie 
Środkowej, ale także Zachodniej w  tym aspekcie 
dopiero się kształtowała. Nie jest to co prawda ar-
gument nakazujący odrzucić wiarygodność tego 
przekazu. Faktem jest, że Béla na tyle wsławił się 
w  czasie wyprawy pomorskiej, że zyskał spore 
względy na polskim dworze i została mu oddana 
za żonę polska księżniczka. Była to prawdopodob-
nie nieznana z  imienia córka Mieszka II, siostra 
Kazimierza Odnowiciela. Stąd zapewne pomyłka 
kronikarzy węgierskich, umieszczających te wyda-
rzenia w czasach Mieszka II. Pamięć o ojcu księż-
niczki przetrwała, natomiast zapomniano, że stało 
się to za rządów jej brata. Mariaż ten potwierdził 
pośrednio Anonim Gall, który stwierdził, że Géza 
i Władysław (synowie Béli) wychowali się w Polsce 
i znali język polski, i byli niejako Polakami. 

Wróćmy jednak do pojedynku, ponieważ bez 
względu na to, czy jest to późniejszy wymysł, czy 
też relacja rzeczywistych wydarzeń, epizod ten 
warto omówić szerzej. W Kompilacji kronikarskiej 
znalazła się informacja, że zgoda na pojedynek 
wynikła po negocjacjach przeprowadzonych przez 

obie strony, ale inicjatywa wyszła ze strony Pomo-
rzan. Piastowie, a więc książę Mieszko (czyli Kazi-
mierz) i  jego synowie wykazali się tchórzostwem 
i żaden z nich nie chciał stanąć w szranki z prze-
ciwnikiem. Swoją drogą to dość ciekawa sytuacja, 
ponieważ Kazimierz kilka lat wcześniej, przeby-
wając w Niemczech na dworze cesarza Konrada II,  
wsławił się podobno jakimiś bliżej nieokreślo-
nymi rycerskimi czynami. W każdym razie Béla, 
jako pochodzący z królewskiego rodu, zgodził się 
wziąć udział w walce zamiast swojego gospodarza. 
Zwyciężył, a Pomorzanie zachowali się honorowo: 
dotrzymali warunków wcześniejszej umowy i za-
płacili należny trybut. 

Zatem to właśnie węgierskiemu księciu Pola-
cy zawdzięczali bezkrwawe zwycięstwo w  sporze 
z  plemionami pomorskimi. Nasz Anonim nie 
wspomina o podobnych wydarzeniach. Wzmian-
kuje jedynie o krwawych walkach z Pomorzanami, 
którzy wspierali zbuntowanego przeciwko polskiej 
władzy komesa Miecława zwanego też Masławem. 
Ale nie znaczy to rzecz jasna, że mowa tu o tych 
samych wydarzeniach. Być może spięć między 
Polską a  nadmorskimi plemionami było w  tym 
okresie więcej. 

Béla przebywał w  Polsce jeszcze kilka lat. 
W tym czasie jego dwaj bracia opuścili go i szukali 
pomocy na Rusi. Zapewne zazdrościli bratu sławy 
i wpływów, jakie zdobył na dworze Piastów. Ale to 
właśnie im – a nie czującemu się dobrze w Polsce 
księciu – udało się zdobyć w 1046 roku władzę na 
Węgrzech, a najstarszy z braci Andrzej koronował 
się na króla. Levente zmarł niedługo potem, a Béla 
został wezwany przez starszego brata i mianowa-
ny następcą. W 1060 roku po konflikcie z bratem 
rzeczywiście został królem przy wydatnej pomocy 
wojsk polskich i to wydarzenie otworzyło pierwszy 
etap tego, co nazywamy często odwieczną przyjaź-
nią polsko-węgierską. 

Jak już wspomniałem, wydarzenia te miały 
miejsce prawdopodobnie we wschodniej części 
Pomorza, a  Polacy byli stroną atakującą. Cieka-
wostką lingwistyczną może być fakt, że węgierskie 
imię Béla to skrócona wersja imienia Adalbert, pod 
którym znany jest w  Europie Zachodniej Święty 
Wojciech (Adalbert było to jego imię z bierzmo-
wania, które przyjęło się w niesłowiańskiej części 
świata katolickiego). Tak więc około pół wieku po 
Świętym Wojciechu na Pomorzu pojawił się kolej-
ny Wojciech, tym razem jednak cel jego wizyty był 
zupełnie inny. Ale śladów po pierwszym Wojcie-
chu już wówczas również nie było.  

Adam Lubocki 
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Jego żona miała za sobą wiele przeprowadzek, ale 
i ona była przejęta tą nagłą i chyba jednak niespo-
dziewaną sytuacją. Myśleli o  tym, chcieli się prze-
prowadzić, ale rynek mieszkaniowy był nieczuły na 
ich pragnienia.

Wreszcie jednak się udało.
Kilka większych sprzętów trzeba było zostawić. 

Nie mieściły się w koncepcji, nie pasowały do no-
wych wnętrz, a  niektórych zwyczajnie od czasów 
dzieciństwa nie lubił, bo były niewygodne lub też 
w jakiś niewytłumaczalny sposób nieprzyjazne.

Tygodnie starań, dźwigania, kłopoty większe 
i mniejsze, wiadomo.

Nadszedł jednak moment, w którym pozostało już 
właściwie tylko ozdabianie ścian, przyklejanie ma-
gnesów z  wakacji na wielki czarny okap w  kuchni, 
zawieszanie firanek i układanie książek na półkach.

Spojrzał na obraz w  starych pokrzywionych 
ramkach, przemalowywanych Bóg wie ile razy, 
szorstkich, straszących sztucznym złotem ostatniej 
warstwy farby.

Wiele opowieści, wiele strachów, wiele trudu.
Dziesiątki czasochłonnych spraw dodatkowych, 

o których dotąd nie miało się żadnego pojęcia.
Nadszedł wreszcie moment, kiedy można było 

dotknąć ścian po raz ostatni. Ścian mieszkania, nie 
domu, w którym się wzrastało, w którym szczęście 
i nieszczęścia chodziły parami. W którym celebro-
wało się święta i w którym szybko mijały zwyczajne 
dni, raz słoneczne, raz deszczowe, najczęściej zaś 
takie, których się po prostu nie pamiętało.

Stamtąd wyruszało się w  dzieciństwie z  ojcem 
na ryby, na Orle, na pontonowe przejażdżki po 
Dobrem albo na grzyby pod Zamostne, gdzie była 
„ich działka”, czyli opuszczone gospodarstwo z fun-
damentami domu i zdziczałymi drzewami owoco-
wymi, otoczone lasem i  typowymi piaszczystymi 
kaszubskimi pagórkami. Niby tylko dwadzieścia 
kilka kilometrów od domu, ale już inny świat, Ka-
szuby leśne, jeziorne, piaszczyste, wiejskie, w  któ-
rych mieszkali ludzie mówiący inaczej niż wszyscy, 
których znał.

Obraz
Przeprowadzka napełniała go przerażeniem. Jeszcze nigdy nie zmieniał adresu zamieszkania. 
Znał rekordzistów, dla których taka rewolucja nie była żadną rewolucją ani nawet przewrotem 
pałacowym, ale ot, zwykłym zadaniem do wykonania, aby żyło się lepiej, wygodniej. Większość 
jego znajomych opisywała jednak przeprowadzkę jako kataklizm, długotrwały i wyczerpujący, 
kiedy to przez wiele dni i tygodni trzeba się było zmagać z materią żywą i nieożywioną, z opo-
rem przedmiotów, nieprzewidywalnymi sytuacjami i takimiż ludźmi, począwszy od urzędników, 
a skończywszy na tragarzach. I jeszcze hydraulik, ewentualna ekipa remontowa i...
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Na Świętojańskiej od dziesiątków lat mieścił się 
antykwariat. Właściwie był to nie tylko antykwa-
riat, ale i  galeria malarstwa oraz sklep z  dziełami 
sztuki wykonanymi przez współczesnych artystów. 
Powstał jako konkurencja dla Desy i funkcjonował 
na podobnych zasadach.

Kiedyś prowadził go starszy, przygarbiony męż-
czyzna w archaicznych okularach z bardzo gruby-
mi, zawsze brudnymi szkłami, w marynarce w pe-
pitkę i fularze szczelnie otulającym szyję.

Starszy pan zapewne przeszedł na emeryturę. Choć 
czy w  tym fachu kiedykolwiek przechodziło się na 
emeryturę? Może umarł? Musiał być bardzo leciwy, 
pokolenia gdynian pamiętały go od niepamiętnych 
czasów, a na pewno od połowy lat sześćdziesiątych.

Weszli do środka. Przekroczeniu progu towarzy-
szył dzwonek będący imitacją bicia londyńskiego 
Big Bena. Nowość. Kiedyś zainstalowany był jakiś 
inny sygnał, mniej charakterystyczny.

Za ladą siedziała korpulentna blondynka w oku-
larach, odrobinę podobnych do tych, które kiedyś 
zdobiły nos starszego pana. Tyle że szkiełka chyba 
były czyste.

„Córka” – pomyślał i w  tym samym momencie 
kobieta podniosła się. Była duża, naprawdę duża, 
znacznie wyższa od nich.

Stolemowego wzrostu i takiejż postury niewiasta 
uśmiechnęła się łagodnie, odpowiedziała na powi-
tanie i  odruchowo zerknęła na obraz opakowany 
szarym papierem.

Już chciał otworzyć usta, lecz wyprzedziła go 
żona, słusznie uważając się za bardziej elokwentną. 
Musiał przyznać, że nie wartościowała, nie wyraża-
ła własnej oceny morskiego pejzażu, nie sugerowała 
niczego stolemowej niewieście.

Przecież właśnie o to chodziło. Ekspertyza musiała 
być autorska. Niezależna od oczekiwań klientów.

– Muszą się państwo uzbroić w  cierpliwość – 
usłyszeli, gdy kobieta już przyjrzała się obrazowi. 
– Widzą państwo, ojciec nie przychodzi do zakła-
du, nie te nogi, w ogóle sił mu brak, coraz słabszy, 
z tym że pamięć i wiedza jak dawniej. W domu so-
bie radzi, jest niemal samodzielny. Zakupy tylko ja, 
no i posprzątam co parę dni – bez żadnej zachęty 
zaczęła opowiadać obcym ludziom o ojcu. – Z pew-
nością on lepiej oceni obraz.

Z trudem udało im się opuścić gościnne wnętrze. 
Pomógł im fakt, że pojawił się nowy klient, którym 
kobieta musiała się zająć.

Po wyniki ekspertyzy mieli się zgłosić po upły-
wie tygodnia.

Pora była wczesna, pogoda ładna.
Zaproponował, żeby poszli nad morze. Korciło 

go, żeby zobaczyć coś, co kojarzyło mu się z  ob-
razem. Może chciał przekonać żonę, żeby innym 
okiem spojrzała na pejzaż? Przecież i tak uwielbiała 

Obraz przedstawiał brzeg morski, zawsze koja-
rzący mu się z Orłowem, niewielką zatoczkę, piasek 
na brzegu, płyciznę nieregularnie i niepostrzeżenie 
przechodzącą w odkryte mielizny.

– Ten obraz mi się nie podoba – mówiła żona, 
nie bez odrobiny współczucia dla jego skłonności 
do honorowania rodzinnych pamiątek. – I zaraz ci 
powiem, dlaczego.

– Nie, nie, to jest arcydzieło marynistyczne o wy-
raźnych konotacjach postimpresjonistycznych. I te 
nawiązania do Mokwy – odpowiadał pół żartem, 
pół serio.

– Posłuchaj, nie mówię na zasadzie „nie, bo nie”. 
No spójrz na te łódki. Pamiętasz, jak rozmawiali-
śmy z profesjonalną malarką? Powiedziała, że brak 
perspektywy, brak głębi.

– Opinia jak opinia.
Sam jednak podejrzewał, że obraz prawdopo-

dobnie jest dziełem amatora.  
Tymczasem od najmłodszych lat wysłuchiwał, 

że obraz namalował znany marynista, może nie tak 
znany jak Mokwa, bo który marynista jest tak zna-
ny jak Mokwa, ale jednak. Że dziadkowie dostali 
pejzaż w prezencie z  jakiejś bardzo ważnej okazji. 
Że stare rzeczy z definicji są cenne.

Walczył ze sobą. Walczył z nim obraz. Za odło-
żeniem arcydzieła marynizmu gdyńskiego do szafy 
na wieczne przechowanie przemawiała „wielkość” 
pomieszczeń w  nowym domu i  istnienie obrazów 
ładniejszych, namalowanych zapewne z  większym 
talentem, czy po prostu takich, które kojarzyły się 
nowym gospodarzom z ich własną historią.

Przez pewien czas pejzaż nadmorski wisiał jed-
nak obok innych elementów dekoracyjnych. Do 
czasu. Pojawił się w  domu inny, wyjątkowy, który 
bezwarunkowo musiał zająć miejsce tamtego.

Rozumiał to. Konieczność dziejowa, determi-
nizm uobecniony intymnym i jednostkowym przy-
kładem domowej dekoracji.

Obraz powędrował do szafy.
Nie na zawsze. Już wcześniej żona wpadła na 

pomysł, żeby zanieść arcydzieło do ekspertyzy przy 
okazji pobytu w Gdyni.

Z Wejherowa do Gdyni jedzie się jedynie ponad 
pół godziny, ot, dwadzieścia kilometrów. Nie było 
jednak okazji. Minęły ze dwa miesiące. Obraz leżał 
sobie spokojnie w  szafie, owinięty szarym papie-
rem, nienarażony na zmiany temperatury i zgubne 
działanie promieni słonecznych.

Wreszcie jednak nadszedł dzień prawdy. Dzień 
sądu ostatecznego w mikroskali.

Wybierając się do Gdyni w związku z przyziem-
ną kwestią zdrowotną, ledwie przypomnieli sobie 
o  obrazie, milczącym, cierpliwym świadku histo-
rii, świadku bytowania w poprzednim mieszkaniu 
trzech pokoleń, z których dwa już przeminęły.
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Wrócili do Wejherowa późnym wieczorem. 
Pierwsza noc w domu, gdzie nie było ani na ścia-
nie, ani w  szafie nadmorskiego pejzażu. Nie my-
ślał jednak ani o nim, ani o rzeczoznawcy. Kwestie 
medyczne, które były najważniejszą przyczyną wy-
jazdu do Gdyni, natłok spraw koniecznych do za-
łatwienia w  dniu następnym, sensacyjny materiał 
telewizyjny o  korupcji – wszystko to sprawiło, że 
obraz usunął się w cień.

Minął tydzień, potem drugi. Zapomnieli o  ter-
minie wizyty u rzeczoznawcy.

Po dwóch tygodniach i  tak musieli jechać do 
Gdyni.

Myślał teraz o obrazie. Nie tylko w ten sposób, 
że wysłuchają opinii i  zapakują, potem przywiozą 
do domu.

Nie, zależało mu, żeby obraz był dobry. Nie w tym 
znaczeniu, że wart jakieś tysiące, przecież nie zamie-
rzał go sprzedać, ale żeby okazał się po prostu do-
brze, zręcznie namalowany, żeby stary antykwariusz 
powiedział o  nim coś pozytywnego. Cokolwiek. 
Rzemiosło wystarczyło, nawet kosztem artyzmu.

Od razu po wejściu do wnętrza pełnego starych 
mebli, obrazów i  bibelotów ujrzeli antykwariusza 
we własnej osobie. Siedział na niskim biedermeie-
rowskim krześle, tuż przy biurku zajętym przez lap-
top córki. Na biurku leżały też stosy dokumentów 
i segregatory.

Kobieta wstała na ich widok i  posłała im pro-
mienny uśmiech. Antykwariusz skierował wzrok 
w stronę gości i przez chwilę zdawał się szukać cze-
goś w pamięci.

– Dzień dobry państwu – zaczęła niewiasta i od 
razu spojrzała na ojca. – Mówiłam państwu ostat-
nio, że tato rzadko tu bywa, a akurat dzisiaj...

– Chodzi o ten pejzaż marynistyczny – przerwał 
niezbyt grzecznie.

– A tak – odezwał się antykwariusz i na moment 
spuścił wzrok. – A czy ja mogę pana pamiętać, to 
znaczy, czy pan, pan bywał chyba kiedyś u nas, dość 
dawno temu?

– Ma pan doskonałą pamięć – ucieszył się i nie-
śmiała nadzieja wlała się w  serce spragnione do-
brych wiadomości. – Zwłaszcza że to było bardzo 
dawno temu.

– Tato ma pamięć niezwykłą, święta prawda. Jak 
słoń – potwierdziła uśmiechnięta córka.

– Mniejsza z tym – uciął antykwariusz, który nie 
lubił mówić o sobie, i zaraz spojrzał na latorośl. – 
Bądź tak dobra, Krystynko, i przynieś obraz, który 
należy do państwa.

Zapadła cisza. Tylko na moment, bo Krystynka 
poszła na zaplecze i  za chwilę doszedł ich odgłos 
przestawianego krzesła i szelest grubego pakowego 
papieru.

morze i  wybrzeże z  ich posępną malowniczością, 
znacznie bardziej niż on, zakochany w górach.

Przystała z  ochotą. Zaproponowała, żeby poje-
chać do Orłowa. Właśnie!

Usiedli na ławeczce. Wiała bryza. Mewy piskli-
wie oznajmiały, że panują nad zatoką.

Wyobraził sobie malarza, jak siedzi na przeno-
śnym składanym krzesełku, paletę trzyma w lewej 
dłoni, pędzel w  prawej, przed sobą ma sztalugę 
i  wpatruje się w  ledwie zaczęty obraz. Co chwila 
zerka to na zatokę, to na brzeg, gdzie niemal roz-
latuje się rybacka buda na narzędzia, a  obok niej 
odpoczywają po połowie trzy niewielkie łódki. 
Przy jednej z nich stoją dwaj rybacy. Mówią szybko, 
może się sprzeczają, nie można dosłyszeć treści roz-
mowy. Jedynie pojedyncze kaszubskie słowa.

Zakręciło się coś w powietrzu, zawirowało i z ły-
siejącego czoła artysty opadł ku tyłowi biały płó-
cienny kapelusz, nieco fantazyjny i  cokolwiek pre-
tensjonalny, a na pewno tak stary jak sam malarz.

„Mam wizję, to niebezpieczne” – pomyślał, lecz 
uśmiechnął się do wyimaginowanego marynisty.

– Coś się stało? – zaniepokoiła się żona, ponie-
waż rzadko uśmiechał się sam do siebie.

– Nie, nic, po prostu bujna wyobraźnia.
– A co sobie wyobraziłeś?
Zawahał się. Jeszcze zacznie go podejrzewać 

o sentymentalizm. Albo o chęć manipulowania jej 
emocjami. „Spójrz, jaki jestem biedny, tak bardzo 
chcę, żeby ten obraz wisiał w naszym domu”.

– No właśnie ten obraz. Znaczy, malarza, jak sie-
dzi za sztalugami, tutaj, no wiesz, kilkadziesiąt lat 
temu i tworzy to nasze arcydzieło – przecież nie bę-
dzie niczego przed nią ukrywał, nie był dzieckiem. 
Od dość dawna.

Patrzyli teraz oboje na skrawek plaży, nieregular-
ny, postrzępiony, oblewany falami, to spokojnymi, 
to znów agresywnie dopominającymi się o daninę 
w postaci ławic ziarenek piasku.

– A  ty właściwie wiesz, jak to się stało, że twoi 
dziadkowie weszli w jego posiadanie?

– Nie. Zastanawiałem się nad tym, starałem się 
przypomnieć sobie, ale nie mogłem niczego wy-
grzebać z pamięci. Może po prostu nigdy nikt mi 
nie opowiedział?

– Dziwne, ja bym zapytała, skoro tyle lat to wi-
siało na ścianie.

Nie zapytał. Nie zapytał o wiele rzeczy. Nie zdążył, 
nie przyszło mu to do głowy. Pamiętał za to inne sy-
tuacje, zdarzenia. Dziadek nieustannie zmieniał coś 
w  domu. Zdejmował, zawieszał, przeprowadzał cha-
otyczne i doraźne remonty, po których wszystko wokół 
nadawało się do kolejnego remontu. Był wtedy z siebie 
bardzo zadowolony, uśmiechnięty od ucha do ucha.

I zupełnie nie rozumiał paniki panującej wokół, 
gdy tylko opanowywała go żądza zmian.
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leczenia i powiadomił, że zdrowie powróciło.
– Rozumiem, proszę pana – odparł cicho.
Są w życiu większe nieszczęścia. Wiedzieli oboje, 

że jeszcze kilka dni i kwestia obrazu przestanie za-
przątać ich myśli.

Pożegnali się jak najuprzejmiej, zapłaciwszy 
przedtem raczej symboliczną należność.

Pani Krystynka zachęciła, żeby częściej odwie-
dzali firmę. I żeby śledzili ich na Facebooku. Znak 
czasu. Może czegoś żal? Nie tylko obrazu.

Trzymał pod pachą prostokąt, przedmiot, tak 
przez chwilę o nim pomyślał, zapakowany w szary 
papier, inny niż ten, w którym go dostarczyli. I jak-
by inny obraz.

– Nie martw się – powiedziała żona. – Jeśli ma 
dla ciebie wartość sentymentalną, jakość wykona-
nia nie ma znaczenia.

– Jakość wykonania – odburknął.
– No przecież nie chciałeś go sprzedać i zbić for-

tuny – zaśmiała się i  zaraz się zreflektowała. Ten 
śmiech był niepotrzebny.

– A może? Skąd wiesz? Zresztą, to nie ma zna-
czenia. Świadomość, że posiada się w  domu coś 
wartościowego, coś, co się liczy, jest przyjemna, nie 
uważasz?

– Tak, ale snobujesz trochę – znów chciało jej się 
śmiać.

– Snobizm to ostatnia cecha, którą można by mi 
przypisać – powiedział z przekonaniem.

Pomyśleli jednocześnie, że z tym niemal oświad-
czeniem nie do końca można się zgodzić.

Teraz zaśmiali się oboje. Z tym że w jego przy-
padku był to śmiech dość gorzki.

Obraz stał sobie cichutko w przedpokoju, opar-
ty o  ścianę, nikomu nie przeszkadzał i  cierpliwie 
czekał na wyrok, na uwięzienie w ciemnej komór-
ce, tuż obok papierowych ręczników, odkurzacza 
i kompletu zapasowych wieszaków.

Żeby dotrzeć do kartonu z akcesoriami pasman-
teryjnymi, należało użyć niskiej, dwustopniowej 
drabinki.

Zrobił pierwszy krok, potem drugi i już miał na 
wysokości oczu półkę stanowiącą cel wspinaczki.

Lewą ręką chwycił dość duże pudełko z  lakie-
rowanego papieru, prawą sięgał po pasmanteryjne 
akcesoria.

Dłoń zaczyna drętwieć. Coś w  środku ukłuło. 
Pudełko wyślizguje się z dłoni. Już ma spaść.

Traci równowagę.
Głowa uderza o metalowy stojak z butami.

Biała, śnieżnobiała płaszczyzna. Nie, coś jeszcze. 
Lampa. Sufit? Tak, sufit.

Dlaczego to nie sufit w jego domu? Co się dzieje?
Niczego nie pamięta.
– Proszę pani – słyszy obcy kobiecy głos. – 

Stanęła w drzwiach. Jej piersi niemal całkowicie 
zasłaniał obraz odwrócony przodem do widzów.

– Proszę, tato – ostrożnie wręczyła obraz ojcu.
– Otóż, moi państwo – antykwariusz wziął głę-

boki oddech – z przykrością muszę stwierdzić, że 
pejzaż nie przedstawia szczególnej wartości arty-
stycznej. Na Wybrzeżu, na północnych Kaszubach 
wielu było takich marynistów amatorów. Ot, są 
pewne przebłyski rzemiosła, można nawet założyć, 
że autor, pan Gawecki, o  ile dobrze przeczytałem 
mało wyraźny podpis, uczęszczał na jakieś warsz-
taty malarskie, liznął, że pozwolę sobie na taki ko-
lokwializm, nieco teorii dotyczącej perspektywy 
i pewnych podstaw, ale chyba szybko zaczął zapo-
minać te nauki, może je przerwał albo też poszedł 
za głosem serca, pomijając kilka złotych zasad.

Gdyby spojrzał teraz na siebie, zauważyłby, że 
usta zmieniły mu się w  podkówkę, coraz bardziej 
wygiętą po bokach ku dołowi.

„Ma usta jak pysk łososia docierającego na tarło” 
– pomyślała żona, spoglądając na niego ukradkiem.

Spodziewał się takiego werdyktu, ona była go 
niemal pewna, a jednak usłyszeć wyrok na własne 
uszy, w dodatku ogłoszony przez fachowca z wiel-
kim doświadczeniem, to coś zupełnie innego.

Powinien już odebrać pejzaż z rąk antykwariusza, 
choćby dlatego, żeby odciążyć starszego człowieka, 
jego kości pokryte suchą, pomarszczoną skórą. Nie 
mógł jednak wyciągnąć swoich młodych dłoni po 
obraz. Zupełnie jakby się obawiał, że wraz z pejza-
żem przyjmie też i zaakceptuje druzgocącą opinię.

W końcu wyręczyła go żona.
Antykwariusz kontynuował, choć mowa spra-

wiała mu kłopot. Często brał płytki oddech, kaszl-
nął kilka razy.

Nie ma się czym przejmować. Ponad dziewięć-
dziesiąt pięć procent obrazów, które ludzie trzyma-
ją w domu, ma podobną wartość. Mowa oczywiście 
o domach z pewnymi pretensjami, gdzie występuje 
proporcjonalnie dużo starych przedmiotów – me-
bli, bibelotów, książek.

Bo na obrazach ludzie mniej się znają. Książka 
może mieć znaczącą treść albo piękną starą okładkę, 
a najlepiej jedno i drugie. Meble – to samo, niektó-
re nawet posiadają inkrustację, intarsję, Bóg wie, co 
jeszcze. A obraz? Czasami podoba się, bo ma boga-
tą ramę, zupełnie jak u tych fabrykantów w „Ziemi 
obiecanej”, albo przedstawia coś ładnego, albo zna-
nego, albo bliską osobę, albo miejsce, które darzy się 
sentymentem i to w zupełności wystarczy. Kto tam 
się zajmuje jakąś perspektywą, jakimś niekonwen-
cjonalnym ujęciem detali, jakimś światłocieniem.

– I dlatego spokojnie może pan powiesić pejzaż 
na swoje miejsce. Cieszyć się nim, drogi panie, cie-
szyć! – staruszek zakończył jak lekarz, który wła-
śnie obwieścił rekonwalescentowi koniec procesu 
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– Za dwa dni wyjdziesz. Z  zagipsowaną ręką 
można żyć nie tylko w szpitalu. A, i mam dla ciebie 
dwie informacje. Jak się mówi w takich sytuacjach, 
dobrą i złą. Którą wolisz najpierw?

– W takich sytuacjach zawsze się odpowiada, że złą.
– Spadłeś na obraz.
Nie zrozumiał.
– Jaki obraz?
– Ten twój pejzaż. Marynistyczny detal, pocz-

tówka z Kaszub.
– Niech jeszcze i to – szepnął, ale obojętniej niż 

się spodziewała.
Na chwilę zapadła cisza.
– A ta dobra wiadomość?
Zanurzyła dłoń w torbie. Wyjęła z niej plastiko-

wą teczkę.
Teczka zawierała grubą, usztywnioną kartę. Fo-

tografię. Wziął ją w zdrową dłoń.
Dziewczynka w wieku czterech, pięciu lat. Biała 

sukienka. Jasne włosy, nie za krótkie, nie za długie. 
Z  uśmiechem patrzy w  obiektyw aparatu fotogra-
ficznego.

Za nią nieregularny brzeg morza z nijaką plażą, 
kilka rybackich łódek.

Jego matka.
Tak niewiele miał fotografii z jej dzieciństwa.
– Skąd się tam wzięło? – żona z  rozbawieniem 

obserwuje jego minę. – Dziadek?
– Jasne, dziadek. Boże, on usztywnił zdjęciem 

mamy tył obrazu, żeby papier się nie przedziurawił 
pod palcami. Pamiętasz? Ten papier z tyłu był taki 
zwykły, cienki, wiedziałem, że jest coś pod spodem, 
ale myślałem, że kawałek kartonu.   

Mówił dalej, a ona patrzyła na niego i nie słyszała 
słów. Zamyśliła się nad przeznaczeniem.  

Piotr Schmandt

Otwiera oczy! Tak jak żeśmy przypuszczali. No 
to lecę po doktora. Słucham? Tak, za pół godziny. 
Doktor się ucieszy, to jego pierwszy taki poważny 
przypadek.

Chciał się zerwać lub co najmniej przerazić na 
leżąco. Tymczasem oczy zamknęły się nagle i znów 
zapadł w nieświadomość.

Mocne szarpnięcie dłonią. Lekarz o  twarzy 
dziecka.

Rutynowe pytania. I  informacja, że spadł 
w domu z drabiny, że śpiączka farmakologiczna, to-
mograf, wiadomo.

Nigdy nie interesował się medycyną, więc z tru-
dem przyswajał rozmaite terminy, by już po chwili 
zapomnieć ich brzmienie.

Oczy znów zaczynają się kleić. Głowa trochę boli. 
I ręka. Prawa ręka jest usztywniona. Zaczyna swę-
dzić. Pewnie z upływem godzin odczucie się nasili. 
Będzie się nasilać w kolejnych dniach. Na szczęście 
gips jest tylko na nadgarstku i przedramieniu.

Przypomniał sobie stojak na buty.
„Cud, że żyję” – pomyślał.
Stanęła w drzwiach. Z podkrążonymi oczami, ale 

jak zawsze elegancka i uśmiechnięta.
Rzadko kiedy w  szpitalu można spotkać tak 

uśmiechniętego człowieka.

Siedzieli obok siebie, blisko. Właściwie ona sie-
działa na twardym drewnianym krześle, on leżał.

Już nie chciało mu się spać. Pragnął zachłannie 
chwytać życie.

– Przepraszam – powiedział wreszcie. – Niezda-
ra ze mnie.

– Nihil novi sub sole – podsumowała.
Chciał spojrzeć na nią z  odrobiną wyrzutu, ale 

nie potrafił.

Fot. Sławomir Lewandowski
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Gdańsk mniej znany

odwiedzających do zastanowienia się nad rolą mu-
zeów w  dzisiejszym świecie oraz wartością tego, co 
one przechowują. Nietypowa ekspozycja sprawia, że 
prezentowane eksponaty musimy... podglądać. Mo-
żemy to robić z  różnych stron, a  przez słowa hasła 
(np. Prorocze, Ulotne, Wymarłe) prowokowani je-
steśmy do zagłębiania tematu, obchodzenia gablot 
dookoła. Zaskakująca konwencja to ogromny atut 
tej wystawy. Cieszą wyjątkowe eksponaty, wybrane  
z 70 tysięcy, które zebrało do tej pory Muzeum Gdań-
ska, ale również nowatorska forma ich prezentacji.   

Co się nadaje do muzeum?
Wystawę promują plakaty z wielkim znakiem za-

pytania i... Myszką Miki. Wyraźne różowe uszy po-
staci z kreskówki dominują nad bursztynową częścią 
tej pracy plastycznej. Została ona wykonana w 2009 
roku na konkurs POP AMBER towarzyszący targom 
Amberif. Praca gdyńskiej artystki Adrianny Lisow-
skiej „Amber Mickey” została doceniona przez mię-
dzynarodowe jury i otrzymała Nagrodę Bursztynową. 
Komisję zachwyciła siła obrazu, sprawiająca, że zapo-
mina się o  materiałach, z  których przedmiot został 
wykonany. „Amber Mickey” udowadnia, jak bardzo 
kieruje nami popkultura. W XXI wieku muzeum nie 
stroni od masowej kultury, a wręcz przeciwnie, czer-
pie z niej i otwiera dla niej swoje progi. Szukając od-
powiedzi na pytanie, co się do muzeum nadaje, obok 
Myszki Miki prezentowana jest pocztówka z sierpnia 
1980 roku, niewielka karteczka z informacją o naro-
dzinach Jana Uphagena, jajo „Fabergè– Millenium” 
i wiele innych. Ekspozycja mieści się tylko w jednej 
sali, warto jednak zarezerwować co najmniej godzi-
nę, by dać sobie czas na odpowiedzenie na pytania, 
jakie wystawa stawia. 

Uwaga – wystawa trwa tylko do 25 października 
2020 roku! 

Marta Szagżdowicz

Muzeum Gdańska to instytucja, na którą poza głów-
ną placówką składa się aż dziewięć oddziałów. Siedzi-
ba mieści się w Ratuszu Głównego Miasta przy uli-
cy Długiej. To tutaj w 1970 roku powstało Muzeum 
Historii Miasta Gdańska. Dziesięć lat później pierw-
szym oddziałem stała się Wartownia nr 1 na We-
sterplatte, a od lat 90. powstawały kolejne: Muzeum 
Nauki Gdańskiej na poddaszu kościoła św. Katarzy-
ny, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Muzeum Poczty 
Polskiej w  Gdańsku, Muzeum Bursztynu, twierdza 
Wisłoujście, Galeria Palowa, Kuźnia Wodna. 

Zaczęło się 150 lat temu
Pierwsze miejskie muzeum w Gdańsku powołano 

jednak do istnienia już w 1870 roku, było to Stadt-
museum. Mieściło się w budynkach dawnego klasz-
toru franciszkanów przy kościele św. Trójcy, gdzie od 
połowy XIX wieku swoją pracownię miał rzeźbiarz 
Rudolf Freitag (1805–1890). To dzięki jego staraniom 
po raz pierwszy udało się otworzyć placówkę dla 
zwiedzających w 1872 roku. Co wtedy nadawało się 
do muzeum? Podziwiać w  nim można było przede 
wszystkim obrazy, ryciny i rysunki z kolekcji gdań-
szczanina Jacoba Kabruna (1759–1814). Prócz tego 
na ekspozycji znalazło się również miejsce dla dwóch 
tysięcy wypchanych ptaków! Niestety spora część 
zbiorów została zniszczona w 1945 roku. Po wojnie 
na miejscu dawnego Stadtmuseum powołano Mu-
zeum Państwowe, później Pomorskie, a  dziś mieści 
się tutaj Muzeum Narodowe. 

Co daje muzeum?
Przekazuje wiedzę, edukuje, buduje tożsamość, 

ratuje od zapomnienia... A może dziś wizyta w mu-
zeum to rozrywka? Statystyki pokazują, że Polacy 
jako ulubioną formę spędzania czasu wolnego za-
raz po wyjściu do kina wskazują odwiedziny w mu-
zeum! Wystawa w Ratuszu Głównego Miasta zachęca 

W poprzednim numerze Pomeranii zachęcałam do obejrzenia wystawy czasowej o Wolnym 
Mieście Gdańsku w Ratuszu Głównego Miasta przy ulicy Długiej. Dziś wracamy w to samo 
miejsce, by zobaczyć ekspozycję „Co daje muzeum? Co nadaje się do muzeum?”, przygotowaną 
z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Gdańska. 

Muzeum Gdańska
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ra wcześniej twierdziła, że w domu nie 
ma nic do jedzenia. 

Za początki eintopfu można uznać, 
jak podpowiedział mi znawca kuchni 
pruskiej doktor Grzegorz Sobel z Uni-
wersytetu Wrocławskiego, dopiero po-
łowę XIX wieku, kiedy to za sprawą 
Johanna Heinricha Grüneberga z Ber-
lina zaprezentowano prefabrykowaną 
zupę grochową w  postaci tabletek za-
winiętych w  pergamin. Rulon zwany 
Erbsenwurst stał się przyczynkiem do 
stworzenia nowego systemu żywienia 
armii pruskiej. Żołnierze otrzymywali 
„kiełbasę” do tornistra, a  na polu bi-
tewnym potrzebowali już wyłącznie 
jednego garnka lub menażki, ognia 
i odrobiny wody.

Zdaniem Sobela określenie eintopf 
zaczęło funkcjonować w literaturze ku-
linarnej w okresie wielkiej wojny, choć 
finalnie przyjęło się głównie w  Bawa-
rii i  w  Berlinie. W  galopujących cza-
sach rozwoju techniki, przed pierwszą 
wojną, danie jednogarnkowe było do-
wodem nowoczesności kuchni nie-
mieckiej. Było łatwe w przygotowaniu, 
niewymagające wysiłku, bo dostępne 
były nowoczesne składniki: tabletki 
grochowe, pasty, kostki warzywne, któ-
re wystarczyło zmieszać z produktami 
z domowej spiżarni. 

Danie, pewnie przez swą prostotę 
i szybkość przygotowania, stało się bar-
dziej popularne w latach 20. ubiegłego 
wieku. Przyczynił się do tego kryzys, 
podczas którego publiczne kuchnie 
wydawały bezrobotnym potrawę ro-
bioną na zasadach, które dziś kojarzy-
my z eintopfem.

Drugim momentem, w którym ein-
topf stał się tematem publicznym, było 
wystąpienie nazistowskiego propagan-
dysty Josepha Goebbelsa, który ogłosił 
program zimowych obiadów w formie 

Od kilku lat spotykamy się z Wojtkiem w naszym domu 
na wsi w święto sierpniowe. W tym roku, by zapomnieć 
o epidemicznych ograniczeniach, pozwoliliśmy sobie na 
rozpustę. Na stół trafiły produkty, które miały przyspo-
rzyć endorfin biesiadnikom: boczek pieczony, rostbef 
z  markowych krów hodowanych na Kaszubach, kark 
wieprzowy z  rejonu Mirachowa. Powietrze przesycały 
zniewalające aromaty przypraw. Atmosfera skłoniła na-
szego gościa do kulinarnej retrospekcji. Wojtek zamyślił 
się na dłuższą chwilę i powiedział, że z czasów swojego 
dzieciństwa zapamiętał takie eintopfy, że łyżka stała. I że 
zjadłby coś takiego raz jeszcze. Grom z  jasnego nieba. 
Trzeba będzie o  tym napisać, a  na pewno coś takiego 
zrobić.

Czy masz w sobie poczucie kulinarnej swobody? Czy 
może jesteś sztywniakiem trzymającym się ugruntowa-
nych zasad wynikających z  lektury książek kulinarnych 
celebrytów? A może przeprowadziłeś w swoim życiu ku-
linarnym rewolucję i  podążasz drogą wytyczaną przez 
pierwszą rewolucjonistkę RP? A  może jesteś nieokieł-
znanym eksperymentatorem, odkrywcą, który uwielbia 
dania należące do ważnej kategorii „na winie”? „Co się 
nawinie” bowiem to podstawa gotowania dań ad hoc. 
Dań, które z  racji fantazji, a  może z  racji pustych sza-
fek tworzymy z tego, co wpadło nam w ręce. Arcyprzy-
kładem takiej potrawy jest zupa na gwoździu z legendy 
o  żołnierzu napoleońskim, który nie mogąc dostać nic 
do jedzenia, podnosi z  ziemi zardzewiały gwóźdź i  za-
czyna gotować… Właściwie co? Niby gwóźdź w wodzie, 
ale literatura przekazuje, że żołnierz ugotował zupę. 
Zupę z tego, co udało mu się wyprosić u gospodyni, któ-

EINTOPF 
czyli zupa w jaczi łëżka stoji

Wiejski dom oznacza wielkie możliwości dla ludzi miej-
skich. Jedną z  nich jest biesiadowanie na łonie natury. 
Lubię to, więc często na tarasie przed domem lub na 
trawniku z widokiem na pobliskie jezioro urządzam ta-
kie biesiady. Tak było i  tego lata. Odwiedziło nas wiele 
osób, między innymi Wojciech Wróbel, dobry przyjaciel 
mojej żony z okresu jej pracy w prokuraturze. Wszyscy 
troje mieszkamy w mieście, jednak nasz gość pochodzi 
z Kaszub, z rejonu Sierakowic, więc jego spostrzeżenia są 
dla mnie, który nigdy nie miałem adresu zameldowania 
poza Gdańskiem, bardzo ważne.
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A dlatego, że dobrze zrobiony ajntop to nie breja przypo-
minająca zlewki z kilku obiadów, ale breja przemyślana, 
breja, która ma karmić, breja, w  której łyżka powinna 
stać. Karól Róda napisał, jak według niego ma wyglądać 
kaszubskie jedzenie: Jô jem jak mój òjc i mòji ópòwie: na 
talerzu mùszi bëc sztëk miãsa/rëba z bùlwama i fest zósu 
abò zupa w jaczi łëżka stoji. Klósczi, riz abò nudle to nie 
je jestkù dlô nas. 

Skąd moje zainteresowanie eintopfem? Ano stąd, że 
mamy jesień, a  więc czas najlepszy na zamianę letnich 
chłodników i  lekkich zup na zupy sycące, cięższe, da-
jące energię ciału wychłodzonemu zimnymi wiatrami, 
których na północy o tej porze roku niemało. Jesień to 
idealny czas na jedzenie dań jednogarnkowych mniej lub 
bardziej zbliżonych do eintopfu.

Niezależnie od tego, czy ajntopy kaszubskie będą 
przypominać gulasze, czy też gęste, zawiesiste zupy, czy 
w składzie znajdzie się mięso, soczewica, jarzyny, pomi-
dory, zielony groszek, kapusta, kartofle, pulpety, kawałki 
mięska – wszystkie mają wspólny mianownik, którym 
jest możliwość postawienia w daniu łyżki. Niemcy twier-
dzą, że klasycznym, wzorcowym wręcz eintopfem jest 
pichelsteiner, będący właściwie gulaszem z  dodatkiem 
warzyw. To typowe bawarskie danie jest przyrządzane 
z różnego rodzaju mięs i warzyw. Dziś nikt nie jest w sta-
nie powiedzieć, czy jego pierwszy talerz podano w mie-
ście Regen, gdzie co roku w lipcu odbywa się Festiwal Pi-
chelsteinera, czy może w konkurencyjnym Kerschbaum 
am Büchelstein. 

Kaszubskie ajntopy są ciężkie, sycące i przede wszyst-
kim wysoko energetyczne. Wywary będące bazą dania 
robiono – zależnie od pory roku i zasobności gospoda-

eintopfu. Raz w  miesiącu każdy Nie-
miec miał spożywać danie, którego 
wartość nie przekroczyła 50 fenigów. 
Oszczędności należało przekazać na 
fundusz pomocy zimowej. Wszystko 
to działo się w latach 30. ubiegłego wie-
ku i  właśnie w  tych latach, dokładnie 
w  1934 roku, w  słowniku języka nie-
mieckiego Dudena pojawiło się słowo 
eintopf. 

Trudno powiedzieć, w  jaki sposób 
słowo eintopf trafiło na Pomorze. Być 
może przynieśli je do rodzinnych do-
mów Kaszubi walczący pod flagami 
cesarskimi, może doszło do asymilacji 
nazwy, która pojawiała się na bliskich 
przecież terenach niemieckich. Grze-
gorz Sobel sugeruje, że termin ein-
topf przyjęto na terenach Kaszub lub 
Wielkopolski, które po wojnie prze-
szły z  rąk niemieckich w  polskie. Nie 
zastanawiajmy się już dłużej nad tym. 
Przyjmijmy, że – podobnie jak u  są-
siadów za zachodnią granicą – isto-
tą kaszubskiego ajntopu jest wielość 
składników. Starannie przygotowane 
produkty mają pływać w gęstym, esen-
cjonalnym wywarze lub sosie, z tym że 
składników pływających ma być więcej 
niż składnika, w  którym się nurzają. 
Danie takie ma dostarczyć sił potrzeb-
nych szczególnie przy wykonywaniu 
ciężkiej pracy na świeżym powietrzu 
w chłodne pory roku.

Warto zwrócić uwagę na istotną 
różnicę: na Kaszubach lokalne płody 
ziemi, kasze i  konserwowane na zimę 
mięso i tłuszcze stanowiły alternatywę 
dla prefabrykowanych półproduktów. 
Nie mniej ważne jest też to, czy ajntop 
wykonany na Kaszubach był w istocie 
bardzo gęstą zupą, czy daniem ade-
kwatnym formą do tego, co stało się 
wzorcem eintopfu. Wydaje się, że ra-
czej jest to ta druga forma.

Niezorientowani powiedzą, że ein-
topf to zwykła zupa „śmieciówka” po-
zwalająca na oczyszczenie spiżarni. Nic 
bardziej mylnego. Eintopf to pewna fi-
lozofia, to wręcz styl życia. Dlaczego? 
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wyrabiamy z  bułką tartą i  posiekany-
mi kaparami, doprawiamy do sma-
ku. Ugotowane klopsiki dodajemy do 
garnka z warzywami i gotujemy razem 
kilka minut, uważając, by warzywa nie 
zaczęły się rozpadać. Całość zaciąga-
my zasmażką na dwóch łyżkach mąki. 
Doprawiamy solą i  pieprzem. Można 
skropić odrobiną soku z cytryny. Przy 
wydawaniu na stół danie obficie posy-
pujemy siekaną pietruszką i szczypior-
kiem z młodą cebulką.
A może będzie to przywołana rów-

nież przez Grzegorza wersja eintopfu 
na śledziu?
•  500 g małych kartofli gotowanych 

w  łupinach, 350 g marynowanych 
matiasów, 150 ml lekkiego białego 
wina wytrawnego, 50 ml octu winne-
go białego, 3 łyżki siekanego szczy-
piorku z cebulką, łyżka siekanej natki 
pietruszki, sól, pieprz mielony, łyżka 
gorczycy ciemnej, łyżka cukru. Wsta-
wiamy na ogień pół kilo małych bulw 
w  łupinach. Gdy się gotują, przygo-
towujemy marynatę z  kieliszka wina, 
kilku łyżek octu, kilku łyżek wody, 
gorczycy i  cukru. Zalewę gotujemy 
przez kilka minut. Po zdjęciu z ognia 
doprawiamy do smaku solą i pieprzem 
i ewentualnie korygujemy ilość wina, 
octu lub wody. Tłustego matiasa kro-
imy w  kawałki odpowiadające wiel-
kością kartofelkom. Zdjęte z  ognia 
kartofle przekładamy do głębokiej mi-
ski. Dodajemy śledzia i zalewamy za-
lewą. Zasypujemy całość posiekanym 
szczypiorem z  cebulką, zakrywamy 
i pozostawiamy w chłodnym miejscu 
do następnego dnia. Przed podaniem 
eintopf posypujemy świeżo posiekaną 
natką pietruszki.
Mam nadzieję, że będzie smacznie. 

Namawiam do własnych prób, dziele-
nia się doświadczeniami i  przesyłania 
swoich spostrzeżeń na adres: poczta@
jedzenienakaszubach.pl.

Rafał Nowakowski

rzy – z mięsa surowego lub wędzonego, albo też z ryb, 
wędzonych lub nie. Każda wersja ajntopu charakteryzuje 
się dużą ilością dodatków: kartofli, grochu, warzyw czy 
kaszy. Często dodawano też sezonowe grzyby.

Wiele podróżuję po Kaszubach, ale w kartach restau-
racji i barów nie znalazłem dania, które określano by sło-
wem eintopf lub ajntop. Są jednak restauracje, bary, go-
spody, które potrafią je przyrządzać znakomicie. Jednym 
z  takich miejsc jest Gospoda u  Szadego koło Borkowa. 
U Szadego podaje się wiele zup, które spełniają warunek 
stojącej łyżki. Wszystko za sprawą dużej ilości drobno po-
ciętych kartofli i  jarzyn, kaszy, drobniutkiej zacierki, se-
zonowo grzybów. Dania są wzbogacone przewodnikiem 
mięsnym czy też rybnym, a całość zalana aromatycznym 
wywarem. Wiele razy próbowałem, nawet po ciężkiej pra-
cy na działce, zjeść taką zupę i całe drugie danie, ale nie 
dawałem rady. Zupa, choć nienazwana ajntopem, okazy-
wała się za każdym razem zbyt sycąca i choć na drugie 
wybierałem dania, które lubię, to jednak zabierałem ją ze 
sobą, bo treściwość (zapomniane słowo) samej zupy była 
tak wielka, że drugiego dania nie chciało się jeść.

Jestem gorącym zwolennikiem czynnego biesiadowa-
nia, więc często proponuję swoim gościom wspólne go-
towanie. Wykorzystując fakt, że synoptycy zapowiadają 
ciepłą pogodę jeszcze w październiku, z przyjemnością 
zrobię ze swoimi gośćmi jakiś eintopf. Najprawdopodob-
niej będzie to danie według następującego przepisu:
•  300 gramów żeberek wraz z  posiekanymi dwoma ce-

bulami, zielem angielskim i  listkiem laurowym ugo-
tować w  1 litrze posolonej wody. Mięso oddzielić od 
kości, usunąć tłuste błony i pokroić na małe kawałki. 
Kilka średnich marchewek posiekać w drobną kostkę. 
Podobnie zrobić z  4-5 średnimi kartoflami. Warzywa 
wrzucić do połowy wywaru i gotować na małym ogniu 
wraz z rozdrobnionym mięsem. Do drugiej części wy-
waru dodać ćwierć kilo fasoli, która moczyła się przez 
noc, i gotować ją do miękkości, dbając jednak o to, by 
się nie rozsypywała. Kiedy fasola jest już miękka, wy-
kładamy ją na talerz, delikatnie mieszając z warzywami 
i mięsem. Danie podlewamy niewielką ilością wywaru, 
jeżeli to niezbędne. Podajemy z kwaśną śmietaną i dużą 
ilością natki.
A  może skuszę się na wersję, którą zasugerował mi 

Grzegorz Sobel? Bazuje ona na przepisie łączonym 
z Królewcem: 
•  Kilogram mącznych kartofli i pół kilograma kalarepy za-

lewamy dwiema szklankami bulionu warzywnego zmie-
szanego ze szklanką mleka. Gotujemy na wolnym ogniu 
do miękkości. W tym czasie z około 300 gramów mię-
sa mielonego formujemy zgrabne nieduże klopsy, które 
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Òd rokÙ graje ju KaszĒbóm 
w niebny krÔjnie...  

wspòmink bruna szpicë z lëzëna

di rozmielë achtnąc drëszbã ze Szpicą – zrobilë to 
midzë jinszima ùczniowie lëzyńsczégò gimnazjum, 
chtërny przëznelë mù „Medal Ùsmiéwkù”.

Jô z  Wastą Brunã miôł leżnosc spòtkac sã tej-sej, 
ju pòd kùńc jegò żëcégò. Pòznôł jem gò jakno baro 
żëcznégò, szpòrtownégò, mądrégò człowieka, chtëren 

gôdôł òd serca ò tim, co mù w  ser-
cu grało… Ùdbôł jem so rôz na-
wiedzëc Wastã Bruna w  chëczach 
w gòdnikù 2018 rokù a nagrac czile 
jegò wspòminków, chtërnyma rôd 
w  tã pierszą roczëznã smiercë chcã 
sã hewò tu pòdzelëc z  czëtińcama 
„Pòmeranii”.

Mùzykańt òd knôpa jaż pò sóm kùńc
Pamiãtóm nen dzéń baro dobrze. Błądzył jem kòl 
kòscoła sw. Wawrzinca w Lëzënie – ni mógł jem tra-
fic na plac. Zazwònił jem do Wastë Bruna. Òn mie 
rzekł prosto: To je ta chëcz, dze wisy kaszëbskô fana! 
Dôlëbóg! Òkróm fanë ùzdrzôł jem na piãknym za-
bëtkòwim bùdinkù wëmalowóné bùten na scanie ele-
meńtë kaszëbsczégò wësziwkù. Przed chëczama stojôł 
smiejący sã fùl gãbą Wasta Bruno. Przëwitôł mie kòl 
swòji fórtë, jak na gòspòdôrza sztëmòwało. Czej më 

Béł achtniony na òglowòpòlsczi niwiznie w 1985 rokù 
za widowiszcze „Gwiżdżów” a „Kaszëbsczé Pastorał-
czi”. Wëapartniony òbczas VIII edicje Turnieju ga-
wędziarzy Kaszub i Kociewia (Wiele 1985) za gôdkã 
„Spór rodzinny”. Dobiwôł mët jakno lëterat – w 1997 
rokù dostôł nôdgrodã na XII Ogólnopolskim Konkur-
sie Literackim im. Mieczysława Stryjew-
skiego za òpòwiôdanié „Nawiedze-
nie Matki Boskiej Częstochowskiej 
i  luzińscy gburzy-rolnicy”, chtërno 
napisôł dëbelt: pò kaszëbskù i pò pòl-
skù. Nôdgrodzony téż w 1999 rokù za 
òprôcowanié „Kaszubskich widowisk 
kolędniczych”. Wielelatny ùczãst-
nik Kaszëbsczégò Brëmzowaniégò 
w  Gniéżdżewie. Robił wiele dlô spòlëznë w  Lëzënie: 
wespółzakłôdôł lëzyńsczi part Kaszëbsko-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniégò, chtërnémù prezesowôł w latach 
1989–1995. Dzejôł téż w „Solidarnoscë”.

Bruno Szpica béł drëchã młodëch, chtërnëch za-
chãcywôł do dzejaniégò bez swòjã mùzykã. Griwôł na 
brëmzë, harmòszce diatoniczny, a nawetka na bando-
nii – instrumeńtach, na chtërnëch dzysdnia graje ju 
mało chto. Wiele lat mùzykòwôł òbczas zéndzeniów 
Klubù Sztudérów Pomorania w Łączińsczi Hëce. Mło-

Bruno Szpica. Òdj. ze zbiérów familii

Niedôwno, 22 séwnika minął pierszi rok òd smiercë Bruna Szpicë z Lëzëna (27.11.1934–
–22.09.2019). Béł sënã Pòlôcha Bronisława i Kaszëbczi Martë z dodomù Socha. Człowiek 
òrkestra. Chòc robił za móntérã instalacje sanitarny a gazowi, za elektromechanika, 
slusôrza a kònserwatora gminowëch wòdocągów – dëszã miôł prôwdzëwégò artistë. 
Przede wszëtczim lëdowégò mùzykańta, ale mët amatorsczégò aktora, lëterata i bëlnégò 
znajôrza kaszëbsczégò fòlkloru.

Bruno Szpica béł drëchã  
młodëch, chtërnëch 

zachãcywôł do dzejaniégò 
bez swòjã mùzykã.
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wlezlë do chëczów, pò pòczestowanim kawą a kùchã 
– w rëch szła harmòszka diatonicznô! Zarô pò ni ban-
donia, a pózni nawetka brëmza! Lëzyńsczi mùzykańt 
pòwiôdôł mie, że òd kòl 30 lat chòrzëje na astmã i mô 
jiwrë z nabiéranim lëftu. Nimò to rozmiôł jesz kapi-
talno grac rãkama na harmòszce i w tim samim czasu 
lëpama brëmzowac (bez ùżëcégò rãków, instrumeńt 
zawieszony béł cenczim pòwrózkã na ùszach)! Pò 
pòwitalnym kòncerce (ùczuł jem m.jin.: kòlãdã „Jezë, 
òstaw szopã”, marsz „Wien bleibt Wien” i  frantówkã 
„Pòczekôj dzéweczkò” – tj „Òd błotka do błotka…”), 
przëszedł czas na wspòminczi. Wasta Bruno tak mie 
pòwiôdôł:

Tata grôł na harmónice (diatonik na knąpë). Òn 
miôł taką dwarégòwą, jô tu móm trzërégòwą. Ale òn 
grôł tak pòjedinczno, na jedny rédze. Pózni wùja Jan 
na przëjãcé mie pòdarowôł brëmzã. Na ti brëmzë jô sã 
zarô naùcził. Sóm, bez szkòłë.

Tej rôz pò wòjnie przëjachelë Ruscë. 
Pòtrëkùs miôł harmónikã. Dwùch Ru-
sków sã ò niã szarpało. Òni ji miech 
bez tã biôtkã rozerwelë na pół. Tej òni 
jã szmërgnãlë… a  jô jã wzął. Pózni 
jô jã zlëmił – bò tata miôł lim, òn béł 
stolôrz – i tej jô so zaczął ùczëc grac. Jô 
grôł nôprzód na ti jedny rédze. Ale póz-
ni rôz jô béł na mùzyce w Gniewòwie. 
Tam stôri Dopka grôł na ti zabawie. Òn 
rozmiôł na wszëtczich régach grac. Òn 
mie kąsk pòkôzôł i  tej jô to doma szu-
kôł. I  tak jô sã naùcził sóm, mie nicht 
nie ùcził.

Jak jô jezdzył pò Pòlsce za Gierka, 
më tedë wëstôwielë szpëtôczel „Hanka 
sã żeni” z lëzyńsczim téatrã. Taczi jeden 
redaktór béł z  nama wiedno mët. Òn 
tam pisôł artikle do „Przeglądu Wsi”. 
Òn sã mie pitô: „Co Pan ma za instrument? Jak Pan na 
tym gra? Gra Pan z nut?”. A jô mù rzekł, że jô grajã na 
wszëtczich nótach: Na kaszëbsczich, pòlsczich, niemiec-
czich, radzecczich – a nótë są doch jedne a te same. Òn 
sã tej pitô: „A  kto Pana nauczył tego wszystkiego?”. Jô 
mù na to: „Kò przë krowach pasenim jô sã naùcził, jo”.

Przódë mùzyka to bëła mùzyka! Jak jô miôł wieselé, 
mùzykańcë òb całą drogã grelë. Wëskòczëlë z karétë kòl 
kòscoła. Kòl mùru zagrelë colemało: „Kto się w opiekę” 
abò „Do twej dążym kaplicy”. A  jak młodi bëlë zdó-
ny, tej òni marsze grelë – całą drogã. Takô bëła móda. 
A  terô? Terô – bò jô mieszkóm kòl kòscoła i  wszëtkò 
widzã – przëjadą czasã na tëch wiôldżich motórach. 
Trzôskù narobią, jakbë to jaczis fligeralarm béł, szmër-
gają do górë papiórë, strzélają, wrzeszczą – a tuwò doch 
je smãtôrz stôri w tim placu!

Gwiżdże z grëpą smiéchù
Jednym z  dzélów kaszëbsczi kùlturë, jaczim inte-
resérowôł sã a  zajimôł Bruno Szpica dosc mòcno, 
bëła òbrzãdowòsc Gwiôzdków a  Gwiżdżów, chtërne 
kaszëbsczi animatór z Lëzëna wspòminôł hewò tak:

Na swiãta przódë chòdzëłë gwiôzdczi ze szopką. 
A w Sylwestra chòdzëlë gwiżdże. Nôprzód wchôdôł ko-

mendańt. Ten sã pitôł: „Chceta wa òbezdrzec kaszëb-
sczich gwiżdżów w stôrim rokù?”. Òni chòdzëlë przed 
Sylwestrã i  w  Sylwestra. Kòżdi jich wpùscył. Tedë òni 
zaczãlë tuńcowac. Béł bòcón, co szczipôł dzéwczãta 
sznoblã, béł diôbéł, co miôł widłë – òn skôkôł i  ògón 
swój sprãżinowôł, béł niedzwiédz, bëła smierc z  kòsą, 
kòmendańt czuwôł nad pòrządkã, a tej wlôzł kòminiôrz 
– z  drôbką, z  miotłą. Czej lëdze tuńcowelë, tej kòmi-
niôrz z  blata pòpiół wëgarinôł. Tedë w  kùchnie bëło 
naswinioné. Czasã, jak gwiżdże bëłë barżi nipòcé jak 
wiedno, tej bëłë jinszé wice. Bramë òd płotu wëstôwielë, 
a  nawetka kòmin pòtrafilë zasztopac. Dzysdnia to bë 
bëło niekùlturalné, bò lëdze muszelëbë ti pórtë szëkac.

Jô téż chòdzył i  mùzykòwôł. Jô miôł harmónikã 
i z mùzyką më wchôdelë. Jô pamiãtóm jesz za Ruska, 
jak wiedno kòl gwiôzdków më mielë gwiôzdã zrobioné, 
co sã krąca – takô złotô. Më spiéwelë tã piesniã „Dzi-
siaj w  Betlejem”. I  tam doch je wëjimk „I  Józef stary, 

i  Józef stary – on je pielęgnuje”. A  ti 
Ruscë zrozmielë „I  Józef Stalin”. I  òni 
nama rzeklë: „Haraszo, haraszo” [bël-
no, bëlno], ale ta gwiôzda miała bë 
jesz bëc „krasnaja” [czerwònô]. Taczi 
to béł wic. Më sã smielë, a ti Ruscë za 
to nama delë cëkru. Tej më ten cëczer 
pózni na panewce pieklë, to sã taczé 
bruné zrobiło i  to dało taczé twardé 
bómczi. Tak to bëło…

Sylwester przódë, a dzys
Przódë doma lëdze spãdzywelë tegò Syl-
westra. Ale kòżdi czekôł do ti dwanô-
sti. Tu w Lëzënie òrganista ò dwanôsti 
– jô mù szedł pòmòc wiedno, to béł 
Szostakòwsczi (pózni òn béł w Gdinie, 
przed nim béł Lorek) – zwònama zwò-
nił w kòscele. Pózni ju syrena wëła. Ale 

jak nie bëło syrenów, tej lemiesz béł wëwie-
szony òd płëga i  jak béł òdżin, tej bëło w niegò młotkã 
klepóné.

Petardë, taczé rzeczë – tegò nie bëło! To je terô 
wëmëszloné. Tuwò w  òstatnëch latach taczi jeden 
przëjéżdżôł z Niemców. Òn tu tak pãcôł kòle kòscoła! 
Më mielë taczégò psa, òn w sklepie skòlôł, jô gò mùszôł 
trzëmac. Gòrzi jak pòd Stalingradã – taczé widë bëłë 
na niebie.

Ò tim, jak to bëło z òpłôtkã i swiãconką 
wëstrzód lëzyńsczich Kaszëbów
Na wigiliã chòwa mùsza dostac taczi lepszi wikt, fùter. 
A òpłôtka kòl nas nie bëło. W Lëzënie to kòl nas wpro-
wadzył Szostakòwsczi òrganista. Òn miôł taczégò „ko-
mara” [ôrt mòtora] i jezdzył z òpłôtkã pò lëdzach. Kò 
lëdze nie wiedzelë, ò co tu chòdzy, co to je. Taczi Kùpca 
[nôzwëskò pòwszéchné w òkòlim Lëzëna] tu mieszkôł, 
òn gôdôł: „Taczé biôłé wafle leżą na stole – jô nie wiém, 
docze to je”. To są pòlsczé zwëczi. Nié nasze. Më Kaszëbi 
mómë wiãcy z tëch niemiecczich zwëków. Hewò „polte-
rabendt” je do dzys.  

Swiãconków téż nie bëło! W Lëzënie to wprowadzył 
dopiérkù probòszcz Szidłowsczi [ks. prałat Henrik Szi-
dłowsczi, probòszcz w latach 1982–2011, dzysdnia pro-

Òdj. ze zbiérów familii
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bòszcz emerit]. Westrzód mòjich dzecy nicht nie chòdzył 
ze swiãconką. A  terô – kò jô mieszkóm kòl kòscoła – 
całé dopôłnia je fùl lëdzy w ten dzéń. Mëmë jidą z tima 
dzecama – nawetka taczé, co czësto do kòscoła ju nie 
chòdzą! Tak czë tak – to nie je kaszëbsczi zwëk, to je òd 
Antków z Pòlsczi.

Chto miôł swój brzôd, ten miôł swòje jabka
Kò terô! Terô je wszëtczégò dosc! A  tédë bëła biééééé-
daaa! „Chto miôł swój brzôd – ten miôł swòje jabka...”. 
A ti, co ni mielë, ti ni mielë… Temù je przësłowié: „Kòl 
Gód – heltka jak miód”! [heltka – zort jabków, malin-
czich, żôltëch – nôczãscy fùdrowało sã nima bëdło].

PÒGRZÉB BRUNA SZPICË  
A WSPÒMINCZI DRËCHÓW
Lëzëno, czwiôrtk 26 séwnika 2019 rokù – pògrzéb 
Wastë Bruna Szpicë. Jak sã na jeséń słëchô – kòmùd-
né wiodro, równak nie padało. Ùrma lëdzy przed 
kòscołã. Familiô, wójta gminë, radny, a przede wszët-
czim drëszë Kaszëbi. Wszëtcë òddzãkòwiwelë sã kòl 
zarka ze Szpicą. Przëszedł czas na czësto òstatné òd-
dzãkòwanié. Zark zamkłi. Òrkestra zaczã grac żałob-
ny marsz. Wszëtcë wlôżają do kòscoła sw. Wawrzinca 
w  Lëzënie, cobë òdprowadzëc Bruna Szpicã na môl 
wiecznégò spòczinkù… Miôł jem leżnosc brac ùdzél 
w pògrzebie. Jô rëchtowôł relacjã do Radia Kaszëbë. 
Nie przëszedł jô tam równak jakno gazétnik, le jakno 
człowiek, jakno młodszi ò 63 lata drëch…

Kôzanié òbczas pògrzebù
Pòchòdzący z Lëzëna ksądz Zenón Pipka w kôzanim 
òbczas pògrzebù Bruna Szpicã wspòminôł hewò tak:

Ksądz Mateùsz gôdôł, że tu kôzanié mùszã rzec 
dzysô. Jô so mëszlã, ten Szpica bë mie sã w nocë snił, 
jakbë jô to pò pòlskù rzekł. Chwilã më sã znelë. Genau 
40 lat, jak jô ju w Lëzënie nie mieszkóm, ale Szpicã czło-
wiek wiedno pamiãtô. Chòcle temù, jak më tu do szkòłë 
chòdzëlë. Më mùszelë jic wedle ti jegò chëczë, pózni 
bez Falkòwé pòdwòrzé – do szkòłë bëło krodzy. Ale jô 
wiedno pamiãtóm, że Szpica to béł ten człowiek, co na 
całé Lëzëno wòdã lôł. Jak nie bëło wòdë – tej do Szpicë 
[Szpica robił w  latach 1969–1973 jakno kònserwatór 
krézowëch wiesczich wòdocągów we wejrowsczim 

krézu, w latach 1973–1991 jakno kònserwatór gmino-
wëch wòdocągów w Lëzënie, a òd 1991 do 2003 rokù 
béł czerownika sekcjë òbsłudżi wòdocągów gminë 
Lëzëno].

Tegò Szpicë jinaczi nie pamiãtóm, jak le Kaszëbã. 
To béł Kaszëba. Jô mëszlã, że nie bëło słowa, żebë më 
pò pòlskù przerzeklë. To nie szło jinaczi jak pò kaszëb-
skù. Më jinaczi nie rozmielë. To béł taczi zacht Kaszëba. 
Jemù nie bëła sromòta sã przëznac, że òn Kaszëba je. 

Szpica mùzykùje terôzka w niebny krôjnie…
Pò kôzanim, a tak pò prôwdze pò Eùcharistie, Tómk 
Fópka z  wëżawë kòscelnégò chùru zaintonowôł pò 
kaszëbskù swòjim mòcnym głosã solo: Ju zamknioné 
Twòje òczë. Dniowi wid zastąpia noc. Ju Ce ni ma na 
tim swiece. Dzysô żegnóm Cebie łzą... Pò czim chùr 
Lutnia na te żałobné, drãdżé wersetë òdpòwiedzôł re-
dosnym spiéwã: Tam, na górze, w niebny krôjnie. Dze 
aniółków spiéwie chór. Zôs sã pòtkómë, tam rôj mdze. 
Tak niech sprawi dobri Bóg...

Në i  przëszedł czas zaspiewac „Anielski orszak” 
i òdprowadzëc Bruna Szpicã na lëzyńsczi smãtôrz. Nim 
zark szedł w kùlã, nad grobã czile sztëk lëdzy zabrało 
pùbliczno głos. Slédné słowa wërzekł midze jinszima 
przédnik lëzynsczégò partu KPZ – Mieczësłôw Bistroń:

Gwësno, mòżemë rzeknąc, że òdszedł nasz lëzyńsczi 
stolem. Mómë swiądã, że Bóg brëkùje w niebie kaszëb-
sczich spiéwôków i mùzykańtów. Òstóniesz na wiedno 
w naju pamiãcë…

Bruno rozmiôł wiele gadac
Pò pògrzebie miôł jem leżnosc nagrac wspòminczi 
sparłãczoné z Brunã Szpicą òd czile Kaszëbów. Baro 
związóny z niebòszczikã béł aktor Regionalnégò Dra-
matowégò Téatru z Lëzëna – Téfil Sërocczi:

Jô Brunôła [tak gò nazewô Téfil Sërocczi] znôł 
jesz dłëżi, jak tu gôdają, bò jô z nim 50 lat temù robił 
w  Rëmi w  Fabricë FUO [Fabryka Urządzeń Okręto-
wych]. Më nié rôz z drëdżi zmianë jezdzëlë do Lëzëna. 
A pózni jakò dzejôrza kaszëbsczégò – bò më bëlë razã 
w KPZ, òn béł drëdżim prezesã zarô pò Loszkù Sykòrze 
[pòl. Feliks Sikora] – to bëłë te czãżczé czasë, że za 
wiele chãtnëch nie bëło tak, żebë wëstawac w pierszim 
szeregù. Bruno miôł òdwôgã. A przede wszëtczim jô gò 
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mdã mile wspòminôł jakò mùzyka. Òn wiele z  nama 
gôdôł, przëstaniwôł. Òn béł taczi richtich gawãdzôrz 
kaszëbsczi – lubił wiele gadac. Nama gò bądze felało.

Kaszëba do kùńca zaangażowóny w  dzejanié 
dlô tatczëznë
Bruno Szpica nimò pòwôżnégò wiekù dërchã dërch 
brôł ùdzél w rozegracjach sparłãczonëch ze spòlëzno-
wim dzejanim – dëcht wnetka do samégò kùńca (ùdar 
mùskù, chtëren przëczënił sã do smiercë Wastë Bruna 
wëstąpił 2 miesące przed òdéńdzenim z  tegò swia-
ta). Wnetka wiedno towarził mù direktór Spòdleczny 
Szkòłë nr 2 w Lëzënie – Kazmiérz Bistroń. Pò pògrze-
bie wspòminôł ne slédné sztótë ze Szpicą:

Jak jô skùńcził sztudia i  wrócył do Lëzëna, tej jô 
z Brunã sã spòtkôł i nas ta kaszëbizna pòłącza. Ta żëwô 
kaszëbizna. Bò Bruno béł żëwą kaszëbizną. Tej jak sã 
co dzało na Kaszëbach – jô mieszkóm kilométer dali – 
jak jô blós dôł znac, że cos je, Bruno na chòdnikù przë 
bùdinkù stojôł, czekôł i baro rôd jachôł cos zrobic dlô 
kaszëbiznë.

Òn w kòżdi sprawie lëdzóm pòmôgôł. 
Jak cos wëszło, tej Bruno szukôł radë, 
le że ta rada bëła wiedno pò kaszëb-
skù. To bëło serce i sëmienié ti kaszëb-
sczi zemie. Òn nama dôł swiądã, że 
më w Lëzënie sã kaszëbiznë nie wsti-
dzymë. Że më mëslimë pò kaszëbskù. 
Òn czasã gôdôł: „Co wa sã tu mãczi-
ta i  gôdôta pò pòlskù – gadôjta pò 
kaszëbskù!” I to Bruno nama pòmógł. Òn sã nigdë tegò 
nie wstidzył i  bez to më młodi w  to wëszlë naturalno 
i tak sã zachòwiwelë jak Kaszëbi.

Nôleżnik „Solidarnoscë” – Òn ni miôł strachù
„Lëzyńsczi Stolem” ùdzélôł sã mët dlô pòlsczégò pań-
stwa. Rëszno dzejôł midze jinszima w „Solidarnoscë”, 
co pò pògrzebie wspòminôł ùszłi przédnik lëzyńsczi 
radë gminë (1994–1998) a  prezes lëzyńsczégò partu 
Solidarności Rolników Indywidualnych – Jerzi Miotk 
z Robôkòwa:

Më przed 89 w „Solidarnoscë” RI dzejelë na terenie 
gminë – Bruno jezdzył ze mną w teren pò całim wòje-
wództwie [tedë gduńsczim]. Nié wszëtcë lëdze chcelë, 
nié wszëtcë mielë tã òdwôgã jachac. Bruno pòtrafił ja-
chac ze mną wiele razów do Gduńska. Béł taczi ksądz 
w  kòscele Mariacczim – Stanisłôw Bògdanowicz. Kòl 
niegò më colemało mielë taczé spòtkania patrioticzné, 
„Solidarnosc” robòtniczô i rolniczô a zrzeszeńcë.

Szpica béł w Lëzënie baro znóny, i nie jidze blós ò 
tã wòdã – jak to ksądz Zenk gôdôł. Më gò mdzemë 
wspòminac przede wszëtczim jakno patriotã. Òn ni 
miôł strachù. Nié rôz ta „bezpieka” gò tu gònia, ale òn 
strachù jich ni miôł. Òn miôł swój charakter. Nigdë 
głëpòtów nie òpòwiôdôł – wiedno miôł cél nadrzãdny 
dlô dobra spòlëznë.

Bùlë ni mòże dac na wòlã
Bruno Szpica nierôz przëbôcziwôł historiã, chtërna 
miała swój plac w maju 1952 rokù. 18-latny tedë bëniel 
mùzykòwôł na bùtnowi zabawie (na wédze). W jednym 
sztóce zaintonowôł piesniã „Witaj Majowa Jutrzenko”. 

Falsziwcë pòdkablowelë Szpicã. Czile dniów pózni 
òstôł brutalno stłëkłi bez UB w jich wejrowsczi sedzbie.

Bruno Szpica znôł kòmùnisticzny swiat i wiedno sã 
z nim biôtkòwôł. W 2007 rokù w òbrëmim projektu 
„Śladami zbrodni komunistycznych – społeczeństwo 
w  latach 1944–1956” przedstawił swòje wspòminczi 
sparłãczoné ze zamòrdowanim w 1947 rokù bez UB 
Léòna Kòwalewsczégò z Zelewa. Za to òstôł achtniony 
27 lëstopadnika 2008 rokù we warszawsczim Belwe-
derze.

Swòjã procëmnotã do kòmùnistów pòkazywôł 
pùbliczno do samégò kùńca. Ùdało mie sã tegò do-
swiôdczëc na gwôsné òczë. Bruna Szpicã pòtkôł jem 
slédny rôz 4 czerwińca 2019 rokù, òbczas Swiãta Wòl-
notë a Solidarnoscë fejrowónégò na placu Wejhera we 
Wejrowie, z  leżnotë 30. roczëznë wòlnëch welacjów 
do pòlsczégò parlameńtu. Pitôł jem sã Wastë Bruna 
do Radia Kaszëbë, jaczi znaczënk miôł òkrãgłi stôł dlô 
pòlsczégò państwa i jak òn sã òdnôszô do pòwszéchny 
kriticzi tegò aktu. Wasta Bruno mie rzekł hewò tak:

Niejedny kritikùją nen òkrãgłi stół, ale jô to tak widzã 
i tłomaczã pò wiejskù: Jak bùla je nipò-
cy, tej mù trzeba rënkã w nozdra wsa-
dzëc. I to béł prawie nen òkrãgłi stół.

Taczé złoté mëslë bëłë kòl Niegò 
nôtërné. Nót nadczidnąc, że Wasta 
Bruno przekłôdôł je na papiór, ò 
czim mie wiedno pòwiôdôł. Twòrził 
pò kaszëbskù i  pò pòlskù pòezjã, 

chtërny nie zdążił wëdac. Gwës wôrt bë bëło jesz do 
ti temiznë w przindnoce wrócëc a zjiscëc pragnienié 
niebòszczika Bruna, chtërnégò realizacje òn sã nie 
dożdôł.

Òddzãkòwanié
Z Wastą Brunã sparłãcza mie nié le blós kaszëbizna, 
ale téż mùzyka. Tak jak Òn, jem mùzycznym samòùkã. 
Nót pòdsztrichnąc, że dëcht prawie Szpica béł nôstar-
szim mùzykańtã òbczas bicégò rekòrdu w równocza-
sny grze na akòrdionie w Żukòwie w 2019 rokù. Do 
jegò niwiznë mùzyczny jesz mie je baro dalek, ale 
wierzã, że czedës pòtkómë sã w niebny krôjnie. Do te 
czasu sã jesz pòdùczã i dómë radã zagrac tam razã dlô 
Kaszëbów na tëch „trzëch régach knąpów” diatonicz-
ny harmòszczi…

Gracjón Fópka

Bruno béł żëwą 
kaszëbizną.

Pògrzéb Bruna Szpicë. Òdj. ze zbiérów familii
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Akòrdión je mòcnym spòdlim wëstãpù karna. Fe-
stiwalowi òbsądzëcelowie nôdgrodzëlë jich za god-
ną naśladowania inicjatywę praktykowania śpiewu 
wspólnotowego. A òbsądzywelë: Macéj Rëchłi, Ma-
teùsz Rëchłi, Joana Gòstkòwskô-Białk a Magdaléna 
Leseckô. 

Pò tim czëjemë Mòdrôczi z  Parchòwa, nôd-
grodzoné za różnorodność i  oryginalność repertu-
aru, przekaz międzypokoleniowy i  ciekawie zor-
ganizowany akompaniament. Nôprzódka je czëc 
„Pòd bòrã chòjna stojała”. Je tu akòrdión, klarnét, 
diôbelsczé skrzëpice. Czekawé, miłé dlô ùcha roz-
bicé na głosë. Równak z rzôdka trôfiają sã pòlsczé 
implantë: przejechał, niej, jej, Jasieńku. W  „Òd 
błotka do błotka” grô białogłowsczi dwagłos i czëc 
chłopów w  „hejlejowim” dialogù. Żëwé tempò 
i  redostné wëkònanié zachãcywają do słëchaniô. 
Dali brzëmi „Jem jô rëbôk” w  wëkònanim dwa-
głosowim białk, przë môłim, chłopsczim, refre-
nowim wtórze. Mòcno zaspiéwóny chłopsczi tekst 

Pòsobné festiwale przënôszałë platowi brzôd, ò 
czim pisôł jem w  rokù 2016 w  „Pòmeranie” tak2: 
Na pòfestiwalowëch platkach artiscë grają w  róż-
nëch zortach, òd folkloru, folkù, letczégò popù przez 
alternatiwną mùzykã, téż punk – do dżezu3. Brzôd 
bëtowsczégò Festiwalu je stolëmny a bãdze jesz wik-
szi (…).

Mijô piãc lat i  wcyg mòże sã pòd tima słowa-
ma smiało pòdpisac. Bez niesygã czasu weznã na 
òbzórczi czësto slédną pòfestiwalową platã, z rokù 
2019. 

Na CD nalazło sã 35 dokôzków, w  tim 23 – 
ùczãstników rozegracje a  12 – z  finałowégò kòn-
certu. 

Pierszé grô karno Sami swoi. W  „Dumce” je 
wërazny akòrdión i dwa głosë, co ùlëdałë sobie ital-
ską manierã portamento. Je i  pòlkaszowô „moja”, 
„swoja” i „ptaszyna”. W „Chto sã żeni” chłopi bëlno 
sobie radzą i z melodią, i z  jãzëkã. Przëwtórziwa-
ją jima białczi. Pòlkasz wrôcô w  „Serce wëbiérô”. 

Mòdrôczi z Parchòwa. Òdj. kurierbytowski.com.pl

Strzédno co piãc lat piszã ò projekce Jaromira Szrédra z bëtowsczégò Zôpadnokaszëbsczégò 
Mùzeùm, co w rokù 2009 zaczãło dzeło pt. „Cassubia Cantat”. Szło m.jin. ò digitalizacjã 
kaszëbsczégò dzéla Fònograficznëch Zbiorów Institutu Kùńsztu Pòlsczi Akademie Nôùków 
òbczas – robiony w latach 40. i 50. XX stolata – Akcje Zbiéraniô Fòlkloru a wëpùszczenié  
platë Cassubia Incognita, co na ni je 98 wëbrónëch sztëczków – zôbëtków tamùj nalazłëch. 
Kontynuację tego przedsięwzięcia stanowi Festiwal o tej samej nazwie, podczas którego  
na nowo interpretowane są utwory z płyty1. 

CASSUBIA CANTAT 2019  
kaszëbizna apart pòlaszëznë

1  Tomasz Fopke, Współczesna muzyka kaszubska a muzyka ludowa. Poszukiwania i inspiracje, „Nasze Pomo-
rze. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie” 2011, nr 13, 242.

2  Tómk Fópka, Cassubia Cantat. Bògati brzôd bëtowsczégò festiwalu, „Pomerania” 2016, nr 5(498), 26–28.
3  Jaromir Szroeder, Uwagi na marginesie Festiwalu „Cassubia Cantat”, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum 

Zachodniokaszubskiego w Bytowie” 2011, nr 13, 256.
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Mùzyka

ną suknię szyć”. Sztëczczi są baro pòdobné, jakbë 
miałë tã samą, psychòdeliczną, melodiã, mòcno 
wspiartą gitarą a perkùsją. To karno, pòdobno jak 
KNYPY 4 – òstało wëprzédnioné. KNYPY zagrałë 
trzë sëté elektroakùsticzné setë z afrikańsczim (?) 
zaspiéwã. Czekawie dôł sã ùczëc pò pòlskù wnetkã 
piãcminutowi dokôzk „W zielonym gaju” z cytata-
ma z „Kaszëbsczich Nótów” a z… „Tuńca z szabla-
ma” Arama Chaczaturiana… czësto nie wiedzec 
czemù pòzwóny „Miejski Kaszëba”…  

W  dzélu finałowégò koncertu bracynowie 
Rëchłi pòkôzelë trzë instrumentalné dokazë z titu-
łama-ananimama: „Akpil” (Lipka), „Rtaiw” (Wiatr) 
z  „Eraj Ybuszak” (Kaszuby jare). Z  doparłãczo-
ny do platë sztërostarny ksążeczczi mòżemë sã 
domëslëc, co bracô chcelë bez to rzec. Nie tłóma-
czą tegò „Jare”, chòcô co domëslniészi docygnie  
sã zarô, że jidze tuwò ò Jaromira Szrédra – òrgani-
zatora festiwalowégò pòdjimù. Tak tej je to dokôzk 
jemù dedikòwóny. Joana Gòstkòwskô-Białk6 za-
spiéwała a’cappella: „Dobrô tobaka”, „Piesń ò naszi 
Wiôldżi Wsy” (ze zmienioną melodią) a „Zarôzka 
ju z rena” („tylko” i „blós” w jednym teksce), „Pòd 
bòrã chòjna”, „Leżi bót” a pùstonocną „Żegnam cię 
mój świecie wesoły” (òsoblëwie snôżé wëkònanié). 
Magdaléna Leseckô wëkònała przë towarzenim 
ritmicznëch przeszkôdzajk: „Tam, pod Berlinem”, 
„Szedł Pón Jezës pólną dróżką” a  „W  Dzień Za-
duszny”. 

Kòncert jurorów to bëła baro bëlnô ùdba. Wôrt 
je takcos przeniesc téż na jiné kaszëbsczé kònkùrsë: 
Rodną Mòwã, Kaszëbsczé Diktando czë Kaszëb-
sczé Spiéwë. Òbsądzëcelowie z Bëtowa sã òbrónią, 
a jiny?

przez piãkniészi dzél lëdztwa. W  slédny spiéwie  
pt. „Knôpi za mną” wëapartnic mùszi dzéwczëcé 
solo, równak krëjamnotą òstôwô, chto to wëkò-
nywô, bò na òbkłôdce tegò ni ma. Dobrze bëłobë 
téż pòdawac, skądka są wëkònôwcë – tam, dze je 
to mòżlëwé, jak np. w przëtrôfkù Mòdrôków4. Wie-
le w  tim wëkònanim ògnia, co czëc je w  reakcje 
pùbliczi. 

Pòsobno wëstãpiwô – nôdgrodzony za au-
tentyczność i  szczerość przekazu oraz determina-
cję w  poszukiwaniu własnej drogi muzycznej in-
spirowanej kaszubską muzyką źródeł – Sir Nick  
McOviec. Regùlaminowé „Jechał dzad z  rinku 
z miasta” zwãczi na głos, gwizd a elektriczną gitarã, 
„Leżi bót kòle wrót” je zaspiéwóné z gitarą a perkù-
sją, a „Już cągną na szichtã” – to je blues szlachùjący 
z przëtu kąsk za Ennio Mòrricone’ã. Fakticzno to 
są sznëkrowania. Żelë mùzyczno mòże tuwò nalezc 
smaczczi, to jãzëkòwi erzac – nie je do przedze-
gwieniô. 

Mòże wôrt bë bëło kandidatóm na wëkònôwców 
festiwalu zabédowac pòprawną wëmòwã kaszëb-
ską5, bò dolëbóg, tej-sej to szlachùje, jakbë sã chto 
z  naszégò jãzëka żiwcã wëszczérzôł a  jesz mù za 
to zapłacą… Mòże tak, jak dżezmeni robią: Inspi-
rowac sã a grac samą mùzykã, bez słów? A mòże 
tak jak chòcle Cezari Pôcórk na swòji òstatny pla-
ce: zadbac ò to, cobë jãzëk, króm mùzyczi, téż béł 
achtniony? Tec to jãzëk prawie je nym kaszëbsczim 
drżéniã naszi mùzyczi. Ni mómë swòji mùzyczny 
apartny skalë…

Mòże lepi niech to mdze pò pòlskù ABÒ pò 
kaszëbskù, tak prawie jak ùdokazniwô na place 
wëprzédnioné karno KIEV OFFICE, dze pëszną 
kaszëbizną pòpisôł sã Macéj Bańdur. Jich „Szkwał”, 
„Rëbôczczi” a „Trzë diôbłë” wëapartniwają sã kùl-
turą. I brzëmieniô, i jãzëka prawie. Szacënk jima. 

Knôpë z wòjska, co dostelë nôdgrodã za jasne 
odniesienie do źródeł i umiejętność połączenia świa-
tów muzyki tradycyjnej i  współczesnej – pòkôzelë 
farwné i nôtërné òd jãzëkòwi starnë bédënczi: „Jak 
jô jachôł z  wózkã do lasa”, „Kòl Nowégò Miasta” 
a „Nasze dzéwczątkò na mùzykã ùcékô”. 

Demono z  Kłączna pòkôzôł „demòniczne” pò 
pòlskù granié „Hej, żeglujże, żeglôrzu”, „Nie mam 
ojca ani matki” a  „Bo mi matka nakazała czar-

4 Przë festiwalowim karnie Demono np. stoji napisóné, że „z Kłączna”.
5  Z taczi jãzëkòwi pòmòcë (nagranie wëmòwë) dobëtno kòrzëstają ùczãstnicë òglowòpòlsczich festiwalów 

w Rëmi a Czelnie. Téż ùsôdzający na kómpòzytorsczé kònkùrsë, co je robi wejrowsczé mùzeùm – mają na 
pòszëkù nagrania prawidłowi kaszëbsczi wëmòwë, bò skądka to mają wiedzec lëdze z głãbie Pòlsczi? Dzãka 
temu pò kaszëbskù spiéwią a twòrzą artiscë z całi Pòlsczi a dokazë wëkònywóné sa na całim swiece w bëlny 
kaszëbiznie.

6  Ò ti spiéwôczce wiãcy bëło tuwò: „Czemù kaszëbskô kòza nie chce do pòlsczi chałupë?”. Ò kaszëbsczi mùzy-
ce z Joanną Gostkowską-Białek rozpòwiôdô Tómk Fópka, „Pomerania” 2019, nr 12(537), 46–48.

Òdj. kurierbytowski.com.pl
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– Jo jo, chlopkù. Më bë sã mòglë spac dlugò, do-
brze zjesc. Nick nie robic, blós zwiedzac, sedzec, so 
prawic. Co të bë rzek nó to, żebë më gdzes w rézã 
wërëgnãlë?

– Gnéskò, të doch wiész, że jô bë z  tobą wied-
no rôd, wszãdze. Blós jak mie je gdzes jachac, jak 
jô móm robòtã? Mie ni mô dopiérze chto zastąpic. 
Mlodim sã nie chce robic. Nikògò ni ma na zmianã.

– Në jo, tak të mie gôdôsz rok w rok to samò – 
zajiscala sã bialka. Frãcowi zarô zrobilo sã ji żôl. Za-
zdrzôl so w glowã a przëszla mù na mësl takô ùdba:

– Wiész të co? Jô ni mògã jachac, ale doch të mò-
żesz!

– Jak jô? Sama jô nigdze nie pòjadã.
– Në sama, sama. Czemù sama? Doch mòżesz 

jachac chòc ze swòjimë drëszkamë. Anka a Maricz-
ka terôzka téż ni mają zajãcô. Jich chlopi na mòrzu 
robią. Òne chãtno pòjadą z tobą.

– Hmm, mòże, chlopkù, jo – Agnés zôs bëla 
ùsmiónô, ceszëla sã, że chlop na tak cos przëszed. 
– Jak të mëslisz? Gdze më bë tak mòglë wë trzë sã 
wërézowac?

Òn sztócëk mëslôl, kawã dopil, pòwzérôl 
w grunt, jakbë chcôl z niegò co wëwróżëc.

– Wiém – rzek w kùńcu – jich chlopi doch na 
statkach plëwają, a òne doma sedzą. Rzeczesz jima, 
że terô czas, żebë wa téż òbôczëlë, jak to je na wò-
dze. Doch tu te promë chòdzą do Szwédzczi. Lë-
dze nimë jeżdżą a  so chwôlą, jak to je fejn. Tam 
są wszeljaczé restaùracje na tim statkù, dansindżi, 
a tam na placu wa bãdzeta mòglë so gard zwiedzëc.

Sezón na Kaszëbach sã skùńczil. Letnicë wëjachalë 
do swòjich dodomów. Dlô niechtërnëch na Nordze 
przëszed czas òdpòczic. Le doch nié dlô wszëtczich. 
Gbùrzë mùszelë sã wzyc za kòpanié bùlew, rëbôcë 
na mòrze mùszelë rëmac, na bùdowach méstrowie 
doch wnet cali rok robòtë mają aż za wiele, abò na 
ten przëmiôr dlô jachtôrzów zacząn sã czas jach-
tarsczi. Mòżna bë dlugò tak rechòwac abò krocy 
rzeknąc, że sezonë są wszeljaczé. Kòżdi wark, kòżdi 
czlowiek mô swój.

Biwô tak téż nawetka w niejedny chëczë. Chòcbë 
kòl jednëch lëdzy z  Wiôldżi Wsë. Chlop z  bialką 
mielë tam bùdink, a w nim czile jizbów dlô letni-
ków. Przez calé lato muszelë òni ò swòjich gòscy 
dbac. Rëchtowac frisztëczi, sprzątac jizbë. Telefón 
dërch òdbierac, zapisëwac w  kalãdôrz pòstãpnëch 
turistów. Robòtë bëlo dosc, ale doch je wiedzec, 
dëtk z tegò bél dobri. Òkróm tegò nen chlop przez 
cali rok robil w  mléczarni a  dzéń w  dzéń mùszôl 
wczas reno òbjeżdżac gbùrów w  òkòlim, żebë 
zwiezc swiéżé mléczkò. Tak w séwnikù, czedë zro-
bilo sã ju pùsto, ti dwòje sedlë przë kawie, a ta bialka 
zaczãla do chlopa gadac:

– Frãckù, wiész të co?
– Joke, Agnéskò?
– Jô so tak mëszlã, że to ju są mést lata, jak më 

nigdze na wczasach nie bëlë.
– Kò pewno jo.
– Lëdze blós do nas przëjéżdżają, gòscymë më, le 

żebë nas tak chto ùgòscyl, to bë bëlo cos piãknégò.
– Jo?

RĖza
Part 1

Lëdze gôdają, że wszãdze je dobrze, le kòl se, w swòjich chëczach, je nôlepi. Pewno to je prôwda. 
Doch czasã czlowieka téż cygnie gdzes wërëgnąc. Z tim ju biwô wszeljak. Bëlno je òdpòczic w jaczims 
cëzym môlu. Jak to chtos czasã rzecze: sã zresetowac. Zdôrzô sã równak, że z taczégò ùrlopù wiele 
òdpòczinkù nie wińdze.
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nordowé pòwiôstczi

ka – a wiater bãdze namë szarpôl.
Wëszlë na pòklôd, a to nie bëlo téż tak letkò, dosc 

tëli mùszôl pò trapkach drawòwac. Stanãlë a wzéralë 
na pòrt, co pòmalinkù sã òddaliwôl. Machalë 
rãkamë jaczims cëzym lëdzóm. Pò jaczims sztóce 
Agnes z Mariką dalë ùbach na Ankã, że ta rëczi.

– Maricznémù! Cëż tobie sã stalo?
– Nick nick – Anka dosta jesz cenëchniészi głos 

a òcéra lzë.
– Në jak nic? Czegò të rëczisz?
– Bò jô so, glupô, jô so przëbôczëla, jak w  jed-

nym filmie bialka tak òdpliwa a  swòjémù chlopù 
macha, a tedë òni ju sã nigdë nie spòtkalë.

– Co?
– Twòjégò chlopa doch tam ni ma! Ten doch 

sóm na mòrzu je!
– Në jo, jô wiém, jô zó to ni mògã.
Wszëtczé, ju razã z nią, sã terô zasmialë, co téż 

ji przëszlo do glowë. Timczasã òkrãt òddaliwôl sã 
corôz barżi. Bialczi wzéralë na gard, òd ti stronë 
doch gò nie znalë. Czedë bëlë ju dali, gôdalë:

– Alaże! Równak piãkno ta Gdiniô òd mòrza 
wëzdrzi.

– Jo, pò prôwdze.
– Nëże, a ni môta wa czasã mòrsczi chòrobë? – 

spita sã Agnés.
– Ha, ha! – zasmialë sã zôs – në, më dopiérze 

ùzdrzimë.
– Tej pòjta, jaczés medicynë mùszimë so wzyc.
Zdreptalë do kabinë. Agnés mia schòwôné 

w taszë sznapétk a terô wla w tasczi ti „medicynë” 
na mòrską chòrosc swòjim drëszkóm.

– A  terôzka rëchtujta sã! Czas zrobic jaczés 
zakùpë, bò pózni pewno dansing sã zacznie.

– Co tu jidze kùpic?
– Wszeljaczé rzeczë, òsoblëwie parfimë a kòsme-

ticzi so òbezdrzimë.
Bialczi jak to bialczi, na ògle lubią pò krómach 

sznëkrowac. Tak téż Agnés z Anką a Mariczką jak 
rëszëlë, tedë pò prôwdze calé wëfùlowôné tasze 
przëcygnãlë do kajutë. Òbkùpilë sebie a  swòjich 
chlopów. Flot sã pòdmalowalë przë môlim szpéglu 
a wëszlë na tunce.

– Tu je wiele chlopów tak widzec, chto wié, mòże 
mdze fejn?

– Blós żebë më nie trafilë na żódnëch zbòczélców 
– zajiscëla sã pòstãpny rôz Anka.

– Ni miéj strachù! Më cebie bãdzemë bronilë, 
jakbë co!

– Jo – smia sã Marika, òna tak zarô bòjącô nie 
bëla – kò jô móm wzãté cãżką taszã...!

Tak so pòwiôdalë, pòdsmiéwalë sã, aż doszlë na 
nen dansing.
Tekst z niechtërnyma znankama nordowi kaszëbiznë

Mateùsz Bùllmann

– A të bë mie pùscyl na taczé cos?
– A co jô bë cebie ni miôl pùscëc? Jô waji mògã 

nawet zawiezc do hôwindżi do Gdinie.
– Në dobrze, jô tak jima rzekã.
Bialczi na taką ùdbã sã ùceszëlë. Sprawdzëlë, 

czedë mògą wëbrac sã w taką rizã, kùpilë przez in-
ternet biletë, a  czedë przëszed nen dzéń, Frãc za-
wióz swòjã Agnés razã z Anką a Mariczką do pòrtë 
do Gdinie.

Tam stojôl wiôldżi òkrãt, co miôl wiele òkrãglëch 
òczenków. To prawie, jak wëmerkôl Frãc, bél ten jich.

– Jenë jo – rzekla swòjim pisklëwim glosã Anka, 
drëszka jegò bialczi – chto wié, w jaczim òczenkù je 
ta nasza kabina, co? Chtërno je nasze.

– Pò prôwdze wiôldżi òkrãt – gôda Mariczka, 
drëgô drëszka, ta òpëskòwónô, jak wiedno gôdôl 
Frãc – naszi doch na mòrzim robią, ale jô jesz na 
taczim nie bëla.

Bialczi mialë so zaplanowóné tã rézã na trzë 
noce. Terô prawie pò pôlnim òne wchôdalë na 
pòklôd, a  na noc mielë plënąc do Karlskronë, do 
Szwédzczi. Taczi rejs warô tak kòle dzesãc gòdzyn. 
Tam bë bëlë cali dzéń. Tedë noc w hòtelu, tej jesz 
dzéń zwiedzaniégò, nazôd na òkrãt a przez noc zôs 
rejs do Gdinie.

Frãc pòmóg jima sã dostac na nen prom, a czedë 
bialczi tam òstawil, pòjachôl dodóm.

– Terô gdze më mùszimë jic? – jiscala sã Anka.
– Tu nas doch chtos òdprowadzy, doch jo – 

òdrzekla Agnéska.
Tak téż bëlo. Zarô jeden taczi mlodi chlop 

przëszed a gôdô z wësoka, że mają mù biletë pòka-
zac, a òn je na plac zaprowadzy. Pò drodze òn jesz 
jima pòkôzôl, gdze są wszeljaczé krómë, gdze re-
staùracje, gdze wiedno je tuncowanié. Gdze òne 
mògą so wińc, na mòrze pòwzerac. Kùńc kùńców 
òne nalazlë sã w swòji kabinie.

– Në, placë tu za wiele ni ma – stãka, zarô jak nen 
wëszed, Mariczka – jô wama zarô rzekã, że jô nie 
lëdóm, jak chtos chrapie.

Drëszczi sã z  ni zasmialë a  òdrzeklë, że ni ma 
strachù, bo òne tegò nie robią.

– Jak tu mô bëc wiele placë, Marikò? Më doch 
jesmë na òkrãce. Tu na gwës wszëtkò je môlé – kla-
rowa ji Agnés. – Ti waji mòże jesz mniészé jizdebczi 
mają, jak òni w robòce są, a nié na wczasach.

– Kò mòże jo.
– A  docz nóm je wicy – dodala Anka – jak më 

doch nie mdzemë tu sedzec? Më pùdzemë so na dan-
sing!

Bialczi sã zasmialë. W tim sztóce òkrãt cos jakbë 
sã zrëszil.

– Jô merkajã, że më mést òdbijómë – rzekla 
Agnés – chcemë jic bùten.

– Jo, blós wez tã kôrtã, co za klucz robi, bò më 
calą drogã jesz bãdzemë bùten – zasmia sã Maricz-
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JIDĄ SZLACHÃ, 
jaczim szlë Bronisch i Lemcke

Òd lewi: Kazmiérz Rolbiecczi, Katarzëna Juchniewicz, Macéj Kwaskewicz. Òdj. Ł. Zołtkòwsczi

Wchôdôł jem do kòscoła, widzôł bënë wôłtôrz, sztaturë, ale wiedno miôł jem to wseczëcé, 
że to doch nié wszëtkò. Je jesz pszãtro, wieża, zwònë... – gôdô Macéj Kwaskiewicz, chtëren 
wespół z Katarzëną Juchniewicz z Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie je aùtorã 
ksążczi Te Deum laudamus. Òpisëją w ni zabëtczi bëtowsczich parafiów.

NaszĄ ùdbĄ bĒŁo 
wskôzaniĖ, Że ból  

pò smiercĒ blĒsczich, 
òsoblĒwie dzecy,  
je ùniwersalny.

chtërne tak co dnia nie są pòkôzywóné, a są baro 
snôżo wëkònóné, z  wësziwkama. Bëłë téż litur-
giczné ksãdżi i mszałë z kùńca XIX i zaczątkù XX 
stolata, a do te rozmajité wizerënczi ùkrziżowania, 
jaczé są sparłączoné nié leno z bëtowsczim krézã, 
ale szerzi: z  Pòmòrzim. Ne wizerënczi bëłë i  na 
płótnie i drzewiané.

Pamiãtóm, że wëstawa „Te Deum laudamus” 
miała téż kąsk mroczny dzélëk.

KJ: Zgôdzô sã. Chcelësmë pòkazac całé 
dëchòwé żëcé człowieka. Tej mielësmë 
chrzcelnice i  chrzcelné misë jakno 
zaczątk żëcégò, a  do te zarczi jakno 
zakùńczenié zemsczi stegnë żëwòta. 
Trëmë pòchôdałë z  Wiôldżégò Bò-
żepòla, a bëłë wëpòżëczoné z Mùzeùm 
– Kaszëbsczégò Etnograficznégò Parkù 

we Wdzydzach. Wiãkszô, cënowô – dlô dozdrze-
niałégò człowieka, drëgô drzewianô – dlô môłégò 
dzecka, a do te czôrné pògrzebòwé òrnôtë. W nym 
jeden baro cekawi z wëszëtim pelikanã karmiącym 
młodé swòją krëwią. Z najich zbiorów pòkazalësmë 
epitafium dzecy Thunyanich z  1685 rokù. Naszą 
ùdbą bëło wskôzanié, że ból pò smiercë blësczich, 
òsoblëwie dzecy, je ùniwersalny.
MK: A to wszëtkò ledwò malinczi dzél negò, co je 
w kòscołach, do jaczich chùdzy zazdrzelësmë.

Tak pò prôwdze wszëtkò wzãło sã òd wëstawë 
w  2018 rokù pòd titlã „Te Deum laudamus. 
Materialne świadectwa duchowości dawnych 
mieszkańców ziemi bytowskiej”. Skądka wzãła 
sã ùdba na niã?
Macéj Kwaskiewicz: Dôwné kòscołë to skôrb wié-
dzë ò jich ùszłëch parafianach czë to katolëcczich, 
czë protestancczich. Wiele z  dzysdniowëch ka-
tolëcczich kòscołów chùdzy bëło ewanielicczima 
swiątnicama, z  òkalającyma bënë em-
pòrama, z  ambònowima wôłtôrzama, 
kòlatorsczima łôwkama, tipòwima dlô 
luteranów zbónama na mszalné wino. 
Ikònograficzné przedstôwienia, czãsto 
z biblijnyma wersetama, nalôżałë sã na 
pòdstawòwëch elementach wëpòsaże-
niô – wôłtôrzu, ambònie, chrzcelnicë. 
Miałë òbjasniwac sens sakramentów. Na 
wëstawie chcelësmë pòkazac tã bòkadosc.

Tej w drobnotach, co mòglësmë na ni òbaczëc?
Katarzëna Juchniewicz: Przedë wszëtczim zabët-
czi z òkòlégò, i  tak bëła na przikłôd mónstrancjô 
z XVIII stolata wëpòżëczonô z Mùzeùm Strzédné-
gò Pòmòrzô w  Słëpskù, a  pòchôdającô z  kòscoła 
w Tëchómiu, a do te czelich z XIX stolata téż z ti 
parafie, jaczi terôzka mòże òbzerac w  naji pla-
cówce. Jinszima zabëtkama bëłë liturgiczné szatë, 
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Òbkłôdka ksążczi Te Deum laudamus

przërównaniach, to w najich mùzealnëch zbiorach 
mómë sztaturã swiãtégò Wòjcecha sparłączoną 
z Dąbrówką. Przë zestôwienim ji z archiwalnyma 
òdjimkama figurë swiãtégò Mikòłaja z Niezabsze-
wa dozdrzelësmë pòdobné elementë. Je mòżlëwé, 
że pòchôdają z  negò samégò warsztatu. Niezab-
szewskô sztatura datowónô je na kòl 1500 rokù. 
Mëslimë, że Wòjcech téż mòże bëc z negò czasu.

Jak jem czuł, czekawé infòrmacje tikają są téż 
kòscoła w Stëdzéńcach.
MK: Z  przedwòjnowi pùblikacje wiémë, że na 
balkach swiątnicë bëłë krëjamné znaczi. Bëłë tedë 
sfòtografòwóné i  òpisóné. Równak do dzys nie 
wiémë, co tak pò prôwdze òznôczałë. Wedle jed-
nëch to céche ceselsczé, jinszi widzą w  nich ma-

giczné, mòże solarné znaczi. W 1937 
rokù kòscół sã spôlił i  òstała nama 
leno na pùblikacjô.

Ale...
MK: W  Kaszëbsczim Etnogra-
ficznym Parkù we Wdzydzach do 
dzys ùchòwała sã balka z pòdobny-
ma znakama. Pòchòdzy z  kòscoła 
w Bòrëszkach.

Co to òznôczô?
MK: Pòkôzëje, że to nie je jedurny 
przëtrôfk. Równak, co kònkretno 
òne òznôczają, drãgò dzysô rzeknąc. 

To bédënk, cobë w drobnotach przezdrzec sã drze-
wianym kònstrukcjóm jinszich kòscołów. Mòże 
nalézą sã jesz jinszé znaczi...

Pòstãpnô niespòdzajnota żdała bòdôj w  Somi-
nach?
MK: Tam natrafilësmë na zwòn, ò jaczim chùdzy 
ni mielësmë niżódnëch wiadłów. Òkôzało sã, że 
je ze Wschòdu. Zrobilë gò bòdôj w latach 50. Na 
jinszi, pòdobny, téż ze Wschòdu, më trafilë we 
Wiôldżim Pòmëskù.
KJ: Wôrt nadczidnąc ò òbrazu Michała Archa-
nioła z  Tëchómia, chtëren béł w  kòscelny wieżë. 
Ò nim téż niżódnëch nadczidków jesmë ni mielë 
w  przedwòjnowëch pùblikacjach, do jaczich më 
zazdrzelë. Latosô kònserwatorskô ekspertiza 
pòtwierdzëła, że òbrôz je z XVII stolata.

Sóm kòscół jakno bùdowniô to nié wszëtkò, doch 
są jesz rëszné zabëtczi. Chcemë na sztót wrócëc 
do wspòmniónëch ju òrnôtów, a rzeknąc ò nëch, 
jaczé są w Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm.
MK: Wiôlgô w  tim zasługa wastnë Indżi Mach. 
Czej zajimała sã renowacją stôrëch òrnôtów dlô 
bëtowsczich parafiów, òdnôwiała téż ne z najich 

Chùdzy?
MK: Do wëstawë më sã rëchtowelë dłëgszi czas. 
Òdwiedzëlësmë kòscołë w  Bòrzëtëchómiu, Bëto-
wie, Jasoni, Niezabszewie, Rekòwie, Wiôldżim 
Pòmëskù, Półcznie, Stëdzéńcach, Sominach, Trze-
biôtkòwi i  Tëchómiu. Më je òbzérelë je òd dakù 
pò pòdzemia. A mùszã rzeknąc, że tegò mie wied-
no felowało. Wchôdôł jem do swiątnicë, òbzérôł 
bënë wôłtôrz, sztaturë, ale wiedno miôł jem to 
wseczëcé, że to doch nié wszëtkò. Je jesz pszãtro, 
wieża, zwònë... Te òstatné wszëtcë czëją, ale mało 
chto je widzôł.

Në i nalazła sã spòsobnosc, żebë zazdrzec w kòż-
den jeden nórcëk.
MK: Spòtkalësmë sã przë tim z wiôlgą żëczlëwòtą 
ksãżi, chtërny nas òprowôdzalë. Jem 
jim za to baro wdzãczny.

Brzôd nëch òdwiedzënów to 
przede wszëtczim òdjimczi.
MK: Jich aùtorã je Kazmiérz Rol-
biecczi. Òdjimalësmë nié leno sóm 
kòscół, jegò krëchtã i nawë, ale òso-
blëwie ne môle, do jaczich przëstãpu 
tak na co dzéń ni ma. Czasã jem 
mùszôł parłączëc czile fónkcjów.

To znaczi?
MK: Z mùzealnika, historika kùńsz-
tu zmieniwôł jem sã w  asystenta fòtografa, ma-
jącégò starã chòcbë ò bëlny wid òbczas òdjimaniô 
jaczégòs òbiektu.

Òbczas nëch rézów ùdało sã natrafic na cos ce-
kawégò?
MK: Niespòdzajnota żdała na nas w Trzebiôtkach. 
Swiątnica pòchòdzy z  pòczątków XX stolata. 
Z bùtna kòscół niczim nadzwëkòwim sã nie wëa-
partniwô, ale pòd ùstrzechą òbaczëlësmë snôżą 
beczkòwą kònstrukcjã stropù. To rzôdkòsc w tak 
wiôldżich òbiektach. W  naddôwkù to przikłôd 
piãkny ceselsczi robòtë.

To równak pewno nié wszëtkò?
MK: Przë leżnoscë òbzéraniô drzewianëch kòn-
strukcji, na przikłôd wież, ùzdrzelësmë rozmajité 
nôdpisë. W wikszim dzélu to pòòstałosc pò dôw-
nëch bùdownikach.
KJ: W Sominach pòjawiło sã nôzwëskò Westphal 
jakno bùdowniczich XVIII-stolatnégò kòscoła. 
W XIX stolatim no samò nôzwëskò òstało zapisóné 
w Jasoni. To dozwôlô nama łączëc w jaczims dzélu 
ne dwie bùdowle. Mòże téż bëc znanką ceselsczi 
tradicje w familii ò tim nôzwëskù. Jeżlë gôdómë ò 
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Fòtografiô to czas 
 òd kùŃca XiX stolata,  

a mĒ sygnãlĒ jesz  
dali w ùszŁotã.

pòdzelëc sã tim, czegò jesmë sã doznalë òbczas 
najégò badérowaniô.

Efektã ny robòtë je ksążka Te Deum laudamus. 
Mùszi rzeknąc, że dosc mòckò nawiązëje do 
jesz przedwòjnowëch pùblikacjów Gerharda 
Bronischa Kreis Bütow i Hùgò Lemcke Die Kre-
ise Bütow und Lauenburg, w  jaczich òpisónô je 
bëtowskô zemia.
KJ: Nôstarszi òdjimk z  Te Deum laudamus òstôł 
zrobiony przed 1899 rokã prawie bez Hùgò Lem- 
cke. Przedstôwiô stôri drzewiany kòscół pw. sw. 
Michała Archanioła w  Tëchómiu. Òdjimniãcé 
òstało zrobioné krótkò przed spôlenim swiątnicë. 
Co czekawé, Lemcke w  Tëchómiu miôł zdënk. 
Jegò białką òstała córka pastora. Béł ewanielikã, tej 

ceremóniô òdbëła sã w lëtersczi swiąt- 
nicë, jakô służa ewanielikóm przed 
wëbùdowanim dzysdniowi pw. swiãté-
gò Wòjcecha. Baro mù sã widzała ar-
chitektura katolëcczégò kòscoła i dlôte 
gò òdjimôł. I nót je rzeknąc, że téż baro 
dokładno òpisôł, na przikłôd, jaczi 
grëbòscë są balczi.

MK: Pòrównanié z Lemcke i Bronischã to dlô naji 
wiôldżé wëprzédnienié. Sóm jem pòd wrażenim 
historiczno-etnograficznégò òprôcowaniô Broni-
scha. To bëlné zdrzódło infòrmacji, a  je przë tim 
baro przëstãpno napisóné. 

Mòże rzeknąc, że jidzeta jich szlachã.
KJ: Më werifikòwelë jich badérowania, a  téż 
baro mòckò sã na nich wzorowelë. Lżi nama bëł 
o ùstalëc niechtërne rzeczë. Czasã më mùszelë je 
skònkretizowac.
MK: Inspirowalësmë sã téż pòwòjnowima badéra-
ma, równak spòdlé to niemiecczé òprôcowania.

Ù Bronischa je baro bògati materiôł fòtograficz-
ny. Wiém, że nié wszëtczé jegò òdjimniãca trafiłë 
do ksążczi, ale wiém téż, że jich dzél ùchòwôł sã 
do dzys. Wa zazdrzelë do nich przed pùblikacją?
MK: To je wiedzec. Dzél je w Nôrodnym Mùzeùm 
w  Szczecënie, a  tej w  słëpsczi delegaturze Wòje-
wódzczégò Ùrzãdu Òchronë Zabëtków we Gduń-
skù, jakô ùprzëstãpniła nama swòje zbiorë.
KJ: Dzél z nich nie je mòże wizualno czekawi, ale 
dzys są nadzwëkòwim zdrzódłã infòrmacjów. Na 
pòzniészich òdjimkach mómë zwieńczenié epita-
fium Johannesa Engelke, jaczé je w  najich zbio-
rach. Dzãka ùchòwóny do dzys fòtografie ùdało 
sã je sparłączëc z  kònkretnym zabëtkã, ò jaczim 
wczasni niżódnëch blëższich wiadłów më ni mielë.

Równak nié leno materiałë fòtograficzné są dlô 
waji zdrzódłã wiadłów?

zbiorów. Ùdostalësmë na nen cél ministerialné 
dëtczi. Dzãka temù kąsk barżi zainteresowalësmë 
sã liturgicznyma szatama. Jich wikszi dzél to jesz 
ne przedsobòrowé, chtërne nie są ju w  ùżëcym, 
a  zdrok przëcygają swòją snôżotą. Mëslimë, że 
niechtërne mògą pòchadac z  Italie, z  Rzimù. 
W  swòjich zbiorach mómë ne midzë jinyma 
z  Kramarzin, Bëtowa, Kòłczëgłowów czë Par-
chòwa.
KJ: Czãsto sã ò nich nie pamiãtô, a  to téż zabët-
czi. Nadzwëczajny je òrnôt z  dôwnégò kòsco-
ła pw. sw. Katarzënë w  Bëtowie. Wspòminô sã ò 
nim w XVIII-stolatnym inwentarzu. To òsoblëwé 
wseczëcé czëtac ò liturgicznëch szatach, òbzerac 
je na ksãdzu na przed- i  pòwòjnowëch òdjim-
kach, a  tej widzec je na żëwò, w najich zbiorach. 
Tej mómë òrnôtë z bëtowsczégò para-
fialnégò kòscoła i  ùdokùmentowóną 
ùroczëznã, òbczas jaczi je òblôkôł. 
Drãgò je równak ùstalëc wiek nëch òr-
nôtów, a  to bez rozmajité przeróbczi. 
Zdôrzało sã, że na nowi materiał przë-
sziwelë dôwniészé aplikacje.

A  to czekawé. Wëdawac sã mògło, że nick 
z wëpòsażeniégò dôwnégò kòscoła nie òstało pò 
zbómbardowanim gò w 1945 rokù.
MK: Timczasã czile zabëtków mómë. Chòcbë leno 
skrzëniã na datczi, wspòmnióné ju òrnôtë i  kru-
cyfiks, chtëren dzys je w  kòscele we Wiôldżim 
Pòmëskù.
KJ: Je mòżlëwé, że cos sã jesz pòjawi. Liczimë téż 
na to, że do naji sã zgłoszą òsobë, chtërne mają 
jaczés infòrmacje, mòże òdjimczi kòscołów abò 
religijnëch ùroczëznów.

Robòta przë wëstawie i ksążce to gwës nié leno 
wizytë w kòscołach czë gôdka z ksãżama?
MK: Prôwda. Më sã pòtikelë i z jinszima lëdzama. 
Wôrt tu wspòmnąc ò Rosemari Ginter z Łączégò 
na Gôchach. Òd ni dostalësmë dosc tëli òdjim-
ków kòscoła w Trzebiôtkach. Je na nich swiątnica 
òd bënë, a  kò to pózni òstało zmienioné. Pòmò-
glë nama téż Ludwik Szréder, Grégòr Wantoch 
Rekòwsczi i  Janusz Juchniewicz. Za co jesmë jim 
wszëtczim baro wdzãczny.

Gôdczi, òdjimczi, dôwné ksãdżi...
MK: Najã pùblikacjã pòprzédzałë badérowania 
w archiwach. Zazdrzelësmë midzë jinyma do nëch 
w  Kòszalënie, Pelplënie i  Słëpskù. Je to kąsynk 
zmùdnô mùzealnô robòta. 
KJ: Òbczas kwerendë zebralësmë równak wiele in-
fòrmacji. To je wiedzec, że nié wszëtkò dało sã dac 
do wiédzë na wëstawie. Tej w pùblikacje chcemë 
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mónstrancjã z  Tëchómia, ò czim ju bëła gôdka. 
Z Mùzeùm Westrzédnégò Pòmòrza òtrzëmalësmë 
téż òbrôz ùkrziżowaniô Christusa. Pòdobné czãsto 
wisałë w  protestancczich kòscołach. Dzãka temù 
mòżemë sã doznac, jak mògłë wëzdrzec wnãtrza 
ewanielicczich swiątniców kòl Bëtowa. Ù nas taczé 
wizerënczi ùchòwałë sã m.jin. w Sominach i Jasoni.

To je wiedzec, że do ksążczi mùszebné bëło prze-
branié òdjimków. Bëła to drãgô robòta?
MK: Dzãka Kazmierzowi Rolbiecczémù mómë 
baro bògati zbiér òbrazëjący terôczasny stón za-
bëtków. A i tak mëszlã, cobë wrócëc do niechtër-
nëch kòscołów i òdjimac jaczés detale.

Co dali bãdze z  tak bògatim zbiorã? Je gdzes 
przëchòwiwóny?
KJ: Mómë gò w najich mùzealnëch zbiorach jakno 
dokùmentacjã badérowaniô. Mòże do te zazdrzec 
na placu, w bëtowsczim mùzeùm.

Te Deum laudamus ju mòże kùpic?
MK: Wëdalësmë ksążkã w  nakładze 300 sztëk. 
Mòże jã nabëc w  naszi mùzealny kase, a  téż bez 
internet.
KJ: Wôrt téż nadczidnąc, że na pùblikacjô dozwôlô 
nama nié leno pòkazac bòkadosc sakralnëch za-
bëtków na bëtowsczi zemi, ale téż nëch, jaczi są 
w naji zbiorach. Mëszlã tu ò tëch z kòscoła sw. Je-
rzégò, a òsoblëwie ò epitafium dzecy małżeństwa 
Thunyanich. To baro czãsto wspòminóny zabëtk 
w pùblikacjach sepùlkralnégò kùńsztu. Jesz mòcni 
akcentëjemë, że je w najich zbiorach.

Tej nie òstôwô nick jinszégò, jak wząc sã za 
czëtanié Waji ksążczi.
MK, KJ: Do czegò baro gòrąco zachãcywómë.

Gôdôł Łukôsz Zołtkòwsczi

MK: Zgôdzô sã. Fòtografiô to czas òd kùńca XIX 
stolata, a më sygnãlë jesz dali w ùszłotã. Baro wôż-
nô dlô naji òkôzała sã wizyta w archiwùm diece-
zjalnym w Pelplënie, gdze zazdrzelësmë do akt wi-
zytacyjnëch z XVII i XVIII stolata.

Co ùdało sã dzãka nim ùstalëc?
MK: W najich stronach są dwa kòscołë, ò jaczich 
ùchòwało sã mało wiele infòrmacjów. Pisôł ò 
nich w  cządnikù „Nasze Pomorze” dr Tomôsz 
Rembalsczi. To ju dzys niejistniejącé swiątnice 
w  Chòtkòwie i  Dąbrówce. Dzãka wspòmniónym 
ju dokùmentóm mómë kònkretny òpisënk. Na 
przikłôd, jak wëzdrzała pòdłoga, jaczé tam bëłë 
malënczi. W  naji pùblikacje pòkôzywómë pra-
wie taczé òdrãczné zôpisë z  wizytacjów. Dlô naji 
skrëszającym mòmentã òbczas jich czëtaniô béł 
ùżiwóny w  nich pòlsczi jãzëk. To je wiedzec, że 
w całoscë zapisóné są w łacëznie, ale ju w dzélu in-
wentarzowim, wëfùlowónym bez ksãżi, widzec je 
pòlsczi zôpis: ornaty – szt. 1, chrzcielnica – w do-
brym stanie.

Òkróm bògatégò ikònograficznégò zbioru òbji-
mającégò archiwalné, a téż terôczasné òdjimczi, 
w Te Deum laudamus nalazłë są téż tekstë.
MK: Chcelësmë, bë całosc bëła przëstãpnô dlô 
czëtińców. Zanôlégało nama na spòpùlarizowaniu
wiédzë ò historie religii i  zabëtkach z  kòżdégò 
kòscoła na bëtowsczi zemi z òsobna. Tej w pùbli-
kacje nalazłë sã trzë eseje. Pierszi tikô sã histo-
rie religijnoscë, pòstãpny wëpòsażeniô swiątni-
ców, a  òstatny – zabëtków i  architekturë wedle 
zdrzódłów. Òkróm nich w ksążce je katolog zabët-
ków, chtërne bëłë pòkazywóné òbczas wëstawë.
KJ: Z jinëch mùzeów wëpòżëczëlësmë w nen czas 
òbiektë, jaczé pòchôdają z  najégò òkòlégò. I  tak 
w Te Deum laudamus mómë na przikłôd zabëtkòwą 
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i Harvardze przék módze grałë karna rugby. Regle 
miałë téż w se znanczi Boston game i nożny balë.

Jeden z  miónkôrzów karna Yale to béł Walter 
Camp. Historiô stwòrzeniô przez niegò nowégò 
spòrtu wpisywô sã w  archetip dërnëch Ameri-
kanérów, jaczi jak cos sobie ùdbają, tej to zrobią. 
Jemù sã prosto nie widzałë regle rugby, tej sadnął 
i napisôł swòje. To bëłë 70. lata XIX stolata.

Ò co w tim jidze?
Niejedny w najim kraju ùspòkòjiwają słowama „to 
wëzdrzi dzywno, le regle amerikańsczégò fùtbòlu 
są prosté”. To nie je prôwda. Żôłté fanë cësnioné 
na bòjiszcze przez sãdzów to je znak, że w  akcje 
bëło jaczés przewinienié. Tedë sã òkazywô, że bëło 
jich wicy. Òbrońca wëbiegł za wczas, ale atakùją-
cy stojôł w złim placu, òbrońca nielegalno trzimôł 
atakùjącégò, le napôdôcz òdpichôł gò, trzimiącë 
za kask – sãdza wërechòwiwô wszëtkò, sztrôfë 
nawzôjno sã wëklucziwają, jiné są pòdtrzimóné, 
kùreszce je werdikt, na przikłôd przesëniãcé ak-
cje ò 5 jardów do przódkù. Sãdzowie ògłôszają 
to przez mikrofón, a  jich klarowanié jesz barżi 
miészô nama w głowie. Czemù w grze, dze wszëtcë 
sã nawzôjno pòpichają, prawie ten jeden mión-
kôrz ni mòże bëc szarpóny? Czemù zédżer rôz 
sã zatrzëmiwô, jiną razą czas grë lecy, chòc mùr 
òbùtëch w plastikòwé zbroje dopiérze sã ùstôwiô?

Spòrt to je baro czãsto ôrt òkazywaniô kùlturowi 
aùtonomie przez môłé nôrodë, substitut dżinącé-
gò jãzëka, rum integracje lëdzy z etniczny jednotë. 
Mòże téż pòkazëwac juwernotã wiôldżich nôrodów, 
a nôlepszi tegò przikłôd to je amerikańsczi fùtbòl.

W  pòłowie XIX stolata na ùczbòwniach za 
Wiôlgą Wòdą, jistno jak w drëdżich anglosasczich 
krajach, sã grało w balã. Dzysô më mómë dwie di-
scëplinë, jaczé zaczinãłë sztôłtowac swój mòderny 
sztôłt w tim cządze – rugby i nożną balã. Czejbë 
spëtac dôwnëch spòrtówców, w  chtërnã z  nëch 
dwùch grają, ti bë sã zdzëwilë. Òni grają pò 
swòjémù, tak jak w  jich placu zamieszkaniô abò 
sztudérowaniô. Ale doch jidze te spòrtë rozróżnic 
chòcbë sztôłtã balë – chtos mòże zmerkac. Òwal-
ny sztôłt balë wëchôdôł z nôtërë sërowinë, z jaczi 
bëła robionô – swiniégò pãchôrza. Pózni prosto 
jednym barżi lubiło robic balã jak nôbarżi òkrãgłą, 
cobë ji lot béł barżi do przewidzeniô, drëdżim nie 
wadzëło, że òna je pòdłużnô. Czej pòtikałë sã dwie 
szkòłë, tej sã przed meczã ùstaliwało pòspólné re-
gle, abò sã grało dwa mecze – na kòżdim przëjima-
ło sã te przepisë, jaczich ùżiwô jedna ze stronów. 
Co dzysô mòże dzëwic – czej discëplinë zaczãłë 
sã wëapartniwac, mieszkańcowie USA mili grelë 
w nożną balã, jakô dzysô nie przemôwiô do ame-
rikańsczi pùblicznoscë. Na Ùniwersytetach w Yale 

Himn spiéwóny przez gwiôzdã, na telebimie stojący z rãką na sercu w zamòrsczi baze żôłnérze, fligrë 
nad stadionã i rozwiniãtô fana. Do tegò farwné i swiécącé show w paùze ë reklamë stwòrzoné  

z filmòwim rozmachã, jedurné, za jaczima sã czekô przed zdrzélnikã i nie òdchôdô, kòrzëstającë 
z luczi w transmisje. Në i jesz w tim wszëtczim jaczis mecz, kò to je gôdka ò spòrtowim wëdarzenim!

SERCE DLÔ TATCZËZNË  
I GŁOWA DO GESZEFTÓW
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Spòrt

wëkònywô piesniã ò nocnëch łiskach rakétów òb-
czas biôtczi ò samòstójnosc. Lëdze nie spiéwają, 
słëchają. Himn „Star Spangled Banner” mô wiele 
szerszą gamã wësokòsców jak jiné himnë, temù 
nawet gwiôzdóm sã zdôrzô falsz, czej pierszé piãc 
nótów pòcygną za baro do górë. Pózni ùstôwiają 
sã miónkôrze, jaczi kòpniãcym zaczinają nôwôż-
niészi mecz w  rokù. Kòméntatorowie klarëją, 
czasã céchùją „na Gmocha” ùstawienié spòrtów-
ców, òperatór nie zabôcziwô ò chwëtanim kadrów 
z logama i wôżnyma lëdzama na tribùnach. Prze-
biég meczu kôże mëslëc, że mòże Walter Camp 
wicy jak sto lat nazôd w  swòjim geniuszu zrobił 
taczi spòrt, z jaczégò jidze wëcygnąc dëtk z kòżdi 
sekùndë. Czilesekùndowé akcje przeriwają czile-
dzesątsekùndowé naradë. Czej karno przejimie 
balã, dwa karna schôdają, bò fòrmacjô atakù za-
mieniwô sã z kòlegama z fòrmacje òbronë – to czas 
na reklamã. Mòże bëc nawet tak, że ùjãcé z dro-
na je spònsorowóné! Dwaji producencë aùtołów 
ùrządzëlë studia ekspertów – w  przerwie meczu 
gôdelë jiny specjaliscë jak ti na kùńcu. Je wiedzec 
– kòżdé karno przë stole z  jinym logo. Reklamë 
na ten wieczór są twòrzoné apart i  to są wiôldżé 
historie. Òbezdrzisz jednã i  jes czekawi/czekawô, 
jak sã skùńczi ta zaczãtô w tim blokù reklamòwim 
historiô. Pózni te reklamë lecą w telewizje, dze są 
pòddôwóné analize i òceniwóné, a w paùzach tegò 
show… lecą reklamë. Mòże naju zdzëwic téż, że 
tańcownicë towarzący Katy Perry z klimaticznyma 
lampionama sã ùstôwiają tak, że twòrzą znak pro-
ducenta bąbelnapitków.

Wszëtkò „nôbarżi”
Nôród, jaczi dominëje na swiece, chòc mô kóm-
pleksë zrzeszoné z gwôsną, krótką historią – nick 
dzywnégò, że prawie kòl niegò pòwstało tak cos, 
jak amerikańsczi fùtbòl. Jak malinczi batonik 
z wiôlgą masą cëkru – spòrt, w jaczim akcjô dérëje 
4–7 sekùndów, ale w  tim krótczim czasu emòcje 
sã kùmùlëją. Towarzi mù himn, ale nié temù sã 
płacy za biliet, żebë samémù gò spiewac. Je tcza 
dlô armie, weteranowie na mùrawie, òbrôzczi 
z daleczich krajów, dze knôpi pilëją geszeftów im-
perium. I  kùreszce je dëtk, bò takô je wôrtnota 
wëdarzeniô, jak wiôldżi je dodôwny rechùnk na 
kùńc. Mòżemë równak wezdrzec na to, òdzérającë 
łiszczący wiérzk. I wëchôdô nama spòrt, jaczi nie 
je prosti do zrozmieniô, le jegò regle są elegancczé 
i rozmieją bùdowac napiãcé, a ò to w spòrce jidze, 
i ni mòże rzec, że to sã Amerikanéróm nie ùdało.

Adóm Hébel

Òdj. Karno amerikańsczégò fùtbòlu Seahawks Gdiniô. Pri-
watny zbiér Michała Ùzdrowsczégò 

W grze jidze ò nalézenié sã z balą w pónktzonie 
na procëmnym kùńcu bòjiszcza. Za tã zagriwkã 
dostôwómë 6 pónktów. Pózni kòpôcz mòże kòpnąc 
balã w  brómkã i  dac dodôwkòwi pónkt swòjémù 
karnu. Mòże téż sã zdecydowac na strzélenié 
w  brómkã rëchli, czej bala je na pòlu grë – tedë 
trafienié dôwô 3 pónktë. Czej widzymë dwa mùrë 
miónkôrzów naprocëm se, jeden z nich pòd swòji-
ma nogama pòdôwô balã do rozgriwającégò, ten 
pòdôwô do przódkù, przekazywô drëdżémù abò 
sóm biegô, mijającë òbrońców, wszëtkò sã wëdôwô 
klôr. Zasada wnet kòżdégò spòrtu „le do przód-
kù” sã kłóniô. Akcjô je równak zatrzëmiwónô, czej 
miónkôrz z balą so legnie, nawet niepòwalony przez 
nikògò, abò wëbiegnie na aùt. Karno nie tracy balë, 
le zaczinô z westrzódka pòla na wësokòscë, dze ak-
cjô sã skùńczëła. Jidze ò to, że w sztërzech próbach 
(akcjach skùńczonëch legniãcym sã abò òpùszcze-
nim pòla) mùszi przeńc 10 jardów. A pózni z placu 
wznowieniô pòsobné sztërë próbë i  tëli samò jar-
dów. Aż do pónktzonë. Czej miną sztërë próbë, tej 
bala je pò stronie procëmnika, jaczi atakùje w naszã 
stronã, a më ni mòżemë mù dac przeńc.

Ruszt òd grilla
Nôprzód nie bëło próbów – prosto biegło sã z balą 
płinno, jaż sã jã stracëło. W 1880 wprowadzëlë re-
glã linie wznowieniô. Tôkel béł taczi, że czej kòmùs 
zanôlégało na remisu, tej prosto kłôdł sã z balą co 
akcjã. Tej to dało nowé regle – 3 próbë na 10 jardów. 
Je takô anegdota, że czej Walter Camp zabédowôł 
nieznóné w  jinëch grach rozrzeszenié luczi w  re-
glach, chtos spitôł, jak òn chce mierzëc jardë òbczas 
grë. Ten rzekł, że co dzesãc jardów mdze namalo-
wónô liniô. Zdzëwiony ùczãstnik pòtkaniô krzik-
nął: „kò pòle mdze wëzdrzało jak ruszt òd grilla!”. 
Òjc amerikańsczégò fùtbòlu niezniechãcony ùwôgą 
rzekł: „kò prawie, jak ruszt òd grilla”. 

Nôrodné swiãto
W telewizje dowiadiwómë sã, kùli kòsztô reklamòwi 
czas w  trakce transmisje Super Bowl. W  2019 to 
bëło rekòrdowé 5 mln dolarów za 30 sekùndów. 
Gôdają ò tim, kùli żeberków ze zósã barbeque je 
sprzedóné òbczas meczu, wiele lëdzy je zaangażo-
wónëch w  halftime show, jak wiele zeszło mùców 
z pòznaką finalistów. Czasã téż jaczi ekspert pòwié 
cos ò taktice abò ò młodëch miónkôrzach. 

Jô gôdôł z drëchã z Americzi i spitôł, czë widzôł 
latosy finał. Òn rzekł: jo, jô sã fùtbòlã nie inte-
resëjã, le Shakira wëstãpòwa. Tak sã pòdchôdô do 
Super Bowl – finału ligòwëch rozgriwków.

Swiãto sã zaczinô òd himnu, jinégò jak te, chtër-
nëch më jesmë nôłożny. Demi Lovato, Lady Gaga 
abò jinô przëczëna bùchë z kùlturowi dominacje 
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Z Kociewia

czy oni tu dawnych smaków szukali, czy czy oni tu dawnych smaków szukali, czy 
szukeliszukeli? Ważne, że znaleźli! ? Ważne, że znaleźli! 

Znaleźli też znanych w Polsce pisarzy, Znaleźli też znanych w Polsce pisarzy, 
którzy samą swoją obecnością bardzo którzy samą swoją obecnością bardzo 
uatrakcyjnili program całej wieloetapo-uatrakcyjnili program całej wieloetapo-
wej akcji. Z Sylwią Chutnik gotowanowej akcji. Z Sylwią Chutnik gotowano  
gapsi rosółgapsi rosół, Katarzyna Bonda uczestni-, Katarzyna Bonda uczestni-
czyła w przygotowaniu eintopfu (czyła w przygotowaniu eintopfu (ańto-ańto-
pupu po prostu), a Robert Małecki zmie- po prostu), a Robert Małecki zmie-
rzył się z przygotowaniem rzył się z przygotowaniem bulwiarzabulwiarza, , 
czyli babki ziemniaczanej, zwanej też czyli babki ziemniaczanej, zwanej też 
u nas u nas szandaremszandarem. I jeszcze na osłodę . I jeszcze na osłodę 
życia życia bómbónybómbóny, czyli , czyli cukerki z deklacukerki z dekla... ... 
Podczas święta można było skosztować Podczas święta można było skosztować 
tych pyszności przygotowanych tym tych pyszności przygotowanych tym 
razem przez uczynne panie z KGW. Po razem przez uczynne panie z KGW. Po 
tym, jak robili to pisarze, zostały filmiki, tym, jak robili to pisarze, zostały filmiki, 
które można było w sali obejrzeć. które można było w sali obejrzeć. 

Zainteresowanie budziły też fotogra-Zainteresowanie budziły też fotogra-
fie z wydarzeń, a napisy „odstęp 2 m” przypomina-fie z wydarzeń, a napisy „odstęp 2 m” przypomina-
ły o czasie pandemii. Można się zdziwić, dlaczego ły o czasie pandemii. Można się zdziwić, dlaczego 
swojskie jadło zainteresowało pisarzy mieszkających swojskie jadło zainteresowało pisarzy mieszkających 
poza regionem. Miało to swój sens. Znane nazwiska poza regionem. Miało to swój sens. Znane nazwiska 
spowodowały zainteresowanie mediów, no i po-spowodowały zainteresowanie mediów, no i po-
niosły nasze Kociewie dalej... Swoich pisarzy znać –  niosły nasze Kociewie dalej... Swoich pisarzy znać –  
to obowiązek. Najpierw pomyślałam: Szkoda, że to obowiązek. Najpierw pomyślałam: Szkoda, że 
nie zaproszono na przykład Anny Sakowicz... Czy nie zaproszono na przykład Anny Sakowicz... Czy 
o niej wiedzą w Lipinkach? Jeśli jeszcze nie – to o niej wiedzą w Lipinkach? Jeśli jeszcze nie – to 
jest to zadanie dla edukacji regionalnej... ciągłej, jest to zadanie dla edukacji regionalnej... ciągłej, 
czyli ustawicznej. Nie ma czyli ustawicznej. Nie ma ścieżek edukacji regio-ścieżek edukacji regio-
nalnejnalnej – to jeden z minusów reformy... Ale żniwo  – to jeden z minusów reformy... Ale żniwo 
jeszcze bywa! Z „mojej” bydgoskiej uczelni wyszli jeszcze bywa! Z „mojej” bydgoskiej uczelni wyszli 
ważni realizatorzy tego przedsięwzięcia – Kata-ważni realizatorzy tego przedsięwzięcia – Kata-
rzyna i Jacek Kufflowie. Wspomniany świetny rzyna i Jacek Kufflowie. Wspomniany świetny 
nauczyciel pochodzi z Przysierska, gdzie dobrze nauczyciel pochodzi z Przysierska, gdzie dobrze 
czuwa nad sprawami regionalnymi sam dr Florian czuwa nad sprawami regionalnymi sam dr Florian 
Ceynowa, patron szkoły. Z dobrego ziarna jaki Ceynowa, patron szkoły. Z dobrego ziarna jaki 
piękny plon – myślałam i z radością świętowałam, piękny plon – myślałam i z radością świętowałam, 
słuchając zespołu Burczybas z Gniewu i częstując słuchając zespołu Burczybas z Gniewu i częstując 
się się ruchankamiruchankami. Stare powiedzenie mówi, że nie . Stare powiedzenie mówi, że nie 
można być z jednym tyłkiem na dwóch weselach. można być z jednym tyłkiem na dwóch weselach. 
Wybierając Wybierając steckęsteckę edukacyjną, zrezygnować mu- edukacyjną, zrezygnować mu-
siałam z uczestnictwa w Dniach Otwartych Sadów siałam z uczestnictwa w Dniach Otwartych Sadów 
w Chrystkowie/Grucznie. Miały tu być tegoroczne w Chrystkowie/Grucznie. Miały tu być tegoroczne 
III Walne Plachandry. O tym,  co „za-III Walne Plachandry. O tym,  co „za-
miast”, napiszę wkrótce. Ludzie książki miast”, napiszę wkrótce. Ludzie książki 
piszą... Czekamy na nie! piszą... Czekamy na nie! 

Współcześnie nie sły-Współcześnie nie sły-
chać, by ktoś młody chać, by ktoś młody 
pytał: Dlaczego tak pytał: Dlaczego tak 
się mówi? Co lato ma się mówi? Co lato ma 

wspólnego z babą? To nie babie też wspólnego z babą? To nie babie też 
zbyt szybko minęło, mimo tegorocz-zbyt szybko minęło, mimo tegorocz-
nych ograniczeń, niepewności, roz-nych ograniczeń, niepewności, roz-
maitych rozterek i nowych wyzwań. maitych rozterek i nowych wyzwań. 
A miało być A miało być latoślatoś na Kociewiu tak pięk- na Kociewiu tak pięk-
nie, tzn. szczególnie ciekawie i bogato nie, tzn. szczególnie ciekawie i bogato 
– bo to rok z VI Kongresem... Z dawien – bo to rok z VI Kongresem... Z dawien 
dawna pamiętam mądre słowa otuchy:dawna pamiętam mądre słowa otuchy:  
Da Bóg dzień, da i radę.Da Bóg dzień, da i radę. Rozciągam je  Rozciągam je 
– da Bóg rok (oby więcej...), da i radę. – da Bóg rok (oby więcej...), da i radę. 
Wtedy Kociewiacy spełnią Wtedy Kociewiacy spełnią zaplanowa-zaplanowa-
nene, dadzą radę! , dadzą radę! 

Tymczasem na różne Tymczasem na różne plachandryplachandry  
wybieramy się w mniejszych grupach... wybieramy się w mniejszych grupach... 
Kiedyś na liczną obecność wielu pod-Kiedyś na liczną obecność wielu pod-
czas uroczystości, wydarzeń, jarmarków, nawet czas uroczystości, wydarzeń, jarmarków, nawet 
rumlirumli, mówiono z podziwem:, mówiono z podziwem: Ale przyszło narodu.  Ale przyszło narodu. 
Ważne słowo – naród – uwzniośliło swoje zna-Ważne słowo – naród – uwzniośliło swoje zna-
czenie. czenie. 

W kociewskiej części Borów Tucholskich, w Li-W kociewskiej części Borów Tucholskich, w Li-
pinkach (pow. świecki), na pinkach (pow. świecki), na skraju babiego lataskraju babiego lata dużo  dużo 
się działo. Prawdziwe wrześniowe święto wsi. się działo. Prawdziwe wrześniowe święto wsi. 
Społeczność wiejska, też szkolna, uczestniczyła Społeczność wiejska, też szkolna, uczestniczyła 
w programie Bardzo Młoda Kultura 2019–2021. w programie Bardzo Młoda Kultura 2019–2021. 
Świetny pomysł – regionalna iskra roznieciła pło-Świetny pomysł – regionalna iskra roznieciła pło-
mień działań, który rozpalił nie tylko szkolną edu-mień działań, który rozpalił nie tylko szkolną edu-
kację, ale też Koło Gospodyń Wiejskich, OSP kację, ale też Koło Gospodyń Wiejskich, OSP 
Lipinki, Gminną Bibliotekę, Stowarzyszenie Przyja-Lipinki, Gminną Bibliotekę, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Lipinek... Podczas uroczystości na podsumo-ciół Lipinek... Podczas uroczystości na podsumo-
wanie projektu, urządzonej na wolnym powietrzu, wanie projektu, urządzonej na wolnym powietrzu, 
przyszło wiele naroduprzyszło wiele narodu. Wójt, sołtys, przedstawi-. Wójt, sołtys, przedstawi-
ciele starostwa, a nawet sejmiku wojewódzkiego – ciele starostwa, a nawet sejmiku wojewódzkiego – 
wszyscy mieli okazję posłuchać i zobaczyć (dzięki wszyscy mieli okazję posłuchać i zobaczyć (dzięki 
filmom i wystawie zdjęć), jakie skarby kociewskiej filmom i wystawie zdjęć), jakie skarby kociewskiej 
kultury kultury zagrzebane w zakamarkach zbiorowej pa-zagrzebane w zakamarkach zbiorowej pa-
mięcimięci udało się odnaleźć młodym ludziom, którzy  udało się odnaleźć młodym ludziom, którzy 
przygotowali barwne reportaże dotyczące historii przygotowali barwne reportaże dotyczące historii 
wsi i jej okolic. Drugą część programu zatytułowa-wsi i jej okolic. Drugą część programu zatytułowa-
no no Kociewskie jadło i gadki w Lipsinkach smakujó Kociewskie jadło i gadki w Lipsinkach smakujó 
najlepsi... najlepsi... Nieważna jest tu czujność gwaroznawcy, Nieważna jest tu czujność gwaroznawcy, 
czy na pograniczu Kociewia południowego i środ-czy na pograniczu Kociewia południowego i środ-
kowego mówiło/mówi się najlepsi (!). Pewne sta-kowego mówiło/mówi się najlepsi (!). Pewne sta-
rokociewskie cechy gwarowe w różnym stopniu rokociewskie cechy gwarowe w różnym stopniu 
znikają. Zastanawiam się, kogo jeszcze obchodzi, znikają. Zastanawiam się, kogo jeszcze obchodzi, 

FELIETON

Na skraju babiego lata

Maria Pająkowska-kensik

Zastanawiam 
się, kogo jeszcze 

obchodzi, czy 
oni tu dawnych 
smaków szukali, 

czy szukeli? Ważne, 
że znaleźli!
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Artùr Jablonskji, Revjinë, Vëdôvjizna Artùr Jablonskji, Revjinë, Vëdôvjizna 
SKRA, Falkembórg (Złocieniec) 2020SKRA, Falkembórg (Złocieniec) 2020

Artur Jabłońsczi je ju widzałim 
pisarzã, ùtwórcą romanowé-
gò triptikù Namerkôny (2013), 
Smùgã (2014), Fényks (2015). 
Równak dopiérze ters ùkôzała sã 
pòétnô pierszëzna tegò ùtwórcë 
– zbiérk wiérztów pòd nôdpisã 
Revijinë. Nen titel sóm wskôzë-
je, że na pòczątkù ti recenzje 
mùszi bëc wëjasnienié. Dokazë 
w  ti ksążce są pisóné w  bëlac-
czi, nordowi kaszëbiznie i jesz do 
tegò w pisënkù nié tim przëjãtim 
w  1996 rokù, a  w  przërëchto-
wónym òprzez Maceja Bańdu-
ra ( je òn téż redaktorã zbiérkù 
i wëdôwiznë, chtërna dała gò do 
smarë), z nawleczenim do òrto-
grafie pierszégò kaszëbsczégò 

LEKTURY
ò przezmiarze słów i damienim, 
ò mëslach i  dejach, chtërne nié 
wiedno są do wëpòwiedzeniô 
przez zmiłczi lëdzczi słabòtë. 

Liriczny heroja mô ùrzas przed 
zniewòlenim, niezjiscenim, przë-
gniecenim codniowòscą. To je 
jak klaùstrofòbiô, niemòżlëwòta 
wińdzeniô z  klôtczi żëcô, wą-
sczich bieżënów jistnieniô, nie- 
mòżebnota òminiãcô wësoczi 
scanë kawla. Òn sã wëjiscywô 
we wiérzce „Lepszô smjerc” 
bez ògôdczi, że przë taczim bë-
cym jô bë wolôl wumrzéc. A tak 
pò prôwdze òn je przëcësniãti 
wiôlgą historią Kaszëbów, a sóm 
se widzy midzë bëlnyma i  wi-
dzałima môlama swòjińców jak  
v rësënje, gdze je jegò malinkji 
svjat („Rzmë”). Równak òn ni 
mòże żëc bez rodny deje, na-
wetka w zwëczajny tãdze, chtër-
na mô sétmë farwów, òn widzy 
blós dvje krôsë, stądka dlô niegò 
je czôrnożôlti ten wukôzk – jak 
czôrnożôłtô je kaszëbskô nôrod-
nô fana. 

Jeden z  nôbarżi fenómenal-
nëch i  òsoblëwëch, a  téż cze-
kawëch i  intrigùjącëch dokazów 
w ti ksążce to je „Mùmôcz”. Je to 
w  całoscë wiérzta ò demónach, 
jaczé sedzą w lëdzach. Òne mògą 
robic szkòdã nié le w dëszë czło-
wieka, ale téż na jegò cele. 

Pòétnô pierszëzna je na gwës 
ùdałą, szkòda, że to je leno dwa-
dzesce szesc wiérztów – chcałobë 
sã przeczëtac jich jesz wiele wiãcy.

STANISŁÔW JANKA

pisarza Floriana Cénowë i  karna 
dejowò-lëteracczégò zrzesziń-
ców z  lat trzëdzestëch, a  téż 
w  jaczim dzélu Aleksandra Maj-
kòwsczégò w jegò romanie Żëcé 
i  przigòdë Remùsa. Mie përznã 
nen pisënk zawôdzô, ale kò to 
przënôlégô do wòlnotë ùtwórcë, 
jistno jak to, ò czim òn pisze i jak 
zdrzi na swiat. 

Nôdpis Revjinë to je pòzwa 
marinowô, rëbackô – òznôczô 
pòwrózk, chtërnym sã scygô 
żôgle. Metafòriczno jô bë mógł 
rzec, że ùtwórca scygô i  zwijô 
liriczną mòwã w môłé paczétczi. 
Jegò wiérztë czasama w  pòét-
ny fòrmie przëbôcziwają haikù, 
krótëchné nëpczi, w  jaczich, jak 
sã òkazëje, jidze zamknąc baro 
wiele przeżiwaniô. Przëkładã 
niech bãdze wiérzta ze zòbra-
zëną rozprzeniosłi i  apartny 
nocë: *** Na frisztëk/ kòlôcz 
z  glëmzõ/ kava z mlékã/ wonjô 
wuszli noce/ to nje dô njic bël-
njészéwo. Tak mało słów, a tak 
wiele je tuwò rzekłé. Jistnô je 
téż wiérzta „Bò jo!”, w jaczi roz-
mòwa z dzeckã je przedstawionô 
w  òsmë krótczich wersach, ale 
je w  ni wszëtkò, bë zrozmiôc ji 
jistnotã. Pò ji przeczëtanim chce 
sã rzec: hewò le to je ale samò 
żëcé. 

Ksążka zaczinô sã wiérztą 
„Slovò”, z  parafrazą pòczątkù 
Ewangelie sw. Jana: wono bëlo 
na pòczõtkù/ medzë bëcim a za-
bëcym i  z  zakùńczenim – nji 
mògã przinc na slovò. Je to dokôz 

PÒÉTNÉ SŁOWÒ 
Z NORDË
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J. Kłaczkow, J. Kłaczkow, Kościół Ewangelicko- Kościół Ewangelicko- 
-Augsburski w Polsce w latach -Augsburski w Polsce w latach 
1918–19391918–1939, Wydawnictwo  , Wydawnictwo  
Naukowe UMK, Toruń 2017Naukowe UMK, Toruń 2017

W  pracy Jarosława Kłaczkowa 
Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w  Polsce w  latach 1918–1939 
(Toruń 2017) Kaszubi, Pomo-
rzanie są właściwie nieobecni, 
jej autor nie mówi o nich wprost. 
Stosunkowo często wymienia 
za to województwo pomorskie 
jako jednostkę administracyjną, 
rzadziej Pomorze – region ów-
czesnej Polski (dzisiaj nazywany 
na ogół Pomorzem Gdańskim 
bądź Nadwiślańskim), a Kaszuby 
jedynie dwukrotnie (s. 53 i 249). 
Mimo to warto na tę publikację 
zwrócić uwagę wszystkim zain-
teresowanym przeszłością, dzie-
dzictwem kulturowym naszego 
regionu.

Powód ku temu daje między 
innymi zamieszczona na str. 
31 statystyka, według której 
w  1931 roku w  województwie 
pomorskim było 5931 prote-
stantów zrzeszonych w  Koś- 

skich manifestacji w  1918 roku 
wznosili hasło Nie ma Polski bez 
Śląska i Śląska bez Polski (s. 56), 
bardzo podobne do kaszubskiego 
Nie ma Kaszub bez Polski, a bez 
Kaszub Polski. Nic w  tym dziw-
nego – przynależność do Pol-
ski jej centralnych dzielnic była 
oczywista, a  mieszkańcy przy-
granicznych regionów, nie tylko 
Śląska i  Kaszub, musieli zabie-
gać u swoich i obcych o uznanie 
swojej polskości, niezależnie od 
wyznawanej religii. Podobień-
stwo sytuacji ułatwiało tworze-
nie pokrewnych nośnych zdań.

Ktoś może powiedzieć, że 
tak być może było na Śląsku, 
ale u  nas, na Kaszubach, było 
inaczej, tutaj Polak (Kaszub) był 
katolikiem, a Niemiec protestan-
tem. O tyle będzie miał rację, że 
Śląsk Cieszyński był zagłębiem 
protestantyzmu międzywojen-
nej Polski. Polscy ewangelicy 
w znacznej części gmin i parafii 
tamtego regionu przeważali licz-
bowo zarówno nad katolikami, 
jak i  Niemcami oraz Czechami. 
Pomijając w tym miejscu fakt, iż 
także w naszym regionie byli Ka-
szubi ewangelicy, warto zauwa-
żyć (książka Kłaczkowa dobrze 
oddaje tę prawdę), że wszystkich 
ewangelików nie można włożyć 
do „jednego worka”, i to nie tylko 
pod względem narodowościo-
wym, ale także religijnym. Byli 
bowiem podzieleni na kilkanaście 
kościołów, sekt, w których ście-
rały się różne poglądy (i działa-
nia) na kwestie wiary, stosunku 
do polskiego państwa, Niemiec 
itp. Kościół Ewangelicko-Augs-
burski na ich tle był wyjątkowy, 
bo chociaż Polacy byli w  nim 
licznie obecni, to nie mieli prze-

ciele Ewangelicko-Augsburskim, 
w tym 4060 Niemców i 1847 Po-
laków, czyli około jednej trzeciej. 
Dalekie to od stereotypu stawia-
jącego znak równości pomiędzy 
polskością i  katolicyzmem oraz 
protestantyzmem i  Niemcami. 
Przeczą mu też, o czym nieste-
ty nie mówi Kłaczkow, ówczesne 
oddolne statystyki prowadzone 
w katolickich parafiach na Kaszu-
bach, w  których na ogół odno-
towywano co najmniej kilku Po-
laków (Kaszubów) protestantów.

Jeszcze bardziej zaskakujące 
dla zwolenników powyższego 
stereotypu mogą być, spoty-
kane na wielu stronach oma-
wianej publikacji, stwierdzenia 
ówczesnych członków Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, 
identyfikujących protestantyzm 
z polskością, na przykład: Ewan-
gelicy byli po prostu na Zaolziu 
synonimem polskości (s. 132, 
za ks. W. Fierlem ze śląskiego 
Orłowa). Według Kłaczkowa 
ideologia Federacji Ewangelików 
Polskich, grupującej polskich 
luteranów i  kalwinistów, była 
oparta na kulcie polskości i [pol-
skiej – B.B.] tradycji narodowej 
(s. 155), a  redaktorzy polskiej, 
ewangelickiej prasy czuli się 
w  większości [polskimi – B.B.] 
narodowcami o orientacji prote-
stanckiej (s. 138). 

Tym opiniom, ocenom towa-
rzyszy ogrom opisów patriotycz-
nej polskiej postawy wielu prote-
stantów, kultywujących polskość 
podczas zaborów, zabiegających 
o  odrodzenie Rzeczypospolitej 
i  z  oddaniem pracujących na jej 
rzecz w międzywojniu, jak rów-
nież oddających dla niej swoje 
życie. To oni w  trakcie propol-

POMIĘDZY RELIGIĄ  
A NARODOWOŚCIĄ

Lektury



Pomerania nr 10 (546) / Październik 2020 55

protestantów. Większość z  nich 
należała do wrogiego Polsce 
Kościoła Ewangelicko-Unijnego 
(s. 13, 16 i  inne). Dlatego dzia-
łalność ta była wspierana przez 
państwo. Dzięki temu między 
innymi utworzono w 1931 roku 
parafię ewangelicko-augsburską 
w Gdyni. Niestety, autorowi nie 
udało się dotrzeć do materiałów 
poświadczających, że jej wier-
nymi byli nie tylko polscy pro-
testanci przybyli do tego nad-
morskiego miasta z głębi Polski, 
ale także zasiedziali mieszkańcy 
powiatów wejherowskiego i puc-
kiego. Między innymi w jej wła-
dzach był Adolf Jahn z Gościcina 
z rodziną, który należał też do jej 
większych donatorów (np. Prze-
gląd Ewangelicki z 3.07.1938 r., 
starsi mieszkańcy kaszubskich 
wsi zapamiętali go jako „Jan- 
kego”).

Warto też dopowiedzieć, że 
polskie władze oświatowe, za-
niepokojone, że niemiecki pa-
stor uczy dzieci protestantów 
(Kaszubów? Niemców?) religii 
w szkołach w Rumi, jej przyszłej 
dzielnicy – Zagórzu i w Cisowej 
(obecnie wchodzi w skład Gdyni) 
nie tylko w  języku niemieckim, 
ale też w  duchu niemieckiego 
nacjonalizmu, zatrudniły w  jego 
miejsce jako pastora gdyńskiej 
parafii ks. Jerzego Kahané. On 
zaś nauczał zgodnie z  zasada-
mi polskiego patriotyzmu, po 
polsku, przekonując rodziców, 
że w  polskiej szkole należy na 
wszystkich przedmiotach uży-
wać tego języka. Wywołało to 
z  kolei silne protesty miejsco-
wego środowiska niemieckiego. 
Trwały one jednak krótko, a jed-
ną z  tego przyczyn była dobra 

wagi, za to sprawowali w  nim 
władzę, polonizowali go. 

O  ile z  perspektywy historii 
ponadlokalnej te niuanse tracą 
ostrość, to szczególnie w przed-
stawianiu dziejów małych 
społeczności warto o  nich pa-
miętać, dodają im bowiem spe-
cyficznego kolorytu i  są zgodne 
z  dawną rzeczywistością. Tym 
bardziej że w  poszczególnych 
tytułach międzywojennej pra-
sy polskich ewangelików, która 
była podstawą wiedzy Jarosła-
wa Kłaczkowa, jest też sporo in-
formacji o  kaszubskich, polskich 
oraz niemieckich ewangelikach 
z  naszego regionu. Są to źró-
dła stosunkowo łatwo dostęp-
ne i  w  dodatku polskojęzyczne, 
w przeciwieństwie do wielu pro-
testanckich archiwaliów.

Polskość Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego spowodo-
wała, że jego członków wyko-
rzystywano jako przeciwwagę 
dla mieszkających w Polsce pro-
testantów niemieckich. To oni 
na międzynarodowych forach 
religijnych zaświadczali o  tole-
rancji II Rzeczypospolitej wobec 
niekatolików, także na Pomorzu 
i  Kaszubach, przeciwdziałając 
bezwzględnej, stronniczej kryty-
ce naszego państwa prowadzo-
nej przez Niemcy i inne europej-
skie państwa. Szkoda jednak, że 
Kłaczkow tylko zasygnalizował – 
właściwie jedynie z wyłączeniem 
Działdowszczyzny – działalność 
Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego wśród polskojęzycznej, 
autochtonicznej ludności Kresów 
Zachodnich (czyli także Kaszu-
bów), chociaż w  województwie 
pomorskim mieszkało w  okre-
sie II Rzeczypospolitej najwięcej 

– co wymowne – znajomość 
polszczyzny przez grupkę ewan-
gelickich uczniów (Historia Rumi 
od pradziejów do 1945 roku, 
pod red. B. Śliwińskiego, Gdynia, 
b.d.w., s. 235–236). 

Na marginesie można dodać, 
że nie jest łatwo dotrzeć do źró-
deł mówiących o tych kwestiach. 
Często na przykład pomijano je 
w kronikach szkolnych, w prasie, 
wspomnieniach itp., jakby bojąc 
się w  jakimkolwiek stopniu za-
chwiać, często podnoszony nie 
tylko w międzywojniu, stereotyp 
łączący polskość (kaszubskość) 
z  katolicyzmem. Dlatego trud-
no chociażby odpowiedzieć na 
pytanie, jaki wpływ nauka religii 
prowadzona przez polskiego pa-
stora miała na jego uczniów. Czy 
spowodowała, że w  kolejnym, 
tragicznym dziesięcioleciu opo-
wiedzieli się za polskością?

W bardzo interesującym pod-
rozdziale Polscy ewangelicy na 
konferencji pokojowej w  Wer-
salu, ukazującym, jak delegacja 
Rzeczypospolitej w  celu uza-
sadnienia praw Polski do Śląska, 
Wielkopolski, Mazur i innych kre-
sów zachodnich wykorzystywała 
patriotyczną postawę polskich 
protestantów, ujęto także przy-
byłego z  Kaszub „Władysława 
Abrahama” (s. 53). Chodzi tutaj 
na pewno o „trybuna Kaszubów” 
Antoniego Abrahama, który 
przecież protestantem nie był 
i  nie miał na imię Władysław. 
Kolejny to przykład, jak trudno 
dotrzeć do szerszej społecznej 
świadomości z naszą regionalną 
tradycją i bohaterami.

Jak się wydaje, powodem 
pominięcia szeregu zagadnień 
z  działalności międzywojennego 

Lektury
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na zorganizowanie uroczystości 
itd.

Przyznać jednak też trzeba, że 
głównym celem Jarosława Kłacz-
kowa było opracowanie mono-
grafii historycznej Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w okresie 
międzywojennym, a przez to wy-
pełnienie luki w dotychczasowych 
badaniach, gdyż do tej pory Ko-
ściół ten nie był samodzielnym, 
całościowym przedmiotem żadnej 
publikacji naukowej (s. 10–12). To 
się niewątpliwie udało. Otrzyma-
liśmy wydawnictwo, w  którym 
przedstawiono rodowód tego 
Kościoła, jego miejsce wśród in-
nych kościołów protestanckich, 
wzajemne stosunki z  organami 
państwa polskiego, Kościołem 
rzymskokatolickim, omówienie 
struktury organizacyjnej, róż-
norodnej działalności i  życia co-
dziennego. 

Oddzielnie warto wspomnieć 
o  opisanej w  ostatniej części 

Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego oraz pomyłki w  odnie-
sieniu do Antoniego Abrahama 
było ograniczenie się autora 
do wykorzystania, z  niewielki-
mi wyjątkami, źródeł pisanych 
instytucji centralnych, między 
innymi Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych. Pominięto akta po-
licyjne, starostw, miejskie, w tym 
bydgoskie (w  Bydgoszczy było 
największe na Pomorzu – obok 
Działdowa – skupisko wiernych 
tego Kościoła), gdyńskie i  inne. 
Wobec zaginięcia lub zniszcze-
nia znacznej części dokumentacji 
kościelnej, to właśnie w  takich 
zasobach można znaleźć wie-
le interesujących informacji, bo 
różne organa policji, starostowie, 
burmistrzowie mieli obowiązek 
przypatrywania się stosunkom 
wyznaniowym i  narodowościo-
wym, sporządzali sprawozdania 
z  ich oceny, do nich kierowano 
skargi, wnioski o  pozwolenia  

narracji daninie krwi, jaką złożyli 
ewangelicko-augsburscy wier-
ni w  czasie II wojny światowej, 
a  szczególnie kapłani tego wy-
znania, za swoje przywiązanie 
do polskości. Jest ona porówny-
walna do strat wśród księży ka-
tolickich. Między innymi za swoje 
zaangażowanie patriotyczne, 
propolskie nastawienie w  Gdy-
ni i  wśród kaszubskich uczniów 
został zamordowany przez hitle-
rowców ks. J. Kahané, co nadal 
czeka na upamiętnienie.

Z  perspektywy regionalnej 
można więc wyrazić nadzieję, że 
omawiany tytuł ułatwi odejście 
od – zbyt często występującego 
w  wielu publikacjach o  dziejach 
i kulturze naszego regionu – wrzu-
cania wszystkich protestantów do 
„jednego worka”, bez ich grupo-
wego i  indywidualnego rozróżnie-
nia, czy nawet pomijania ich obec-
ności w kaszubskiej przeszłości.

BOGUSŁAW BREZA

Lektury

Jeśli ktoś wątpił w  istnienie ta-
kiego gatunku kotów, najnowsza 
powieść Bundy powinna rozwiać 
wszelkie wątpliwości…

Utwór Bundy nie jest jednak 
utworem o  pielęgnacji pupilów 
ani nawet rozrywkową opowiast-
ką animalistyczną. Koty pojawiają 
się w niej jako swoisty przerywnik 
w  narracji o  sprawach ludzi albo 
odwrotnie – jako łącznik w snuciu 
losów różnych bohaterów od cza-
sów średniowiecza do wieku XX.  
Zwierzęta pozornie tylko wygląda-
ją swojsko, w istocie niosą ze sobą 
tajemnice natury, nierozpozna-
walne sekrety dziedziczenia ge-
nów oraz specyficzną inteligencję 

Podobno ludzkość dzieli się na 
dwie grupy: miłośników psów 
i  miłośników kotów. Wśród tych 
drugich występują wielbiciele 
kotów rasowych i  zwykłych da-
chowców. Co do tych ostatnich, 
krążą o  nich różne zwalczające 
się teorie, wskazujące na czynniki 
motywujące, który z  elementów 
genetycznych sprawi, że dacho-
wiec będzie czarny, który rudy, 
a  który pozostanie szaro-bury… 
Do tych wszystkich koncepcji wy-
powiadanych przez kociarzy dołą-
cza się Martyna Bunda z opowie-
ścią o  szartrosach, egzotycznej, 
niegdyś niemal wymarłej rasie 
kotów o  niebieskoszarej maści. 

ZAGMATWANE ŚCIEŻKI 
KOTÓW I LUDZI 

Martyna Bunda, Martyna Bunda, Kot niebieski, Kot niebieski, 
Kraków 2019Kraków 2019
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szczytną nazwą aniżeli prowadzi 
do egzystencjalnego rozwoju. Sie-
demnastowieczne i  osiemnasto-
wieczne wojny przetaczające się 
przez Kaszuby także nikogo w po-
wieści nie uszczęśliwiły. Szwedzi, 
Prusacy, Polacy czy Rosjanie, 
wszyscy pojawiali się wokół kar-
tuskich dóbr ziemskich nie w ce-
lach bożych, lecz jak najbardziej 
z powodu trywialnych i material-
no-ekonomicznych osiągnięć.

W tak rozlicznych wydarzeniach 
rozgrywających się na Kaszubach 
przez całe stulecia nie może być 
oczywiście jednego bohatera… 
Martyna Bunda zarysowała bliżej 
kilka postaci, w których umieściła 
blaski i cienie oraz nadzieje i roz-
czarowania następujących po so-
bie epok. 

Najstarsze dzieje wyrażają Jan 
i  Alma, ludzie odpowiedzialni za 
czternastowieczne życie mona-
styczne, pełni bojaźni bożej, ale 
i konsekwentni w budowaniu po-
śród dzikich lasów podstaw admi-
nistracji, gospodarki i duchowości 
Zachodu. Są idealistami, którzy 
stale pracują nad uwzniośleniem 
własnej duszy i  wprowadzaniem 
chrześcijańskiego ładu w  umysły 
innych. 

Następne pokolenia ukazane 
zostały przez autorkę w  smut-
no-pięknych kreacjach Mestwina 
oraz Joanny. To portrety ludzi, któ-
rym przyszło żyć w  odrzuceniu, 
powszechnej niechęci, głównie 
z racji tego, że wyrażali swoją byt-
nością niepowodzenia własnych 
przodków. Ten typ bohaterów nie 
jest w  stanie osiągnąć egzysten-
cjalnego szczęścia, mogą jedynie 
w  osamotnieniu zaświadczać, że 
ludzkość może się mylić i błądzić. 

świata istot żyjących alternatyw-
nie wobec ludzi, jednostek, któ-
rym wydaje się, że tak wiele zo-
stało opanowane. Gdyby ludzkość 
uważniej przyglądała się światu 
natury, którą wyrażają niebieskie 
koty, być może nie działałaby 
tak bardzo przeciwko niej, gdyby 
pilniej zwracała się ku rytmom 
przyrody, nie musiałaby tak bar-
dzo przywiązywać się do rzekomo 
niezniszczalnych dzieł swoich rąk.

Niebieski kot Martyny Bundy 
to powieść nieco onieśmielająca 
swoim rozmachem przedstawia-
nia czasów i problematyki. Rozpo-
czyna się od opisu średniowiecza 
i momentu, w którym podjęto de-
cyzję o budowie zakonnego eremu 
w  kaszubskich lasach. Chrześci-
jańska samotnia przez wieki prze-
kształca się w ośrodek klasztorny, 
wioskę, wreszcie miasteczko. Naj-
więcej miejsca poświęciła autorka 
czasom średniowiecza, okresowi 
tyleż urzekającemu pierwotno-
ścią, co i z tego samego powodu 
odstręczającemu i  zniechęcające-
mu. Cóż to bowiem za paradoks, 
że donator klasztoru czyni swój 
zbożny gest nie z  idealistycznych 
pobudek uwznioślania duszy, 
lecz z  powodu wyrzutów sumie-
nia. Albo zakonnicy, którzy tyleż 
rozpływają się w  modlitwach 
i  śpiewach, co i  w  mentalnym 
pomieszaniu z powodu odgłosów 
zwierząt w rui rozbrzmiewających 
w  murach klasztornych. Zresztą 
i  następne dekady i  stulecia nie 
przynoszą jakiegoś zasadniczego 
postępu w  poczynaniach miesz-
kańców eremu i  okolicy. Szesna-
stowieczny renesans i  humanizm 
za sprawą pomorskich niepokojów 
społecznych bardziej jest tylko 

Rajmund oraz Idem to zno-
wu protagoniści wywodzący się 
z  klasztoru kartuzów, jednakże 
żyjący w zupełnie innych czasach 
aniżeli Jan i Alma. Nie są już pio-
nierami, siedziby ich zakonu są już 
mocno osadzone na kaszubskiej 
ziemi, czerpią zyski z  gospodar-
ki leśnej i  gruntowej, prowadzą 
działalność finansową na skalę 
lokalną i  wręcz międzynarodo-
wą, krótko mówiąc – stały się 
instytucjami stymulującymi roz-
wój całego pobliskiego regionu. 
Na przykładzie Rajmunda widać 
jednak, że stabilizacja ekono-
miczna nie może uniemożliwić 
kryzysu myśli i  jedno pojawienie 
się w klasztorze Jana Heweliusza 
burzy porządek życia duchowego. 
W jeszcze trudniejszej sytuacji jest 
Idem, który nie tylko nie potrafi 
w świecie zewnętrznym targanym 
wojnami odnaleźć boskiego sen-
su, ale i w warunkach życia mo-
nastycznego widzi coraz więcej 
rozprężenia, upadku ducha, wręcz 
ateizm. Jego własne osiągnięcia 
nikogo nie interesują, nikomu nie 
są potrzebne, co koresponduje 
z  nadejściem oświeceniowego 
modelu państwa pruskiego i przy-
pieczętowuje upadek miejscowego 
klasztoru. 

Ostatnia postać powieści to 
Ola, czyli kreacja wywiedziona 
z  biografii żony Aleksandra Maj-
kowskiego – Aleksandry z  domu 
Komorowskiej, primo voto Sta-
rzyńskiej. Ukazana została w kilku 
rzutach narracyjnych od lat dwu-
dziestych do osiemdziesiątych  
XX wieku, jak próbuje odnaleźć się 
w małym kaszubskim miasteczku, 
przy mężu, niezaradnym lekarzu-
-wizjonerze. Dla niej Kartuzy to 
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Stereòskòp òd Maxa
Je 1 lëstopadnika 1895 rokù. Bracynowie Skladanowsky, Max 
i Émil, pùbliczno, za dëtczi, pòkazëją swój film na zbùdowónym 
bez se bioscopie – filmòwim projektorze! Hewò, zôczątk kinema-
tografie… na dwa miesące przed projekcją filmù bratów Lumière. 

Prôwdac bioscopù w  zbiorach wejrowsczégò mùzeùm nie 
nalézemë, ale za to je Mignon Stéréo – der kleinste Stereoscop-Ap-
parat der Welt (nômiészi stereòskòpòwi aparat na swiece) wëpro-
dukòwóny na zôczątkù XX stolata w firmie Maxa Skladanowsczégò. 

Przódë lat miéwcą negò malińczégò stereòskòpù béł Aùgùstin 
Ziemens – znóny wejrowsczi fòtografa.            

rd

duchowo wyzwolonych zakonni-
ków? Pewności w  tym zakresie 
brak, a w związku z tym Bunda nie 
tworzy w swojej powieści narracji 
lokalnego patriotyzmu z naiwnymi 
zachwytami przyrodą czy chwalbą 
o miejscowych personach.

Autorka Niebieskiego kota ma 
ambicje innego typu… Jej świat 
ujmowany jest w  lekko tylko za-
kreślony historiozoficzny system 
czasu fali i  czasu materii, z  jed-
nej strony okres dominacji ducha 
i  spirytualności, z  drugiej strony 
okres panowania spraw ziemskich 
i materializmu. Panowanie jedne-
go lub drugiego typu mocy wywo-
łuje określone konsekwencje: po-
kój lub wojnę, teologię lub ateizm, 
metafizykę lub fizykę, miłość lub 
nienawiść. 

Oczywiście to tylko system, 
pewien model, a  zatem i  w  jego 
obrębie dochodzi do odchyleń 
i zakłóceń, które czynią człowieka 
intelektualnie bezradnym. Bunda 
nie jest pisarką-filozofką, nie bu-
duje nawet konstrukcji antropolo-
gicznych, które są tak charaktery-
styczne dla prozy na przykład Olgi 

miasto jej zawiedzionych nadziei, 
mąż to niespełniona obietnica, 
dzieci to miłość targana lękiem. 
Jej ostatnie lata życia upływają 
w  rozpadzie godności oraz zapo-
mnieniu i obojętności świata.

Kot niebieski Martyny Bun-
dy ukazał się po bardzo dobrze 
przyjętej Nieczułości, ukazując 
tym razem inną aniżeli psycholo-
giczno-współczesna stronę prozy. 
Autorka zdecydowała się napisać 
powieść o szerszym oddechu, wy-
kraczając ponad to, co wiąże się 
z  czasami XX wieku, akcentując 
nie tylko losy pojedynczych osób, 
lecz próbując zbudować jakiś 
nadrzędny porządek i  ład prze-
zierający przez setki lat istnienia 
kartuskiego klasztoru i ludzi z nim 
związanych. Taki porządek nie jest 
jednak możliwy do uchwycenia. 
Czasami wydaje się, że istnie-
je jakiś genius loci w  kaszubskiej 
puszczy, wśród czystych jezior, 
w  eremie rozwijającym się poza 
głównymi traktami komunika-
cyjnymi średniowiecznej Europy. 
Może takimi duchami opiekuńczy-
mi są błękitne koty? Może energie 

Tokarczuk z utworami zanurzony-
mi w  jungizmie czy historii religii. 
W  tym właśnie jest odmienność 
kaszubskiej autorki od noblistki, 
która tylko częściowo może ucho-
dzić za jej inspiratorkę. Autorka 
Niebieskiego kota woli pozostać 
w swej narracji na poziomie intu-
icji psychologicznych, na zaryso-
waniu możliwości metafizyki oraz 
nieprzesądzaniu o  przyczynach 
wydarzeń historycznych. Taka 
cecha dla niektórych czytelników 
jest wadą kompozycyjną, gdyż 
oczekują pogłębionych studiów 
dotyczących na przykład losów 
Almy, wyglądającej niczym po-
morska Święta Hildegarda z  Bin-
gen czy Błogosławiona Dorota 
z  Mątowów, albo chcieliby wie-
dzieć, co dokładnie stało się z pa-
rapsychicznymi umiejętnościami 
mnicha Idema. Martyna Bunda 
snując wizję, pozostawia wszakże 
czytelnikowi przestrzeń do wła-
snego wypełnienia… To bardziej 
zaleta aniżeli wada stylu.

DANIEL KALINOWSKI
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– gôdôł Jerzi Miotka kòl grobù Króla 
Kaszëbów krótkò kòscoła NSPJ. 

Na zakùńczenié ùroczëznë kòl 
pòmnika ks. Hilarégò Jastaka w Gdini 
òstałë złożoné kwiatë. W miono KPZ 
skłôdelë je nôleżnicë gdińsczégò partu 
i  wiceprzédnik Zrzeszeniô Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi.

Na spòdlim tekstu (jd)

KÒSCÉRZNA. BALLADYNA  
NA CZEKAWI ÔRT

Gardowô Biblioteka m. Kònstantégò 
Damrota w  Kòscérznie włączëła sã 
w  latosą akcjã Nôrodnégò Czëtaniô 
romanticznégò dramatu Balladyna. 
W  dniu 5 séwnika na internetowi 
starnie www.bibliotekakoscierzyna.
pl i  karnôlu YouTube koscierzyna24.
info pòjawiła sã përznã skróconô wer-
sjô tegò dokazu Juliusza Słowacczégò. 
W ji nagranim brelë ùdzél młodi lëdze 
ze spòdlecznëch i  strzédnëch szkòłów, 
a téż sztudérowie z Kòscérznë i kòscer-
sczégò krézu. Rolã Pòpiela III czëtôł 
zôstãpca bùrméstra Dawid Jereczek. 
Scenarnikã, reżiserią i mùzyczną star-
ną zajimałë sã Kristina Stroynowskô 
i Justina Kùjach. W naji wersji drama-
tu zanôlégało nama przede wszëtczim 
na tim, żebë „Balladyna”, ta drãgô 
lektura dlô sódmi i  ósmi klasë, bëła 
jak nôbarżi atrakcyjnô i  klarownô. 
Dlôte do snôżégò czëtaniô jesmë dodałë 
mùzyczną òprawã w wëkònanim mło-
dzëznë, kaszëbsczé ruchna i  scenogra-
fiã. Żebë promòwac kaszëbską kùlturã, 
jesmë z Kristiną Stroynowską napisałë 
krótczi epilóg – ùdzysdniowiony dialóg 
z  nótą òptimizmù midzë Aliną i  Bal-

GDINIÔ. NA WDÔR  
KASZËBSCZÉGÒ KRÓLA

ladiną. Na kaszëbsczi jãzëk przełożëła 
gò Marta Kùjach z  kònsultacją Iwónë 
Makùrôt – gôdô direktorka kòscersczi 
biblioteczi Marta Kùjach.

Całosc kòscersczi wersji doka-
zu Słowacczégò wcyg je przistãpnô 
dlô wszëtczich chãtnëch na wëżi pò-
dónëch internetowëch stronach. 

Red.

Za pomoc przy przedsięwzięciu dzięku-
jemy: Emilii Biniędzie-Pastwie, Beacie 
Jankowskiej i  Kościerskiemu Domowi 
Kultury, Katarzynie Jezierskiej, Dy-
rekcji Szkoły Podstawowej w  Lubaniu 
i autorkom rysunku do scenografii – Ju-
stynie Zawistowskiej, Nadii Tusk i Oli-
wii Troce, Kwiaciarni Alicja, rodzicom 
dzieci i młodzieży, Mateuszowi Grabce 
oraz Pracownikom Biblioteki Miejskiej.

Szczególne podziękowania należą się 
Martynie Kąkol za nagranie i  montaż 
oraz Krzysztofowi Wenckiemu za twór-
czą współpracę.

Justyna Kujach

KOCIEWIE. RAJD ROWEROWY 
WZDŁUŻ WISŁY

Miłośnicy jednośladów i  pasjona-
ci historii spotkali się na szlaku rajdu 
rowerowego wzdłuż brzegów Wisły. 
Pierwszym etapem była wizyta na 
tczewskim cmentarzu, gdzie oddano 
hołd Stanisławowi Liskiewiczowi. Był 
to oficer Straży Granicznej, który zginął  
26 maja 1930 roku w  okolicach Opa-

Òdj. ze zbiérów EP

Ksądz prałat Hilari Jastak, zwóny 
Królã Kaszëbów, to jedna z pòstacjów 
baro zasłużonëch dlô pòliticznëch 
pòzmianów w  Pòlsce w  1980 rokù. 
Wiele razy bëło to pòdczorchiwóné 
òbczas ùroczëznë zrzeszony z  40-le-
cym wëbùchniãcô sztrajkù stocz-
niowców, jakô òdbëła sã 16 zélnika 
w  kòscele pw. Nôswiãtszégò Serca 
Pana Jezësa w  Gdinie. Ji ùczãstnicë 
wspòminelë òsoblëwie mszã, jaką òd-
prawił w  òkrãtowiznie dlô protestë-
jącëch lëdzy. Òn dôł nama mòc i wiarã 
w dobëcé – cytowôł słowa dôwnëch ro-
bòtników stoczni ks. Jack Bramòrsczi, 
dzysdniowi probòszcz gdińsczi parafii 
NSPJ, jaczi pierszim rządcą béł prawie 
ks. Jastak.

Jednym z  òrganizatorów ùroczëznë 
béł part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô w  Gdini. W  jegò miono 
wëstąpił Jerzi Miotka (pòl. Miotke), 
chtëren je téż ùszłim wiceprezyden-
tã miasta i  znôł dobrze ks. Jastaka. 
Prałat pòchòdzył z Kòscérznë. Chòwôł 
sã w  familii ò wiôldżich kaszëbsczich 
tradicjach. Kòl niegò doma pòtikelë sã 
Aleksander Majkòwsczi, ks. Léón Hey-
ka i  wiele jinëch wôżnëch pòstacjów. 
Kaszëbsczé wëchòwanié wësztôłcëło 
jednégò z nôwikszich gdinianów w dze-
jach. Béł człowiekã wiôldżi òdwôdżi 
w  czasach, czej w  szkòle bilë za gôda-
nié pò kaszëbskù, a w pùblicznym rëmie 
lëdze sã wëszczérzelë z  najégò jãzëka 

Fot. ze zbiorów TJ
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mùzeòwnicë, jak i  lubòtnicë historii 
żdają na wrócenié do „normalnoscë”. 

Direktór pòdczorchiwô równak, że ten 
czas jegò robòtnicë dobrze wëzwëskelë: 
Naja robòta nie zanôlégô blós na bëcym 
prowadnikama dlô zwiedzającëch abò na 
prowadzenim mùzeòwëch ùczbów. Òb-
czas ògrańczeniów më mòglë zrobic wicy 
w  òbrëmim na przikłôd inwentarizacji 
zbiérów, kònserwacji itd. – gôdô Tomôsz 
Semińsczi.

Na spòdlim wiadła  
w gazéce „Kurier Bytowski”

INTERNET. FILM Ò HEROJACH 
Z PÒMIECZËNA

Òd 16 séwnika w internece je do òbez-
drzeniô dokùmentalny film „Wieś 
Sprawiedliwych. Świadkowie”. Reżisérą 
i  wespółaùtorã scenarnika je Andrzéj 
Dudzyńsczi, z  jaczim wespółrobił 
Tomôsz Słomczińsczi. Producentã je 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. 

Témą filmù je pòmòc, jaką sôdzëwim 
Konzentrationslager Stutthof dôwelë 
mieszkańcë kaszëbsczi wsë Pòmieczë-
no. Bëło to na zôczątkù gromiczni-
ka 1945 rokù òbczas tpzw. Marszu 
Smiercë. Dzãka lëdzóm z  Pòmieczëna 
z  môlowégò kòscoła ùcekło cziledze-
sąt sôdzëwëch. Pózni niejedny z  nich 
tacëlë sã we wsë abò w  òkòlim, czasã 
jaż do weńdzeniô Czerwòny Armii. 
W filmie wëstãpiwają slédny z żëjącëch 
swiôdków tegò czasu. Niechtërny sami 
pòmôgelë w ùcekù abò dôwelë jesc za-
głodzonym wnet na smierc lëdzóm z la-
gru Stutthof. Nimò zagrôżbë smiercë 
wnet całô wies włączëła sã w pòmôga-
nié. Naji film, chòc prosto tikô sã Kaszëb 
i  Kaszëbów, je téż ùniwersalny. Wiele 
bëło taczich sytuacjów, w  jaczich czło-
wiek przez zwëkłą lëdzką pòrządnosc 
stôwô sã heroją. Jem gwës, że na karce 
Pòlsczi, Eùropë i swiata nie felëje taczich 

lenia. W  wyniku rozgrywek polskiego 
i  niemieckiego wywiadu został śmier-
telnie postrzelony, a  jego pogrzeb stał 
się wielką patriotyczną manifestacją. 

Kolejnym etapem wycieczki był most 
Lisewski, niemy świadek wydarzeń  
z 1 września 1939 roku, gdy bomby i ła-
dunki wybuchowe zerwały połączenie 
pomiędzy brzegami Wisły. 

Kolejne przejechane kilometry do-
prowadziły rowerzystów do Gorzę-
dzieja, małej osady położonej na brze-
gu Wisły. Miejscowa szkoła nosi imię 
Huberta Stangenberga, którego rodzice 
byli nauczycielami w miejscowej szko-
le. Hubert, zaangażowany w  działal-
ność harcerską, podczas wojny należał 
do Szarych Szeregów. Poległ podczas 
powstania warszawskiego. 

Kościół pw. św. Wojciecha to ko-
lejny zabytek na drodze uczestników 
przejazdu. W  Gorzędzieju przebywał 
biskup Wojciech podróżujący łodzią 
do Gdańska i dalej do Prus. Na moście 
Knybawskim rowerzyści mogli podzi-
wiać panoramę grodu Sambora i kolej-
ną wiślaną przeprawę. 

Uczestnikami przejazdu rowerowego 
byli członkowie i  sympatycy Oddziału 
Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego  w Tczewie. 

Tomasz Jagielski

INTERNET. KÒNFERENCJÔ 
DLÔ SZKÓLNËCH ONLINE

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié drë- 
dżi rôz zòrganizowało metodiczną kòn-
ferencjã dlô szkólnëch kaszëbsczégò 
jãzëka w fòrmie webinarium. Titel tegò 
wëdarzeniô, jaczé bëło 17 séwnika, to: 
„Ùczimë pò kaszëbskù w szkòle ònline. 
Szkólny i  ùczéń w  internetowi sécë”. 
Tim razã zainteresérowóny témą òprzez 
internet mòglë wząc ùdzél w  taczich 
hewò wëkładach i  warkòwniach: 
„Czym jest higiena cyfrowa i  w  jaki 

sposób o  nią właściwie zadbać?” (dr 
Macéj Dãbsczi), „Gry i zabawy eduka-
cyjne na lekcjach języka kaszubskiego 
w dobie pandemii” (Magdaléna Bùda), 
„Technologie informatyczno-komuni-
kacyjne (TIK) w  nauczaniu i  uczeniu 
się języków” (dr Éwa Andrzejewskô), 
cLekcje online – jak zaplanować i zre-
alizować nauczanie zdalne, by opty-
malnie wykorzystać potencjał mediów”  
(dr Éwa Andrzejewskô), „Powiedz to ca-
łym zdaniem – rola pisania w nauce języ-
ka kaszubskiego” (dr Justina Pòmierskô), 
„TIKI w  edukacji. Tworzenie słownicz-
ków i  quizów na przykładzie aplikacji 
quizizz.com” (Magdaléna Bùda).

Całą kònferencjã mòże òbezdrzec 
w internece. Pòwrózk na starnie http://
kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/
id/2004 (są tam téż adresë, pòd jaczima 
jidze nalezc wszëtczé prezentacje pòka-
zywóné òbczas kònferencji).

Red.

BËTOWÒ. WIELE  
ÒGRAŃCZENIÓW I MNI LËDZY
Zôpadnopòmòrsczé Mùzeùm mô 
pòdrechòwóné latowi sezón. Zaczął sã 
pózni jak wiedno, spadła téż wielëna 
òdwiedzającëch. Colemało zaczinómë 
sezón òd pòczątkù maja. Latos na skùtk 
pandemii më rëgnãlë dwie niedzele póz-
ni – klarëje direktór tegò môla Tomôsz 
Semińsczi. Je wiedzec, że rozmajité 
ògrańczenia warałë całé lato. Zamkłô 
bëła chòcle ekspòzycjô we wieżë dôw-
négò kòscoła sw. Katarzënë, a téż Pòlskô 
Szkòła i  Domôctwò Stip-Rekòwsczich 
w Płótowie. Te dwa slédné môle są scze-
rowóné przédno do ùczniów, co przëjéż-
dżają w  òbrëmim szkòłowëch ùczbów. 
A  dzecë i  młodzëzna w  maju i  czer-
wińcu sedzelë doma i mielë teleùczbë – 
dodôwô direktór.

Mùszi jesz dodac, że z  pòzdrzatkù 
na sanitarné ògrańczenia krodzy ò 
dwie gòdzënë bëło òtemkłé zómkòwé 
mùzeùm – jedurné, jaczé dzejało w tim 
czasu. Nie bëło téż mòżlëwòtë kùpi-
waniô grëpòwëch bilietów. Wszëtkò 
to miało cësk na miészą wielënã zwie-
dzającëch. W  2019 rokù òd maja do 
kùńca zélnika bëło jich 23600, a  latos 
17400. Jak sã zdrzi na tak wiele jiwrów 
zrzeszonëch z  pandemią kòrónawiru-
sa, to nie je lëchi rezultat, ale wierã tak 
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swòje snienié i zjesc bëlny pòkrzésnik. 
Tekst Złotégò snieniô je òpiarti na bôj-
ce Wilk i jego podfrysztek òpùblikòwó-
ny w „Gryfie” w 1909 rokù. 

Rôczimë do czëtaniô – òsoblëwie 
kaszëbskòjãzëkòwi wersji.

Red.

KÒSCÉRZNA. CHWÔLITA CËZÉ,  
A NIE ZNAJETA SWÒJÉGÒ 

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié part  
w Kòscérznie skùńczëło dzejania w òb- 
rëmim projektu „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie”, jaczi béł financowóny ze 
strzódków Nôrodnégò Centrum Kùl-
turë w òbrëmim Programù EtnoPolska 
2020 a  téż przez Pòwiatowé Starostwò 
w  Kòscérznie. Partnérama projektu 
bëlë: Kòscersczi Dodóm Kùlturë, Mie-
skô Gmina Kòscérzna i Kaszëbsczi In-
stitut Rozwiju.

W òbrëmim tegò zadania bëłë rëchto-
wóné szkòlenia, warkòwnie i edukacjo-
wé wanodżi dlô 20-òsobòwëch karnów 
z  kòscersczégò pòwiatu. Ùdało sã zre-
alizowac 50 gòdzyn ùczeniô kaszëb-
sczégò jãzëka i 20 gòdzyn ùczbów tika-
jącëch sã dzejów i kùlturë Kaszëbów, pò 
10 gòdzyn warkòwniów ùplotów, wë-
sziwkù, wëkònywaniô kwiatów z bibùłë 
i krepë, malowaniô na skle, wërobianiô 
w glënie. Bëłë téż dwie edukacjowé wa-
nodżi pò Kaszëbach. 

Szkòlenia i  warkòwnie òdbiwałë sã 
w Centrum Kaszëbsczi Kùlturë Strzelni-
ca i w Spòdleczny Szkòle nr 4 w Kòscérz-
nie. Òbczas ùroczëstégò zakùńczeniô 
bëło wrãcziwanié diplomów, wëstãp 
kaszëbsczi kapelë, szmakanié kaszëb-
sczégò jestkù i  prezentacjô dokazów 
ùczãstników zrobionëch òbczas war-
kòwniów.

Béjata Jankòwskô

w  rozmajitëch galeriach w  Pòlsce i  na 
swiece. Ò prezentowónëch òbrazach 
kôrbił sóm aùtór. W mùzycznym dzélu 
wëstąpilë Riszôrd Bòrisónk i  Pioter 
Bùkòwsczi.

Red.

GDINIÔ, WEJROWÒ. BÔJKA 
BĄDKÒWSCZÉGÒ W DWÙCH 
JÃZËKACH

Z  leżnoscë setny roczëznë Lecha Bad-
kòwsczégò (1920–1984) na całim 
Pòmòrzu je wiele pòdjimiznów, jaczé 
przëbôcziwają tegò pisarza, pùblicy-
stã i kaszëbskò-pòmòrsczégò dzejarza. 
Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë w  Gdini 
wespół z  Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejro-
wie ùdbelë so przëbôczëc Bądkòwsczé-
gò jakno aùtora ksążków dlô dzecy. 
Dzãka żëcznoce córczi pisarza Sławinë 
Kòsmùlsczi ùdało sã jima znowic wë-
danié bôjczi Złoty sen, jakô pierszi rôz 
ùkôzała sã w  1957 rokù. Financowò 
wspiarła ten wëdôwk gdińskô Radzëzna 
Dzélnicë Kamiannô Góra. Òkróm òri-
ginalnégò tekstu w ksążce je téż tłoma-
czenié na kaszëbsczi jãzëk. Zrobił je 
Mateùsz Klebba. Aùtorką òbkłôdczi je 
skrewnionô z  aùtorã Małgòrzata Bąd-
kòwskô, a malënczi zrëchtowôł Marión 
Bùsler. 

We wstãpie prezes Kaszëbsczégò 
Fòrum Kùlturë Andrzéj Bùsler m.jin. 
przëbôcziwô ùtwórstwò dlô dzecy Le-
cha Bądkòwsczégò i  òpisywô kawle 
òpòwiôstczi ò wôłkù, co chcôł zjiscëc 

wsów jak Pòmieczëno. Równak mało sã 
ò nich gôdô, a wôrt je pòkazëwac taczé 
zachòwania, chòcle dlôte, żebë ùswiąd-
nic lëdzóm, że bòhatérstwò i patriotizm 
mają rozmajité miona – pòdczorchiwô 
Andrzéj Dudzyńsczi.

Film „Wieś sprawiedliwych. Świad-
kowie”, chtëren mô 46 minut, mòże 
òbezdrzec na starnie: https://www.
youtube.com/watch?v=y1RPXSK1LLo 
&feature=emb_logo. 

Film òstôł ùdëtkòwiony ze strzód-
ków Ùrzãdu ds. Kómbatantów i  Ùstë-
gòwónëch Lëdzy (pòl. Urząd ds. Kom-
batantów i  Osób Represjonowanych) 
we Warszawie.

Red. na spòdlim kaszubi.pl

KARTUZË. SNÔŻÔTA SWIATA 
W FARWNËCH ÒBRAZACH

W Kaszëbsczim Mùzeùm w Kartuzach 
do 15 rujana je mòżlëwòta òbzéra-
niô malarsczi wëstawë pt. „Mistyk na 
Kaszubach”. Je òna w  trzech zalach 
mùzeòwégò bùdinkù. W  ji zestôwk 
wchôdô 28 òbrazów Wiesława Grze-
cha. Jegò dokazë przenôsziwają w swiat  
abstrakcji, dinamiczi i jistnégò wëbùch-
niãcô farwów. Czej malëjã, to czëjã i wi-
dzã snôżotã całégò swiata i nieskùńczo-
nosc krëjamnégò kòsmòsu. Czëjã pôchã 
farwów, jich mërgòtanié. Malarstwò je 
dlô mie spôłnienim, do jaczégò jô wied-
no zgrôwôł – gôdô sóm ò se Wiesłôw 
Grzech.

Wernisaż jegò wëstôwkù béł 17 séw-
nika. W  kartësczim mùzeùm brelë 
w  nim ùdzél przedstôwcowie môlo-
wëch stowôrów, drëszë artistë i  bùr-
méster Mieczësłôw Gòłuńsczi. Ò arti-
sce i  jegò dokazach òpòwiôdała prof. 
Bògna Łakòmô z  Akademii Snôżégò 
Kùńsztu we Gduńskù. Przëbôczëła 
m.jin., że dokazë Grzecha gòscëłë ju 

Òbrazë Wiesława Grzecha w kartësczim 
mùzeùm. Òdj. http://www.muzeum-ka-
szubskie.pl 

Pòspólny òdjimk na zakùńczenié  
projektu
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Terô są nagriwóné slédné zaplano-
wóné kaszëbskòjãzëkòwé biograficzné 
relacje mieszkańców najégò regionu. Jich 
dzélëczi bãdą do òdsłëchaniô na spe-
cjalny internetowi starnie ju pòd kùńc 
lëstopadnika – zagwësniwô direktór 
wejrowsczégò mùzeùm Tomôsz Fópka.

Téż w  lëstopadnikù, na przërëchto-
wónym na zakùńczenié projektu 
wëstôwkù, pòznómë nagrónëch hero-
jów i dzélëczi jich òpòwiesców ùdokù-
mentowónëch òbczas wëdowiedzów.

Projekt je ùdëtkòwiony ze strzódków 
Mùzeùm Historii Pòlsczi w  òbrëmim 
programù „Patriotyzm Jutra”.

Red.

CÉMNO. PIERSZI RÔZ  
I ZARÔ PIERSZI

700 métrów kajakã, tej 14 kilométrów 
na kòle wkòło jezora, kùreszce 5 ki-
lométrów biegã. Wszëtkò za jednym 
zachòdã. Kaszëbsczi Triathlón nie je 
dlô słabëch.

Jezoro Kamieńczno to dłudżi na 5 km  
paszk głãbòczi wòdë. Bez wieczi béł 
grańcą. Pôrã razów państwòwą, rôz dze- 
lił prësczé rejencje, rôz pòwiatë, a dzysô 
gminë – pò jedny stronie rządzy Të-
chómie, a  z  drëdżi Lëpińce. Òd 6 lat 
prawie tù lëdze z  całi Pòlsczi przëjéż-

INTERNET. ÙCZBË KASZËB-
SCZÉGÒ DLÔ KÒŻDÉGÒ

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié zaczã- 
ło rëchtowac cykl kaszëbskòjãzëkòwëch 
filmów pt. „Kaszëbsczi dlô dozdrze-
niałëch”. Aktorką i redaktorką programù 
je pierszô absolwentka czerënkù etnofi-
lologiô kaszëbskô – Paùlëna Wãserskô, 
a  òperatorã i  realizatorã je Pioter Pa-
stalenc, chtëren tej-sej je téż aktorã. Jak 
czëtómë na starnie www.kaszubi.pl: Fil-
më te mają edukacyjny charakter przed-
stawiony w przëstãpny, letczi i szpòrtow-
ny spòsób. Òbzérający mdą sã ùczëc tak 
pòjedincznëch słowów, jak i  całëch fra-
zów, apartnëch dlô kaszëbsczégò jãzëka. 
Filmë òstałë zrëchtowóné na spòdlim 
wiôldżégò, 7-tomòwégò dokazu ks. Ber-
nata Sëchtë Słownik gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej, mdącégò swójną 
encyklopedią dëchòwi kùlturë Kaszëb.

Pierszi dzél pòjawił sã w  internece  
11 séwnika, a  jegò témą bëła tobaka 
i  zrzeszonô z  nią słowizna. Drëdżi pò 
dwùch niedzelach tikôł sã mùlków i mi-
łotë, òsoblëwie ti bez nawzôjnotë. Wôrt 
òbzerac ten nowi cykl – òkróm ùczbë 
kaszëbsczégò (Paùlëna Wãserskô mô 
bëlną wëmòwã, gôdô pòmalë i  wëra-
zno, a jesz do te wikszosc nowëch słów 
je zapisónëch i tłómaczonëch) je to téż 
fejn zabawa. Nie felëje szpòrtu, a kòżdi 
dzélëk je krótëchny i dinamiczny.

„Kaszëbsczi dlô dozdrzeniałëch” mò-
żeta nalezc na karnôlu YouTube prowa-
dzonym przez KPZ (Kaszubi PL).

Red.

BËTOWSCZI PÒWIÔT. CHCEMË 
SPIEWAC, TAŃCOWAC...
Kaszëbsczé Karno Spiéwë i  Tuńca 
(KKSiT) Bytów rôczi chãtnëch do 
ùczbë spiéwaniô i  tańcowaniô. Nôleż-
nicë karna mdą prowadzëc warkòwnie 
w gminach Bëtowò, Bòrzëtëchóm, Par-
chòwò i Stëdnice. Na pòtrzébnotë taczi 
nôùczi KKSiT dostôł móbilny sprzãt 
nagłosniwający, jaczi bãdze służëc 
bëtowsczim mùzykóm téż pò zakùń-
czenim warkòwniów. 

Zajimniãca są zaplanowóné w Gmi-
nowi Bibliotece i  Òstrzódkù Kùlturë 
w Bòrzëtëchómiu (9 rujana ò 5 pò pôł-
nim), Bëtowsczim Centrum Kùlturë 
(16 rujana ò 5 pp), Wiesczim Dodo-
mie Kùlturë w  Gôłczewie (7 lëstopad-
nika ò 3 pp) i  Centrum Kùlturë i  Bi-
blioteczi Gminë Stëdnice w  Ùgòszczë  
(14 lëstopadnika ò 3 pp). Warkòwnie 
mają warac kòl trzech gòdzyn. Nô-
leżnicë karna z  chòreògrafką Joaną 
Jesmòntowicz bãdą ùczëlë spòdlecz-
nëch tuńcowëch kroków i kaszëbsczich 
spiéwów. Rôczimë dzecë i młodzëznã do 
18 lat. Ni ma dólny grańcë wiekù, ale do-
brze, żebë bëłë to dzecë, co chòdzą nômni 
do czwiôrti klasë spòdleczny szkòłë. Na 
zajimniãcach bãdą òbòwiązëwac strzód-
czi bezpiekù sparłãczoné z kòrónawiru-
sã. Lëczba môlów zanôlégô òd wiôlgòscë 
zalë. Decydëje pòsobica zgłoszeniów – 
gôdô Môrcën Gross, przédnik Stowôrë 
Nôleżników i  Drëchów Kaszëbsczégò 
Karna Spiéwë i Tuńca Bytów.

Chãtny mògą sã zgłosziwac w  òst- 
rzódkach kùlturë wëżi pòdónëch gmi-
nów. Je téż mòżlëwòta zgłoszeniô z pò- 
mòcą facebookòwégò profilu stowôrë 
abò mailowò: stowarzyszeniekzpitby-
tow@wp.pl. 

Warkòwnie sã ùdëtkòwioné przez 
Pòwiatowé Starostwò w Bëtowie i Gmi- 
nã Bëtowò.

Red. na spòdlim wiadła  
na www.kurierbytowski.com.pl. 

WEJROWÒ. NAGRIWAJĄ 
KASZËBÓW
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie- 
niznë i Mùzyczi we Wejrowie zjiscywô 
program „Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë”. 
Jegò célã je stwòrzenié archiwùm zbie-
rającégò relacje nôstarszégò pòkòleniô 
mieszkańców Kaszëb. 

Òdj. K. Rolbiecczi
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dżają spróbòwac sã w  Kaszëbsczim 
Triathlonie. Za pierszim razã nasze 
miónczi mielë më nad jezorã Dłudżim 
w Tëchómkù. A pózni ju tu, w Cémnie 
nad Kamieńcznym – gôdô Tómk Grëba 
(Kaszëbsczi Triathlón to jegò ùdba).

W tim rokù kòrónawirus i  tu nawë-
stwôrzôł. Miast w  pierszi weekend 
lëpińca, jak bëło zawdë, impreza òsta 
przesënionô na séwnik. Wedle sanitar-
nëch wskôzów wielënã miónkôrzów téż 
zmiészëlë. Nigdë nie chcelë jesmë miec 
wiãcy jak 120 lëdzy. Tą razã startową 
lëstã mùszelë më skùńczëc na mni jak 
sto – klarëjë Tómk Grëba.

12 séwnika wiodro bëło pëszné. 
Cepło, chòc nié praga, a  wiater nié za 
wiôldżi, temù wałë na wòdze do strzi-
maniô. Westrzód miónkôrzów wiãkszé 
karno twòrzëlë lëdze z  bëtowsczégò 
pòwiatu, pòmòrsczégò wòjewództwa, 
chòc nëch, co mielë dali, téż zjachała 
grëpa. Westrzód debiutantów na starce 
stanął bëtowsczi letkòatléta Mateùsz 
Hering. Całô trasa kajakã, na kòle 
i włôsnëch nogach bawiła mù 46,33 mi-
nutë. To béł nôlepszi czas. 3 min. dłëżi 
na miónkach béł Tómk Kòbùs, jistno 
z Bëtowa. Trzecy plac dobéł kòscérzôk 
Jack Rogòwsczi (51,49 min.) Bëto-
wianie ni mielë lëtoscë téż wëstrzód 
białków. Justina Nowòdwòrskô le ò 16 
sekùnd chudzy skùńczëła trasã jak ji 
drëszka Justina Bargańskô (58,22 min). 
Trzecy flach ùdosta Danuta Stoltman 
z  Chònic. W  Cémnie startowôł jem 
pierszi rôz. Nôlégô pòchwalëc òrganiza-
torów za bëlné przërëchtowanié. Jô szedł 
na maksa, bò nie bëło wiedzec, jaczi 
czas dô dobëcé – gôdôł Mateùsz Hering. 
Rôz dobiwô Justina [jidze ò Bargańską 
– dopisënk red.], rôz jô. Jem zdebło za-
skòkłô, bò w tëch miónkach pierszi flach 
dało mie bieganié, w jaczim wnet wied-
no òna je òd mie lepszô – rzekła Justina 
Nowòdwòrskô. 

Baro sã ceszã, że nimò nëch kòróna-
wirusowëch zôwadów ùdało sã nama 
zrëchtowac latosy Kaszëbsczi Triathlón 
w  Cémnie. Móm nôdzejã, że za rok 
wszëtkò wrócy jak przedtim i  zôs bã-
dzemë sã ceszëlë we wiãkszim karnie – 
gôdôł Tómk Grëba. 

Òrganizatorã imprezë béł Gminny 
Òstrzódk Kùlturë w Tëchómiu.

P.D.

MSCËSZEJCE. KÙZNIÔ 
PRZËBÔCZIWÔ ARTISTÃ

W  Mscëszejcach òstała ùroczësto 
òtemkłô Wieskô Kùzniô Pamiãcë na-
mienionô Czesławòwi Birrowi. Jak 
jesmë ju piselë w numrze 7–8/2020, ji 
célã je zbieranié wspòminków i ùtwór-
czich dokazów bëlnégò żłobiarza, 
chtëren ùmarł w 2019 rokù. Westrzód 
swòjich zadaniów Kùzniô wpisała 
m.jin. pòkôzk wspòminkòwégò filmù 
ò artisce. Taczi dokôz zrëchtowała fùn-
dacjô Aby Chciało się Chcieć. Aùtorką 
scenarnika i reżisérką filmù je Éwelina 
Karczewskô-Luhm, a  òdjimczi robił 
Pioter Zatóń. Wëstãpùją w  nim m.jin. 
drëszë Czesława Birra, chtërny wspòmi-
nają gò jakno człowieka i  artistã. Są 
w  tim karnie: Wanda Lew-Czedrow-
skô, ks. Róbert Kerbic, Tatiana Slowi, 
Czesłôw Bielicczi i Andrzéj Bigùs. Film 
kùńczi sã pòklôtkòwą animacją. Òstôł 
zrealizowóny dzãka ùdëtkòwieniu 
Gminë Sëlëczëno i Kartësczégò Pòwia-
tu. Òd 25 séwnika mòże gò òbzerac na 
karnôlu YouTube fùndacji Aby Chciało 
się Chcieć. 

Òkróm filmù w  òbrëmim Kùzni 
pòwstôł téż wëstôwk òdjimków Czesła-
wa Birra, wirtualnô karta jegò ùsôdz-
ków, a przed restaùracją U Rzeźbiarza 
òstôł pòstawiony artisticzny płot, jaczi 
malowelë rozmajiti lëdze zrzeszony 
z żłobiarzã.

Wieską Kùzniã Pamiãcë Czesława 
Birra zjiscywają przédno sztërë biał-
czi: Magdaléna Marchòlewskô, Éweli-
na Dułak, Grażina Brzeskô i  Éwelina 
Karczewskô-Luhm. Wespółrobi z nima 
wiele drëchów i lubòtników ùtwórstwa 
mscëszejsczégò artistë. 

Red.

PÒMÒRZÉ. WSPIARCÉ DLÔ 
ARTISTÓW
Marszôłk pòmòrsczégò wòjewódz-
twa rok w  rok wspiérô sztipendiama 
ùtwórców kùlturë. Latos, na skùtk pan-
demii i drãdżi stojiznë artistów, òstałë 
ògłoszoné jaż dwa kònkùrsë, w jaczich 
wespół bëło do ùdostaniô przez milión 
złotëch. 

W drëdżim kònkùrsu, jaczi òstôł roz- 
rzeszony w  séwnikù, wzãło ùdzél jaż 
524 lëdzy, chtërny skłôdelë wniosczi 
ze swòjima artisticznyma bédënkama.  
Òstałë wëbróné 142 projektë. Jak czëtó- 
më na starnie pòmòrsczégò samòrzą-
du, je to rekòrdowô wielëna sztipendi-
stów i  rekòrdowô sëma dëtków. Taczé 
pòdwëższenié pieniãdzy na sztipendia 
to òsobistô decyzjô marszôłka, a  rów-
noczasno òdpòwiédz na nadzwëkòwò 
bògati meritoriczno i  czekawi artisticz-
no bédënk, jaczi je widzec w sztipendio- 
wëch wnioskach – pòdczorchiwô direk- 
tór Departamentu Kùlturë Marszôł-
kòwsczégò Ùrzãdu Władisłôw Zawis- 
towsczi.

Je wiedzec, że w  karnie sztipendi-
stów są téż artiscë, jaczi chcą promòwac 
kaszëbską kùlturã. Wôrt tu wspòmnąc 
chòcle ò Włodzmierzu Òstoja-Lnisczim 
(„Anioł w kaszubskim drzeworycie lu-
dowym”), Jonaszu Rudnikù („Interne-
towe odzwierciedlenie skansenu Józefa 
Chełmowskiego”) abò Dawidze Jungù 
(„To je wiôldżé. Antologia poetów ka-
szubskich okresu międzywojennego”). 
Całownô lësta dobiwców sztipendio-
wégò kònkùrsu je na starnie samòrządu 
pòmòrsczégò wòjewództwa.

Aùtorzë dzejaniów zjiscywónëch 
w  òbrëmim latosëch kònkùrsów dlô 
ùtwórców kùlturë mdą rôczony do 
prezentowaniô swòjich dokazów na 
internetowi platfòrmie Pomorskie.eu, 
na jaczi są ju aùdiowizualné materiałë 
zrëchtowóné przez sztipendistów z  lat 
2017–2019.

Red.

WEJROWÒ, INTERNET. CHCEMË 
CZËTAC PÒ KASZËBSKÙ
Rôczimë do ùdzélu w  latosy edicji 
kònkùrsu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”. 
W ùszłoce ùczãstniczëło w nim wicy jak 
tësąc lëdzy, ale latos na skùtk pandemii 
bãdze òn wëzdrzôł jinaczi jak wiedno. 
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Wspòmnióné trzë institucje bãdą 
chcałë pòkazac ùdzél Kaszëbów we 
Warszawsczi Pòbitwie 1920 rokù i  ùt-
czëc jich pamiãc.

Nôwôżniészim wëdarzenim całégò 
projektu bãdze plenerowô historicznô 
rekònstrukcjô biôtków sprzed 100 lat. 
Wezną w ni ùdzél môlowi artiscë, a ca-
łosc òstónie nagrónô, żebë jak nôwicy 
zainteresowónëch mògło jã òbezdrzec. 
Pòwstónie téż wëstôwk malarsczich 
céchùnków pt. „Nasza, kaszubsko-po-
morska Niepodległa” i edukacjowò-hi-
storicznô jigra. 

Wszelejaczé infòrmacje ò realizacji 
projektu bãdą sã pòjôwiałë na starnie 
www.wck.org.pl. 

Red.

Przede wszëtczim nie òdbãdą sã elimi-
nacje w szkòłach, gminach i pòwiatach. 
Chãtny do ùdzélu mùszą przesłac do 
òrganizatora (Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi 
we Wejrowie) lopczi video z  nagróną 
kònkùrsową prezentacją. Lëstã lektur 
dlô wszëtczich wiekòwëch kategóriów 
przërëchtowała przédniczka Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka Danuta Pioch. Je 
òna wpisónô w regùlaminie kònkùrsu, 
jaczi nalézëta na starnie: https://www.
muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/
komunikaty/mester-belnego-czeta-
nio-po-raz-siodmy/. Są tam téż mòdła 
zgłoszeniowëch kôrtów. 

Ze wszëtczich nagraniów, jaczé tra-
fią do MKPPiM, kòmisjô òbsãdzëce-
lów wëbierze cziledzesąt nôlepszich 
i rôczi finalistów do Wejrowa. Tam – ju 
na żëwò – mdą szlë na miónczi ò titel 
nôlepi czëtającëch pò kaszëbskù. Nie je 
jesz znóny termin tegò wiôldżégò fina-
łu, bò zanôlégô to m.jin. òd ògrańcze-
niów zrzeszonëch z pandemią. 

Wszelejaczé pëtania sparłãczoné z la-
tosą edicją kònkùrsu „Méster Bëlnégò 
Czëtaniô” mòżeta czerowac do Darka 
Majkòwsczégò (nr tel. 609 763 757, ad-
res mailowy: dlpm@muzeum.wejhero-
wo.pl).

Red.

PÒMÒRZÉ. KASZËBI PROCËM 
BÒLSZEWIKÓM

Mùzeùm Pùcczi Zemi m. Floriana 
Cenôwë w Pùckù, Wejrowsczé Centrum 
Kùlturë i  Institut Nôrodny Pamiãcë do-
stałë dofinancowanié na projekt „Kaszëbë 
i  Pòmòrzé w  biôtce z  bòlszewikama”. 
Dëtczi pòchòdzą z  programù „Koalicje 
dla Niepodległej” – #wiktoria1920.

Òdj. dm

Òdj. WCK

Kiselewsczi J., Ziemia gromadzi prochy, wëd. 2, Warszawa 1990 [wëd. I: Pòznań 1938]. 

Pòd tim krëjamnym titlã tacy sã dokôz pòkazywający słowiańskòsc zemiów midzë 
Łabą a Wisłą, w tim téż òbéńdë Pòmòrzô. Są to relacje Józefa Kiselewsczégò z rézë pò 
wschòdnëch Niemcach w latach 1937 i 1938. Ò swòji ksążce aùtór tak pisze we wstãpie 
do ni: Jô chcôł napisac ò dzysdniowëch Niemcach, a pòwstôł dokôz ò sprawach Słowianiznë.

Profesór Labùda brôł ùdzél w pòwstanim ti prôcë, bãdącë ji historicznym kònsultan-
tã. Za tã pòmòc mógł òstac zabiti òbczas II swiatowi wòjnë, bò béł ùstëgòwóny przez 
Gestapo. ADÓM LUBÒCCZI

Labùda G., Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona, Pòznań 1949.

Dokôz ten tikô sã historii pierszégò zapisónégò w zdrzódłach wiôldżégò państwa 
stwòrzonégò przez Słowianów. Państwò Samòna (pòzwa òd miona jegò załóżcë) 
bëło na zemiach dzysdniowëch Czech, Aùstrii i Słowacczi. Profesór Labùda béł jed-
nym z pierszich Pòlôchów, chtërny na naùkòwi ôrt analizowelë jegò kawle. Mòno-
grafiô tegò państwa napisónô przez Labùdã òstała aktualnô do dzysdnia, czegò do-
kazã je zôsny ji wëdôwk w 2009 rokù.

Z profesorsczi pòlëcë  KSĄŻCZI ZE ZBIORÓW GERATA LABÙDË
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W  n a j i c h  s z kò ł a c hW  n a j i c h  s z kò ł a c h
Òbczas warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù, jaczé bëłë w séwnikù w Tëchómiu, jesmë sã pòtkelë z karnã 
szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka. Czëjącë ò pòtrzébnoce szerszégò pòkazëwaniô tegò, co sã dzeje òbczas ùcz-
bów, redakcjô „Pòmeranii” zabédowała wprowadzenié w najim pismionie cyklu „W najich szkòłach”. Bãdą tu 
pùblikòwóné krótczé wiadła òd szkólnëch abò ùczniów. Serdeczno rôczimë do pisaniô i przesélaniô swòjich 
tekstów na adres: red.pomerania@wp.pl.

Redakcjô

  Ò tim, jak më zaczãlë ùczbë kaszëbsczégò  
w jesénny czas pòszëdła  

Latos pierszé ùczbë szkòłowégò rokù wëzdrzałë czë-
sto jinaczi jak wiedno. Dzecë bëłë kąsk wëlãkłé bez 
ne wszëtczé rozpòrządzenia, nôkazë, zôkazë, larwë 
i dezynfekcjã. Ò latnëch feriach niewiele chcałë ga-
dac, nawetka jeżlë gdzes bëłë wëjachóné. Za to rôd 
òpòwiôdałë ò zwierzątkach. Jeden dostôł swòjégò 
wësnionégò tósza, drëdżémù kòtka ùrodzëła czile 
môłëch pùjków, a jesz jiny wzął mëszôka pòd òpiekã.

Tej më rëgnãlë szlachã Zaklãti stegnë Jerzégò 
Sampa i na zôczątk pòznelë bôjkã „Pies, kòt i mësz”. 
Wëzwëskùjącë pòmòce do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka 
zrëchtowóné bez Éwã Andrzéjewską i  Magdalénã 
Bùdã, ùczniowie zrobilë swòjã ksążeczkã, naùczëlë 
sã òpisënkù zwierzãtów, a téż zrobilë môłi téater, co 
jima dôł wiele zabawë i redoscë. 

Ana Wróbel,  
Spòdlecznô Szkòła w Kaszëbsczi Dãbnicë 

  Szkólny na facebookù

W  terôczasny szkòle, òsoblëwie „w  kòrónawiruso-
wëch czasach”, nôwiãcy dzeje sã w internece. Dlôte, 
pòd kùńc zélnika, pòwstało facebookòwé karno Szkól-
ny Kaszëbsczégò Jãzëka, gdze bez wëchòdzeniô z do-
domù mòżemë wëmieniwac sã ùdbama i  doswiôd- 
czeniama. Je nas ju bezmała 90 lëdzy, chtërny chcą, 
żebë ùczbë kaszëbsczégò bëłë czekawé i  przëcygałë 
wiãcy dzecy. Wanodżi, warkòwnie, rozmajité wëda-

rzenia, ùdbë na przërëchtowanié zajãców, kómpùtro-
wé inspiracje, mądré ksążczi i grë – szkólny pòmôga-
ją so, jak mògą. 

Rôczimë serdeczno wszëtczich zajimającëch sã 
kaszëbsczim naùczanim do najégò môla w internece 
– sygnie leno w  facebookòwą sznëkrownicã wpisac 
pòzwã tegò przedsewzãca i kliknąc: „dołącz”. 

Ana Swistun

Pòznôwanié òkòlégò i stolema

Latoségò rokù, përzinkã jinszégò jak wiedno, „do-
bri dzéń” më rzeklë „na żëwò” do najich szkólnëch 
– i  to sã nama baro widzało (barżi niżle òbzéranié 
jich w  kómpùtrze). Më zaczãlë òd pòznôwaniô naji 
òkòlëcë: Spòdleczny Szkòłë nr 3 w  Rédze (baro fejn 
òna wëzdrzi w Google Maps – taczim żôłtim krôsniąt-
kã mòżemë kòl ni pòchòdzëc i w òkna zazerac), Rédë 
– naszi môłi tatczëznë, i téż pòmòrsczégò wòjewódz-
twa. Tuwò pòmôgałë nama òzobòtë – malińczé robòtë 
jeżdżącé pò wëznaczonëch dargach. 

Czëtanié to wiedno wiôlgô przigòda. Më terô 
czëtómë ksążkã Marka Kòchańsczégò Selfie ze sto-
lemem. Herojã je tamò môłi stolem Stolko – òn żëje 
ze swòją rodzëzną w  krëjamnym Kaszëbsczim Lese. 
Niechtërny z nas są gwës, że taczé stwòrzenié widzelë 
w  naji Darzlëbsczi Pùszczë. Z  òbrôzków, chtërne 
më malëjemë, zrobimë môłi téater kamishibai (jak 
nôbarżi pò kaszëbskù). 
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W najich szkòłach

Żeglôcz Dar Młodzieży na rédze gdińsczégò portu. 
Òdj. S. LewandowscziW OBIEKTYW

IE
POMERANII

A na warkòwniach më òstelë artistama – bëło ma-
lowanié na szkle kaszëbsczich wësziwków. W Rédze 
më jesmë rôd, że są taczé kaszëbsczé zajãca. 

Ùczniowie kaszëbsczégò jãzëka 
 w Spòdleczny Szkòle nr 3 w Rédze

Blog, malënczi i przigòdë Werónczi

Wiedno wôrt sã pòtkac z lëdzama, jaczé chãtno sã dze-
lą swòją pasją a naùczą czegòs nowégò. Ùczniowie ze 
spòdleczny szkòłë w Lëpińcach mielë taką leżnosc òb-
czas zéńdzeniô z aùtorką ksążk dlô dzecy i malënków 
Aleksandrą Majkòwską i ji córką Aszą. Dowiedzelë sã, 
jak zrëchtowac bloga pò kaszëbskù. Do tegò mòglë 
stwòrzëc aùtorsczé malënczi na taszach. Doznelë sã 
téż, co sã przëdarzëło Werónce w nônowszi czãscë ji 
przigòdów pt. Werónka chce zwierzątkò. To bëła ro-
bòcô sobòta, równak wszëtczim sã baro widzało!

Ana Glëszczińskô

Zôczątk szkòłowégò rokù w Łubnie

Nowi szkòłowi rok mdze wëzdrzôł kąsk jinaczi jak 
wiedno, równak mómë nôdzejã, że nie mdze gòrszi, 
doch ùczbë kaszëbsczégò nigdë sã nie przikrzą, a ùd-
bów nama w Łubnie nie felëje. 

W séwnikù, nimò pandemii kòrónawirusa, pòtkelë 
më sã w  swòjich klasach z  wiôldżim ùsmiéwkã na 

gãbie – kùreszce mòżemë zacząc przigòdã z  kaszë-
bizną!  

Na zôczątkù dzecë so przëbôczëłë „Nótë na dzys-
dniową chërã” (aùt. Rómk Drzéżdżón). Je widzec, 
że nôlepszą receptą na zdrowié są prawie spiéw 
i  ùsmiéwk, a  do te jesz miód, czosnik, cepłô wòda 
i mëdło – tak wëszło nama z nót przërëchtowónëch 
na czas pòszëdła.

Wiodro w séwnikù bëło dlô naji łaskawé, tej ùcz-
bë kaszëbsczégò czãsto òdbiwałë sã bùten. Béł tedë 
czas na grë i zabawë, na przemiar na wëzgódczi i ka-
lambùrë. Czedë ju më w kùńcu przëszlë do klasë, tej 
mòglë më wëzwëskac, na kómpùtrowëch zajmach 
z kaszëbsczégò, naje infòrmaticzné ùmiejãtnoscë do-
bëté w czasu zdalny robòtë doma. Na pòstãpné ùczbë 
më sã ju rëchtëjemë do lasu, żdómë leno z  niecer-
plëwòtą na grzëbë i  farwné lëstë na drzewach – na 
gwës nie mdzemë tedë sedzec w łôwkach.

Żëczimë wszëtczim szkòłownikóm i  szkólnym, 
cobë nama dzesãc pòstãpnëch miesąców przëniosło 
wiele redoscë z nôùczi kaszëbsczi mòwë.

Do ùzdrzeniô gdzes òbczas kaszëbsczich wano-
gów... abò mòże chùdzy – w internece.

Pòzdrówczi òd szkòłowników  
ze Spòdleczny Szkòłë w Łubnie
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Sëchim pãkã ùszłé

skòwëch òrkestrów. Czedë pierzesz – skòwëch òrkestrów. Czedë pierzesz – 
dobrze wlôżają rapë. Mòże so przë tim dobrze wlôżają rapë. Mòże so przë tim 
pòrapòwac: pòrapòwac: Pierzã, pierzã stréfle mòje, Pierzã, pierzã stréfle mòje, 
co mie długò wiérné bëłë. co mie długò wiérné bëłë. Abò:Abò: Joł, kò- Joł, kò-
szulkã z czôrnym grifã pòzapierzã na szulkã z czôrnym grifã pòzapierzã na 
antifã! antifã! Czasã przińdze prac rãczno. Co Czasã przińdze prac rãczno. Co 
tej przë, dôjmë na to, sznëpelnikù, lecy? tej przë, dôjmë na to, sznëpelnikù, lecy? 
Parchatô tobaczka, co jã Ksawér mielë. Parchatô tobaczka, co jã Ksawér mielë. 
A czej chto zażëje – sã napierze wiele… A czej chto zażëje – sã napierze wiele… 
Czej jes krótkò nôtërë, w ògródkù, przë Czej jes krótkò nôtërë, w ògródkù, przë 
płocym – nôprôwdzëwszô mdze mùzy-płocym – nôprôwdzëwszô mdze mùzy-
ka lëdowô, takô krótkò zemi. Wëriwôsz ka lëdowô, takô krótkò zemi. Wëriwôsz 
bëlëcã – nócysz stôré, kaszëbsczé:bëlëcã – nócysz stôré, kaszëbsczé:  
Hej, bëstrô wòda! Bëstrô wòdzyczka! Hej, bëstrô wòda! Bëstrô wòdzyczka! 
Wnet móm wëpłoté òszôc z pół métra! Wnet móm wëpłoté òszôc z pół métra! 

Do hakòwaniô wrëków pasëje: Do hakòwaniô wrëków pasëje: w mùrowónym w mùrowónym 
tim sklepie tańcowało rojbrów trzech! Kôzelë so tim sklepie tańcowało rojbrów trzech! Kôzelë so 
w sklónkã lôc a tej w régã kòżdi wlôzł! w sklónkã lôc a tej w régã kòżdi wlôzł! Na draszo-Na draszo-
wanié je namienionô, za Jantarką:wanié je namienionô, za Jantarką: leno mie pòpros  leno mie pòpros 
do draszbë… jô ò nick wicy nie proszã… Sëpnij mie do draszbë… jô ò nick wicy nie proszã… Sëpnij mie 
jãczmieniã, ówsã – niechle rozzwòni sã kłos… jãczmieniã, ówsã – niechle rozzwòni sã kłos… Ale Ale 
chto dzysô draszëje…? Wszëtkò je robiwóné kóm-chto dzysô draszëje…? Wszëtkò je robiwóné kóm-
bajnama. Na taczim gromie sedzącë, mòże smiało bajnama. Na taczim gromie sedzącë, mòże smiało 
riknąc:riknąc: jadã, jadã we dwa kònie! Nicht mie zarô  jadã, jadã we dwa kònie! Nicht mie zarô 
nie przegòni! nie przegòni! Pò pôłenkù je nót sã zdrzémnąc i tu: Pò pôłenkù je nót sã zdrzémnąc i tu: 
Bach i bach! – we wërë na jedno òkò. Tedë jaką Bach i bach! – we wërë na jedno òkò. Tedë jaką 
ksążkã trzeba przeczëtac. Za ùchã wôrt je so Szo-ksążkã trzeba przeczëtac. Za ùchã wôrt je so Szo-
pena pùscëc, co jak je wiedzec – ze Szopów kòl pena pùscëc, co jak je wiedzec – ze Szopów kòl 
Bãdargòwa pòchòdzył. Dlô kòta czë jinégò tószka Bãdargòwa pòchòdzył. Dlô kòta czë jinégò tószka 
narëchtowac zjestkù. Zwierzãta są przëstojnikama narëchtowac zjestkù. Zwierzãta są przëstojnikama 
Vivaldégò. „Sztërzech cządów rokù” mògą słëchac Vivaldégò. „Sztërzech cządów rokù” mògą słëchac 
rok wkół. Kùrzëska sã lepi niesą do Beatelsów. rok wkół. Kùrzëska sã lepi niesą do Beatelsów. 
Przë Sewerinie Krajewsczim òwcóm gãscy rosce Przë Sewerinie Krajewsczim òwcóm gãscy rosce 
wełna. Prosãta przebiérają na wôdze do taktów wełna. Prosãta przebiérają na wôdze do taktów 
rusczi mùzyczi, w całoscë Czajkòwsczégò. Jegò rusczi mùzyczi, w całoscë Czajkòwsczégò. Jegò 
„Kôłpòwé jezoro” je òbrzészkòwé do nawòdny „Kôłpòwé jezoro” je òbrzészkòwé do nawòdny 
ùczbë môłëch kaczk a gąsãtów. Do rozeblôkaniô ùczbë môłëch kaczk a gąsãtów. Do rozeblôkaniô 
ni ma jak jaczi Penderecczi: jedną nogą w spikù, ni ma jak jaczi Penderecczi: jedną nogą w spikù, 
drëgą jesz w bùksówce. I pòmału przëchôdô kòli-drëgą jesz w bùksówce. I pòmału przëchôdô kòli-
biónka Jana Brahmsa: biónka Jana Brahmsa: gùten Abend, gùt` Nacht. gùten Abend, gùt` Nacht. 
Wëpił piwa chòc dracht. To bë wlazło wicy, leno Wëpił piwa chòc dracht. To bë wlazło wicy, leno 
ùrwôł sã cyc…ùrwôł sã cyc… I ju jesmë ùsniony. W snicach Pa- I ju jesmë ùsniony. W snicach Pa-
varotti spiéwie z tobą na dwa gło-varotti spiéwie z tobą na dwa gło-
së „Kaszëbsczé jezora”, a Starszi së „Kaszëbsczé jezora”, a Starszi 
Panowie: Panowie: Kò spiéwa je bëlnô na Kò spiéwa je bëlnô na 
wszëtkò…wszëtkò…

Spiéwa je bëlnô na Spiéwa je bëlnô na 
wszëtkò. Tak dokôzy-wszëtkò. Tak dokôzy-
welë chòcle Starszi welë chòcle Starszi 
Chłopi Dwaji. A jidze to Chłopi Dwaji. A jidze to 

przeńc całi dzéń spiéwno? Wierã jo. przeńc całi dzéń spiéwno? Wierã jo. 
Kaszëbsczé starczi całi bòżi dzéń cos Kaszëbsczé starczi całi bòżi dzéń cos 
nócą. Bòdôj pòbòżné piesnie. Żimkò nócą. Bòdôj pòbòżné piesnie. Żimkò 
bò so wëòbrazëc, że mùrmòcą jaką bò so wëòbrazëc, że mùrmòcą jaką 
„Waka, waka” czë jiną szakirã… „Waka, waka” czë jiną szakirã… 

Renëchno zaczinô sã òd „Czej rené Renëchno zaczinô sã òd „Czej rené 
wstôjają rzozë”. Mòże sobie dopaso-wstôjają rzozë”. Mòże sobie dopaso-
wac sztrófkã pòd to, co tegò dnia je wac sztrófkã pòd to, co tegò dnia je 
do robieniô. Chcemë wząc: „Czej rené do robieniô. Chcemë wząc: „Czej rené 
wstôjają rzozë, pùdã wëdojëc dwie wstôjają rzozë, pùdã wëdojëc dwie 
kòzë”. Rzeczeta: kò të bluznisz! Cëż kòzë”. Rzeczeta: kò të bluznisz! Cëż 
to je za szpetnô mòwa!? A jô rzekã, że w dobri to je za szpetnô mòwa!? A jô rzekã, że w dobri 
sprawie takô przejinaka służi. Gòrzi, dzél gòrzi sprawie takô przejinaka służi. Gòrzi, dzél gòrzi 
je, czedë chto falszëje a bòżą piesniã nócy. To je, czedë chto falszëje a bòżą piesniã nócy. To 
je grzészëskò nôcãżészé! Kòl frisztëkù ni ma co je grzészëskò nôcãżészé! Kòl frisztëkù ni ma co 
za wiele spiewac, bò sã człowiek letkò ùdławic za wiele spiewac, bò sã człowiek letkò ùdławic 
mòże. Chùtczi, przë òblôkanim, mòże sobie czile mòże. Chùtczi, przë òblôkanim, mòże sobie czile 
frantówków przëbôczëc. Przë wkłôdanim spód-frantówków przëbôczëc. Przë wkłôdanim spód-
nëch bùksów niechle lecy jakô piesniô ò zëmie nëch bùksów niechle lecy jakô piesniô ò zëmie 
a ò jaczim môlińczim warbelkù czë jiny gapie. Ga a ò jaczim môlińczim warbelkù czë jiny gapie. Ga 
próbùjemë ùtrafic szpérą w nogówkã – nôlepi je próbùjemë ùtrafic szpérą w nogówkã – nôlepi je 
gwizdac. To samò, czej sã z bùksama jidze do wë-gwizdac. To samò, czej sã z bùksama jidze do wë-
chódka. Pòdobno tej je lżi. Przë zapinanim kną-chódka. Pòdobno tej je lżi. Przë zapinanim kną-
pów wôrt je co żëwégò pòdac, jaką cza-czã, bò tej pów wôrt je co żëwégò pòdac, jaką cza-czã, bò tej 
lepi przecësnąc gùzë bez dzurczi. Do pòdwijaniô lepi przecësnąc gùzë bez dzurczi. Do pòdwijaniô 
rãkôwów trzeba wząc jaką socrealisticzną spiéwã rãkôwów trzeba wząc jaką socrealisticzną spiéwã 
robòtë, jak robòtë, jak Bùdëjemë nową chëcz, jesz le jednã Bùdëjemë nową chëcz, jesz le jednã 
nową chëcz... nową chëcz... Walce pasëją prze zamiôtanim. Leno Walce pasëją prze zamiôtanim. Leno 
klasyczną miotłą, bò òdpichòwnikã (òdkùrzôczã) klasyczną miotłą, bò òdpichòwnikã (òdkùrzôczã) 
to za wiôldżi trzôsk dôwô i tej nawetkã hewime-to za wiôldżi trzôsk dôwô i tej nawetkã hewime-
talu mòże słëchac. Przë ùprôwianim aùtoła letkò talu mòże słëchac. Przë ùprôwianim aùtoła letkò 
sã kluczama krãcy przë mùzyce latino. Do robòtë sã kluczama krãcy przë mùzyce latino. Do robòtë 
w pòlu bëlny je Wagnér. Czedë sã trëkrã, jak jaką w pòlu bëlny je Wagnér. Czedë sã trëkrã, jak jaką 
Walkirią sadzy, czëjesz, jakbë całi swiat krãcył sã Walkirią sadzy, czëjesz, jakbë całi swiat krãcył sã 
wkół cebie. Mòzarta bierz do rãczny robòtë. Kòż-wkół cebie. Mòzarta bierz do rãczny robòtë. Kòż-
dô nótka je tam pasownô i taczé téż mdze twòje dô nótka je tam pasownô i taczé téż mdze twòje 
dzejanié. A Bach? Cëż Bach? Bach to czej sã spùr-dzejanié. A Bach? Cëż Bach? Bach to czej sã spùr-
gniesz a walniesz… Szpôs leno, szpôs… Bachòwô gniesz a walniesz… Szpôs leno, szpôs… Bachòwô 
kantata je nôpasowniészim wstãpã do leżeniô. kantata je nôpasowniészim wstãpã do leżeniô. 
Nick tak nie ùspòkòjiwô a dobrëch mëslów nie Nick tak nie ùspòkòjiwô a dobrëch mëslów nie 
nanëkiwô… Przë òmiwanim statków przëdôwô nanëkiwô… Przë òmiwanim statków przëdôwô 
sã diskò. Talerze przë Blizë a sklónczi nôlepi przë sã diskò. Talerze przë Blizë a sklónczi nôlepi przë 
jaczim Wikeńdze. Do platowaniô fejn sã słëchô jaczim Wikeńdze. Do platowaniô fejn sã słëchô 
marszów w wëkònanim amerikańsczich wòj-marszów w wëkònanim amerikańsczich wòj-

FELIETÓN

Spiéwa je bëlnô na wszëtkò

TóMk FóPka

Mòzarta bierz do 
rãczny robòtë. 

Kòżdô nótka je tam 
pasownô i taczé 
téż mdze twòje 

dzejanié.



– Ani mùk, mùk, kò më dzecóm gô-– Ani mùk, mùk, kò më dzecóm gô-
dalë, że dopiérkù pò zdënkù... Alana, Të dalë, że dopiérkù pò zdënkù... Alana, Të 
gwës cos môsz przeskùrzoné. Za czim gwës cos môsz przeskùrzoné. Za czim 
të sã tegò anielsczégò ùczisz? – terô jô të sã tegò anielsczégò ùczisz? – terô jô 
mia ju strach. mia ju strach. 

– Dzecë doch ju z nama dôwno – Dzecë doch ju z nama dôwno 
nie mieszkają, dlôcz móm bëc cëchò?! nie mieszkają, dlôcz móm bëc cëchò?! 
A jeżlë jidze ò anielsczi, të doch wied-A jeżlë jidze ò anielsczi, të doch wied-
no gôda, że to je wôrt pòznawac cëzé no gôda, że to je wôrt pòznawac cëzé 
jãzëczi, cëzé kraje, wëjachac gdze dali jãzëczi, cëzé kraje, wëjachac gdze dali 
niżlë sztëk za Prokòwsczé Chróstë... niżlë sztëk za Prokòwsczé Chróstë... 
Jô so pòmëslôł, że jak të rozmiejesz Jô so pòmëslôł, że jak të rozmiejesz 
pò francëskù, a jô sã naùczã anielsczé-pò francëskù, a jô sã naùczã anielsczé-
gò, to mdzemë mòglë jachac do tegò gò, to mdzemë mòglë jachac do tegò 
drëdżégò Pëlckòwa. Za Wiôlgą Wòdą drëdżégò Pëlckòwa. Za Wiôlgą Wòdą 
– tak rozstrojonégò, rozesnionégò, roz- – tak rozstrojonégò, rozesnionégò, roz- 
rojitwòwónégò jô gò bòdôj òd trzë-rojitwòwónégò jô gò bòdôj òd trzë-
dzescë lat, òd tegò tam sztrądu, nie dzescë lat, òd tegò tam sztrądu, nie 
widza. widza. 

– Në, leno czemù prawie terô të na to – Në, leno czemù prawie terô të na to 
przëszedł – jô sã gò spita niespòkójno.przëszedł – jô sã gò spita niespòkójno.

– Widzysz, Lénkò, jô niechc bëc mi-– Widzysz, Lénkò, jô niechc bëc mi-
nystrã – chłopiskò bôczno wezdrzało nystrã – chłopiskò bôczno wezdrzało 

na òkno òd pòréńczny stronë. na òkno òd pòréńczny stronë. 
– A dlôcz të bë nim miôł bëc? – terô jô ju nick – A dlôcz të bë nim miôł bëc? – terô jô ju nick 

nie rozmiała. Reno òn przecã béł czësto zdrów. nie rozmiała. Reno òn przecã béł czësto zdrów. 
Ale je wiedzec, że z taczim mùszi pòmalinkù Ale je wiedzec, że z taczim mùszi pòmalinkù 
i spòkójno.i spòkójno.

– Të nick nie wiész? Kò szukają za nowim mi-– Të nick nie wiész? Kò szukają za nowim mi-
nystrã òd pòcztë i, słëchôj!, terô bãdą wëbierac nystrã òd pòcztë i, słëchôj!, terô bãdą wëbierac 
leno z tëch, co sã nôlepi na tim znają, a jô doch leno z tëch, co sã nôlepi na tim znają, a jô doch 
i jem brifka, i òd lat latecznëch pòcztowé kast-i jem brifka, i òd lat latecznëch pòcztowé kast-
czi robiã! Tedë mùszimë flot jic (a barżi jachac) czi robiã! Tedë mùszimë flot jic (a barżi jachac) 
szlachã tëch Twòjich krewniôków z Gòchów. szlachã tëch Twòjich krewniôków z Gòchów. 

– A béł tam na pszãtrze téż mój diplom – A béł tam na pszãtrze téż mój diplom 
z Alliance Française, gdze stoji z Alliance Française, gdze stoji 
napisóné, że mògã ùczëc fran-napisóné, że mògã ùczëc fran-
cësczégò wszãdze, leno nié we cësczégò wszãdze, leno nié we 
Francësczi?Francësczi?

W naji nijak niezata-W naji nijak niezata-
cony chëczë w samim cony chëczë w samim 
westrzódkù Pëlckòwa westrzódkù Pëlckòwa 
bëło wczora wieczór bëło wczora wieczór 

baro, baro głosno. Nié żebë wiele baro, baro głosno. Nié żebë wiele 
lëdzy bëło przëszłëch, nié, nié, më lëdzy bëło przëszłëch, nié, nié, më 
sã doch znajemë na tëch kòruno-sã doch znajemë na tëch kòruno-
wónëch reglach, ale zdrzélnik rëczôł wónëch reglach, ale zdrzélnik rëczôł 
jak mùczka na wédze òb zëmã. jak mùczka na wédze òb zëmã. 
W jaczims cëzym jãzëkù. Co je?! – W jaczims cëzym jãzëkù. Co je?! – 
zadzëwòwónô jô wlazła do wiôldżi zadzëwòwónô jô wlazła do wiôldżi 
jizbë. jizbë. 

– Hałdjudu?! – zawrzeszczôł do – Hałdjudu?! – zawrzeszczôł do 
mie mój z wiôlgą klóską w gãbie. mie mój z wiôlgą klóską w gãbie. 

– Bëlno. A ù Ce jak? – òdpòwie-– Bëlno. A ù Ce jak? – òdpòwie-
dza jem aùtomaticzno i sã za głowã dza jem aùtomaticzno i sã za głowã 
schwôca. Maricznóm! kò mój chłop schwôca. Maricznóm! kò mój chłop 
sã w kùńcu zaczął ùczëc anielsczé-sã w kùńcu zaczął ùczëc anielsczé-
gò. – Gdze të môsz nalazłé te diwidi gò. – Gdze të môsz nalazłé te diwidi 
z ùczbama, doch ju sédmë lat jô za z ùczbama, doch ju sédmë lat jô za 
nima szuka. nima szuka. 

– Na pszãtrze, w starkòwi jizbie, to – Na pszãtrze, w starkòwi jizbie, to 
je w tëch zachach pò Twòjich ópach – je w tëch zachach pò Twòjich ópach – 
chùtuszkò òdrzekł.chùtuszkò òdrzekł.

– A za czim Të tam sznëkrowôł?– A za czim Të tam sznëkrowôł?
– Za wełnianyma żokama, bò mie w nodżi – Za wełnianyma żokama, bò mie w nodżi 

bëło dëcht zëmno – wëjikôł nerwés, jakbë cos bëło dëcht zëmno – wëjikôł nerwés, jakbë cos 
przeskùrził.przeskùrził.

– Szczescé, że jes nalôzł, pò prôwdze w szu-– Szczescé, że jes nalôzł, pò prôwdze w szu-
flôdach më ni mómë ju wnet nick czëstégò... flôdach më ni mómë ju wnet nick czëstégò... 
Czedë mô przëjachac ten móntéra do pralczi? Czedë mô przëjachac ten móntéra do pralczi? 
Kò më ju żdómë na niegò rusczi rok! Ni ma sã Kò më ju żdómë na niegò rusczi rok! Ni ma sã 
w co òblakac, zdrzë, jaką jakã jô mùsza dzys w co òblakac, zdrzë, jaką jakã jô mùsza dzys 
òbùc do robòtë? – wskôza jem na różewą jacz-òbùc do robòtë? – wskôza jem na różewą jacz-
kã z mòtilkama i kòniczkama, w jaką jô sã reno kã z mòtilkama i kòniczkama, w jaką jô sã reno 
ledwò wcësnã.ledwò wcësnã.

– Të w tim czedës chòdza? Ach jo! Jô to pa-– Të w tim czedës chòdza? Ach jo! Jô to pa-
miãtóm jak dzys: fùchtny piôsk, dzëwi spiéw, miãtóm jak dzys: fùchtny piôsk, dzëwi spiéw, 
dzëczi strąd westrzód drzéw... – chłopiskù jaż dzëczi strąd westrzód drzéw... – chłopiskù jaż 
sã òczë zasklëniłë.sã òczë zasklëniłë.

Z bùtna a z bëna 
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Rózewô jaczka

A jeżlë jidze  
ò anielsczi, të 
doch wiedno 
gôda, że to je 

wôrt pòznawac 
cëzé jãzëczi, 
cëzé kraje, 

wëjachac gdze 
dali niżlë sztëk 
za Prokòwsczé 

Chróstë... 

Kòle mòji, zatacony na zberkù Pëlckòwa chëczë, stoji chëcz, za nią jesz jedna chëcz, tej trzecô a czwiôrtô Kòle mòji, zatacony na zberkù Pëlckòwa chëczë, stoji chëcz, za nią jesz jedna chëcz, tej trzecô a czwiôrtô 
i piątô. A za nyma chëczama stoji chëcz, w chtërny mieszkô Léna òd Topórków. Je to białka pësznô – czësti i piątô. A za nyma chëczama stoji chëcz, w chtërny mieszkô Léna òd Topórków. Je to białka pësznô – czësti 
nôtërny ùrodë, a mądrô, bò w ksążkach, cządnikach a internece òczëtónô. Lénka je w sztãdze zajic plac  nôtërny ùrodë, a mądrô, bò w ksążkach, cządnikach a internece òczëtónô. Lénka je w sztãdze zajic plac  
ë najégò lesnégò, co ptôchë a jinszą zwierzënã rechùje, ë brifczi, co òd dodomù do dodomù z lëstama chôdô. ë najégò lesnégò, co ptôchë a jinszą zwierzënã rechùje, ë brifczi, co òd dodomù do dodomù z lëstama chôdô. 
Na lëteracczim gónie Lénka téż so dôwô radã, temù téż z redoscą w nym miesącu ji mój plac òddôwajã. Na lëteracczim gónie Lénka téż so dôwô radã, temù téż z redoscą w nym miesącu ji mój plac òddôwajã. 
Kùliż mòże w jednym môlu sedzec – krziż a slôdk le bòlą. Tak tej dzysô przed Wama Léna òd Topórków:Kùliż mòże w jednym môlu sedzec – krziż a slôdk le bòlą. Tak tej dzysô przed Wama Léna òd Topórków:
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Zrealizowano dzięki dotacji 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

Teksty i nagranie słuchowiska znajdują się również na  www.akademiabajkikaszubskiej.pl

Partnerzy i patroni medialni:
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Wykonawcy:
Narratór – Paweł Ruszkowski
Lëdze:
 Mariolka – Anielka Makurat
 Mëma – Bożena Ugowska
 Tatk – Ryszard Sylka
Krôsniãta:
 Jurk – Michał Bronk
 Jófk – Sławomir Bronk
 Król Warcësłôw – Zbigniew Jankowski
 Dobrzësława Mądrô – Magdalena Kropidłowska
 Zdrósłôw – Piotr Lessnau
 Wachtôrz – Robert Groth
Stolemë:
 Alolilu – Ryszard Lorek
 Jakcet – Tomasz Fopke
 Jojo – Jaromir Szroeder

Scenariusz słuchowiska: Roman Drzeżdżon
Ilustracja dźwiękowa: Paweł Ruszkowski
Reżyseria i mastering: Jacek Puchalski
Realizacja nagrań słuchowiska: Jacek Puchalski
Nagrania słuchowiska dokonano w Studiu Nagrań Radia Gdańsk
Opracowanie graczne: 5 X MEDIA 
Ilustracje: Joanna Grudnik 
Koordynacja projektu: Anna Dunst, Lucyna Radzimińska

  Piosenka: 
„Baju, baju bôjka”

Tekst: Roman Drzeżdżon
Muzyka: Weronika Korthals
Aranżacja, instrumenty: Mirosław Hałenda
Śpiew: Zosia Tartas, Weronika Korthals, Łukasz Tartas
Nagranie: North Studio w Swarzewie
Mix: Tadeusz Korthals

Realizatorzy: 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Egzemplarz bezpłatny. 

Gdańsk 2020. 

Niniejsza płyta powstała w ramach dziesiątej edycji kampanii „Kaszubskie bajania”. W tym roku 
oddajemy w ręce słuchaczy niesamowite przygody Mariolki, tytułowej bohaterki powieści dla dzieci 
autorstwa Romana Drzeżdżona. Mamy nadzieję, że wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie płyta 
zachęci do sięgnięcia po bardziej tradycyjne formy zapisu literatury. Życzymy każdemu wspaniałych 
doznań w magicznym świecie smoków, stolemów, czarodziei, czarodziejek oraz kraśniąt.

„Kaszubskie Bajania” to kampania społeczna realizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz 
Radio Gdańsk. Powstała ona z myślą o dzieciach, aby już od najmłodszych lat zapoznawały się 
z dziedzictwem kulturowym Kaszub i czytały po kaszubsku. Wykorzystując bogactwo bajek, baśni, 
opowiadań kaszubskich w rozpowszechnianiu języka i kultury Kaszub, wydaliśmy audiobooki (już 
dziewięć części) z bajkami, opowiadaniami czytanymi w języku kaszubskim. Do współpracy przy realizacji 
nagrań bajek zaprosiliśmy znanych kaszubskich artystów, twórców, naukowców oraz przedstawicieli 
mediów, władz lokalnych, oświaty i kościoła, m. in. Danutę Stenkę, Macieja Miecznikowskiego, Rudiego 
Schubertha, prof. Jerzego Tredera, prof. Józefa Borzyszkowskiego, ks. Mariana Miotka, Krzystofa Skibę, 
Angelikę Cichocką, Tomasza Fopke, Julię Pietruchę, prof. Jerzego Sampa, Bernarda Szyca. W ramach 
kampanii „Kaszubskie Bajania” odbywają się spotkania z dziećmi, podczas których lektorzy czytają 
dzieciom bajki, a także opowiadają o pięknych zwyczajach i obrzędach kaszubskich. Najważniejszym 
wydarzeniem kampanii społecznej „Kaszubskie Bajania” jest organizowany – specjalnie dla najmłodszych 
i ich najbliższych – Bajkowy Festyn Rodzinny z grami, zabawami, konkursami i występami zespołów 
dziecięcych.

Powodzenie i realizacja kampanii „Kaszubskie Bajania” jest możliwa dzięki środkom zebranym przez 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z tytułu 1% podatku dochodowego.
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Zrealizowano dzięki dotacji 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

Teksty i nagranie słuchowiska znajdują się również na  www.akademiabajkikaszubskiej.pl

Partnerzy i patroni medialni:

część 10część 10

Wykonawcy:
Narratór – Paweł Ruszkowski
Lëdze:
 Mariolka – Anielka Makurat
 Mëma – Bożena Ugowska
 Tatk – Ryszard Sylka
Krôsniãta:
 Jurk – Michał Bronk
 Jófk – Sławomir Bronk
 Król Warcësłôw – Zbigniew Jankowski
 Dobrzësława Mądrô – Magdalena Kropidłowska
 Zdrósłôw – Piotr Lessnau
 Wachtôrz – Robert Groth
Stolemë:
 Alolilu – Ryszard Lorek
 Jakcet – Tomasz Fopke
 Jojo – Jaromir Szroeder

Scenariusz słuchowiska: Roman Drzeżdżon
Ilustracja dźwiękowa: Paweł Ruszkowski
Reżyseria i mastering: Jacek Puchalski
Realizacja nagrań słuchowiska: Jacek Puchalski
Nagrania słuchowiska dokonano w Studiu Nagrań Radia Gdańsk
Opracowanie graczne: 5 X MEDIA 
Ilustracje: Joanna Grudnik 
Koordynacja projektu: Anna Dunst, Lucyna Radzimińska

  Piosenka: 
„Baju, baju bôjka”

Tekst: Roman Drzeżdżon
Muzyka: Weronika Korthals
Aranżacja, instrumenty: Mirosław Hałenda
Śpiew: Zosia Tartas, Weronika Korthals, Łukasz Tartas
Nagranie: North Studio w Swarzewie
Mix: Tadeusz Korthals

Realizatorzy: 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Egzemplarz bezpłatny. 

Gdańsk 2020. 

Niniejsza płyta powstała w ramach dziesiątej edycji kampanii „Kaszubskie bajania”. W tym roku 
oddajemy w ręce słuchaczy niesamowite przygody Mariolki, tytułowej bohaterki powieści dla dzieci 
autorstwa Romana Drzeżdżona. Mamy nadzieję, że wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie płyta 
zachęci do sięgnięcia po bardziej tradycyjne formy zapisu literatury. Życzymy każdemu wspaniałych 
doznań w magicznym świecie smoków, stolemów, czarodziei, czarodziejek oraz kraśniąt.

„Kaszubskie Bajania” to kampania społeczna realizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz 
Radio Gdańsk. Powstała ona z myślą o dzieciach, aby już od najmłodszych lat zapoznawały się 
z dziedzictwem kulturowym Kaszub i czytały po kaszubsku. Wykorzystując bogactwo bajek, baśni, 
opowiadań kaszubskich w rozpowszechnianiu języka i kultury Kaszub, wydaliśmy audiobooki (już 
dziewięć części) z bajkami, opowiadaniami czytanymi w języku kaszubskim. Do współpracy przy realizacji 
nagrań bajek zaprosiliśmy znanych kaszubskich artystów, twórców, naukowców oraz przedstawicieli 
mediów, władz lokalnych, oświaty i kościoła, m. in. Danutę Stenkę, Macieja Miecznikowskiego, Rudiego 
Schubertha, prof. Jerzego Tredera, prof. Józefa Borzyszkowskiego, ks. Mariana Miotka, Krzystofa Skibę, 
Angelikę Cichocką, Tomasza Fopke, Julię Pietruchę, prof. Jerzego Sampa, Bernarda Szyca. W ramach 
kampanii „Kaszubskie Bajania” odbywają się spotkania z dziećmi, podczas których lektorzy czytają 
dzieciom bajki, a także opowiadają o pięknych zwyczajach i obrzędach kaszubskich. Najważniejszym 
wydarzeniem kampanii społecznej „Kaszubskie Bajania” jest organizowany – specjalnie dla najmłodszych 
i ich najbliższych – Bajkowy Festyn Rodzinny z grami, zabawami, konkursami i występami zespołów 
dziecięcych.

Powodzenie i realizacja kampanii „Kaszubskie Bajania” jest możliwa dzięki środkom zebranym przez 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z tytułu 1% podatku dochodowego.
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Zrealizowano dzięki dotacji 
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Teksty i nagranie słuchowiska znajdują się również na  www.akademiabajkikaszubskiej.pl

Partnerzy i patroni medialni:
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Wykonawcy:
Narratór – Paweł Ruszkowski
Lëdze:
 Mariolka – Anielka Makurat
 Mëma – Bożena Ugowska
 Tatk – Ryszard Sylka
Krôsniãta:
 Jurk – Michał Bronk
 Jófk – Sławomir Bronk
 Król Warcësłôw – Zbigniew Jankowski
 Dobrzësława Mądrô – Magdalena Kropidłowska
 Zdrósłôw – Piotr Lessnau
 Wachtôrz – Robert Groth
Stolemë:
 Alolilu – Ryszard Lorek
 Jakcet – Tomasz Fopke
 Jojo – Jaromir Szroeder

Scenariusz słuchowiska: Roman Drzeżdżon
Ilustracja dźwiękowa: Paweł Ruszkowski
Reżyseria i mastering: Jacek Puchalski
Realizacja nagrań słuchowiska: Jacek Puchalski
Nagrania słuchowiska dokonano w Studiu Nagrań Radia Gdańsk
Opracowanie graczne: 5 X MEDIA 
Ilustracje: Joanna Grudnik 
Koordynacja projektu: Anna Dunst, Lucyna Radzimińska

  Piosenka: 
„Baju, baju bôjka”

Tekst: Roman Drzeżdżon
Muzyka: Weronika Korthals
Aranżacja, instrumenty: Mirosław Hałenda
Śpiew: Zosia Tartas, Weronika Korthals, Łukasz Tartas
Nagranie: North Studio w Swarzewie
Mix: Tadeusz Korthals

Realizatorzy: 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Egzemplarz bezpłatny. 

Gdańsk 2020. 

Niniejsza płyta powstała w ramach dziesiątej edycji kampanii „Kaszubskie bajania”. W tym roku 
oddajemy w ręce słuchaczy niesamowite przygody Mariolki, tytułowej bohaterki powieści dla dzieci 
autorstwa Romana Drzeżdżona. Mamy nadzieję, że wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie płyta 
zachęci do sięgnięcia po bardziej tradycyjne formy zapisu literatury. Życzymy każdemu wspaniałych 
doznań w magicznym świecie smoków, stolemów, czarodziei, czarodziejek oraz kraśniąt.

„Kaszubskie Bajania” to kampania społeczna realizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz 
Radio Gdańsk. Powstała ona z myślą o dzieciach, aby już od najmłodszych lat zapoznawały się 
z dziedzictwem kulturowym Kaszub i czytały po kaszubsku. Wykorzystując bogactwo bajek, baśni, 
opowiadań kaszubskich w rozpowszechnianiu języka i kultury Kaszub, wydaliśmy audiobooki (już 
dziewięć części) z bajkami, opowiadaniami czytanymi w języku kaszubskim. Do współpracy przy realizacji 
nagrań bajek zaprosiliśmy znanych kaszubskich artystów, twórców, naukowców oraz przedstawicieli 
mediów, władz lokalnych, oświaty i kościoła, m. in. Danutę Stenkę, Macieja Miecznikowskiego, Rudiego 
Schubertha, prof. Jerzego Tredera, prof. Józefa Borzyszkowskiego, ks. Mariana Miotka, Krzystofa Skibę, 
Angelikę Cichocką, Tomasza Fopke, Julię Pietruchę, prof. Jerzego Sampa, Bernarda Szyca. W ramach 
kampanii „Kaszubskie Bajania” odbywają się spotkania z dziećmi, podczas których lektorzy czytają 
dzieciom bajki, a także opowiadają o pięknych zwyczajach i obrzędach kaszubskich. Najważniejszym 
wydarzeniem kampanii społecznej „Kaszubskie Bajania” jest organizowany – specjalnie dla najmłodszych 
i ich najbliższych – Bajkowy Festyn Rodzinny z grami, zabawami, konkursami i występami zespołów 
dziecięcych.

Powodzenie i realizacja kampanii „Kaszubskie Bajania” jest możliwa dzięki środkom zebranym przez 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z tytułu 1% podatku dochodowego.

„Kaszubskie Bajania” to kampania społeczna od 10 lat realizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oraz Radio Gdańsk. Powstała ona z myślą o dzieciach, aby już od najmłodszych lat zapo-
znawały się z dziedzictwem kulturowym Kaszub i czytały po kaszubsku. Wykorzystując bogactwo 
bajek, baśni, opowiadań kaszubskich w  rozpowszechnianiu języka i  kultury Kaszub, wydaliśmy 
audiobooki (już dziesięć części) z  bajkami, opowiadaniami czytanymi w  języku kaszubskim. Do 
współpracy przy realizacji nagrań bajek zaprosiliśmy znanych kaszubskich artystów, twórców, na-
ukowców oraz przedstawicieli mediów, władz lokalnych, oświaty i  Kościoła. W  ramach kampanii 
„Kaszubskie Bajania” odbywają się spotkania z dziećmi, podczas których lektorzy czytają dzieciom 
bajki, a także opowiadają o pięknych zwyczajach i obrzędach kaszubskich. Powodzenie i realizacja 
kampanii „Kaszubskie Bajania” jest możliwa dzięki środkom zebranym przez Zrzeszenie Kaszubsko- 
-Pomorskie z tytułu 1% podatku dochodowego.
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zaprenumeruj „POMERANIĘ”  
na 2021 rok z dostawą do domu,  
a otrzymasz CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ

Pomerania

www. miesiecznikpomerania. pl

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY | ROK ZAŁOŻENIA 1963 | CENA 5,00 zł  | NR 9 (545) | WRZESIEŃ 2020

50 LAT FILMÙ „KASZËBË”REMUSOWESPOTKANIE
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BeZpłAtny dodAteK KASZuBSKojęZycZny

BeZpłAtny dodAteK KASZuBSKojęZycZny

rok 100-lecia powrotu pomorza w granice  

rzeczypospolitej oraz zaślubin polski z bałtykiem

40 LAT SoLIdARnoŚcI
WYSTARCZY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE  
W BIURZE ZARZĄDU GŁÓWNEGO  

ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO:

tel. 58 300 06 83 lub 58 301 27 31
e-mail: PRENUMERATA@KASZUBI.PL


