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Od redaktora 

Znamy już laureatów 
organizowanego przez 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko- 
-Pomorskiej w Wejherowie 
XXI Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego 
im. Jana Drzeżdżona, 
jednego z najważniejszych 

konkursów dla pisarzy i poetów tworzących w języku 
kaszubskim. W tym roku organizatorzy mogli pochwalić 
się dużą liczbą zgłoszeń od artystów, wśród których byli 
zarówno debiutanci, jak i uznani już literaci. Więcej 
o tegorocznym konkursie i jego laureatach piszemy na 
dalszych stronach.

W listopadowej „Pomeranii” wracamy jeszcze do 
warsztatów dla piszących po kaszubsku, które odbyły 
się we wrześniu w Tuchomiu. W poprzednim numerze 
pisaliśmy m.in. o artystach tworzących na ziemi 
bytowskiej oraz o ciekawych miejscach i wydarzeniach 
tam organizowanych. W numerze bieżącym – relacja 
autorstwa Aleksandry Dzięcielskiej-Jasnoch ze spotkania 
z nauczycielami języka kaszubskiego, którzy podzielili 
się swoimi edukacyjnymi doświadczeniami. Nie zawsze 
były to pozytywne doświadczenia, bo jak się okazuje, 
przeprowadzenie lekcji kaszubskiego, zwłaszcza w dobie 
koronawirusa, może napotkać wiele trudności.  

Listopad to dla wielu z nas czas zadumy i wspomnień 
o bliskich nam zmarłych. Choć w tym roku nie było 
nam dane w dzień Wszystkich Świętych i w Zaduszki 
zapalić zniczy na grobach bliskich, to pozostała nam 
pamięć o tych, co odeszli. W listopadowej „Pomeranii” 
wspominamy osoby, których nie ma już z nami, a które 
były częścią naszej kaszubskiej i pomorskiej społeczności. 

W ostatnich dniach dotarła do nas smutna informacja 
o śmierci ks. Romana Skwiercza, aktywnego propagatora 
języka kaszubskiego i niezwykłego orędownika 
wszystkiego, co wiąże się z kulturą Kaszub. Wspomnienie 
o ks. Romanie Skwierczu opublikujemy w grudniowym 
wydaniu „Pomeranii”.

Sławomir Lewandowski

Koszt prenumeraty rocznej krajowej z bezpłatną 
dostawą do domu: 55 zł. W przypadku prenume-
raty zagranicznej: 150 zł. Podane ceny są cenami 
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LĒTERACCZĖ  SWIÃTOWANIĖ 
we wejrowie

codniowégò żëcô stôwają sã magiczné i  krëjamné. 
Żelë pisac wspòminczi, to prawie tak!”

W ti kategórii bëło téż nôdgrodzoné òpòwiôdanié 
Adama Hébla Òdecknienié krëwi. Je to dokôz fanta-
sy, a  jegò akcjô dzeje sã w swiece, jaczi naji czëtiń-
cowie znają ju z  jinëch pòwiôstków tegò aùtora 
pùblikòwónëch w  „Stegnie”. Òbsãdzëcelóm widzała 
sã m.jin. rësznô akcjô, herojowie, jaczi nie są czôrno-
-biôłi, wëzwëskiwanié mòtiwów z kaszëbsczi mitolo-
gii i demónologii. 

Nôdgrodã dostôł téż marinisticzny tekst Mateù-
sza Bùllmanna Przëpôdczi kapitónë Magnusa (je tu 
widzec przédno spòsobnosc do prowadzeniô czeka-
wi brawãdë i baro dobré przërëchtowanié aùtora òd 
techniczny stronë – bëlno znaje m.jin. rozmajité ôrtë 
òkrãtów i  sprzãt, jaczi na nich je) i  Krótkô historiô 
twòrzeniô wspòminków Natalii Kłopòtk-Główczew-
sczi (czekawô ùdba pisaniô wspòminków nié chro-
nologiczno, ale z pòzdrzatkù na môdżi człowieka – 
szmaka, cknienié, zdrok itd.).

W kategórii pòezji nôwëżi òstałë òtaksowóné dwie 
wiérztë. Jedną z nich je Òbrôcómë sã jak planétë wkół 
słuńca Jerzégò Stachùrsczégò. Mómë tuwò òriginalné 
òbrazowanié i  metafòrikã, a  całosc mô kònstrukcjã 
jakbë piesni z pòwtôrzającym sã refrenã-titlã. Drëgą 
– dokôz Adelë Kùik-Kalinowsczi Pòsôg. Je to pòetic-
czi òbrôz pòsôgòwi szafë, w jaczi jedna pòlëca czekô 
na wëfùlowanié: nié tëli materialnyma bògactwama, 
co snôżôtą, redoscą i  bëlnym przeżiwanim swòjich 
dni.

Pandemiô kòrónawirusa mô lëchi cësk na wiele 
òbrëmiów najégò żëcégò. Na szczescé nie tikô sã to 
kaszëbsczi lëteraturë, jakô òd lat mô mòcné òpiarcé 
w rozmajitëch kònkùrsach, a przédno w tim, chtër-
négò patronã je wiôldżi pisôrz z môłégò Domôtowa 
Jón Drzéżdżón. Òkôzało sã, że latosô jegò edicjô za-
chãcëła do brzadny robòtë wiele piszącëch w rodny 
mòwie. Swòje tekstë wësłelë ùznóny pisarze i pòece, 
wezmë na to Jerzi Stachùrsczi, chtëren wëdôwôł ju 
swòje pòetné tomiczi i dobiwôł rozmajité nôdgrodë, 
ale i  ti, co dopiérze zaczinają (np. Pioter Cëchòsz, 
co donëchczôs òpùblikòwôł blós tłómaczenié jedny 
z brawãdów bracynów Grimm).

Òbsãdzëcele (Hana Makùrôt-Snuzëk – przéd-
niczka, Tadeùsz Linkner i  Dark Majkòwsczi) mielë 
co czëtac i  – jak pòdczorchiwelë òbczas ùroczëznë 
wrãcziwaniô nôdgrodów – nie felowało midzë nima 
sztridów i gòrącëch diskùsjów na témã òceniwónëch 
ùsôdzków. Kùńc kùńców nôlepi òstałë òtaksowóné 
dokazë Adelë Kùik-Kalinowsczi, chtërna wësłała na 
kònkùrs jaż trzë tekstë i wszëtczé bëłë wëprzédnioné. 
Nôbarżi juroróm widzało sã ji òpòwiôdanié Triptik 
pamiãcë. Narratorka (òpòwiôdôczka) wspòminô 
tam czile kòchónëch przez se lëdzy z pòzdrzatkù na 
zrzeszoné z nima zachë i dzejania. Jak napiselë òbsã-
dzëcele: „Aùtór rozmieje zaczekawic czëtińca, bùdë-
jącë bôjkòwi nôstrój. Stilisticzné strzódczi (metafòrë, 
przërównania, epitetë) pòmôgają czëc emòcje heroj-
czi i  równoczasno òpòwiôdôczczi dokazu. Wiele je 
pòeticczégò òbrazowaniô, dzãka czemù wspòminczi 

Ju 21. rôz òstôł rozrzeszony lëteracczi kònkùrs miona Jana Drzéżdżona – wierã nôwôżniészi 
dlô kaszëbsczich pisarzów i pòetów. Latos òrganizatorzë, to je Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, dostelë jaż 20 dokazów. W przërównanim do ùszłëch lat, 
czej tej-sej drãgò bëło nawetka ò dzesãc ùsôdzków, to dobri rezultat. Nôwikszą dobiwczką je 
Adela Kùik-Kalinowskô, jakô jacha dodóm z trzëma nôdgrodama z tëch lëteracczich miónków.

Pòspólny òdjimk jurorów i dobiwców latoségò kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona. Òdj. L. Spigarsczi
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Wëdarzenia

Pòezjô:
2.  (ex aequo): Jerzi Stachùrsczi (gòdło Zwón Walãti) 

– Òbrôcómë sã jak planétë wkół słuńca i  Adela 
Kùik-Kalinowskô (Zwiercadło) – Pòsôg,

3.  Adela Kùik-Kalinowskô (Czôrné slépia) – Pòszëdło.

Proza:
1.  Adela Kùik-Kalinowskô (Miłota) – Triptik pamiãcë,
2.  Adóm Hébel (Knóbel) – Òdecknienié krëwi,
3.  (ex aequo): Nataliô Kłopòtk-Główczewskô (Klar) 

– Krótkô historiô twòrzeniô sã wspòminków i Ma-
teùsz Bùllmann (Kapitan) – Przëpôdczi kapitónë 
Magnusa.

Dokôz na binã:
1.  Mateùsz Titës Meyer (Biôłé Brële) – Darmôk bôtczi,
3.  Pioter Cëchòsz (Wãgòrz) – Pôłnié.

Winszëjemë dobiwcóm i  wszëtczim ùczãstnikóm! 
Wëjimczi niejednëch nôdgrodzonëch tekstów prezen-
tëjemë niżi (całosc mdze wëdónô w pòkònkùrsowi an-
tologii rëchtowóny przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i  Mùzyczi we Wejrowie), a  dzél 
zaòstałëch dokazów bãdze drëkòwóny w nôblëższich 
numrach najégò lëteracczégò dodôwkù „Stegna”.

Westrzód dokazów na binã (tuwò tradicjowò przë-
szło nômni tekstów – blós dwa) pierszi plac dostôł 
Mateùsz Titës Meyer za mònodram Darmôk bôtczi. 
Je to dosc apartny tekst, krótkò Gómbrowiczowsczé-
gò widzënkù kùńsztu (jegò kònwencji twòrzeniô dra-
matu, wëzwëskiwaniô grotesczi itd.). Tak pò prôwdze 
to zapisënk pògrzebòwi mòwë, ale nimò pòwôżny 
stojiznë, nie felëje tu szpòrtu a téż òpisënków wseczë-
ców i filozoficznëch rozmiszlaniów.

Kònkùrs òstôł ùroczësto pòdrechòwóny 6 rujana 
w  sedzbie wejrowsczégò Mùzeùm (razã z  latosym 
kònkùrsã m. Jana Trepczika na tekst spiéwë dlô dze-
cy pò kaszëbskù – piszemë ò nim w Klëce). W mio-
no òbsãdzëcelów ò przësłónëch tekstach gôdalë: 
Hana Makùrôt-Snuzëk i Dark Majkòwsczi, nôdgrodë 
wrãcziwała (i  bëlno pò kaszëbskù przemôwiała) 
wejrowskô starosta Gabriela Lisius, a w mùzycznym 
dzélu wëstąpiła Katarzëna Chrul. Ùroczëzna bëła 
sparłãczonô z promòcją pòkònkùrsowi antologii tek-
stów nôdgrodzonëch w latach 2017–2019 pt. Òchlë-
ca. Wëjimczi z ti ksążczi czëtôł Matis Klebba. 

A hewò lësta wszëtczich dobiwców 21. Lëteracczé-
gò Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona:

sercu ùczëłam cepła. A mòże pò prôwdze to òblecze-
nié na rãkã ògrzeje ji òbiedwie? Terô wiém, że mòja 
lewô, a cotczi prawô rãka na wiedno bãdą razã. A ta 
czerwònô rãkawiczka na wiedno òstónie pòmidzë 
żëwim i ùmarłim, tim swiatã a tamtim, tamtim a tim. 
A mòże ni ma tegò i tamtégò, le jeden, jak ta kalia na 
trëmie z czerwòną rãkawiczką?

Wiele lat pózni jesz wiedno w  mòji pamiãcë 
òstôwôł nen òbrôz trëmë, kalie i  plamë, jakô zdała 
sã czerwònô barżi niżle maczi abò jasnô plama jesz 
gòrący krwie. Mòże bëło to baro prozajiczné, taczi 
pò prôwdze nick nie znaczący przëtrôfk. Mòże mòja 
malinkô dësza jinaczi to czëła i chcała widzec w tim 
co wiãcy. Ale wiém to jedno, że w mòji dzecãcy gło-
wie i òbrôzkòwi pamiãcë ten òbrôz òstôł na wiedno 
i  znacził wiele wiãcy niżle wszëtczé jiné pògrzebë, 
trëmë i  krédowé kalie, jaczé wiedno w  najich stro-
nach smiertelnym kwiatã sã stałë. To le sã stało jeden 
jediny rôz w żëcym i òstało ze mną na wiedno, jakbë 
chcało rzec o drodze, jakô je nama wszëtczima na-
mienionô, i tim, co je pòmidzë dichanim a jegò ùsta-
nim. Ten czerwony szplachcëk òdmikôł mie wrota do 
wiecznoscë, ta czerwònô łza to tak pò prôwdze bëło 
mòje pòżegnanié cotczi Walerczi, w chtërny włosach 
czas i  sëwi włos nie zagòscył. Òna bëła jak starësz-
ka z wiecznoscë w naszim dodomù. I to ji kółkò, na 
jaczim wiedno przãdła òwczą wełnã. Przez ji pôlce 
nitka szła gładkò, sënãła sã pò cëchù przez ji dobré 
rãce. Czasã wezdrzała na mie z tim jasnym, spòkój-
nym ùsmiéchã, z jaczim słunuszkò witô pòrénk.

Adela Kùik-Kalinowskô
Triptik pamiãcë
Dzél II. Cotka Walerka abò czerwònô  
rãkawiczka (wëjimk)

Jô nie chca sã przëznac, że mie bëło żôl mòji skór-
kòwi, czerwòny, piãcpalcasti rãkawiczczi, i że jô nie 
chcała dac ji w  darënkù cotce. Mie òna bë sã téż 
przëdała. Rôz w żëcym mògła jem sã czëc jak dama 
w skórkòwëch, makòwëch rãkawiczkach, jaczich ni-
gdë jem nie widzała, mòże le ò nich sniła, nie wie-
dzącë, że taczé na swiece są. Chca jem, abë na mòji 
rączce bëła ta rãkawiczka, jô szła w dół drogą, a cot-
ka w  górã, jô szła w  górã – przed se z  jimrã, cotka 
w dół, a w ji rãkach zëmnëch, wòskòwëch nie widza 
jem dëcht nic. Biôłô kalia, jakô przëkriwała wiekò 
trëmë, téż nie rzekła nic. Bëła biôłô, jakbë z  jaczi 
pùdrowi krepë chto jã wëcął. Bez żëcégò, bez dechù, 
richtich nié ze swiata żëwëch ani ùmarłëch. A mòże 
je jesz trzecy swiat, ò jaczim leno krepòwô kalia wié? 
Taczich i wiele jinëch pitaniów głowa mòja bëła fùl. 
Kalia, trëma, makòwô rãkawiczka i ta glëna, co môłi-
ma grużlama sã òbsëpiwała w kùlã… Narôz jô nalazła 
rãkã babczi Kadii, ale i òna ni mògła mòjich mëslów 
wëpłoszëc. W  cëchòscë më zawrócëlë do ti drodżi, 
co do swiata żëwëch prowadzy, na tã słodką kawã 
i sztëk kùcha, jaczé z dëchã cotczi òstatny rôz wëpi-
jemë i  zjémë. Rzekła jem babczi Kadii, że z  kwiatã 
na wiekò trëmë pòleca jedna mòja rãkawiczka. Jak 
szléfa abò żëwô pamiãc ùstrojiła wińc z kaliów. Bab-
cza Kadia pòcészała mie i  rzekła, że cotka Walerka 
ògrzeje so rãkã w  ti swòji dalszi drodze. Zdebło na 

dm



Pomerania nr 11 (547) / Listopad 2020 5

Wëdarzenia

Dara krziknã, w slédnym sztóce klamùjącë przëpłiw 
mòcniészégò głosu przez gôrdzel. Pò bòkach dłudżi 
jómë zalégałë gnôtë. To nie bëłë całé szkeletë, leno 
rozdrzuconé biôłé pòòstałoscë pò lëdzach. Zwisałë 
z  nich pòszarpóné néżczi mùsklów, na niejednëch 
zalégôł narosłi grzib. Smród wëżérôł nozdrë i wgrëzôł 
sã w  òczë. Dara chùtkò przeszła do kùńca, mijającë 
lëdzczé smiecë. Do dalszi jizbë prowadzył labirińt 
stalagnôtów, jak kòlumnë w bùdinkach Sarcenie wita-
jącëch intruzkã. Przedzéranié sã przez nie bëło drãdżé 
nawet dlô zmiarti wòjôrczi. Pò samëch kamiannëch 
naroslach bëło widzec, że są zdzarté wielnyma przeń-
dzeniama i  dotikanim. Mòże równak tacówka nie je 
swiéżô? Na kùńcu kòritarza Dara zmerka dzurã w sca-
nie, z jaczi bùchôł wid. Na dole mia wiôlgą halã, jaczi 
sã nie przezéra, widzącë leno górny dzél scanów, pò 
jaczich tańcowałë cénie płomieniów. W prawò prowa-
dzy dalszô droga w dół z wëkùmónyma nieregùlarny-
ma stãpniama. Zeszła w dół i ùzdrza zôkrãt. Zòrien-
towónô w  terenie, bëła gwës, że za nim wëchôdô ju 
prosto na halã. Wrócëła do górë, cobë jã z bezpieczny 
òdległoscë zbadérowac. 

Ji cemnô sylwetka nie zdradzywa swòji pòzycje na 
balkònie halë. Nie zdradzëła sã téż niżódnym głosã. Nié 
le temù, że òpasowała, ale nade wszëtkò temù, że widok, 
jaczi ùzdrzała, zabrôł ji głos, a serce zatrzimôł na sztërk, 
pò czim rozkòlibôł do chùtkòscë, jaką mô serce òfiarë 
przë pòtkanim z katã. Na halë bëlë lëdze òd nômłod-
szich dzecy do starëszków, chtërnëch bëła dwójka. Na 
zôczątkù czãżkò bëło scwierdzëc, czë to pò prôwdze 
lëdzczi ôrt, czë jakô plëgawô rasa spòd zemiów, jakô je 
słuszno zabëtô i nie òbzérô sã ji we widze dnia.

Adóm Hébel
Òdecknienié krëwi (wëjimk)

Dara wëcygnã nóż i  chwëca gò w  lewą rãkã. Prawą 
trzima włóczniã tak, że przëlégała do ji rãczi òd nad-
gôrstka do łokca. Zblëżiwającë sã do jómë, badéro-
wa zdrokã całé òkòlé. Nie bëło ani zwãkù, ani rëchù, 
jaczi bë mógł wskazac, że bùten chtos pilëje. Tacówka 
mùszi bëc timczasowô, prôwdac teren wkół je rzôd-
kò zalëdniony, ale dwadzesce lat zadżiniãców mù-
szało scygnąc niejednëch sznëkrowników, tej czãżkò 
bë bëło mòrdarzowi ùchòwac sã tak długò w  jed-
nym môlu. Czej bëła czësto krótkò, w pôchã mòkri 
i chłodny zymkòwi nocë wdzarła sã grëzącô wòniô. 
Jakbë zgnité miãso i zeschniãtô slëna. Dara zajiscëła 
sã, wiedzącë, że nick dobrégò tam nie ùzdrzi. Ju z da-
leka widza, że plac je dobrze òbswietlony, jakbë bań-
dita nawet sã nie spòdzéwôł, że chtos mdze za nim 
szukôł. Wòjôrka òbeszła dzurã òd lewi stronë i tam 
sztót nabiérała mòców do wlézeniô. Kùreszce wdra-
pała sã na górã i  tamstądka kùknãła do westrzód-
ka. Òbôczëła dwie głownie zawieszoné na scanie 
i  pôlącé sã jaczims nieùbëtnym płomieniã. Scanë 
nie bëłë nijak òbrobioné, tej cwierdzenié ò timczaso-
wòscë tacówczi sã zdôwało pòcwierdzywac. Wléze-
nié w  dalszi dzél bëło wąsczé. Dlôcze òdżin nie je 
ùstawiony dopiérze za tim zwãżenim, cobë gò czãżi 
bëło ùzdrzec z bùtna? Na to Dara ni mia òdpòwiescë. 
Wskòczëła cëchò do westrzódka i pòdeszła do scanë, 
na lewò mającë skałã, jaką sã jidze przecësnąc dali. 
We westrzódkù pòsobny kòmnatë bëło cemni, swié-
cył sã leno wid z tëłu i z prawi stronë, dze cygnął sã 
dalszi dzél żłobionëch przez nôtërã kòritarzów.

Òdj. L. Spigarsczi
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dosc dëtków ë jô pòszedł do krómù, ny jaczi tam ju nie 
bëło. Òni prawie jã przedelë kòmù jinémù. Tak tej jô 
przëszedł nazôd dodóm ë rzeknął ò tim mòji mùter, 
a òna rzekła: „Terô të môsz ùczbã. Hewò to je to dobré, 
co më dostôwómë, czej chcemë miec jaczés przibiórë”. 
Òna bëła baro dobrô w dôwanim żëcowëch ùczbów, co 
wiedno tak rozmia zakrãcëc, że wszëtkò wiedno bëło 
z mòji winë.

Leno pòtemù, w  dzéń szkòłowëch miónków, mòja 
mùter mia dlô mie niespòdzéwnotã. Òna kùpia mie tã 
jakã. Nawetkã czej òna nie rozmia mie rzeknąc, że mie 
kòchô, òd tedë jô wiedzôł, że tak je.

Tedë jo. To je bëlnô pòwiôstka ò mòji mùter. Nie je 
prôwdzëwô, le je bëlnô, doch jo? Jô wzął tã pòwiôst-
kã wierã z  jaczégòs dzélëka Karino, jaczi jô widzôł za 
dzecka, czej tam chtos gôdôł ò swòjim tace. Jô to pa-
miãtóm, bò czej jô to òbzérôł, jô pòmëslôł: „Hewò, to 
je zort pòwiôstczi, jaką jô bë chcôł rzeknąc ò swòjich 
starszich, czej òni ùmrzą”. Leno jô ni móm ò nich taczi 
pòwiôstczi. Wszëtkò, co jô sã naùcził ò bëcym dobrim, 
jô pòznôł ze zdrzélnika.

Mateùsz Titës Meyer
Darmôk bôtczi (wëjimk)

Òna chca miec òdemkłi zark, le në wiéta, òna je dót, tej 
chto bë sã czerowôł za tim, cëż òna chca? Nié, to lëchò 
zabrzëmiało. Wëbôczta. Jô mëslã, że czej òna bë wiedza, 
jak mdze wëzdrzec pò smiercë, òna bë sã zgòdza, że tak 
je lepi. 

Òna wëzdrzi terô përznã jak rozgòrzony, zabôwkòwi 
dinozôłr. Kòronéra nie béł w  sztãdze zamknąc ji 
slépiów, tej terô ji gãba mdze na wiedno zamiarzłô 
w  larwie wiôldżégò strachù ë bòleniô. Abò jak bë to 
pòzwa mòja mùter, Pòniedzôłk! To je Pòniedzôłk! Mòja 
mùter nazéwa to Pòniedzôłk.

Mùter, jak Cë sã widzôł ten szpòrt? Cëż të ò tim 
mëslisz? Të wiedno mia namkłé na mòje szpòrtë.

Hewò móm pòwiôstkã. Czej jô béł czilenôsce lat 
stôri, jô przërëchtowiwôł szpòrtowny przedstôwk na 
talentowé miónczi w mòji szkòle. Bëła takô jedna wi-
dzałô jaka, jaką jô chcôł miec, cobë jã wcygnąc, ë dzãka 
ni, wedle mie, wëzdrzec jak Jérzi Sztura. Wiele mie-
sący jô szpùrowôł dëtczi na tã jakã. A czej jô ju miôł 

Sznaps ë gòsce. Nié rôz téż bëłë sztridë, czej gòsce 
wëszlë. Sztridowalë sã starszi. Reno pò taczi rozegracje 
w całi chëczë bëło czëc nã pôchã sznapsu ë jedzeniô. 
Czôrné statczi żdałë na ùmëcé, a chëcz na swiéżi lëft.

Kwiatë, mòże sã zdawac, że wiedno, mni abò bar-
żi, wònią fejn. To dzewùsë wiedno lubiłë na wsë wą-
chac kwiôtczi ë robic so z nich krutë ë wiónczi. Jô 
pamiãtóm jeden zapôch, jaczi chòcle nie béł przë-
jemny, tej dobrze mie sã parłãczi. Nã pôchã bëło 
czëc na zôczątkù czerwińca, czej zarô miałë sã za-
cząc latné ferie. Tak wòniała wiôlgô bóma, co kwitła 
na biôło, përzinkã jak bes abò kasztan. Wiele tegò 
rosło kòl mie na wsë ë wiedno, czej jô mia kòl tegò 
chòdzoné, tej jem czëła zapôch szczaniégò zmiészó-
ny z  wònią stôrëch smieców. Chòc nie bëło to do-
bré wseczëcé, ta pôcha dôwała mie nôdzejã na to, że 
chùtkò bãdą latné ferie. Terô wiém, że na roscëna na-
zéwô sã smardzëna ë to nie je bóma, le dosc wiôldżi 
krzôk.

Jeden z  mòjich lubòtnëch zôpachów téż je spar- 
łãczony z  latnyma feriama. Mòże to dzywné, ale do 
dzysô lubiã to, jak wòni mòja skóra pò ògrzanim słuń-
cã. Takô pôcha je cepłô ë sparłãczonô z leżenim nad 
jezorã pò wëlezenim z  zëmny wòdë na gòrący lëft. 
Czej słuńce pôdô na skórã, òna sã robi cepłô, a ropa, 
co z ni ùchôdô, wòni szczescym ë mirã. 

Jeséń na wsë wòniła ògniskã. Pôliło sã tedë lëstë ë 
trôwã, a w pòpiół kładło sã bùlwë, żebë na na drëdżi 
dzéń je zjesc. Spôloné lëstë wòniałë baro specyficzno. 
Përznã drapiącô ë téż dosc przëjemnô pôcha rozchô-
dała sã na wsë jakò zapòwiesc zëmë ë òddzãkòwanié 
sã z cepłim latã.

Nataliô Kłopòtk-Główczewskô
Krótkô historiô twòrzeniô sã wspòminków
Pôcha, jaką dzeckò pamiãtô nôbarżi. To je pôcha 
smiercë, sznapsu ë ògnia (wëjimk)

Pôchë dzecnëch lat na wsë wnetka wiedno sparłãczoné 
są z  jaczimas wëdarzeniama. Na przëmiôr miod-
nô pôcha liliów. Czëc jã bëło blós na pògrzebach. 
A mòże bëło czëc w jinszich môlach, ale mie parłãczi 
sã òna leno z pògrzebama. Czej chtos ùmarł, to jegò 
cało w trëmie leżało doma, a wkół bëło wiele liliów. 
Miodnô wòniô òstôwała doma jesz na wiele dniów 
pò pòchòwanim niebòszczëka. Jô pamiãtóm, że ta 
dosc piãknô pôcha, takô miodnô jak cãżczé parfimë 
ómë, czësto nie pasowa do smùtnégò czasu, jaczim 
bëło òddzãkòwiwanié sã z kims z familie.

Òbczas pùsti nocë na sztót zapôch kòl chëczë sã 
zmieniwô. Tedë wiedno liliów nie bëło tëli, a  kòl 
niebòszczëka stało wiele statków z  jedzenim. Lëdze 
jedlë ë spiéwalë. Z  czasã, czej wrócywóm do tëch 
wspòminków, zastanôwióm sã, co barżi miodno 
pôchniało: lilie czë ùmarłi człowiek, jaczi ju zaczinôł 
sã psëc.

Na pùsti nocë béł téż sznaps. Wiele sznapsu. Jinaczi 
pôchnie sznaps w bùdlë, a  jinak ten w dzélu przetra-
wiony, co wëchôdô z gãbë òbczas spiéwaniô. Ten drëdżi 
zapôch béł zmiészóny z  jedzenim. Pôcha sznapsu 
w bùdlë mie sã wiedno widzała, bëła òstrô, parłãczëła 
mie sã z czims baro czëstim, mòże z bòlëcą… 

Sznaps ju wëpiti ë jegò zapôch, chtëren wëchôdô 
z gãbów, do dzysô mie sã lëchò parłãczi. Mòże dlôte, 
że w kòżdi wikeńd ë w kòżdé swiãto doma béł sznaps. 
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Òbrôcómë sã jak planétë wkół słuńca

Je takô złocëstosc swiata i terô widzã jak òna napełniwô 
słodką jasnotą 
Twòjã pòstac. Czë të nie jes gwiôzdą, chtërna ti nocë 
przëcygô miesąc? Jesz jeden krąg tuńca przed nama. 
Pònad wszëtkò jô widzã głãbiã twòjégò zdrokù, jakô 
parłãczi sã ze złotã i pùrpùrą słuńca i zybie sã 
w lëfce gãstim òd metafòrów przezdrzeniów i słodczé-
gò òparu kòsmòsu chceniô

Òbrôcómë sã jak planétë wkół słuńca

Pò łące nocë Miesąc chòdzy jak pòeta
I wid zbiérô do wiérztë
Złoti lińcuch rozwidniwô noc
Jakbë rozpôlôł swiãti òdżin
Òddichóm pôłnią jegò widu
I bez ùrzasu przezéróm sã w zdrzadle rzéczi

Jerzi Stachùrsczi

Òbrôcómë sã jak planétë wkół słuńca (wëjimk)

Òbrôcómë sã jak planétë wkół słuńca
Òbrôcómë sã
Òbrôcómë sã jak planétë
Òbrôcómë sã jak planétë wkół słuńca

Zemia sã krący a rzéczi płëną
Za spich wieczórkù
Noc szerok òtmikô òczë
I zdrzi na sómnotã brzózczi

Òbrôcómë sã jak planétë wkół słuńca

Na wrzosowiszczach zélnika
Wôłtôrzë trôwów zadzëwiwają pùrpùrą
Jak zdrzadła w Wersalu
W niebiesczim mańtlu wiodra
Słuńce schôdô ze złoti górë jeseni
Czëtô biôłim dôkóm sonetë Szekspira

Wejrowskô starosta G. Lisius winszëje M. Meyerowi. Òdj. L. Spigarsczi

Òdj. L. Spigarsczi Òdj. L. Spigarsczi
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jedny spòdleczny szkòłë... To téż jeden z  głosów 
w naji rozmòwie. Zrobiło sã pò prôwdze smùtno. 
Doch lepi bë mia to wszëtkò wëzdrzec! – zdôwô 
sã, że widzec je taczé mëslë w òczach sedzącëch tu 
szkólnëch, szkólnëch z pasją a miłotą do kaszëb-
sczi tatczëznë. 

Le jak przekôzac nã miłotã do rodny zemie, czej 
jesz „ni ma” dëtków na wanodżi? Në jo, òne gdzes 
są, widzec je na gwës w nëch wszëtczich ùrzãdo-
wëch papiorach. A  jak je w  szkòłowi jawernoce? 
Jedna òsoba gôdô, że nie wié, jak terô òrganizo-
wac wëjazdë z  ùczniama. Do kòrónawirusowégò 
cządu bëło tak, że starszé klasë mògłë jachac razã, 
jednym aùtobùsã. Dzysô przez pandemiã ni mòże 
sparłãczëc rozmajitëch klasów na wanogã. I tak tej 
na rézë jesz przed zymkã dëtczi bëłë (klasa VI, VII 
a VIII jachałë razã), a terô nót je wëjachac òddzél-
no z VI, VII a VIII klasą (Wszãdze je dalek, tej je ji-

Pòczątk diskusje mògã smiało òpisac jakno 
kòmùdny. Doch jak to mòże bëc, że czasama ùczbë 
kaszëbiznë są spichóné do szatniów, czej felëje salë? 
Do szatni, gdze ni ma zasygù Internetu, gdze ni ma 
niżódnëch didakticznëch pòmòców (W  szatni ni 
bëło zasygu ni mùltimedialny tôflë1). Le co sã przej-
mòwac, kò szkólny kaszëbsczégò je kreatiwny, òn 
mùszi so wiedno dac radã. I  dô, to téż prôwda. 
Leno tak mają wëzdrzec jegò gòdzënë, że nôlepi 
mô robic tedë, czej jinszi szkólny jidą ju dodóm? 
Tak czãsto je. Ùczbë kaszëbiznë to nôlepi na kùńcu 
ùczbòwégò planu, żebë z jinyma przedmiotama sã 
„nie grëzłë”. Kò jeżlë chòdzy ò karno z klasë (np. 
sédmë sztëk dzecy z 20 szkòlôków) – jak to jinaczi 
zrobic? Kò nié we westrzódkù dnia, bò reszta klasë 
doch ni mòże miec tpzw. òczenka. I tak tej kaszëb-
sczi je na 8.00 reno abò... na 5.00 pò pôłnim – i ò 
taczi gòdzënie ùczą sã rodny mòwë dzecë z I klasë 

Òb wieczór wkół stołu sedzelë szkólny kaszëbsczégò jãzëka z rozmajitëch dzélów Kaszëb. Przëja-
chelë z nordë a z pôłniô. Kòżdi z jinszim doswiôdczenim, jinszim stażã prôcë w szkòle. I tak na 
warkòwniach dlô piszącëch pò kaszëbskù w Tëchómiu (bëło to 12 séwnika) jesmë gôdalë ò tim, 
jak to z ną ùczbą rodny mòwë je kòl nas. 

JAK TO JE TERÔ Z ÙCZBAMA 
KASZĒBSCZĖGÒ? 

– gŁos szkólnĒch

1  Wszëtczé zdania, chtërne są zapisóné kùrsywą w klamrach, to wëjimczi z rozmòwë ze szkólnyma. Ni ma tu niżódnëch 
mionów a môlów, cobë nie òpisëwac sytuacji w kònkretnëch szkòłach, a leno dac bôczenié na jiwrë, z jaczima na co dzéń 
biôtkùją sã szkólny kaszëbsczégò jãzëka. W gôdce bëło czëc wiele Trudu, czasama Strachù, le nie bëło Niewôrto. Tej Bòże 
pòmagôj nama!

Ùczãstnicë warkòwników dlô piszącëch pò kaszëbskù w Tëchómiu wiele gôdelë ò edukacji. Òdj. am
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I skądka  
ne dëtczi brac? 

Pòwiéta, że  
òne są. Jo, są.  

Leno szkòłë nié  
wiedno je  widzą. 

wer z warkòwniama, dëtków mie nie sygnie, bë kòż-
dé karno brac òddzélno). I skądka ne dëtczi brac? 
Pòwiéta, że òne są. Jo, są. Leno szkòłë nié wiedno 
je widzą. Tak mòże bëc na niwiznie gminë, tak 
mòże bëc na niwiznie pòwiatu. Wszëtkò zanôlégô 
òd te, jak swiądny regionalnégò dëcha są gminowi 
a pòwiatowi ùrzãdnicë czë bùrméstrowie. 

A biwô téż tak, że nie je zle w ùgôdënkù z gmi-
ną, że môlowi pòliticë są żëczlëwi dlô kaszëbiznë. 
I  w  taczim przëtrôfkù jesmë czëlë ò 
szkòle, w jaczi je jiwer z... rodzëcama. 
Doch do czegò ta kaszëbizna w szkòle 
je? A  za czim tak długò sedzec w  ny 
szkòle? A  nie je lepi, cobë sã nasze 
dzecë ùczëłë anielsczégò? – taczé pëta-
nia òd rodzëców pòwiedza nóm jedna 
szkólnô (Dzece chcą, a starszi nie chcą).  

Wôżné je wspiarcé direkcje. Chto 
mô bëlnëch direktorów, nen mòże szczestlëwie 
robic z kaszëbizną. Czasama je równak rozmajice 
w  kòntaktach midzë samima szkólnyma (Jinszim 
szkólnym nie je pò drodze z  kaszëbsczim – jeden 
szkólny mô rewalidacjã czë indiwidualny tok naù-
czaniô i dlô niegò sala je pierszô).

Jesz jinszi przëtrôfk. Szkòła, gdze òd lat są ùcz-
bë rodny mòwë, szkólnô z  pasją, wanodżi czãsto 
a  piãkno przërëchtowóné. I  wchôdô drëdżi jãzëk 
dlô chãtnëch, nazéwóny jakno mniészoscowi. I co 
sã dzeje? Ùczniowie wëpisëją sã z  kaszëbsczégò, 
bò nen mniészoscowi (tu jidze akùratno ò nie-
miecczi) jima sã przëdô. A kaszëbsczi do czegò je? 
(Rodzëce mają jesz taczé zdanié, że dzecóm bãdą 
sã jãzëczi miészałë). Czej czëjã taczé argùmentë 
òd rodzëców, tej zarô bierze mie górz. Jem szkól-
ną kaszëbsczégò i  anielsczégò, móm pòrównanié 
ùczbë rodny mòwë z ùczbą „swiatowégò” jãzëka – 
i chòc cëzé jãzëczi są wedle mie wiedno wôrt ùcze-
niô, nôùka kaszëbiznë je dlô mie bezapelacyjno 
wôżniészô. Jak kòchac całi swiat, czej sã nie kòchô 
swòji môłi tatczëznë, czejbë sparafrazowac słowa 
ksãdza Pasérba. 

Na szczescé zeza blónów zajasniało nama słuń-
ce. Jinszô szkólnô òpòwiôdô, że dëtczi są, szkòlôcë 
ùczą sã chãtno, biorą ùdzél w kònkùrsach, ni mòże 
narzekac (Ni ma jiwrów, wiãkszi dzél chòdzy na 
kaszëbsczi, to je môłô szkòła i są dobré warënczi). 
I jesz jeden głos w diskusje, że chòc w pùblicznëch 
szkòłach baro czãsto mómë do ùczinkù z  jiwrã 
z dëtkama, to w priwatny szkòle na wanodżi a war-
kòwnie je wcyg tak wiele, jak je brëkòwné, a kaszë-
bizna je w ti szkòle achtnionô i wpisónô normalno 
w ùczbòwi plan.  

Wiôlgą niewiadomą dlô wszëtczich szkólnëch 
béł 1 séwnika latoségò rokù. Kò jak to mdze z nym 
Covidã? Ùczbë stacjonarné, zdalné czë hibrido-
wé? A  jak z  ùczbama kaszëbsczégò? (Przez ten 

kòrónawirus są dwie zmianë i czasama ùczbë sã ò 
pół szósti wieczór i ùczniowie sã wëpisëją). Béł głos, 
że przez zaległoscë na zdalnym naùczanim rodzë-
ce wëpisëją swòje dzecë z ùczbë rodny mòwë – bò 
òd séwnika bãdze jima drãgò nadrobic, tej nót 
napisac rezygnacjã z  kaszëbsczégò... Tak wedle 
nich bãdze dlô jich dzecy nôlepi. A  jak zachãcëc 
ùczniów do kaszëbiznë w nowim szkòłowim rokù, 

czej sã nie widzymë i  całą zachãtã ji-
dze zrobic leno przez Internet, jaczé-
gò wiele lëdzy mô ju dosc pò zdalnym 
naùczanim? A jesz to, że terô szkólny  
pò prôwdze mùszelë sã zastanowic, 
jak òrganizowac wanodżi a  warkòw-
nie. Kò nót je pamiãtac ò spòlëznowim 
distansu, dezynfekcje przedmiotów, 
salach przeznaczonëch na izolatczi... 

To nie je łatwé zadanié, a dlô szkólnëch, chtërny re-
alizëją tpzw. trzecą gòdzënã òbczas dodôwkòwëch 
zajmów czë wanogów, tim barżi nie je terô letkò 
(Nôwôżniészé pëtanié terô je ò trzecą gòdzënã... 
chto mô manualné zdolnoscë, ten lżi cos wëmësli). 
Wspiarcym służi Facebookòwé karno Szkólny 
kaszëbsczégò jãzëka, jaczé miało bëc pòmòcą 
w ùczbach dlô jedny młodi szkólny z Kaszëb, a je 
terô wspòmóżką dlô wszëtczich, chtërny do karna 
nôleżą. Rôczimë do dołączeniô sã do karna.

Wiãkszi dzél wieczoru më ò tim rozmôwielë. 
W kùńcu mòglë jesmë sã wëgadac a òpòwiedzec, 
jak je kòl nas, pòrównac z doswiôdczenim jinszich 
szkólnëch. To bëło taczé katharsis, më tegò baro 
brëkòwelë. Nié leno warkòwniów a kònferencjów, 
a  prosto taczégò „wëgôdaniô sã”, zrozmieniô sã 
wzajemno i nalézeniô ùdbów, co zrobic, czej je drã-
gò z ùczbama kaszëbiznë. Sedza jem tam, òpòwie-
dza ò swòjim doswiôdczenim i czëła głosë jinszich 
szkólnëch – jesmë w tim razã, to je nasze pòspólné 
doswiôdczenié z rozmajitëch dzélów Kaszëb. 

Wôrt pòdczorchnąc, że baro czãsto òd robòtë 
tegò zwëczajnégò szkólnégò zaczinô sã przigòda 
dzecka czë młodégò człowieka z kaszëbizną. Dlôte 
ùczbë kaszëbsczégò jãzëka to je cos, na co kòżdi 
z nas, nié leno szkólny, bë miôł dac bôczenié. Kò 
tu jidze ò przińdné pòkòlenia. A më, jakno szkólny, 
mómë nôdzejã, że chãtnëch do nôùczi rodny mòwë 
nie zafelëje. Le më wszëtcë mómë miec ò to starã.

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch

Zéńdzenié szkólnëch z gazétnikama bëło w òbrëmim 
pòtkaniów dlô piszącëch pò kaszëbskù, jaczé òstałë 
ùdëtkòwioné przez Minysterstwò Bënowëch Sprôw 
i Administracje.
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wëjimk: Jest współautorką m.in. pierwszego podręcz-
nika do nauki języka kaszubskiego do szkół ponad-
podstawowych „Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w  swie-
ce”, cz. I, cz. II i  cz. III, niestrudzoną propagatorką 
nauki języka kaszubskiego, inicjatorką wielu konkur-
sów, spotkań, imprez kulturalnych oraz działaczką 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i  wielu innych 
organizacji kulturalno-społecznych na Pomorzu. 
Jest Szkólną, która ze swoimi uczniami wędruje po 
Kaszubach, pokazując im rodzime piękno i  warto-
ści, a  drogowskazem w  tej wanodze są słowa Jana 
Karnowskiego „wychowanie młodego Pomorzanina 
powinno zataczać trzy kręgi – poznanie rzeczy wła-
snych pomorskich, ogólnopolskich, ogólnoludzkich”. 
Wielu obecnych nauczycieli i  działaczy kaszubskich 
to jej wychowankowie.

Zarô pò zakùńczenim òbradów Radzëznë jô 
zapitôł dobiwczkã, co to dlô ni òznôczô bëc bëlną 
szkòlną. Òdpòwiédz zaczãła òd tegò, że samò ùcze-
nié w szkòle je czims wôżnym i wiôldżim: Òd dzec-
ka jô ò tim mëslała. Jem sã nie bawiła pùpkama, le 
ùstôwiała mòjich młodszich drëchów, czëtała jima 
bôjczi i czegòs jich ùcza. Ten wark jô dostała w darën-
kù òd nieba. Nôprzód jô bëła szkólną pòlsczégò, bò 
kaszëbsczégò jesz w  szkòle nie bëło, ale jô wiedno 
parłãczëła nôùkã tëch dwùch jãzëków. Jô tłómaczëła 
ùcznióm, na jaczi zemi òni żëją, jakô kùltura tuwò 
je żëwô, jaczi jãzëk… Òbczas gôdczi przëbôczëła so 
chwilã, czej pierszi rôz pòwôżno pòmëslała ò bëcym 
szkólną kaszëbsczégò: W  sódmi klase spòdleczny 
szkòłë jesmë piselë pòdanié do strzédnëch szkòłów. 

Latos òstôł ògłoszony pierszi taczi kònkùrs. W kar-
nie dwanôsce kandidatów (a  tak pò prôwdze kan-
didatków) bëłë przedstôwczczi rozmajitëch nórtów 
Kaszëb – bëtowsczégò, chònicczégò, kartësczégò 
i wejrowsczégò krézu. Ò wëbòrze nôlepszich decy-
dowała kòmisjô, w jaczi zestôwk weszlë: prof. Mark 
Cybùlsczi – Gduńsczi Ùniwersytet, prof. Daniél Ka-
linowsczi – Pòmòrskô Akademiô w  Słëpskù, Wòj-
cech Ksążk [Książek] – przédnik Midzëregionalny 
Sekcji Pòùczënë i Wëchòwaniô NSZZ „Solidarność” 
we Gduńskù, Elżbiéta Markòwskô – przédniczka 
Pòmòrsczégò Òkrãgù Zrzeszë Pòlsczich Szkólnëch 
(Związku Nauczycielstwa Polskiego), Renata Matis 
[Matys] – starszô wizytatorka Kùratorium Pòùczënë 
we Gduńskù, Renata Mistarz – Centrum Edukacji 
Szkólnëch we Gduńskù, Mariusz Mówka – prezes 
Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersytetu, prof. Éd-
mùnd Wittbrodt – Gduńskô Pòlitechnika, a téż Jón 
Wërowińsczi – Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. 
Z  sami ti lëstë je widzec, że w  kònkùrs je zaanga-
żowónëch wiele institucjów, ùczbòwniów i òrgani-
zacjów, jaczé zajimają sã edukacją.

Ògłoszenié nôzwësków wëprzédnionëch òdbëło 
sã 3 rujana w  Brusach òbczas zéńdzeniô Przédny 
Radzëznë KPZ. Plac béł wierã wëbróny swiądno, bò 
dobiwczką pierszi w dzejach nôdgrodë „Bëlny Szkól-
ny” òstała Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô, chtërna 
ùczi m.jin. prawie w  ti môlëznie – w Kaszëbsczim 
Òglowòsztôłcącym Liceùm.

Ùdokaznienié przeczëtôł przédnik KPZ (i  kòn-
kùrsowi kòmisji mët) Jón Wërowińsczi. Hewò jegò 

WARK W DARĒNKÙ ÒD NIEBA
Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 27 maja 2020 r. rozsądzył ò rokrocz-
nym przëznôwanim nôdgrodë „Bëlny Szkólny”. Mô òna bëc leżnoscą do wëprzédnieniô 
szkólnëch, chtërny swòjim dzejanim mają òsoblëwi cësk na zmòcniwanié parłãczów ùczniów 
z môłą tatczëzną i na ùchòwanié a rozwij kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë.

Stoją òd lewi: E. Prëczkòwskô, J. Wërowińsczi, F. Bôska-Bòrzëszkòwskô i E. Bùgajnô. Òdj. dm
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Edukacjô

Bëlnëch 
szkólnëch je 

wiele. Pòzdrówk 
dlô nich 

wszëtczich,  
òsoblëwie  dlô  

tëch,  co   
są  mòjima 
ùczniama. 

Jô napisała, że proszã ò przëjãcé mie do pierszi klasë 
Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Kòscérznie, bò w prziń-
dnoce chcã sztudérowac... i tu jô òstawiła pisadło, bò 
jem chca napisac to, co mie grało w  dëszë – a  bëłë 
to sztudia, jaczé bë szlachòwałë za dzysdniową et-
nofilologią kaszëbską. Nie bëło równak wnenczas 
taczi mòżlëwòtë i  jô napisała: filologiã pòlską. Jem 
szczestlëwô, że jô dożëła czasów, czej mògã òstac 
szkólną tegò, co mie wiedno chòdzëło pò głowie. 

Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô pòdczorchiwała 
téż, że na swòji żëcowi stegnie pòtkała wiele lëdzy, 
jaczi pòmòglë ji òstac szkólną kaszëb-
sczégò jãzëka. Béł w  tim karnie m.jin. 
ji stark, Wanda Szopińskô, chtërna ro-
biła w  kòscersczim Dodomie Kùltu-
rë, i  prof. Édwôrd Breza. A  czedë jô ji 
winszowôł dobëcô nôdgrodë, rzekła: 
Bëlnëch szkólnëch je wiele. Pòzdrówk dlô 
nich wszëtczich, òsoblëwie dlô tëch, co są 
mòjima ùczniama. Wôrt jich wspòma-
gac, òsoblëwie tëch młodëch, co ùczą 
w strzédnëch szkòłach. Tam je pò prôw-
dze drãgô robòta, młodi lëdze zadôwają 
so wiele wôżnëch pëtaniów i  mùsz jima 
tłómaczëc, dlôcze wôrt sã ùczëc kaszëb-
sczégò, dlôcze zdawac maturã z tegò jãzëka. A młodi 
lëdze są cëdowny, baro sprawiedlëwi, rozmieją zdrzec 
na swiat naturalno, prosto, ale ni mòże jima ani kąsk 
łgac, bò òni zarô to widzą.

W pierszi edicji kònkùrsu „Bëlny Szkólny” òstałë 
téż przëznóné dwa wëprzédnienia. Jedno z nich do-
stała dr Elżbiéta Bùgajnô. Jak czëtómë w ùdokaznie-
nim tegò wëbòru: Inicjatorka wielu spotkań kultural-
nych na terenie szkoły i gminy. Organizatorka wielu 
konkursów regionalnych. Inspiruje swoich uczniów 
do włączania się w różne inicjatywy lokalne. W cią-
gu wielu lat aktywności na rzecz regionu wychowała 
liczne grono następców. Aktywnie uczestniczy w dzia-
łalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Chcemë 
dodac, że je téż pòetką – wëdała dwa tomiczi: Miłotã 
niosã i Ruchna nôdzeje.

To wëprzédnienié to dlô mie wiôldżé zaskòczenié 
i  wiôlgô bùcha. Jô sã tegò nie spòdzéwała. Jem téż 
rôd, że wastnô Felicjô dostała titel „Bëlnégò Szkólné-
gò”. Serdeczno ji winszëjã. Mie sã wëdôwô, że wiele 
szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka je taczima bëlnyma 
szkólnyma, bò mają starã jak nôlepi wëkònëwac swój 
wark, jak nôlepi ùczëc, wëzwëskiwac wszëtkò to, co 
je dostãpné w internece, w ksążkach, w swòji głowie. 
Wëmësliwają nowé propòzycje i mają ùdbë, jak za-
chãcëc młodzëznã i  dzecë do ùczbë kaszëbsczégò – 
gôdô Elżbiéta Bùgajnô. A co dôwô ji nôwicy redoscë 
w robòce? Jak widzã ùsmiéch na twarzë ùcznia, czedë 
òn je zadowòlniony i chãtno bierze ùdzél w zajãcach. 
I przëchôdô czasã nawetka dlô swòji szkólny. 

Wëprzédnienié dostała téż Elżbiéta Prëczkòwskô, 

chtërna wiele lat bëła szkólną w Spòdleczny Szkòle 
w  Miszewie, a  dzysdnia je direktorką i  szkólną 
w Spòdleczny Szkòle w Tëchómiu (w gm. Żukòwò). 
Kònkùrsowô kòmisjô achtnãła to, że: Jest współau-
torką m.in. podręcznika do nauki języka kaszubskie-
go „W jantarowi krôjnie”. Jest także pomysłodawczy-
nią i współorganizatorką wielu konkursów, spotkań, 
przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych o  zasięgu 
lokalnym i  wojewódzkim. Jest aktywną działaczką 
ZKP i  innych organizacji społecznych, [była] wielo-
letnią redaktorką, autorką i współautorką lekcji języ-

ka kaszubskiego w programie [telewizyj-
nym] Rodnô zemia. Kieruje dziecięcym 
zespołem folklorystycznym Mùlczi. Zaję-
cia języka kaszubskiego prowadzi w spo-
sób twórczy i aktywizujący. 

Elżbiéta Prëczkòwskô robi kòl kaszë-
biznë ju 17 lat: Jô zaczinała òd trzech 
gòdzyn w  szkòle w  Miszewie. To bëła 
dlô mie drãgô robòta, ale bëło wiele 
żëczlëwòtë ze stronë starszich, direkcji 
i jinëch szkólnëch. To pòmôgało. W jed-
ny grëpie jô miała ùczniów ze wszëtczich 
klasów i jô to mùszała wszëtkò pògòdzëc. 

Wôżné bëłë dlô mie rozmajité dodôwkòwé kùrsë. Jô 
wiedza, że kaszëbsczi mùszi bëc barżi atrakcyjny jak 
wszëtczé jinszé ùczbë, a jô ni miała tedë dosc wiédzë 
i  mùszała sã wiele naùczëc, òsoblëwie metod, jak 
zachãcëc, zaktiwizowac dzecë. Mëszlã, że to sã dosc 
dobrze ùdało. Na 100-lecé ùrodzeniô Jana Trepczika 
òstôł òn patronã szkòłë i na ten dzéń 100% ùczniów 
w Miszewie ùczëło sã kaszëbsczégò. To bëła dlô mie 
wiôlgô bùcha – wspòminała w  Brusach Elżbiéta 
Prëczkòwskô. A  zapitónô, z  czegò je nôbarżi rôd, 
òdrzekła: Jem baro bùsznô z tëch, chtërnëch jô ùczëła, 
a òni dzysô dzejają w kaszëbiznie. Wiele mòjich ùcz-
niów je chòcle w najim parce KPZ w Baninie. To je 
wedle mie wiôlgô redota dlô szkólnégò, że ùdało mù 
sã zaszczepic tã pasjã w młodëch lëdzach. Jistno jak 
Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô dała téż bôczenié na 
mùsz wspiarcô dlô młodëch szkólnëch, co dopiérze 
zaczinają swòjã robòtã: Jô bë chcała, żebë na sztu-
diach, pòdiplomówkach béł wiôldżi cësk na metodë 
aktiwizëjącé. Ju mómë czile ùczbòwników, fejn bë 
jesz bëło, żebë pòwstało wicy mùltimedialnëch pòmò-
ców. Mòże wôrt ògłosëc jaczi kònkùrs dlô szkólnëch, 
żebë taczé pòmòce sami rëchtowelë? Òsoblëwie dlô 
młodëch szkólnëch to mdze wiôlgô pòmòc.

Wierã mùltimedia je mùsz wëzwëskiwac szerok 
w czasu, czej wnet wszãdze mómë do ùczinkù z te-
leùczbama. Mòże ten, chto ùsadzy nôlepszé i nôcze-
kawszé materiałë do robòtë w cyfrowim rëmie, bã-
dze za rok òdbiérôł nôdgrodã w  kònkùrsu „Bëlny 
Szkólny”…

Dark Majkòwsczi
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inna sprawa po Sierpniu ’80 nie wywołała takiego 
napięcia jak kwestia rejestracji, legalizacji „Solidar-
ności”. Sąd Najwyższy, aby nie podsycać rozjątrzo-
nych nastrojów społecznych, chciał jak najszybciej 
rozpatrzyć sprawę. Termin rozprawy wyznaczono 
na 10 listopada 1980 roku. „Solidarność”, obawia-
jąc się odmowy uznania wniosku oraz nacisków 
władzy na sąd, zapowiedziała, że w przypadku bra-
ku legalizacji jej działań na 12 listopada, zaledwie 
dwa dni po rozprawie, zwołuje strajk ogólnopolski. 
Nic dziwnego, że oczy całej Polski, wielu polityków 
i  obserwatorów z  całego świata, tego pamiętnego 
dnia, 10 listopada 1980 roku, były wpatrzone w jed-
ną osobę – przewodniczącego składu sędziowskie-
go ogłaszającego wyrok. Był nim Witold Formań-
ski – Pomorzanin.

Rodzina Formańskich była znana na Pomorzu. 
Leon Formański, ojciec sędziego, był redaktorem 
naczelnym czasopisma „Pielgrzym” w latach 1907–
–1920. Następnie redagował „Gazetę Bydgoską” 
i  wiele innych lokalnych czasopism. Matka miała 
na imię Marta.

Przyszły sędzia Witold Formański przyszedł 
na świat 22 listopada 1913 roku w Pelplinie. Tam 

Historia ta zaczęła się od tego, że miesiąc po podpi-
saniu porozumień sierpniowych, 17 września 1980 
roku, w klubie Ster w Gdańsku-Wrzeszczu odbyło się 
spotkanie założycielskie Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidarność”. Notabene 
zebranie to prowadził Kaszuba, Lech Bądkowski.

Po tym spotkaniu założyciele NSZZ „Solidar-
ność” złożyli wniosek do Sądu Wojewódzkiego 
w Warszawie o rejestrację. Sąd zarejestrował zwią-
zek 24 października 1980 roku, jednak dokonał 
drastycznych zmian w  statucie, między innymi 
dodając zapis o  przewodniej roli Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej (PZPR) w  Polsce, co 
dla „Solidarności” było gwałtem na duszy, czymś 
nie do przyjęcia. W  odpowiedzi na tę ingerencję 
sądu w  statut związku Lech Wałęsa, opuszczając 
salę rozpraw, powiedział, że zarejestrowano „jakiś 
inny” związek, choć przyznał również, że jest to 
pierwszy sukces „Solidarności”, bo może działać. 
Wkrótce potem „Solidarność” złożyła rewizję (od-
wołanie) do Sądu Najwyższego, żądając zarejestro-
wania związku bez zmian w statucie. 

Dzisiaj odwołanie to wydaje się czymś normal-
nym i  zwyczajnym, ale w  realiach PRL-u  żadna 

WITOLD FORMAŃSKI 
sĘdzia, który zalegalizowaŁ „solidarnoŚĊ”

Snując różne refleksje z okazji obchodzonego w tym roku czterdziestolecia Sierpnia ’80 –  
strajków w całej Polsce, których epicentrum była Stocznia Gdańska, porozumień sierp-
niowych zawartych przez rząd PRL z komitetami strajkowymi robotników w Szczecinie, 
Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej – warto przypomnieć nieco zapomnia-
ną przez historię postać, która dzięki swojej odważnej decyzji odegrała przełomową rolę 
w dziejach „Solidarności”. 

Sędzia Witold Formański na rynku w Starogardzie Gdańskim z synem i synową (1973 r.)
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Rodzina 
Formańskich  
była znana  
na Pomorzu 

spędził dzieciństwo. Jak wspominał w  1997 roku 
na łamach „Zapisków Kociewskich”, to właśnie 
w  Pelplinie jako siedmioletni chłopak witał woj-
ska generała Józefa Hallera 28 stycznia 1920 roku. 
W Pelplinie Witold ukończył szkołę podstawową, 
a  do gimnazjum uczęszczał w  Tczewie. Według 
Księgi adresowej mieszkańców Tczewa i  Pelplina 
z 1924 roku Formański Leon, redaktor, zamieszki-
wał w Tczewie przy Gdańskiej 2 („Bazar”), pod tym 
adresem znajdowała się również księgarnia. Gdy 
ojciec zawodowo związał się z Bydgoszczą, rodzina 
opuściła na jakiś czas Pomorze Gdańskie. 

Po maturze Witold rozpoczął studia prawnicze 
w  Poznaniu na Uniwersytecie Polskim (obecnie: 
Uniwersytet Adama Mickiewicza). Po ich ukoń-
czeniu w 1936 roku, chcąc zostać sędzią, rozpoczął 
aplikację sądową i odbywał ją w Sądzie Grodzkim 
w Tczewie. Aplikacja polegała na zdo-
bywaniu doświadczenia pod okiem 
sędziów. Witold przygotowywał się do 
zawodu w różnych sądach, także poza 
Tczewem. Pod koniec sierpnia 1939 
roku odbywał aplikację w prokuraturze 
w Starogardzie Gdańskim.

Tuż przed wybuchem wojny II świa-
towej, z uwagi na ewakuację sędziów, jako aplikant 
został powołany na szefa prokuratury w Starogar-
dzie i na tym stanowisku zastała go wojna. Musiał 
szybko podejmować wiele decyzji. Ten okres życia 
Witolda Formańskiego jest dobrze znany dzięki 
jego wspomnieniom opublikowanym w 1977 roku 
na łamach „Pomeranii” (nr 6). Efektem jego starań 
była między innymi amnestia dla więźniów osa-
dzonych w starogardzkim więzieniu. 

Kiedy rozpoczęły się działania wojenne i  woj-
ska niemieckie zbliżały się do Starogardu, uciekł 
przed najeźdźcą na wieś. Po kilku dniach, na wieść 
o wprowadzeniu przez władze niemieckie przepi-
sów mówiących o  nakazie powrotu uciekinierów 
do swoich domów pod groźbą kary śmierci, musiał 
wrócić do swojego mieszkania w Tczewie. 

W drodze do Tczewa przenocował u znajomego 
w  Starogardzie Gdańskim. W  nocy został zatrzy-
many i  osadzony w  Gdańsku w  Victoria Schule, 
miejscu kaźni polskich patriotów we wrześniu 1939 
roku. Tam był przepytywany i  bity, ale najwięcej 
upokorzenia przeżył podczas przemarszu ze współ-
więźniami przez Gdańsk. Byli obrażani i opluwani 
przez mieszkańców miasta. Następnie został skaza-
ny na obóz Stutthof, ale przebywał w podobozie, co 
wiązało się z  koniecznością przymusowych prac, 
najpierw porządkowych na Westerplatte, później 
rolnych u  niemieckich gospodarzy we wsi Osice 
w powiecie gdańskim. Chlubną kartę jego biografii 

wojennej stanowi udział w  1944 roku w  powsta-
niu warszawskim. Pracował wówczas w  szpitalu 
powstańczym i  punkcie zaopatrzenia przy ulicy 
Złotej. Za swoje zaangażowanie w powstaniu został 
odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym. 

Po zakończeniu wojny wrócił do Tczewa. Gdy za-
stał całkowicie zniszczone i ogołocone mieszkanie, 
postanowił udać się pieszo do swojej matki i siostry, 
które przebywały w Kościerzynie. Przed Skarszewa-
mi został zatrzymany przez Sowietów. Groziła mu 
zsyłka na Sybir, jednak szczęśliwym trafem udało 
mu się wyswobodzić i dotarł do rodziny.

Po wojnie wrócił do pracy w  sądownictwie. 
Najpierw pracował jako sędzia śledczy w  Człu-
chowie. W  tym kaszubskim mieście został rów-
nież prezesem Sądu Grodzkiego. Od 1950 roku 
pracował w  Sądzie Wojewódzkim w  Bydgoszczy, 

gdzie sprawował funkcję wicepreze-
sa sądu. U  szczytu kariery znalazł się 
w  1956 roku, gdy został Sędzią Sądu 
Najwyższego. Funkcję tę pełnił do po-
czątku 1982 roku. Jak wspomniał mi 
syn sędziego Jacek Formański: Ojciec 
w  Sądzie Najwyższym najpierw spe-
cjalizował się w  rozwodach, później 
ogólnie w prawie cywilnym, a na końcu 

najbardziej owocnie w prawie pracy i ubezpieczeń 
społecznych. 

Kluczowym momentem w jego życiu i dziejach 
„Solidarności” okazała się rozprawa z  10 listo-
pada 1980 roku. W  tamtym czasie sędzia Witold 
Formański był przewodniczącym Wydziału Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Sę-
dziowie mieli do niego wiele zaufania, bo wybrali 
go nie tylko do składu sędziowskiego, ale wyzna-

W Charzykowach z żoną, synem, siostrą i całą  
resztą rodziny (1966 r.)
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Formański wspominał tamten okres następująco:  
[…] w  wyjątkowo trudnej sytuacji społeczno-po-
litycznej, w  atmosferze napięć społecznych, emocji 
i pewnego rodzaju prób sił, przypadło Sądowi Naj-
wyższemu w  udziale rozpatrzenie wprawdzie pro-
blemu o charakterze prawnym, ale w rozstrzygnięciu 
którego czynniki państwowe, polityczne i związkowe 
upatrywały daleko idące następstwa polityczne o za-
sięgu krajowym. 

Wreszcie nadszedł dzień 10 listopada 1980 roku. 
Witold Formański opisuje go następująco: Tego 
dnia wyszedłem z domu około 8.00 rano i przecho-
dząc ul. Świerczewskiego, wstąpiłem do kościoła, 
słynnego z tego, że w Polsce Ludowej został przesu-
nięty w  głąb ulicy o  kilka czy kilkanaście metrów, 
co w latach pięćdziesiątych stanowiło w budownic-
twie nie lada wydarzenie, nawet w skali światowej. 
Skierowałem swoje kroki przed obraz św. Judy Ta-
deusza, o którym wiedziałem, że jest patronem od 
spraw trudnych, a  nawet beznadziejnych. Wkrótce 
po wyjściu z kościoła dostrzegłem tłumy ludzi gro-
madzących się u wylotu ul. Ogrodowej, przy której 
jest siedziba Sądu Najwyższego. […] Do gmachu 
sądowego wpuszczano tylko osoby, które okazywa-
ły karty wstępu z moim podpisem. Mnie oczywiście 
nie chciano wpuścić, gdyż takiej karty nie miałem. 
Udało mi się wejść dopiero po okazaniu legitymacji 
sędziowskiej i oświadczeniu, że „jak mnie nie wpu-
ścicie, to rejestracja się nie odbędzie”. 

Rozprawa rozpoczęła się o godzinie dziewiątej. 
Pełnomocnikami „Solidarności” byli docent dok-
tor Wiesław Chrzanowski i  mecenas Jan Olszew-
ski. Na sali obecny był m.in. Lech Wałęsa. Rozpra-
wę przerywały okrzyki działaczy „Solidarności” 
oczekujących na werdykt przed gmachem Sądu 
Najwyższego. Tłum, na prośbę przewodniczącego 
Formańskiego, uciszał Lech Wałęsa przez swoich 
przedstawicieli. 

Werdykt ogłoszono po czterech godzinach. 
O  godzinie trzynastej sędzia Witold Formański 
ogłosił zgromadzonym, że Sąd Najwyższy zalegali-
zował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” bez zmian w statucie i  tym samym 
zmienił wyrok sądu niższej instancji. 

To był szok! Tłum skandował. Agencje praso-
we nadawały na cały świat tę radosną wiadomość. 
Lech Wałęsa powiedział po rozprawie: Sądy to 
mamy niezawisłe. Nawet się nie spodziewałem, że 
to nam tak łatwo przejdzie. Mieczysław Rakowski 
– członek Komitetu Centralnego PZPR – skomen-
tował wyrok na antenie telewizji następująco: Z za-
dowoleniem należy powitać zapadłe w dniu dzisiej-
szym orzeczenie Sądu Najwyższego i że dziś będzie 
można spokojnie pójść spać. 

czyli na przewodniczącego składu rozpatrującego 
odwołanie „Solidarności” od wyroku Sądu Woje-
wódzkiego. W skład składu sądzącego weszli rów-
nież Stanisław Rejman i Tadeusz Szymanek. 

Jak się okazało, przewodniczący Formański zro-
bił wszystko, aby zapewnić sędziom niezawisłość 
i  brak kontaktu z  formami nacisku. Wytworzenie 
atmosfery spokoju i  normalnego trybu urzędowa-
nia miało stanowić przeciwwagę panującej wokół 
sprawy rejestracji „Solidarności” atmosfery emocji 
i napięć – wspominał. Zdawałem sobie sprawę z wy-
wołanej atmosferą emocji skłonności do podejrzeń 
o  ewentualne wpływy na Sąd Najwyższy ze strony 
czynników pozasądowych. W tej sytuacji uznaliśmy 
za konieczne niestwarzanie nawet najmniejszych 
powodów do niepokojów w tym względzie i dlatego 
zdecydowaliśmy się na nieutrzymywanie jakichkol-
wiek kontaktów z  osobami wyrażającymi życzenie 
rozmowy z nami, nie wyłączając osób z kierownic-
twa Sądu Najwyższego. 

Sędziowie odizolowali się od otoczenia. Mieli 
mało czasu, więc przed rozprawą wyznaczoną na 
poniedziałek odbyli sześciogodzinną naradę w so-
botę oraz czterogodzinną w niedzielę. 

Społeczeństwo było podzielone, poirytowane. 
Do domu sędziego dzwonili nieznani osobnicy, 
grożąc mu konsekwencjami, jeśli wyda wyrok ko-
rzystny dla „Solidarności”. Sędzia jednak o  tych 
groźbach dowiedział się dopiero po rozprawie, 
bo żona ich nie przekazała mężowi. Sam sędzia 

Przed katedrą św. Michała Archanioła  
i św. Floriana w Warszawie (1975 r.)
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Witold Formański – sędzia, który w sposób nie-
zawisły, ryzykując swoją karierę zawodową, zalega-
lizował „Solidarność”, a tym samym zapobiegł roz-
ruchom społecznym – zmarł 25 czerwca 1998 roku 
i został pochowany w Warszawie. Uchodzi równo-
cześnie za jednego z najwybitniejszych praktyków 
i popularyzatorów prawa pracy w Polsce. W życiu 
osobistym miał dwoje dzieci: syna Jacka oraz córkę 
Ewę. Jego żoną była Jadwiga Radecka z Pozorskich. 

Kochał swoje Pomorze. Za życia został 
odznaczony m.in. Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 

Jubileusz „Solidarności” stanowi 
doskonałą okazję do przypomnie-
nia postaci Witolda Formańskiego, 
dla którego wciąż brakuje właściwe-
go miejsca w  podręcznikach historii 
i pamięci związkowców, tymczasem to 
jego bezkompromisowe rozstrzygnię-
cie z 10 listopada 1980 roku otworzyło 

pierwszą kartę w oficjalnej działalności NSZZ „So-
lidarność”. Sędzia, mimo że znalazł się na kursie 
kolizyjnym z przeciwnymi oczekiwaniami władzy 
komunistycznej, stał się głównym autorem histo-
rycznego werdyktu jako przewodniczący składu 
sądzącego i  sprawozdawca, Pomorzanin. Należy 
mu się za to wdzięczna pamięć. 

Krzysztof Korda

Dziękuję panu Jackowi Formańskiemu za pomoc okazaną mi 
podczas zbierania materiału do tego artykułu oraz udostęp-
nienie zdjęć z rodzinnego archiwum.v

Z  niepokojem na wyrok Sądu Najwyższego 
oczekiwali dyplomaci z  trzydziestu pięciu krajów, 
zgromadzeni w  Madrycie na konferencji KBWE 
(Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie, obecnie OBWE). Przerwano obrady, ocze-
kując na wyrok z Warszawy. Przewodniczący kon-
ferencji na wieść o  pozytywnym rozstrzygnięciu 
sporu przekazał dyplomatom: Oto mamy dowód, 
że w Polsce są jeszcze niezawisłe sądy i w związku 
z tym bardziej patrzę na dalszy tok roz-
mów madryckich…

Do sędziego Formańskiego wpływa-
ły listy i telegramy z całej Polski, co jest 
rzadkością w  tej profesji. Odwiedzali 
go znajomi w  domu i  pracy, gratulo-
wali werdyktu. Niewielu wie, że został 
doceniony nawet przez Jana Pawła II: 
został zaproszony na spotkanie. Sędzia 
wspominał: Papież przyznał, że reje-
stracja „Solidarności” w Sądzie Najwyż-
szym była wielkim wydarzeniem, obserwowano je 
w telewizji watykańskiej; że nasza decyzja była ak-
tem odwagi i rozwagi i że stałem się przez orzekanie 
w tej sprawie historyczną postacią. 

Jeden z adwokatów, który wcześniej był sędzią, 
przesłał list do Witolda Formańskiego, w  którym 
wyraził swoją wdzięczność za werdykt. Pisał: Nie 
trzeba nikogo przekonywać, że orzeczenie to zostało 
wydane w chwili niezwykle dramatycznej, gdy wa-
żyły się losy Ojczyzny, gdy napięcie psychiczne było 
ogromne. Pod jego presją znajdowaliśmy się wszyscy 
w Polsce, ale najbardziej Panowie Sędziowie. Wyda-
nie jedynie słusznej decyzji w takiej właśnie chwili to 
nie tylko akt mądrości i rozwagi, ale także – jeśli nie 
przede wszystkim – akt wyjątkowej odwagi. 

Po tym historycznym wyroku sędzia Formański 
pracował w Sądzie Najwyższym do końca „karna-
wału «Solidarności»”, czyli do brutalnego stłumie-
nia wolności w  Polsce i  „Solidarności” poprzez 
wprowadzenie stanu wojennego w  grudniu 1981 
roku. Co potem z nim się działo, wyjaśnił w książce 
Meandry legalizacji NSZZ „Solidarność” (Warszawa 
1996) ksiądz doktor habilitowany Jerzy Buxakow-
ski, długoletni rektor seminarium w Pelplinie. Pisał 
wówczas: W pierwszych miesiącach stanu wojenne-
go, nie chcąc uczestniczyć w orzekaniu na podstawie 
zaostrzonego rygorami zmienionego ustawodaw-
stwa pracy, w kwietniu 1982 roku wobec Rady Pań-
stwa i  na jej zapytanie nie wyraził zgody na kon-
tynuowanie pracy w Sądzie Najwyższym. Jak dodał 
Jacek Formański, syn Witolda: Ojciec podjął pracę 
jako radca prawny w  szeregu czysto komercyjnych 
przedsiębiorstw, na przykład w Damisie. Udzielał się 
również jako doradca Episkopatu Polski. 

Z wnuczkami na działce rekreacyjnej  
w Grzegorzewicach (1983 r.)

Zniepokojem 
na wyrok Sądu 
Najwyższego
oczekiwali 
dyplomaci  

z trzydziestu 
pięciu krajów
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się tylko raz – pani Elżbieta zmarła pół roku 
później.

Wyspa jednak trwała nad nami, tak jak 
nad bohaterką powieści. Matka i cór-

ka, Róża i  Elżbieta, zagościły po-
nownie w  progach Between.

Pomiędzy – najpierw w czasie 
XI edycji festiwalu, obecnie 
w  ramach projektu eduka-
cyjnego „Between.Edu-
kacja: Kosmopolis 2020”. 
„Róża Ostrowska, czyli 
teatr i  Kaszuby” to jeden 
z  piętnastu rozdziałów 
tematycznych, kryjący 

fotografie, materiały au-
diowizualne, czytanie per-

formatywne, skrótowy zapis 
spotkania z  Elżbietą Lorenc, 

mapę miejsc mających wpływ 
na życie Ostrowskiej oraz spotkanie 

z  Olem Walickim. Nie zapomnieliśmy też 
o kilku słowach na temat bliskich sercu Róży 
Wdzydz Kiszewskich, tamtejszym skansenie 
czy obrzędzie ścinania kani. 

Ten projekt ma charakter edukacyjny. Za-
pewniamy również konspekty ułatwiające 
wykorzystanie materiałów – dostępne za-
równo dla nauczycieli, jak i  uczniów. Jednak 
warto pamiętać, że ze strony www.between.
org.pl korzystać może każdy. Wszyscy może-
my spróbować poznać niezwykłą osobowość 
i dowiedzieć się, dlaczego wszyscy byli w Róży 
zakochani2.

Ewelina Stefańska

Róża Piotrowicz, urodzona w Wilnie dokładnie  
13 lat przed wybuchem II wojny światowej, po 
zakończeniu tejże wojny wyjechała z  mat-
ką do Poznania. Zaczęła studiować 
polonistykę, jednak po jej ślubie 
z  Leszkiem Ostrowskim wszy-
scy przeprowadzili się do 
Gdyni. Jej życie na Pomo-
rzu, z  którym była zwią-
zana już do końca, bę-
dzie głównym (choć nie 
jedynym) przedmiotem 
rozdziału tematycznego 
„Róża Ostrowska, czyli 
teatr i Kaszuby”, który jest 
częścią projektu edukacyj-
nego „Between.Edukacja: 
Kosmopolis 2020” Fundacji 
„Between.Pomiędzy”. 

Zaczęło się od „Wyspy.Island” 
– tematu X Festiwalu Literatury i Te-
atru Between.Pomiędzy w 2019 roku, którego 
miałam przyjemność być współorganizatorką. 
W  rozmowach o  nowym kaszubskim wątku 
nie mogło więc zabraknąć bodajże najbar-
dziej znanej powieści Róży Ostrowskiej, czy-
li Wyspy właśnie. Szukaliśmy osoby, z  którą 
moglibyśmy porozmawiać w  czasie jednego 
z  festiwalowych popołudni o  powieści oraz 
samej autorce. Splot okoliczności doprowadził 
do tego, że na to spotkanie udało się zaprosić 
córkę Ostrowskiej, Elżbietę Lorenc – osobę 
niezwykle urzekającą i dowcipną, która ocza-
rowała słuchaczy. Rozmowę czytaniem frag-
mentów Wyspy dodatkowo ubogaciła aktorka 
Sylwia Góra. Niestety, było nam dane spotkać 

„WSZYSCY BYLI  
W RÓŻY ZAKOCHANI” 1

 
Odważna, ale liryczna. Zdecydowana, odważna, uczciwa, ale też niezwykle dowcip-
na i empatyczna. Kobieta o niezwykle interesującym głosie i aparycji. Lubiąca ludzi 
i zwierzęta – jej dom był domem kobiet, kotów i psów. W jej domu – tym gdańskim 
czy tym wdzydzkim – gościli też literaci, aktorzy, ludzie kultury. 

1 Zbigniew Szymański w filmie Kryptonim „Inspirator”, reż. H. Dobosz, PROMEDIA, Telewizja Polska SA Program 2, 2005.
2  Tamże.

Fot. archiwum rodzinne
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dzisiejszych. Bardzo dużo osób – nie tylko z naj-
bliższej rodziny, ale także sąsiadów i znajomych – 
głęboko zapadło w moją pamięć. Moja najbliższa 
rodzina to stosunkowo małe grono: mam tylko 
siostrę i brata. Rodzice, już nieżyjący, też pocho-
dzili z  niewielkich rodzin. Pomimo to bardzo 
mocne więzi podtrzymywaliśmy z  licznym ku-
zynostwem rodziców i dalszą rodziną. Wszyscy 
mieszkają w pobliżu, więc także z  tego względu 
kontakty i więzy rodzinne były i są nadal mocne. 
Z dzieciństwa zapamiętałem także bardzo bliskie 
więzi z sąsiadami. Wszyscy byliśmy niejako jed-
ną rodziną. Wychowanie, jakie dali nam rodzice 
i dziadkowie, było chyba jak na ten czas tradycyj-
ne i oparte na podstawowych wartościach ludz-
kich i  chrześcijańskich. Szacunek dla każdego 
człowieka, poczucie obowiązku, praca i wzajem-
na pomoc to podstawowe wartości. Pod wzglę-
dem religijnym nie różniliśmy się od pozostałych 
rodzin. Niedzielna Msza Święta, modlitwa zosta-
ły w nas wpojone od najmłodszych lat… 

W  Dziemianach w  tysiąc dziewięćset pierw-
szym roku urodził się mój wujek Antoni Cza-
piewski, który w  czasie drugiej wojny świato-
wej był szefem wydziału sanitarnego Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Dzie-
miany leżą dwanaście kilometrów od mojej 
rodzinnej wsi Lipusz. Często w  dzieciństwie 
i  wczesnej młodości tam bywałem. Wiem, że 
był tam punkt porodowy. I pewnie na tej poro-
dówce urodził się ojciec generał…
Miejsce urodzenia, dom rodzinny, wszystkie 
osoby i  wydarzenia, które kształtowały nasze 
dzieciństwo i młodość, są bliskie chyba każdemu 
z nas. Do tych miejsc i osób wracamy nie tylko 
myślami, ale także fizycznie. Nie tylko po to, aby 
spłacić dług wdzięczności za dar życia i wycho-
wania, ale przede wszystkim po to, aby na nowo 
przywołać w sobie te wszystkie wydarzenia, które 
kształtowały nasze ludzkie postawy i życiowe wy-
bory. Urodziłem się w Dziemianach pięćdziesiąt 
dwa lata temu, w Dziemianach różnych od tych 

MIĘDZY JASNĄ GÓRĄ  
A KASZUBAMI 

Z ojcem generalnym paulinów na Jasnej Górze 
 doktorem Arnoldem Chrapkowskim rozmawia StanisŁaw Janke

Ks. Arnold Chrapkowski



Pomerania nr 11 (547) / Lëstopadnik 202018

Nasze rozmowy

i teologii – to były mocne doświadczenia. Pomimo 
że powoli wchodziłem w  świat inny niż ten, któ-
ry znałem, cały czas utrzymywałem kontakt z  ro-
dzicami i rodziną. Zapewne dla nich moja decyzja 
o wyborze drogi powołania nie była łatwa. W trak-
cie piątego roku studiów, w tysiąc dziewięćset dzie-
więćdziesiątym drugim, Bóg niespodziewanie po-
wołał do wieczności moją mamę. Miała niespełna 
pięćdziesiąt lat. Było to dla mnie bardzo mocne 
przeżycie. Po roku przyszedł czas ślubów wieczy-
stych, a  w  tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym 
czwartym otrzymałem święcenia kapłańskie i skie-
rowanie do pierwszej placówki duszpasterskiej 
w Leśnej Podlaskiej. Piękne miejsce, Sanktuarium 
Matki Bożej, Matki Jedności i  Wiary. Pracy było 
bardzo dużo. Sporo godzin katechizacji młodzieży 
w Zespole Szkół Rolniczych. Oprócz tego – dusz-
pasterstwo młodzieży, prowadzenie rozgłośni tere-
nowej Radia Podlasie, wiele obowiązków w parafii 
i klasztorze. Chociaż było ciężko, to z wdzięczno-
ścią wspominam ten czas dany przez Boga. Do 
dziś utrzymuję kontakt z niektórymi parafianami. 
W  tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym szóstym 
roku zostałem przez ojca generała skierowany do 
Rzymu na studia specjalistyczne z  zakresu prawa 
kanonicznego. Był to trudny czas uczenia się języ-
ka i zrazem studiowania. Niepełnych pięć lat spę-
dzonych w Rzymie było także czasem uczenia się 
Kościoła powszechnego, piękna i  różnorodności 
kościołów partykularnych, doświadczania różnych 
form pobożności, innych metod duszpasterskich. 
Uczestniczyłem w  Rzymie w  wielu wydarzeniach 
pod przewodnictwem Jana Pawła Drugiego. Mia-
łem także możliwość nie tylko obserwacji, ale 
i uczestnictwa w życiu zakonnym i pracy duszpa-
sterskiej w naszych paulińskich klasztorach w USA 
i w Niemczech. Jednak pamiętać trzeba było o pra-
cy naukowej. W dwa tysiące pierwszym roku, już 
po zakończeniu studiów licencjacko-doktoranc-
kich, przygotowywałem się do obrony doktoratu, 
która planowana była na początek marca. Niestety, 
w  lutym Bóg powołał do siebie mojego ojca. Jego 
nagła śmierć była ogromnym wstrząsem. Wiele 
rzeczy trzeba było naraz zmienić, także w  życiu 
najbliższej rodziny. Ostatecznie w czerwcu dwa ty-
siące pierwszego roku na Papieskim Uniwersytecie 
Laterańskim w Rzymie uzyskałem doktorat z pra-
wa kanonicznego. Po powrocie do Polski rozpoczą-
łem pracę jako wykładowca, najpierw w  naszym 
paulińskim seminarium, a od dwa tysiące drugiego 

Szkołę ukończył ojciec generał…
…podstawową też w  Dziemianach, a  później – 
Liceum Ogólnokształcące imienia Józefa Wybic-
kiego w Kościerzynie. 

Wiem, że trudno precyzyjnie odpowiedzieć 
na pytanie o  powołanie kapłańskie, ale może 
ojciec przedstawi chociaż kilka motywów, któ-
re skłoniły księdza do obrania drogi zakonnej 
i wstąpienia do Zakonu Świętego Pawła Pierw-
szego Pustelnika. 

Kiedy zrodziło się powołanie do życia zakonnego 
i kapłańskiego? Trudno mi wskazać jakiś konkret-
ny czas i wydarzenia. Był to proces, który stopnio-
wo narastał. Z perspektywy czasu widzę, że dużą 
rolę odegrał pobyt na Jasnej Górze już w  klasie 
maturalnej. I to chyba ostatecznie zadecydowało 
o paulińskim powołaniu. Nie była to decyzja ła-
twa, a podjąłem ją ostatecznie zaraz po maturze.

W  biografii ojca generała widać bardzo sta-
ranną i  skrupulatną ścieżkę prowadzącą do 
obecnej funkcji. Po szkole średniej nowicjat 
w klasztorze w Żarkach-Leśniowie, studia w Wyż- 
szym Seminarium Duchownym Zakonu Pauli-
nów w Krakowie na Skałce, pierwsza placówka 
duszpasterska w  klasztorze w  Leśnej Podla-
skiej, gdzie ojciec prowadził pracę katechetycz-
ną z młodzieżą, działalność w Radiu Podlasie… 
Potem były studia uzupełniające w dziedzinie 
prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersy-
tecie Laterańskim w Rzymie, wreszcie – studia 
doktoranckie z  prawa kanonicznego zwień= 
czone w dwa tysiące pierwszym roku doktora-
tem. 

Życie zakonne było dla mnie czymś nieznanym, nie 
miałem wcześniej żadnych kontaktów z zakonnika-
mi. Ale dzięki Bożej pomocy, bez jakichś większych 
trudności, wszedłem najpierw w rytm życia nowi-
cjackiego w Leśniowie, a później – w czas formacji 
w Seminarium Duchownym w Krakowie. Wartości 
wyniesione z  domu rodzinnego zapewne też były 
ogromną pomocą w wejściu w nowe, nieznane śro-
dowisko. Lata formacji przed ślubami wieczysty-
mi i święceniami kapłańskimi były bardzo bogate. 
Odkrywanie nowych Bożych dróg, wielu ludzkich 
twarzy, uczestnictwo w  wielu wydarzeniach z  ży-
cia Kościoła i zakonnej wspólnoty, poznawanie od 
wewnątrz zasad życia zakonnego, studium filozofii 
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osiem kilometrów. Idzie także czterdzieści in-
nych pielgrzymek na odpust Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Jakie znaczenie dla naszej wiary 
katolickiej mają te pielgrzymki? 

Fenomen pielgrzymowania jest głęboko wpisany 
w naszą polską pobożność. Sanktuaria maryjne od 
wieków są centrami duchowości. Z  tymi cudow-
nymi miejscami wiąże się pielgrzymowanie, które 
przybiera najprzeróżniejsze formy. Nasze narodo-
we sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, Kró-
lowej Polski, jest tym wyjątkowym miejscem, do 
którego przybywają wierni nie tylko z  Polski, ale 
z  całego świata. Samo pielgrzymowanie to wyjąt-
kowe rekolekcje w drodze, czas duchowej odnowy, 
ale zarazem czas budowania braterskiej wspólnoty. 
Wraz z Maryją na pielgrzymim szlaku uczymy się 
Boga, Kościoła, uczymy się bratniej miłości. I trze-
ba troszczyć się o to, aby to pielgrzymowanie trwa-
ło. Nam, paulinom, Boża opatrzność zleciła troskę 
o wiele sanktuariów maryjnych, miejsc pielgrzym-
kowych w różnych częściach świata. I choć są one 
różne, to widzimy, że zawsze w sanktuarium czło-
wiek doświadcza wyjątkowego spojrzenia Bożej 
Matki, która prowadzi nas do swojego Syna. 

Między Jasną Górą a  Kaszubami jest odległość 
mierzona w setkach kilometrów. Czy ojciec ge-
nerał utrzymuje kontakt z  bliskimi na Kaszu-
bach, z  wsią rodzinną? Jest ojciec Honorowym 
Obywatelem Gminy Dziemiany… 

Urodziłem się w  Dziemianach, tutaj mieszka-
łem przez dziewiętnaście lat, stąd pochodzi moja 
rodzina. W  parafialnym kościele pod wezwa-
niem Świętego Antoniego przyjąłem sakramen-
ty chrztu świętego, Pierwszej Komunii Świętej 
i  bierzmowania. Na tutejszym cmentarzu spo-
czywają moi rodzice i bliscy. Każdy przyjazd do 
Dziemian to dla mnie wielka radość. Od trzy-
dziestu trzech lat nie mieszkam w Dziemianach, 
jednak głęboko w  sercu noszę wszystkich bli-
skich i  znajomych. Nasza miejscowość w  ciągu 
tych lat się zmieniła, zmienili się mieszkańcy, na-
stępuje naturalna wymiana pokoleniowa. Coraz 
mniej ludzi się już zna i kojarzy. Jednak mimo to 
wszystko, co tam się otrzymało, pozostaje ważne.

roku w  Papieskiej Akademii Teologicznej w  Kra-
kowie [obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
– przyp. S.J.]) i w kilku zakonnych seminariach du-
chownych. Zajęć bardzo dużo, ale posługa bardzo 
wdzięczna. Do dziś, pomimo obecnych zajęć, pro-
wadzę nadal, choć w ograniczonej formie, wykłady 
z prawa kanonicznego. Daje mi to bardzo dużo za-
dowolenia. Kontakt ze środowiskiem uniwersytec-
kim był dla mnie czymś ważnym. W ramach nasze-
go wydziału spotykaliśmy się nie tylko na zajęciach 
dydaktycznych czy sympozjach naukowych, ale 
także na wspólnej modlitwie. Do tej pory spotyka-
my się raz w roku na modlitwie u Bożej Matki na 
Jasnej Górze. Także zajęcia prowadzone w semina-
riach zakonnych były dobrą sposobnością do zapo-
znania się z charyzmatami innych wspólnot.

W dwa tysiące ósmym roku został ojciec wybra-
ny na wikariusza generalnego zakonu paulinów, 
w dwa tysiące czternastym – na przełożonego ge-
neralnego, a czwartego marca tego roku ponow-
nie ojciec został generałem paulinów… 

Wszystkie urzędy i zadania, które zostają zleco-
ne do pełnienia przez zakonnych współbraci, są 
czasowe. W ich wypełnieniu trzeba kierować się 
wieloma zasadami określonymi przez Kościół. 
Jednak to, co najważniejsze, to świadomość służ-
by współbraciom w  zakonnym powołaniu. Nie 
jest to łatwe, gdyż różnorodność ludzkich cha-
rakterów, różnorodność kulturowa i  językowa 
może być pewną barierą. Paulini obecnie swoją 
misję pełnią w siedemnastu krajach na czterech 
kontynentach, łącznie w siedemdziesięciu dwóch 
domach. Taka rozpiętość geograficzna sprawia, że 
rzeczywistość zakonu w każdym zakątku naszego 
globu jest odmienna w zależności od charakteru 
danego kraju, specyfiki duszpasterstwa czy lo-
kalnej religijności. Jednak charyzmat pauliński 
wszędzie musi być taki sam. I to jest obowiązek 
przełożonego generalnego: strzec duchowego 
i materialnego dziedzictwa zakonu, troszczyć się 
o wszystkich współbraci. Tylko dzięki Bożej po-
mocy to zadanie można wypełnić. Ludzkie pre-
dyspozycje są zapewne ważne, ale trzeba liczyć 
przede wszystkim na Bożą pomoc. 

Corocznie na przełomie lipca i sierpnia na Jasną 
Górę wyrusza Kaszubska Piesza Pielgrzymka, 
która dziewiętnaście dni idzie do Matki Boskiej 
Królowej Polski, pokonując sześćset trzydzieści 
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narzecza [wytł. – B. B.]. Mamy zresztą niedaleko 
przykład na to, że lud mówiący odrębnym od pań-
stwowego językiem, uznanym jako odrębny przez 
uczonych, jednak uważa w  rzeczywistości swoją 
mowę jako narzecze. Fryzowie mianowicie należący 
do Rzeszy Niemieckiej, mają odrębny język, więcej 
spokrewniony angielskiemu niż niemieckiemu, tym-
czasem uważają się za Niemców, a swój język jako 
narzecze niemieckie. Tymczasem holenderczycy [tak 
w oryginale – B. B.] mówią w rzeczywistości narze-
czem niemieckim, a mimo to uważają się za odrębny 
naród i  mowę swoją za odrębny język. [...] Więzy, 
które nas łączą z Polską, nie powstały od dziś dnia 
[...] w ostatnich czasach jeszcze jednej silnej przyby-
ło nam spójni – i  to wspólności doznanego ucisku 
naszej narodowości. Ci sami Niemcy, którzy by za 
wszelką cenę chcieli klin wbić pomiędzy Kaszubów 
i resztę Polski, nie robią różnicy pomiędzy Polakiem 
a Kaszubą np. przy kolonizacji. Dowód na to: mno-
żący się na Kaszubach z dnia na dzień Drzymalici1. 
Jeden Bóg, jedna wiara, jedna niedola, to chyba 
tak silne spójnie, że o zdanie lingwistów o naszej 
mowie pytać nie potrzebujemy. Tak trzech łańcu-
chów nikt nie rozerwie, a kto w nie chce klinem 
bić, na tego klin odskoczy [wytł. – B. B.].

Jak sądzę, dobrze by było, gdyby każdy z Czytel-
ników „Pomeranii” poddał własnej analizie powyż-
sze credo kaszubskiej tożsamości luminarza naszej 
kultury, przywołał je także przy analizie współcze-
snej sytuacji, specyfiki naszego regionu. Można je 
także odnieść do o  dwadzieścia lat późniejszego 

A. Majkowski, F. Sędzicki i H. Derdowski
Wprowadzeniem do snucia refleksji na powyższy 
temat może być wypowiedziane przez A. Majkow-
skiego w  drugiej części artykułu Prasa niemiecka 
a  Kaszuby (nr 138 z  1907 r.) przekonanie o  pol-
skości Kaszub i  Kaszubów. By wzmocnić krytykę 
niemieckiego poglądu o  oddzielności Kaszubów 
od Polaków, zaprezentował on w nim własny po-
gląd na jedność Kaszubów i Polaków. Jak się wy-
daje, wypowiedź ta ma spore znaczenie dla pozna-
nia tożsamości etnicznej i kulturowej twórcy Życia 
i  przygód Remusa, jak również we współczesnym 
dyskursie o statusie Kaszubów, dlatego warto przy-
toczyć ją w dłuższym fragmencie: 

Zdaniem moim polskość Kaszub i Kaszubów wca-
le nie zależy od pytania, czy mowa kaszubska jest 
narzeczem czy językiem i  niebezpiecznie by nawet 
było polskość tę opierać o rozstrzygnięcie, jakie kie-
dyś w gronie językoznawców zapadnie. [...] Polskość 
Kaszub i Kaszubów opiera się Bogu dzięki na innych 
jeszcze i bardzo silnych podstawach. Wiadomo bo-
wiem, że już za czasów Bolesława Chrobrego [...] 
dzisiejsze Kaszuby należały kościelnie do diecezji 
włocławskiej, łączyła więc je z  Polską jedność ko-
ścielna. Język polski od owych czasów aż do dziś dnia 
zawsze był językiem kościelnym i  urzędowym na 
Kaszubach, a postęp kulturalny posługiwał się tym 
samym językiem. Stąd też nam Kaszubom zupełnie 
obojętnym, jak grono uczonych nad naszą mową roz-
strzygnie. W  rzeczywistości mowa kaszubska do 
polskiej pozostawała i pozostanie zawsze w roli 

KASZUBSKI TYGIEL 1906/1907  
Część II

Nr 1 z 1907 r. 

1  Lektura GG potwierdza, że przykład był dobrze dobrany. Ustawy skierowane przeciwko polskiej społeczności w sprawie 
uzyskiwania pozwoleń na budowę domów mocno uderzyły także w Kaszubów. Poświadczał to m.in. specjalny fundusz 
pomocowy dla tych spośród nich, którzy takiej zgody nie uzyskali, i wzmianki o trudach ich życia codziennego (np.  nry 
118 i 144 z 1907 r.).
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nym przez Zjednoczenie Zawodowe Polskie, wy-
głosił wykład o znaczeniu rzemiosła i sprawy robot-
niczej ze stanowiska historycznego oraz zabierał głos 
w dyskusji (nr 33 z 1907 r.). Na pierwszym wiecu 
tej organizacji w Kościerzynie, w lipcu 1906 roku, 
był jednym z dwóch głównych mówców, jak odno-
towano w sprawozdaniu: przemówił krótko, ale do 
serca, kładąc nacisk na hasło „Jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego” (nr 88 z 1906 r.). W GG A. Maj-
kowski zamieszczał też krótkie informacje związa-
ne z jego praktyką lekarską, na przykład: Przepro-
wadziłem się i mieszkam obecnie przy Długiej ulicy 
w domu Pani Wędlikowskiej. Dr Majkowski lekarz 
prakt. w Kościerzynie (nr 125 z 1907 r.).

Oczywiście A. Majkowski nie działał w osamot-
nieniu. Zwraca uwagę fakt, że obok niego na więk-
szości publicznych zebrań byli aktywni także mię-
dzy innymi Tomasz Rogala i  Franciszek Sędzicki. 
Wydaje się nawet, że T. Rogala przewyższał Maj-
kowskiego pod tym względem energią, częściej był 
wymieniany jako inicjator, dyskutant wieców i spo-
tkań, przewodniczył im. A. Majkowski również 
podejmował takie inicjatywy, wygłaszał referaty, 
prowadził obrady itp., natomiast F. Sędzicki był wy-
łącznie sekretarzem zebrań i zabierał głos w dysku-
sji. Na podstawie prasowych relacji można obser-
wować różnice charakterologiczne pomiędzy nimi 
i  innymi działaczami, ich pozycję w  środowisku. 
Warto dopowiedzieć, że dzięki jednej z nich znamy 
publiczny debiut przyszłego autora Jestem Kaszubą: 
W dyskusji zabrał głos Sędzicki z Rotenberga, który 
po raz pierwszy publicznie wystąpił, ale ze zadania 
swego dobrze się wywiązał (nr 88 z 1906 r.).

Przewyższał natomiast F. Sędzicki wszystkich 
miejscowych działaczy liczbą publikowanych wier-
szy. Na łamach GG w  latach 1906–1907 ukazało 
się kilka pierwodruków jego wczesnych utworów, 
w  części nieodnotowanych w  wykazie twórczości 
(J. Schodzińska, Franciszek Sędzicki (1882–1957). 
Działacz narodowy, regionalista i  poeta kaszubski, 
Gdańsk–Wejherowo 2003, s. 292). Jeden z wierszy, 
jak sądzę, może być uznany za kwintesencję posta-
wy, regionalnej działalności autora. W Niech żyją 
nam Kaszuby (nr 57 z  1906 r.), po podkreśleniu 
polskości Kaszubów, Sędzicki uznaje, iż wszystko, 
co najpiękniejsze, najlepsze jest na Kaszubach. Ceni 
wszelakie zawody (stany), lecz najważniejszy jest 
kaszubski gbur. Wszędzie w  Polsce wielbią Boga, 
jednak on co roku idzie do Wejherowa (na tutejszą 
kalwarię). Tatry są piękne, ale milsze mu są szym-
barskie wzgórza. Lubi i wódkę, i wino, i piwo, jed-
nak nad nie przedkłada kaszubski miód itd. Innymi 
słowy, by stać się ponadprzeciętnym uczestnikiem 
kaszubskiego ruchu regionalnego, Sędzicki nie  

spotkania Aleksandra Labudy i  Jana Trepczyka 
z  wtedy już zasłużonym kaszubskim działaczem  
A. Majkowskim. Pokazany im przez tego ostatnie-
go Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego 
S. Ramułta, zwolennika tezy o odrębności języko-
wej kaszubszczyzny, wpłynął na ich późniejszą, dla 
wielu bardzo radykalną, postawę w kaszubskim ru-
chu regionalnym, w tym mocne podkreślanie róż-
nic pomiędzy Kaszubami a  Polakami. Natomiast 
książka ta, jak wykazuje powyższa jego wypowiedź, 
nie miała dla A. Majkowskiego takiego znaczenia 
(przynajmniej w 1907 roku), nie wpłynęła na jego 
przekonanie o sile polsko-kaszubskich więzi. Prze-
ciwnie, opinia innego polskiego naukowca Zyg-
munta Glogera to przekonanie w  nim umocniła. 
Posłał mu bowiem kilkanaście fotografii kaszub-
skich starych domów i  kościółków: zadziwił się 
ten uczony, jak czysto utrzymał się na Kaszubach 
styl polski. To nie przypadek, że u  źródeł postaw 
kaszubskich działaczy różnych opcji i pokoleń, ich 
stosunku do Polski i polskości, były także, a niekie-
dy przede wszystkim, wybitne polskie osobowości.

Idąc za treścią GG: w przypadku A. Majkowskie-
go (i na pewno nie tylko jego) kolejnym powodem 
opowiedzenia się za polskością były skutki polityki 
niemieckiego państwa, które w opinii działacza do-
prowadziły do zaniku wielu przejawów rodzimych 
kaszubskich tradycji. Jak one wyglądały wcześniej, 
a  jak później – częściowo wyjaśniają jego reto-
ryczne pytania odnoszące się do ubioru: Któż to 
sprawił, że wieśniak dzisiejszy na Kaszubach wy-
gląda jak oberwany mieszczanin? Któż to sprawił, 
że białki nasze porzuciły swe śliczne czepki i szpecą 
się czupiradłami straszliwego majestatu Panie [tak 
w oryginale – B. B.], podobnymi do gniazd, rychło 
patrzeć, a bocian lub wrona zleci? Kto to zdarł gbu-
rom naszym swojskie kanele z głów i poważne suknie 
z krzepkiego ciała i ubrał ich w kusą tandetę żydow-
ską? (nr 139 z 1907 r.).

A. Majkowski jest obecny też na wielu innych 
stronach GG. Na pewno kryje się pod niektórymi 
zamieszczonymi w  niej tekstami, opublikowany-
mi anonimowo lub pod nierozwiązanym pseudo-
nimem. W  szczególności dotyczy to artykulików, 
których był co najmniej inspiratorem, piętnujących 
stosunki narodowościowe w Kościerzynie, zbytnie 
uleganie przez polskie społeczeństwo naciskom 
germanizacyjnym oraz wspomagającym te naciski 
działaniom miejscowego proboszcza. Najczęściej 
występuje jako bardzo aktywny uczestnik szere-
gu zebrań, wieców polskich organizacji, spotkań 
wyborczych, współorganizator różnych polskich 
przedsięwzięć. Na przykład w marcu 1907 roku na 
wiecu rzemieślników i  robotników, zorganizowa-
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potrzebował poznania wielkiej przeszłości Kaszu-
bów (szczególnie tej odległej, mitycznej), utwierdze-
nia w ich językowych, kulturowych odrębnościach 
czy jakiejś szczególnej podniety lekturą wybitnego 
dzieła. Wielkość Kaszub i  rodzimej kultury do-
strzegał blisko, wokół siebie, i to wystarczyło, by ca-
łym swoim życiem zaangażować się na rzecz rodzi-
mego regionu i jego kultury. W tym, myślę, różnił 
się od swoich przyszłych adwersarzy, zrzeszińców  
A. Labudy i J. Trepczyka, na których postawę moc-
no wpłynęły poglądy S. Ramułta, zaprezentowane 
im przez A. Majkowskiego, na którego z kolei silnie 
oddziałały wizerunki kaszubskich książąt w Gryfii 
(A. Majkowski, Wspomnienia moje, „Teka Pomor-
ska” 1938, nr 5). Takie porównania zapewne można 
by snuć do czasów nam współczesnych.

W innym wierszu F. Sędzicki pokazuje się z od-
miennej strony. Gdy literalnie czyta się Świętopełka 
Wielkiego. Księcia kaszubskiego (1220–1266) (nr 91 
z 1907 r.), to wyraźnie widać, że myślą przewodnią 
jest ukazanie, iż Kaszubi nie tyle są Polakami, ile 
braćmi Polaków. Kaszubska samodzielność jest też 
wyrażona w stwierdzeniu, że Kaszubi mieli w swo-
jej historii równych Polsce wielkich królów [wytł. 
– B. B.] i  hetmanów, właśni królowie to przecież 
symbol samodzielności i  niepodległości. Wiersz 
Alpuhara Kaszubska2 (nr 86 z 1907 r.) to najlepszy 
dowód ogromnego wpływu na F. Sędzickiego pol-
skiej literatury romantycznej. Nawiązuje bowiem 
w nim bezpośrednio do ballady Adama Mickiewi-
cza Alpuhara z poematu Konrad Wallenrod. 

Często się mówi, że twórczość F. Sędzickiego jest 
prosta, zrozumiała, jednak nawet pobieżne przyj-
rzenie się tylko części jego utworów opublikowa-
nych w  GG w  latach 1906–1907 pokazuje, że nie 
jest ona wcale tak jednoznaczna, daje też sporo 
okazji do snucia różnych refleksji.

Hieronim Derdowski występuje w przejrzanych 
numerach GG marginalnie, okazyjnie. Kilkakrot-
nie pojawiają się w  nich anonse o  możliwości 
nabycia jego książki Kaszuba pod Widnem. Na 
dwusetną rocznicę oswobodzenia Mniemców i kre-
scyjaństwa z turekiego jarzma w roku Pańśim 1683 
(np. nr 19 z 1906 r). Mimo zachęty (reklamowano 
ją dłużej) nie znajdowała nabywców. Natomiast 
najwybitniejsze dzieło Derdowskiego, epopeja 
O Panu Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł, już 
wtedy zaczęło żyć własnym życiem i weszło „pod 
strzechy”. Występujące w utworze wątki były coraz 
powszechniej znane. Ciekawym tego świadectwem 
jest korespondencja, co w  tym kontekście zna-
mienne, z  powiatu świeckiego (nr 116 z  1907 r.). 
Jej autor – jak przypuszczam – z pewną przesadą 
pisał, że na Kaszubach nie ma żadnego polskiego  

2  W GG nazwiska autora Świętopełka Wielkiego i Alpuhary 
kaszubskiej nie ujawniono. Ustaliłem je za J. Schodzińską 
(zob. J. Schodzińska, op. cit., s. 292 i F. Sędzicki, Utwory 
kaszubskie, Gdańsk 2014, s. VII).

Nr 142 z 1907 r.
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Takie podejście mocno irytowało stronę niemiecką, 
uznającą, że prawdziwy awans kulturalny, cywiliza-
cyjny Kaszubi osiągną jedynie poprzez przyswajanie  
szeroko pojmowanej kultury niemieckiej, z  zało-
żenia stojącej na o  wiele wyższym poziomie niż  
polska3.

kuśnierza, a  dawniej kuśnierz ś. p. Dobrowolski 
w Kościerzynie zaopatrywał swoich ziomków w słyn-
ne kapuzy (o jakich Derdowski w swej książce o Czor-
linsciem wspomina). W tej wypowiedzi interesujące 
jest też umiejscowienie fragmentu literackiej narra-
cji w konkretnej ówczesnej rzeczywistości.

Z opinii o Kaszubach
Na łamach prezentowanego czasopisma znajduje 
się zaskakująco dużo różnorodnych opinii o  Ka-
szubach. Chociaż profil pisma determinował za-
wartość, to w sumie opinie owe nie są jednostron-
ne. Najbardziej wyraziste, a jednocześnie krytyczne 
wobec społeczności kaszubskiej są przytaczane 
wypowiedzi niemieckie o  Kaszubach. Na pewno 
w  ten sposób chciano zohydzić w  ich oczach po-
litykę niemieckiego rządu, ukazać, że Niemcy ich 
nie szanują. Najmocniej w  ten nurt wpisuje się 
przywołanie przez przeciwnika „socjalistów na 
Kaszubach” zdania niemieckiego kapłana: Kaszu-
bi to taki naród [lud – B. B.], o którym się nie wie, 
gdzie się bydło kończy, a gdzie rozpoczyna człowiek 
(nr 50 z 1906 r.). Zapewne tak skrajna opinia, je-
żeli nie była celowo wyolbrzymiona, to na pewno 
odosobniona. Znamienne jednak, że występowa-
nie wśród Niemców negatywnej, poniżającej Ka-
szubów opinii, potwierdził także A. Majkowski, 
cytując fragment artykułu z berlińskiego „Tägliche 
Rundschau”: Wyraz Kaszuba ma nieprzyjemny 
przysmak także dla gdańszczanina, za którego mu-
rami zaczyna się terra cassubica […] Człowiek się 
formalnie otrząsa, jakoby chciał odżegnać od siebie 
drobne zwierzątka, które się uważa jako nieodstępny 
przypadek Polaków i Kaszubów (nr 137 z 1907 r.).

Jak się wydaje, najczęściej w GG Kaszubi byli okre-
ślani przymiotnikami: biedni, pokorni, poczciwi 
itp. Przy tym podawano, że brakuje im wiedzy, żyją 
w ciemnocie (nr 146 z 1906 r., nr 77 z 1907 r. i inne). 
Określenia te pochodziły zarówno od redakcji, jak 
i  korespondentów terenowych, podpisujących się 
jako „Kaszub”, „Stary Kaszub” itp. Było to związane 
z  misją, którą czasopismo realizowało wśród spo-
łeczności kaszubskiej. Kaszubi byli biedni, nie mieli 
wiedzy, bo byli pod naciskiem niemczyzny, nie mie-
li dostępu do przejawów polskiej kultury, poczciwi 
natomiast, gdyż znosili spokojnie germanizacyjny 
nacisk. Dlatego takie określenia pojawiały się też 
w większości wezwań (reklam) do Kaszubów, by za-
poznawali się z GG, bo to ich wyrwie z (kulturowej) 
biedy, ochroni przed utratą wiary katolickiej i germa-
nizacją, da im wiedzę, a także materialny dobrobyt. 

3  Szerzej zostanie to ukazane w projektowanym artykule o strajkach szkolnych na Kaszubach w latach 1906–1907. 

Nr 19 z 1906 r.
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chcieli. Mianem Kaszuba zaszczycają w  Księstwie 
[Poznańskim – B. B.] po dziś dzień jeszcze niemiec-
kich kolonistów nadnoteckich (nr 152 z 1906 r.). Czy 
to ostatnie może być potwierdzeniem, że już w śre-
dniowieczu Wielkopolanie nazywali Kaszubami 
mieszkańców terenów nadnoteckich (byli nimi 
przecież Pomorzanie, których po kilku wiekach za-
stąpili Niemcy)?

Oczywiście nagminnie w GG uwidaczniano reli-
gijność Kaszubów, ich przywiązanie do wiary i ka-
tolickiego Kościoła. Tym bardziej że bezpośrednio 
łączono to z polskością, co wykorzystywano, by nie 
dopuścić do ich germanizacji, bo Bracia Kaszubi 
kochają tych co za wiarę św. i język ojczysty cierpią 
(nr 84 z 1906 r.). Jednocześnie obawiano się, że tę 
cechę Kaszubów Niemcy wyzyskają w działalności 
germanizacyjnej, gdyż w imię wiary i Kościoła go-
towi oni są wszystko za darmo dać (nr 49 z 1907 r.).  
O  poziomie ówczesnych wymagań związanych 
z praktykami religijnymi świadczy narzekanie ano-
nimowego „wiarusa kaszubskiego” na upadek oby-
czajów i moralności religijnej, gdyż pewien obywa-
tel wiejski, który w drodze do kościoła w Przodkowie 
palił cygaro zamiast w  skupieniu ducha przygoto-
wać się do służby Bożej (nr 127 z 1907 r.). Wbrew 
pozorom przekaz w GG o religijności kaszubskiej 
nie jest całkowicie jednostronny i  jednoznaczny. 
Warto tutaj przytoczyć wymowną anonimową 
korespondencję z Wejherowa (nr 18 z 1907 r.). Jej 
autor krytykuje, że większość miejscowych kupców 
w święta miała otwarte sklepy, czyli zarówno sprze-
dający, jak i kupujący nie przestrzegali przykazania 
o obowiązku uczczenia dnia świątecznego. Zazna-
cza też: Starsza generacja Kaszub nie zna różnicy 
pomiędzy katolicyzmem a  polskością. Szkoda, że 
w swojej opinii nie podał, czy tym samym młodzi 
Kaszubi przechodząc na protestantyzm, nadal czuli 
się Polakami (Kaszubami), czy też zmieniając toż-
samość narodową na niemiecką, wciąż pozostawali 
katolikami, a może jedno i drugie?

To tylko niektóre kaszubskie wątki z przejrzane-
go czasopisma. Jego lektura nie pozwala na pełne 
sformułowanie wniosków z  prezentowanych za-
gadnień. Na pewno jednak je ułatwia, ukazując 
jednocześnie, jak różnorodne było życie Kaszubów 
na początku ubiegłego wieku i  z  jak odmiennych 
perspektyw można ich opisywać oraz oceniać.

Bogusław Breza

Połączenie sfery ideologicznej i  materialnej 
w kontekście polsko-niemieckiej rywalizacji o Ka-
szubów dobrze widoczne jest w oświadczeniu dy-
rektora Banku Kaszubskiego w Wejherowie Alfonsa 
Chmielewskiego. Dyrektor zaprotestował przeciw-
ko zamieszczonemu w oficjalnym niemieckim orę-
downiku powiatowym oskarżeniu założycieli tej 
placówki o  nadanie polskiemu przedsiębiorstwu 
nazwy „kaszubski” wyłącznie po to, aby Kaszubów 
łatwiej zjednać dla wszechpolskich dążności, bo pol-
scy agitatorzy posługują się ekonomicznymi środka-
mi do osiągnięcia narodowych celów. Pośrednio z tej 
wypowiedzi wynika, iż o  ile Polacy uznawali Ka-
szubów za zbyt ulegających germanizacji, to Niem-
cy mieli im za złe łatwość przyswajania polskiej 
kultury i angażowanie się w polski ruch narodowy 
lub/i co najmniej obawiali się tego. W odpowiedzi 
A. Chmielewski podniósł inną cechę Kaszubów, 
przypisywaną im też w  wielu innych artykułach 
w  GG: wewnętrzny opór przy posługiwaniu się 
rodzimym językiem. Podkreślił, że współtwórcom 
banku przyświecała wyłącznie dążność kaszubska. 
Pragnienie, aby wszystkie dzieci Kaszub ukochały 
nade wszystko swą kaszubszczyznę, aby się swojej 
mowy nie wstydziły, tylko się nią szczyciły, przez co 
założenie banku da biednym Kaszubom dobrobyt, 
a z nim poczucie własnej godności (nr 85 z 1906 r.).

O ile wzmianki o poniżających Kaszubów okre-
śleniach stosowanych przez Niemców występują 
na łamach GG stosunkowo często, to wyjątkowo 
rzadko znajdziemy potwierdzenie, że także Polacy 
stosowali wobec nich pogardliwe epitety. Najbar-
dziej wymowne pod tym względem jest uzasad-
nienie, dlaczego według pierwotnych zamierzeń 
grono polskich patriotów chciało w  Kościerzynie 
budynek polskich spotkań i instytucji nazwać Do-
mem Kaszubskim (przyszły Bazar): ażeby zdjąć 
ostatecznie z  nazwy Kaszuba ostatni cień pogardy 
i  lekceważenia, jakim tą nazwę okryła złość wro-
gów i nieznajomość swoich. Chcemy przez tą nazwę 
okazać, że pragniemy jako Kaszubi stanąć w  sze-
regu obrońców naszych najświętszych dóbr i żądać 
tego samego poszanowania naszego nazwiska, jak 
bracia nasi: Wielkopolanie, Mazurzy, Ślązacy! Na 
pewno inicjatorem tych słów był współtwórca Ba-
zaru A. Majkowski. Jeszcze bardziej potwierdza to 
drugi argument tego uzasadnienia, by zastosować 
w  nazwie przymiotnik „kaszubski”: ażeby zazna-
czyć przed wrogami i ziomkami, że co kaszubskie to 
i polskie.  Intryguje koniec fragmentu innej części 
jego wypowiedzi: Z żalem nawet wyznać należy, że 
nasi bracia nad Wartą i dalej aż do ostatniego cza-
su nie znali nas jako Polaków, nawet znać nas nie 
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ku pozamałżeńskiego. Identyfikowano go nawet 
z  członkiem kapituły w  Kamieniu, żyjącym do 
1299 roku, choć podano to w wątpliwość. 

Znane są także trzy lub cztery siostry Warcisława 
II. Różnica wynika z tego, iż jedna z ich, nieznana 
z imienia, jest niekiedy identyfikowana z Salomeą, 
o której niewiele wiadomo. Najstarsza była Eufe-
mia, wydana za księcia Rugii Jaromara ok. 1240 
roku. Warcisław mógł więc jej nie znać. Przeciwny 
wniosek można natomiast wysunąć w stosunku do 
Damroki, późniejszej pani na Chmielnie. Zmarła 
ona ok. 1280 roku, mogła się więc urodzić w okre-
sie zbliżonym do Warcisława. Być może to ona 
oraz wspomniana anonimowa żona Henryka „de 
Keuerbergh” z 1273 roku były rodzonymi siostra-
mi tego księcia, a więc zrodzonymi z jednej matki, 
o czym niżej.

Kiedy urodził się Warcisław II?
Nieznana jest dokładna data narodzin Warcisła-
wa II, co jest typowe dla biografii osób żyjących 
we wcześniejszym średniowieczu. Współcześni 
zazwyczaj nie notowali tego wydarzenia w  źró-
dłach, nawet w  wypadku potomków panujących, 
ze względu na wysoką śmiertelność niemowląt. 
Wobec tego do ustalenia tej informacji dochodzi 

Warcisław II był jednym z  trzech znanych synów 
Świętopełka, który w 1226 roku zrzucił zwierzch-
nictwo Piastów i  został pierwszym niezależnym 
księciem gdańsko-pomorskim z  dynastii Sobie-
sławiców. Pierworodnym synem tego władcy był 
Mściwoj II, co poświadczyły współczesne źródła, 
nazywając go primogenitus. Ten urodził się ok. 
1224 roku, a być może dokładnie w tym roku, co 
sugeruje prof. Błażej Śliwiński w swojej wnikliwej 
biografii tego księcia. Po raz pierwszy zaś Mściwoj 
II został wymieniony z imienia w bulli z 1231 roku, 
w którym papież brał w opiekę księcia gdańskiego 
i jego pierworodnego syna. Historycy uznają to za 
dowód, że Mściwoj II był szykowany na następcę 
Świętopełka. Matką Mściwoja II była Eufrozyna, 
najprawdopodobniej córka księcia kaliskiego Wła-
dysława Odonica z rodu Piastów. 

Natomiast drugi brat Warcisława, Jan, jest znany 
tylko z  jednej zapiski w  Nekrologu Oliwskim. In-
formuje ona, że powyższy syn Świętopełka został 
zabity 22 września, brakuje jednak daty rocznej. 
Historycy uważają więc, iż Jan mógł zginąć naj-
później w 1248 roku, np. podczas walk z zakonem 
krzyżackim. Od tej daty bowiem pozostali synowie 
Świętopełka regularnie pojawiają się w  źródłach. 
Z  drugiej strony Jan mógł pochodzić ze związ-

WarcisŁaw II 
mŁodszy syn ŚwiĘtopeŁka gdaŃskiego

W ostatnich latach wzrosła wiedza o trzynastowiecznych dziejach Pomorza  
Wschodniego i jej władcach z dynastii Sobiesławiców. Świadectwem tego są biografie 
Świętopełka gdańskiego i Mściwoja II. Warto więc, dla uzupełnienia, przypomnieć 
postać syna pierwszego i brata drugiego, księcia gdańskiego Warcisława II.
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cisław nie urodził się wcześniej i nie był w wieku 
uprawniającym do udziału w  walce, czyli 18 lat. 
Nie ma bowiem o nim informacji przy okazji woj-
ny przeciwko zakonowi krzyżackiemu, toczonej 
w  latach 1242–1248. Nawet gdyby był za młody 
na bezpośredni udział w bojach, to powinien po-
jawić się przy zawieraniu traktatu pokojowego na 
Kowalowym Ostrowie 24 listopada 1248 roku. Po-
dobnie jak poświadczający ten układ Mściwoj II,  
był bowiem dziedzicem księstwa, jednak i  tutaj 
go brak. Wynika więc z tego, że młody Warcisław 
II przebywał z dala od objętych walkami terenów 
nadwiślańskich. Pierwsze dwie informacje źródło-
we o tym księciu – wspomniana z 1248 roku oraz 
kolejna, z 5 kwietnia 1252 roku – wymieniają go 
w  Słupsku. Hipotetycznie więc to w  tym grodzie 
przebywał w  omawianych latach młody Warci-
sław. Wyrażono nawet pogląd, iż starania o  bez-
pieczeństwo młodszego z  synów miały związek 
z  sytuacją Mściwoja II, który przebywał od 1243 
roku w krzyżackiej niewoli jako zakładnik, co gro-
ziło mu nawet śmiercią. Wobec tego hipotetycznie 
Świętopełk jako swego ewentualnego następcę 
mógł dopuszczać właśnie Warcisława, konieczne 
więc było jego ocalenie. Jednak po zawarciu wspo-
mnianego pokoju na Kowalowym Ostrowie 24 li-
stopada 1248 roku Mściwoj II odzyskał wolność.

Można także założyć, iż Warcisław II był wtedy 
pod opieką matki, mógł więc mieć nawet mniej niż 
12 lat. I tutaj należy poruszyć problem, kto nią był. 
Starsi historycy wskazywali na Eufrozynę, matkę 
Mściwoja II. Zachowała się jednak wzmianka, iż 
zmarła ona w 1235 roku, a być może dwa lata wcze-
śniej. Tacy więc badacze, jak wspomniany L. Quandt,  
a  najbardziej wyczerpująco Edward Rymar, wy-
kazali, że Warcisław był synem Ermengardy, cór-
ki Henryka I, hrabiego ze Szwerynu (Schwerin) 
w  Meklemburgii. Jak się wskazuje, małżeństwo 
między hrabianką a Świętopełkiem miało kontekst 
polityczny, co było spotykane w  zdecydowanej 
większości mariaży dynastycznych. Ermengarda 
bowiem, jak się przyjmuje, była dziedziczką zie-
mi sławieńskiej. Prawa do tego obszaru uzyska-
łaby po swojej babce, zwanej w źródłach panią ze 
Sławna. Świętopełk więc, żeniąc się z  nią, chciał 
uzyskać prawa do wspomnianego obszaru lub ra-
czej już zalegalizować jego podbój, który dokonał 
się ok. 1236 roku. Wtedy też doszło najprawdo-
podobniej do małżeństwa z  Ermengardą (która 
jeszcze w kwietniu tego roku była wzmiankowana 
jako niezamężna), a niedługo później – narodzin 
Warcisława II. Przypieczętowany tym sojusz Świę-

się pośrednio, na podstawie pierwszych wzmianek 
o danej postaci. I tak XIX-wieczny badacz dziejów 
Pomorza, pastor Ludwig Quandt, a później także 
genealog Sobiesławiców Ernst Bahr, informację 
taką widzieli już we wspomnianej wzmiance na te-
mat pierworództwa Mściwoja II, co świadczyłoby 
o tym, że miał brata już wtedy, czyli na początku 
lat 30. Jednak nie wszyscy historycy zgodzili się, że 
jest tu mowa o Warcisławie.

Po raz pierwszy Warcisław II pojawił się na kar-
tach dziejów 2 grudnia 1248 roku. Razem z inny-
mi poświadczył wystawiony wtedy przez swego 
ojca Świętopełka dokument, który stanowił jeden 
z  przywilejów lokacyjnych przyszłego klasztoru 
w  Bukowie (dziś Bukowo Morskie) w  ziemi sła-
wieńskiej. Opierając się na tej informacji, sięgano 
więc także do często stosowanej metody, w której 
główną rolę pełni kryterium wieku sprawnego. 
W  tym rozumieniu przed ukończeniem określo-
nego roku życia potomek władcy nie mógł doko-
nywać czynności prawnych. Dawniej powszechnie 
uważano, że powyższa granica wynosiła przy-
najmniej 12 lat. Taki miernik przyjął np. ks. Sta-
nisław Kujot, autor imponujących Dziejów Prus 
Królewskich. Według niego Warcisław urodził się 
więc najpóźniej w  1236 roku. Późniejsi badacze 
wskazali jednak, że kryterium lat w XIII wieku nie 
było jeszcze sztywno ustalone i wynikało raczej nie 
z kalendarza, ale faktycznej dojrzałości. 

Niemniej podana wyżej data wydaje się prawdo-
podobna i  to z  kilku względów. Na pewno War-

Kościół Najświętszego Serca Jezusa z XII-XIV w. w Bukowie 
Morskim (gmina Darłowo, powiat sławieński). Pozostałość  
po klasztorze cystersów, w którego zakładaniu uczestniczył 
młody Warcisław II. Fot. Wikipedia Commons
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dalsze hipotezy. Według wspomnianego już B. Śli-
wińskiego udział Mściwoja II już w pierwszej fazie 
konfliktu hipotetycznie wskazuje na posiadanie 
przez tego księcia własnej dzielnicy w  południo-
wej części państwa, a dokładnie – na ziemiach ze 
stolicą w Raciążu, tym bardziej że ten ostatni gród 
został w odwecie zniszczony przez wojska Przemy-
sła I. Analogicznie więc późniejsze przybycie War-
cisława II razem z ojcem i stryjem może świadczyć 
o tym, iż – podobnie jak ci ostatni – posiadał on 
własną dzielnicę w północnej części państwa. Co 
prawda nie ma bezpośredniej wzmianki potwier-
dzającej ten stan rzeczy, jednak przemawiałyby za 
tym dalsze poszlaki. Mianowicie, jak przypusz-
cza M. Smoliński, książęta wschodniopomorscy 
mogli przejąć sposób wychowania spotykany na 
dworach południowego wybrzeża Bałtyku. Polegał 
on na przebywaniu młodych książąt w  ich przy-
szłych dzielnicach. Przesłanką do takiego samego 
wniosku w  wypadku Warcisława II mogłaby być 
mała liczba wzmianek o nim, które zachowały się 
do połowy lat 60. Przebywałby on bowiem nie na 
dworze ojca, ale już własnym. Z  drugiej strony 
przybycie razem z ojcem mogło być wynikiem po 
prostu tego, że przebywał jeszcze na jego dworze, 
a udział w wyprawie był elementem swoistej nauki 
walki i władzy.

Również kolejne dwa wystąpienia Warcisława II 
wymieniają go u boku Świętopełka. 27 lipca 1257 
roku w  Białogardzie nad Łebą poświadczał wraz 
z bratem i stryjem Raciborem nadanie wsi Wierz-
chucino dla klasztoru cysterek w Żarnowcu. Choć 
mówiący o tym przywilej uznaje się za późniejsze 
fałszerstwo, to jednak zawarte w  nim informacje 
przyjmuje się jako prawdziwe. Dokument taki 
nazywany jest falsyfikatem formalnym. Z drugiej 

topełka z hrabiami ze Szwerynu miał również na 
celu wspólne przeciwstawianie się zakusom Da-
nii, która w tym czasie dążyła do odzyskania do-
minacji na południowych wybrzeżach Bałtyku. 
Dokładnie wykazał to w swoich książkach Marek 
Smoliński. By zobrazować zagrożenie, warto tylko 
przypomnieć, iż Pomorze Gdańskie już raz musia-
ło uznać zwierzchność Waldemara I w 1210 roku, 
prawdopodobnie w wyniku najazdu. O tym ostat-
nim mogą świadczyć odkrycia archeologiczne na 
terenie Gdańska.

Co więcej, historycy uznają, iż młodszy syn 
Świętopełka odziedziczył po matce prawa do 
Sławna. Dowodem na to byłoby wspólne poświad-
czenie przez Warcisława i Ermengardę przywileju 
z  1252 roku. Dotyczył on bowiem, podobnie jak 
dokument z 1248 roku, nadania wsi właśnie w zie-
mi sławieńskiej na rzecz cystersów z  Dargunia 
(obecnie: Dargun w  Niemczech), którzy wkrótce 
założyli tutaj klasztor w  Bukowie. Także później, 
w 1268 roku, Warcisław II, już jako książę gdań-
ski, potwierdzał wszystkie dotychczasowe nadania 
dla tego klasztoru. Sama Ermengarda była jeszcze 
wzmiankowana w  1270 roku jako właścicielka 
Smolna w ziemi puckiej oraz jako ofiarodawczyni 
klasztoru św. Krzyża w Brunszwiku.

Podsumowując, można ostrożnie przyjąć, iż 
Warcisław urodził się po 1236 roku, jednak raczej 
przed 1238 rokiem. Przemawiałaby za tym kolejna 
wzmianka, która może być związana z  tym księ-
ciem, mówiąca o jego czynach wojennych.

U boku ojca
Dotyczy ona wojny o Nakło. We wrześniu 1255 ro- 
ku Mściwoj II zdobył ten gród, należący do księ-
cia poznańskiego Przemysła I. Siły wielkopolskie 
w  odpowiedzi wybudowały naprzeciwko nowy 
tzw. przeciwgród, zwany Nowym Nakłem, z które-
go próbowały odzyskać starą warownię. Natomiast 
w Wielki Piątek 14 kwietnia 1256 roku, jak przeka-
zuje Rocznik kapituły poznańskiej, na miejsce z po-
siłkami przybył książę Świętopełk w towarzystwie 
nienazwanych z imienia brata i synów. Tych dru-
gich historycy identyfikują właśnie z  Mściwojem 
II i Warcisławem II. Obecnym z nimi stryjem był 
natomiast najprawdopodobniej Racibor, wcześniej 
książę z Białogardy nad Łebą. Z przekazów wspo-
mnianego Rocznika i  Kroniki wielkopolskiej wia-
domo, że wojna zakończyła się wkrótce pokojem 
w Kcyni, w wyniku którego Nakło wróciło do Prze-
mysła I w zamian za wysoki okup 500 grzywien.

Ze wzmianki o prawdopodobnym udziale War-
cisława II w  wyprawie na Nakło można wywieść 

Pieczęć konna Świętopełka. Niemal identyczną posiadał 
Warcisław. Fot. Wikipedia Commons
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osobną rozprawę stosunkom między Świętopełko-
wicami. Brakuje natomiast wśród świadków Mści-
woja II.

Historycy oba wspomniane dokumenty uwa-
żają za przejaw ważnych wydarzeń politycznych 
na Pomorzu Wschodnim oraz zmian w  sukcesji 
w  ramach dynastii Sobiesławiców. Widzą w  nich 
bowiem źródło późniejszego objęcia przez War-
cisława II książęcego tronu gdańskiego po śmierci 
Świętopełka (10/11 stycznia 1266 roku), wbrew 
jakoby wcześniejszym ustaleniom, według których 
to Mściwoj II miał być następcą. 

Jednak po kolei. Wysunięto już szereg moż-
liwych przyczyn aktu Mściwoja II z  1264 roku. 
Sugerowano na przykład, że był to element do-
mniemanego sojuszu z  władcami Pomorza Za-
chodniego przeciwko Rugii lub zakonowi krzy-
żackiemu. Jednak większość badaczy uważa, iż 
był to wynik konfliktu w  rodzinie Świętopełka, 

między nim i Warcisławem II z jed-
nej strony a  Mściwojem z  drugiej. 
Nieznane jest źródło tego sporu, 
często wskazywano na sprawę suk-
cesji po Świętopełku. B. Śliwiński, 
a  wcześniej Kazimierz Jasiński za-
sugerowali jednak, iż konflikt naj-
pierw miał podłoże społeczne. Jak 
wskazał pierwszy z  badaczy, po 
zawarciu pokoju z  zakonem krzy-
żackim w  1253 roku Świętopełk 

przestał wspierać walczących o wolność po drugiej 
stronie Wisły powstańców pruskich. Wywołałoby 
to sprzeciw ich rodaków, którzy w  poprzednich 
latach emigrowali na teren Pomorza Wschodnie-
go i zasilali warstwę rycerstwa, a nawet dochodzili 
do wysokich godności (jak np. rodzina Wajsylewi-
ców). Licznie zamieszkiwali oni właśnie południo-
we obszary państwa, czyli tam, gdzie swoją dziel-
nicę miał Mściwoj II. Do niego więc zwróciliby 
się niezadowoleni Prusowie i skłonili go do buntu 
przeciwko ojcu.

Właśnie w  wyniku tego doszłoby do decyzji 
Świętopełka o wyznaczeniu Warcisława II na swe-
go następcę w Gdańsku. Wpływ na to mógł mieć 
fakt, iż wówczas w  otoczeniu Świętopełka (choć 
to dyskusyjne), a  i  później, jego młodszego syna 
dominowały osoby pochodzące z zachodnich ob-
szarów państwa, z  którymi był także powiązany 
Warcisław. Możni z  tej grupy, jak się domniemy-
wa, mieli postawę odmienną od stronników Mści-
woja II, czyli ich głównym celem było zachowanie 
pokoju z Krzyżakami oraz rozwijanie interesów na 

jednak strony obecność Warcisława II nie musia-
łaby przeczyć posiadaniu przez niego dzielnicy. 
Więcej wątpliwości budzi druga ze wzmianek. 
Chodzi o  pozbawiony daty dziennej dokument 
z 1259 roku, mówiący o tym, że Świętopełk nadał 
klasztorowi norbertanek w  Żukowie wieś Rębo-
szewo za wolą i zgodą znów Racibora, Mściwoja II 
i  Warcisława II. Oprócz tego zachowały się jed-
nak jeszcze trzy przywileje dotyczące nadania tej 
samej wsi, ewentualnie razem z  innymi. Od lat 
w nauce trwa dyskusja nad tym, który z nich jest 
autentyczny. Za prawdziwością tego z  1259 roku 
opowiadali się m.in. Max Perlbach, Antoni Cza-
charowski i Gerard Labuda, brakuje także motywu 
fałszerstwa. Jednak wobec wielu wątpliwości nale-
ży się raczej zgodzić ze zdaniem M. Smolińskiego, 
według którego na temat powyższej wzmianki nie 
da się wyciągnąć pewnych wniosków dotyczących 
pozycji synów Świętopełka. Tym samym nie jest 
pewne, czy Warcisław II już wtedy 
posiadał swoją dzielnicę; być może, 
jeśli w ogóle, stało się to w później-
szych latach. Nie wiadomo także, 
gdzie się znajdowała. Można tylko 
domniemywać, iż była to ziemia 
sławieńska, do której miał prawa, 
lub ziemia słupska, gdzie przebywał 
w czasie swej młodości. 

Dilectissimus filius
O otrzymaniu tej drugiej może jednak świadczyć 
kolejna imienna wzmianka o Warcisławie II. Po-
jawia się ona przy okazji wydarzenia, które zna-
cząco wpłynęło na losy tej osoby i dzieje Pomorza 
Wschodniego w  najbliższych latach. Mianowicie 
20 września 1264 roku w  Kamieniu na Pomorzu 
Zachodnim Mściwoj II, tytułujący się księciem 
w  Świeciu, oddał tamtejszą dzielnicę i  wszystkie 
swoje ziemie na własność księciu szczecińskiemu 
Barnimowi I  z  dynastii Gryfitów. Ponadto zobo-
wiązał się uczynić to samo z  terytoriami, które 
w  przyszłości przejmie od swojego ojca i  brata. 
Warto zauważyć, iż dwaj ostatni zostali wymie-
nieni osobno, co może sugerować, iż Warcisław II 
posiadał już własną dzielnicę.

Za powiązany z  powyższym aktem, a  jedno-
cześnie świadczący o  konflikcie, uznaje się także 
dokument Świętopełka wystawiony w  Sławnie  
21 sierpnia 1265 roku, dotyczący nadań dla klasz-
toru w  Bukowie. Pierwszym z  wymienionych 
świadków został tutaj Warcisław II, nazwany 
w  dodatku dilectissimus filius, czyli „najdroższy 
syn”, tłumacząc za M. Smolińskim, który poświęcił 

Historycy 
uznają, iż młodszy 

syn Świętopełka 
odziedziczył  

po matce prawa  
do Sławna
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stwo” nie mogło mieć miejsca. Przede wszystkim 
podczas wojny domowej Warcisław II znalazł się 
na dworze nie Siemowita I, ale Ziemomysła, księ-
cia Inowrocławia, a więc na Kujawach. Stąd mogła 
wynikać pomyłka Jobsta, mógł on także pomylić 
Warcisława z  Samborem II, który faktycznie był 
zięciem księcia inowrocławskiego. Ponadto Sie-
mowit I  zginął już w  1262 roku, a  więc jeszcze 
przed wybuchem wspomnianej wojny domowej 
na Pomorzu i  wypędzeniem księcia gdańskiego. 
Również jednak nie zachowały się żadne wzmian-
ki o żonie Warcisława II. Nie musi to jednak prze-
sądzać o  tym, że książę jej nie miał. Podobnie – 
w wypadku dzieci, choć należy powiedzieć, iż nie 
mogły one raczej przeżyć ojca. Już po jego wygna-
niu lub śmierci wystąpiłyby bowiem raczej z rosz-
czeniami do dziedzictwa po ojcu, a  śladów na to 
brak, na co jest wiele przykładów, także w historii 
Pomorza. Jest to jednak temat na inny artykuł.

Mateusz Szuba
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Zachodzie. 
Jak wskazał nieżyjący już gdański historyk Jan 

Powierski, wyznaczenie Warcisława II na następcę 
mogło wynikać jeszcze z jednej rzeczy. Mianowicie, 
w  przeciwieństwie do Świętopełka i  Mściwoja II, 
nie był on sygnatariuszem traktatu z  zakonem 
krzyżackim z 1253 roku, na mocy którego w razie 
złamania pokoju strona pomorska zobowiązała się 
do oddania Gdańska zakonowi na własność. Tak 
więc objęcie przez Warcisława II tronu książęce-
go w Gdańsku miałoby temu zapobiec od strony 
formalnej. Tym samym decyzje w tej sprawie mo-
gły zapaść jeszcze przed 1264 rokiem, co z  kolei 
byłoby przyczyną buntu Mściwoja II, jak sądzili 
dawniejsi badacze. O trwaniu konfliktu już wtedy 
mógłby świadczyć fakt, iż w przywileju dla Oliwy 
z 1263 roku Świętopełk zakazał swym synom, któ-
rzy nie zostali wymienieni, cofnięcia dokonanych 
wtedy nadań. Czyżby był to już przejaw jakichś ro-
dzinnych niesnasek?

Jest jeszcze jedno rozwiązanie tej zagadki, naj-
prostsze. Bardzo jest prawdopodobne, iż Świę-
topełk ostatecznie nie podjął żadnej decyzji 
w  sprawie następstwa i  podziału kraju, do czego 
przychyla się duża część badaczy. Faktycznie bo-
wiem źródła o  tym nie wspominają. Wskazuje 
także na to przekaz Kroniki oliwskiej, według któ-
rego po śmierci Świętopełka to Warcisława II Po-
morzanie najpierw chcieli mieć za pana. Objęcie 
przez niego tronu byłoby w  takim wypadku de-
cyzją możnowładztwa. Z drugiej strony powyższą 
wzmiankę odnosi się także do późniejszych wyda-
rzeń, już w okresie wojny domowej między braćmi 
w latach 1269–1271.

Na koniec warto wspomnieć o  jeszcze jednej 
kwestii, mianowicie o  posiadaniu przez Warci-
sława II małżonki. Po raz pierwszy zasugerował 
jej istnienie żyjący w XVI wieku Wolfgang Jobst, 
autor dzieła poświęconego genealogii książąt po-
morskich. Uznał on, że żoną Warcisława II była 
córka Siemowita I  mazowieckiego, do którego 
książę gdański miał udać się podczas wojny do-
mowej w  latach 1269–1270. Podobnie twierdził 
szczeciński historyk z  XVII wieku Johannes Mi-
craelius. Również na Drzewie genealogicznym 
książąt pomorskich, namalowanym przez Cornel-
liusa Krommenny'ego w  1598 roku, przechowy-
wanym w Muzeum Narodowym w Szczecinie, i na 
prezentowanej poniżej kopii tego dzieła, u  boku 
Warcisława II jako jego żona występuje Salomea, 
córka Siemowita I. Jak jednak wykazał w  swojej 
Genealogii Piastów Oswald Balzer, owo „małżeń-

Książę pomorski Warcisław II gdański z żoną Salomeą
Fot. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 
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Wëbawic zapadłi zómk! (wëjimczi)
Mòje pierszé òdczëcé pò przeczëtanim pòwiescë Żëcé 
i  przigòdë Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò mòże 
wërażëc jednym [anielsczim] słowã „Wow”. Jaczi 
kaszëbsczi skôrb! Nômòcniészô i  nôwôżniészô ksążka, 
jakô òstała napisónô ò kaszëbsczim lëdze 
i  kaszëbsczi tatczëznie, zemi Kaszëbów 
w  Eùropie. Ta historiô dotknãła megò 
serca a mòji dëszë baro głãbòkò. Pòdnio-
sła mòjégò dëcha i dała mie nôdzejã, że 
kaszëbsczi nôród jesz nie je stracony. Że 
Kaszëbë a Kaszëbi bãdą jesz rôz wiôldżi.

Czedë jô czëtôł, czuł jem, jakbë Maj-
kòwsczi gôdôł prosto do mie, i  że òn 
napisôł nã ksążkã dlô mie. Òn òbôcził 
cos, czegò wiãkszosc Kaszëbów nie bëła 
swiôdkama, przede wszëtczim w Nordo-
wi Americe i mòże na Kaszëbach. Tim, co 
przëcygło mòjã ùwôgã w wiãkszoscë jegò 
pisaniô, bëło jegò skùpienié sã na wszët-
czich kaszëbsczich sprawach. Kòncentro-
wôł sã na lëdzach a tatczëznie rządzony 
przez cëzyńców. 

[...] Akcjô Remùsa dzeje sã, czedë 
Kaszëbë są pòd władztwã prëskò-nie-
miecczim w XIX wiekù. Chòc ksążka bëła 
pisónô w  czasu, czedë mòji przódkòwie 
bëlë ju w  Kanadze, wcyg pòkazywô, co 
òni mòglë przechadac, czejbë òstelë na 
Kaszëbach. Mòji przódkòwie przecygnãlë 
do Kanadë pomidzë rokã 1858 a  1872. 
Majkòwsczi ùrodzył sã [...] w 1876 rokù, 
czej kanclérz Otto von Bismarck rządzył Prusama. [...] 
Prowadzył tpzw. kulturkampf, co òznôczało pòlitikã 
diskriminacje procëm Kaszëbóm, bë jich zgermanizowac. 
Majkòwsczi [...] pisôł ze swòjégò doswiôdczeniô żëcô 
na Kaszëbach w  tamtim czasu. Wcyg próbùje òbùdzëc 
Kaszëbów przez Remùsa, ùswiądnic jich, jakô bòkadnô je 
kaszëbskô spòdkôwizna ùszłotë [...].

Dôł jem jesz bôczenié na jegò zainteresowanié sã 
Kaszëbama i wszëtczim, co kaszëbsczé. W swòji pòwie-
scë wëmieniwô słowò „Kaszëbë” 24 razë i òdwòłiwô sã 
do Kaszëb jakno tatczëznë i zemi Kaszëbów. A znankòw-
nik „kaszëbsczi” wëmieniwô kòle 102 razy [...]. Napisôł 
słowò „Kaszëba” wiãcy jak 48 razy, czej òdwòłiwôł sã 
do kaszëbsczégò lëdztwa [...]. Bëło to jak złoto dlô mie 
i dôwało mie wiarëwôrtnosc dlô gwôsny prôcë, co jô jã 

LISTY zrobił, promùjącë wszëtczé kaszëbsczé sprawë òd czasu 
òdkrëcô swòji kaszëbsczi juwernotë w 1998 rokù. 

Dôwôł jem bôczenié, że Majkòwsczi pisôł wiele złégò 
ò Prësôkach, przede wszëtczim ò traktowanim Kaszëbów 
przez Prësôków. Òn to pisôł ze swòjégò doswiôdczeniô. 
Chòc mòji przódkòwie bëlë pòd prësczima rządama, nie do-
swiôdczëlë rządów Bismarcka [...], emigrowelë, bò nowò 
twòrzony krôj – Kanada – bédowôł jima zemiã. Bëlë bez 
zemi i òbôczëlë leżnosc òstaniô ji gwôscëcelama w kraju 
daleczim òd swòji kaszëbsczi tatczëznë. Niżóden z mòjich 
przódków nie gôdôł zle ò Prësach czë Prësôkach. Bëlë 
wòlny, bë praktikòwac swòjã rzimskòkatolëcką wiarã i żëlë 

swòjim żëcym na Kaszëbach bez wiãkszich 
jiwrów. Bëło jima dobrze, òkróm biédë.

Majkòwsczi téż pòdsztrichiwôł, że 
Kaszëbi bëlë baro wiérny rzimskòkatolëc-
czi wierze. Je to baro prôwdzëwé ò mòjich 
kaszëbsczich przódkach. Kòscół béł dlô 
nich wszëtczim. Zanim zbùdowelë gwô-
sny kòscół, mòdlëlë sã w  irlandzczim ka-
tolëcczim kòscele w  Brudenell. W  1875 
rokù zbùdowelë swòjã swiãtnicã i cygnãlë 
praktikòwanié swòji mòcny kaszëbsczi ka-
tolëcczi wiarë. Co jesz bëło dlô mie wôżné 
w jegò ksążce – że je całô napisónô w jegò 
rodnym kaszëbsczim jãzëkù. Napisónô 
przez kaszëbsczégò aùtora, w kaszëbsczim 
jãzëkù, na kaszëbsczi rodny zemi. [...]

Majkòwsczi wëzwëskôł pòstac Remù-
sa jakno nôrzãdzé, bë zbùdzëc kaszëb-
sczi nôród do dôwny chwałë. Zdôwôł 
so sprawã, że òjczëzna Kaszëbów je we 
wiôldżim niebezpiekù i  mòże òstac stra-
conô na wieczi, jeżlë nie pòjawi sã chtos, 
chto jã ùretô. W jegò òpòwiescë nym wëb-
rónym je prawie Remùs, prosti człowiek 
ze stolemną miłotą do swòji tatczëznë. 
Miôł przeniesc Królewiónkã przez rzékã 
a pòsadzëc jã na złotim trónie i wëbawic 

zómk. W  tim przëtrôfkù zómkã bëła kaszëbskô kùltura 
i Kaszëbë. 

[...]
Jo, ta ksążka òstała napisónô dlô mie abò przënômni 

jô tak czëjã. Je to ksążka, jaką wszëtcë Kaszëbi bë mielë 
przeczëtac, bò je ò nich a  jich dzejach. Dzejach, jaczé 
òstałë skradzoné przez cëzyńców. [...] móm nôdzejã, że 
pò ji przeczëtanim kòżdi Kaszëba pòdjimnie sã zadaniô 
retowaniô Kaszëb z jich łoża smiercë. Majkòwsczi napisôł 
tã ksążkã, czej Kaszëbë bëłë pòd prësczim panowanim, 
bëłobë baro interesëjącé, czejbë chtos napisôł ksążkã 
ò Kaszëbach pòd pòlsczim panowanim. 10 gromicznika 
1920 rokù Kaszëbë dostałë sã pòd pòlsczé rządë [...]. 
Widzã pòstãpny dzél ksążczi Majkòwsczégò – òpòwiésc 
zatitlowóną „Dëch Remùsa chòdzy pò Kaszëbach”. Histo-
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riã Remùsa wrôcającégò na zemiã jakno dëch i gôdającé-
gò nama ò stanie kaszëbsczi kùlturë a juwernotë dzysô, 
pòd pòlsczim panowanim. Mëszlã, że më bë wszëtcë bëlë 
baro zdzëwòwóny, czejbë më sã dowiedzelë, że kaszëb-
skô kùltura a rodnô mòwa są ò wiele słabszé w 2020 rokù 
niżle w XIX wiekù [...]. W XIX wiekù kòżdi Kaszëba gôdôł 
w mòwie starków i  kanadijsczi Kaszëbi są tegò dokazã. 
Më wcyg gôdómë w kaszëbsczim jãzëkù nawetka pò 162 
latach w Kanadze. To je mój pierszi jãzëk i jô wcyg bùszno 
w nim gôdóm. [...]

Co je cekawé, Majkòwsczi pisze, bë miec strach ger-
manizacje, a  dzysô zagrôżô nama pòlonizacjô i  òna je 
nôwikszą zagrôżbą dlô naszégò jãzëka a  naszi kùlturë. 
Pëtanié brzëmi tak: Mòże zapadłi zómk wstac z ùmarłëch 
pòd pòlsczima rządama? 

[...] 
Mògã żëc baro dalek òd Kaszëb, le to, co widzã, że sã 

dzeje w  mòji kaszëbsczi tatczëznie przódków, to nie je 
dwiganié zómkù. To nie je wizjô Majkòwsczégò i to nie je 
wiada, jaką òn próbùje nama przekôzac. Òn nama gôdô, 
bë sã zbùdzëc abò ùmrzéc. 

[...] 
Zastanôwióm sã, co Majkòwsczi bë dzysô pòwiedzôł ò 

statusu Kaszëb a kaszëbsczi kùlturë. Widzôł òn bë dwigniãti 
zómk czë zapadłi tak głãbòk, że ju nigdë bë nie pòwstôł do 
dôwny chwałë? Wszëtcë wiémë, że Majkòwsczi biôtkòwôł 
sã z germanizacją i brónił kaszëbsczi nôrodny juwernotë, 
ale zastanôwióm sã nad tim, czë mëslôł ò tim, jaczi wpłiw 
bãdze mia pòlonizacjô na naszã kùlturã i  juwernotã [...]. 
Wszëtcë wiémë, że Kaszëbi wòlą bëc rządzony przez Pòlô-
chów niżle przez Niemców, le jich miłota do pòlsczégò 
państwa mòże bëc kùńcã jich jistnieniô. 

[...]
W  òpòwiescë ò Remùsu Majkòwsczi wspòminô trzë 

ùkôzczi. Trud, Strach i Niewôrto. [...] Dzysô, w 2020 rokù, 

je wiele Kaszëbów biôtkùjącëch sã wcyg z tima ùkôzka-
ma. Jô dobéł nad nima wszëtczima. Trud [to bëło to,] 
że Niemcë a Pòlôszë nie traktowelë nas sprawiedlëwie. 
Kôralë nas za gôdkã pò kaszëbskù na naszi kaszëbsczi 
zemi. Kaszëbi bëlë wësmiéwóny za gôdkã w rodny mòwie 
w szkòłach, jaczé bùdowelë. Niemcë chcelë zrobic Niem-
ców z  Kaszëbów, a  Pòlôszë chcelë zrobic z  Kaszëbów 
Pòlôchów. Nen trud tëch dwùch rządów je ju za nama. 
Jesmë terô w pónkce pòjednaniô. Nasz Strach je wcyg 
òbecny dzysô i  nót gò zbiôtkòwac. Nowiãkszi dzysészi 
strach Kaszëbów to bëcé òskarżonym ò separatizm przez 
lëdzy z  Warszawë, czej pòkazywómë sã jakno Kaszëbi, 
jakno nôród ze swòją zemią, rodnym jãzëkã, kùlturą, lëte-
raturą, historią i przede wszëtczim, czej wëróżniwómë sã 
òd jinszich nôrodów ze swòją kùlturową a nôrodną juwer-
notą. [...] Slédnô ùkôzka, Niewôrto, je kluczã do ùretaniô 
kaszëbsczégò nôrodu – Kaszëbi pitają sã samëch se: „Je 
to wôrt retowac Kaszëbë”? Dlô mie retowac Kaszëbë to 
je wszëtkò. Dobéł jem nad trzema ùkôzkama i jem fardich 
do przenieseniô Królewiónczi na ji złoti trón i do wëbawie-
niô zapadłégò zómkù, bë òdzwëskôł dôwną chwałã. Żëjã 
słowama Papieża Jana Pawła II: „Nie bójta sã” i „Drodzy 
bracynowie a sostrë Kaszëbi! Strzeżta tëch wôrtnotów i ti 
spôdkòwiznë, jaczé stanowią ò waszi tożsamòscë”.

[...]
To je mòje wezdrzenié na Aleksandra Majkòwsczégò 

i  jegò òpòwiésc ò Remùsu. Majkòwsczi pisôł, że co 100 
lat mómë mòżlëwòsc, bë wëbawic zapadłi zómk, i TERÔ 
je nen czas. Niech żëje kaszëbsczi nôród a Kaszëbi.

David Martin Shulist, 
z anielsczégò przełożëła Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch

Titel je òd redakcje 
Całi lëst Davida Shulista mòże przeczëtac na starnie  
www.miesiecznikpomerania.pl

David Shulist. Òdj. A. Wegner
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Nad jeziorem
Fala za falą
– jedno przybliża
drugie – oddala

Szmer wieczności
w przydrożnych trawach

W kępie ostów
dwie albo trzy pokląskwy

Obłok nad drogą
potem – nad torami

Co z tego wieczne

a co minie z nami –

Nie smuć się
Nie smuć się moja miłości
– i przemijanie
ma swoja stronę wyciszeń
(a zaś w wytrwaniu
też jakieś jutro się pisze)

Więc dalej chwile podnosić
jak kiedyś piórka ptasie –
Zbierałem je dzieckiem będąc
na polach za rzeką w lesie
Miałem ich cały piórnik
od sójki od wróbla od pliszek

Wczoraj mi dzięcioł zielony
mignął pomiędzy sosnami
– wielka to rzadkość
w oliwskim mym krajobrazie
Odezwał się w głębi lasu
Więcej jużem go nie usłyszał

Wiersze to tylko okruchy
zadumań przemijań i zdumień
słowa jak piórka ptasie
pole i wiatr
i strumień

 Za wszystko
Co tu dużo mówić
– łaskawe żeś było
dla mnie
życie

I choć doświadczyłem
obolałości
zwątpień
grzechów

wiary nie utraciłem
i jakieś słowo dałem

Przeto dziękuję ci
Mamo
za modlitwę

Ojczyźnie
– za mowę żyzną

Żonie za miłość
i wytrwanie

Tobie zaś Boże
za wszystko

Kazimierz Nowosielski

Fot. Sławomir Lewandowski
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Bogowie
Pogańscy bogowie
odsłaniają
coraz to nowe oblicza

Tryglaw Gamesa Beelfegor nadal
zdają się mieć
tak wiele do powiedzenia

Płanetniki i chowańce
zamieszkały w telewizorach
alchemicy – na uniwersytetach
W świątyniach Pana
ekumeniczne przemówienia

Młodzi biją pokłony
przed bożkami dolin i pagórków
co bardziej praktyczni
instalują się w Królestwie Mamona
staruszkom wystarczają
rytualne całopalenia

Coraz więcej wędrujących
za idolami postępu
ustawiających się do zbawienia
w zero jedynkowych programach
i wirtualnych przestrzeniach
Nikt nie chce odstawać
Nikt na zatracenie –

A Dybuk wciąż robi swoje
– imię zaś jego coraz to inne
Melancholia
Bezsens
i Paranoja

Nad jeziorem
Fala za falą
– jedno przybliża
drugie – oddala

Szmer wieczności
w przydrożnych trawach

W kępie ostów
dwie albo trzy pokląskwy

Obłok nad drogą
potem – nad torami

Co z tego wieczne

a co minie z nami –

Poezja / Zachë ze stôri szafë

W Krzesznej
Wszystko w jednym „jest”:
kaszubski Smętek nad jeziorem w Krzesznej
Chrystus na krzyżu
gdzie droga na Czaple – i dalej
w las – za lasem pola i wiatr –
i coraz więcej domów
przybyszów z dalekich
oraz bliskich miast      
Czasami checz przy drodze
 i kobiecina karmiąca kury
w kącie podwórza
Pomiędzy wzgórzami przemykają
wagony metropolitalnej kolejki
Na stacyjnym peronie profesor Breza
siada na ławce i otwiera zeszyt
zapisuje ślad kaszubskiej mowy
(zdaje się że słyszy
Remusową karę skrzypienie jej koła
na piaszczystej stegnie)
i każde słowo ogląda pod słońce
obraca w palcach opukuje o kamień
potem kładzie na trawę wyciera
skrawkami jej cienia – bada
czy świeci – i jak przetrwało –
Wiatr przynosi chmurę zza wzgórza
Zaczyna padać Babina zakłada
chustę na głowę Profesor zamyka zeszyt
Tak kończy się wiek – i zaczyna wiek –
a życie się syci
tym wszystkim
co „jest”

Piesniô ò Szwajcarie…
Kò tuwò prawie jidze ò piesniã „Szwajcaria Kaszubska”, 
jakô je nagrónô na zwãkòwą kôrtkã. Słowa ny frantówczi, 
ùżëti òbczas Turnéru Miast (Kòscérzna vs. Kartuzë, 1969 r.),  
napisa Agnésa Òseckô a mùzykã skómpònowôł Macéj Ma-
łecczi. Na ti tuwò kôrtce spiéwô jã Karno Piesnie i  Tuńca 
Kościerzyna. Kôrtka wëdónô bez „Ruch” nôprzód trafia do 
Izabellë Trojanowsczi, a pò ji smiercë do zbiorów wejrow-
sczégò mùzeùm. 

W 2017 rokù ną frantówkã przëbôcził Paweł Ruszkòwsczi 
– pòd titlã „Kłaniam Ci się, Kościerzyno” a ze swòją mùzyką 
dôł jã do „pòszmakaniô” na swòji place pt. Kamiszczi.

           rd
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piero w 2006 roku i tę datę uznaje się za koniec odbu-
dowy świątyni. Dzięki działalności księdza probosz-
cza Cezarego Annusewicza cały czas trwają projekty 
związane z przywracaniem wnętrzu dawnego blasku, 
obecnie rekonstruowane są organy z niemalże w ca-
łości zachowanym prospektem z XVIII wieku.

Zaułek Ormiański  
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła to nie 

tylko parafia katolicka, ale i  parafia obrządku or-
miańskiego. W  1958 roku do Gdańska trafił ksiądz 
Kazimierz Filipiak (1910–1992). Przed wojną pra-
cował w  ormiańskim kościele w  Stanisławowie. To 
stamtąd przywiózł nad Motławę cudowny obraz 
Matki Boskiej Łaskawej, znajdujący się dziś w ołtarzu 
głównym. Działalność księdza Filipiaka przyczyniła 
się do zintegrowania ludności ormiańskiej, przybyłej 
na Wybrzeże głównie z Kresów. 

Dziś Ormianie zrzeszają się w Związku Ormiań-
skim, który swoją siedzibę ma w Domu Ormiańskim 
przy ul. Mariackiej 34/36. W  kościele przy Żabim 
Kruku gromadzą się sporadycznie, z okazji najważ-
niejszych świąt, chrztów czy ślubów. O  związkach 
Ormian ze świątynią świadczy chaczkar – krzyż 
z pięknymi ornamentami stojący przy budynku w za-
ułku Ormiańskim. To typowy dla krajobrazu Arme-
nii tzw. kwitnący krzyż. Wykonany został z różowego 
tufu wulkanicznego w 2009 roku. 

W środku kościoła warto natomiast zwrócić uwa-
gę na obraz z 1900 roku „Chrzest Armenii”. Nama-
lował go wybitny malarz pochodzenia ormiańskiego 
Teodor Axentowicz. Armenia była pierwszym na 
świecie krajem, który obrał chrześcijaństwo za swoją 
religię państwową. Na obrazie zobaczymy wyobraże-
nie sceny z 301 roku, kiedy to król Tyrydates III na-
wrócił się na skutek działalności Świętego Grzegorza 
Oświeciciela. 

Marta Szagżdowicz

W  czerwcu 2019 roku mieszkańcy Gdańska z  nie-
pokojem śledzili doniesienia o pożarze zabytkowego 
kościoła Świętych Apostołów Piotra i  Pawła. Praw-
dopodobnie ogień wywołało spięcie elektryczne, do 
którego doszło przez... kunę. Na poddaszu świątyni 
odnaleziono ślady obecności tych zwierząt i  stąd 
przypuszcza się, że to ten drapieżny ssak przegryzł 
kable. Na szczęście pożar udało się bardzo szybko 
opanować, świątynia została uratowana, trzeba było 
odbudować „tylko” 200 mkw. dachu. 

Jednak podczas prac remontowych odkryto po-
ważne zakłócenia konstrukcyjne, szczególnie nawy 
północnej. Budowlę mógł spotkać ten sam los, co do-
minikański kościół św. Mikołaja! Prawdopodobnie 
i tutaj na skutek wahania poziomu wód gruntowych 
dochodzi do przemieszczania się murów. Świątynię, 
a szczególnie wieżę, czekają jeszcze badania, już dziś 
jednak mówi się o konieczności podjęcia kolejnych 
remontów. Miejmy nadzieję, że katastrofy uda się 
uniknąć i  nie będzie trzeba zamykać świątyni dla 
wiernych ani turystów. 

Stare Przedmieście
Zeszłoroczny pożar nie był pierwszy w  długiej 

historii kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Wzniesiony został pod koniec XIV wieku jako filia 
parafii Najświętszej Marii Panny. Niestety w  1424 
roku średniowieczną budowlę strawił pożar, w  wy-
niku którego spaliły się również okoliczne zabudo-
wania. Gdańszczanie podjęli się odbudowy świątyni, 
która w 1454 roku stała się niezależną parafią dla Sta-
rego Przedmieścia. Wieża, mierząca 41 metrów, sta-
nęła w 1487 roku. Nie miała szczęścia – w kolejnym 
stuleciu płonęła aż dwa razy. 

Od XVI wieku kościół służył kalwinom. Przetrwa-
li tutaj zawieruchę dziejową aż do końca II wojny 
światowej. W 1945 roku świątynia legła w gruzach. 
Wierni modlili się w  zakrystii, w  której urządzono 
niewielką kaplicę. Wielką halę rekonsekrowano do-

Od września tego roku docierają do nas niepokojące wieści o wojnie w Górnym Karabachu. Jest 
to ormiańska enklawa oficjalnie znajdująca się na terenie Azerbejdżanu, teren sporny między 
tym krajem, a Armenią. Konflikt przypomina nam o tym, że i w naszym mieście mieszkają Or-
mianie. Udajemy się zatem na Stare Przedmieście. Zaraz za murami Głównego Miasta, po dru-
giej stronie Podwala Przedmiejskiego dochodzimy do ulicy Żabi Kruk, gdzie mają swoją parafię.

Świadek historii Starego Przedmieścia
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Danie to, choć nie wystąpiło w ankie-
cie, nazywa się piekłé warble. Robi się je 
następująco: na pręty drewniane nabija 
się kilka wypatroszonych i  sparzonych 
wróbli, które następnie piecze się z  solą 
nad otwartym ogniem. Oczywiście mam 
nadzieję, że nikt tych praktyk nie stosuje 
ani nie będzie musiał stosować.

Niewątpliwym zwycięzcą typowania 
okazały się kartofle, które w  różnych 
kombinacjach zajęły medalowe miejsca. 
Okazuje się, że tak pospolite warzywo 
stanowi w  naszej wyobraźni gwarancję 
bezpieczeństwa na trudne czasy. Wśród 
ankietowanych 71 osób najchętniej na 
swoim stole widziałoby bùlwë z  kwa-
śnym mlékā. Trudno się dziwić. Jeżeli wi-
dok parujących kartofli i  smak dobrego 
zsiadłego mleka porusza nawet w  cza-
sach nadmiaru żywności, to co dopiero, 
gdyby jej brakowało. Na pewną odmia-
nę, a mianowicie na pulczi z solą ë masła, 
zdecydowało się 40 osób. Jestem głęboko 
przekonany, że w  większości przypad-
ków nie brakuje kwaśnego mleka, ale zo-
stało ono pominięte w ankiecie. 

Kolejne miejsce na podium jest już 
nieco rozpustne, bo zakłada dodatek biał-
kowy. Bùlwë ze sledzem są niewątpliwie 
symbolem najprostszych, oczywistych 
kombinacji. Tego nie da się przegadać.

O  dziwo, aż 23 osoby uznały gris za 
danie na trudne czasy. Nie jest to mój 
typ. Nie ze względu na treściwość dania, 
a ze względu na smak zimnego grysiku. 
Ja bym go na trudne czasy nie wybrał.

Kolejnych 12 głosów uzyskało danie, 
na które mamy jeszcze sezon. Pòdpiekłé 
grzëbë z cëbùlą na panewce + chléb to da-
nie, które zna chyba każdy. Choć nieco 
ciężkostrawne i wodniste, to jednak w ra-
zie problemów aprowizacyjnych może sta-
nowić doskonałe uzupełnienie diety. Ce-
bula uchowa się w każdym ogrodzie, a co 
do chleba, to natychmiast przychodzą mi 
na myśl malutkie 350-gramowe bochenki 
wypiekane na gdańskiej Olszynce w starej 
piekarni Kidzińskich. Mały, bo kiedyś był 
dzienną racją dla osób osadzonych w ko-
munistycznych aresztach. Mały, więc ko-
jarzący się z racjonowaniem pożywienia.

Paradoksalnie, mimo że jesteśmy tak zaawansowani tech-
nologicznie, musimy się uciekać do metod przywołują-
cych na myśl plakaty nawołujące do walki z epidemią duru 
brzusznego czy cholery, rozwieszane na murach w XIX wie-
ku. Pozostaje nam dbałość o czystość i unikanie kontaktów 
z osobami chorymi na COVID-19.

Sytuacja taka rodzi w oczywisty sposób poważne proble-
my z organizacją życia codziennego. 24 października 2020 
roku władze wprowadziły ograniczenie pracy gastronomii. 
Oczywiście, nie każdy stołuje się publicznie każdego dnia, 
ale jeżeli to ograniczenie zestawimy z  ograniczeniem po-
ruszania się osób starszych, to nietrudno będzie dojść do 
wniosku, że w  krótkim okresie może dojść do kolejnych 
ograniczeń, a między innymi utrudnień w dostępie do pro-
duktów żywnościowych.

Nie życzę tego nikomu, bo przecież żyjemy dzięki temu, 
że jemy, ale jakoś musimy umieć odnaleźć się w tej sytuacji. 
Myśląc o tym, postanowiłem przeprowadzić badanie prefe-
rencji żywnościowych społeczności kaszubskiej w trudnych 
czasach. Temat nie jest skomplikowany, bo Kaszubi jakby 
naturalnie są przygotowani do bardzo racjonalnego korzy-
stania z żywności i wykorzystywania jej do ostatniego kęsa.

Inicjując grupowe tworzenie ankiety, w głowie miałem zda-
rzenia, które opisał dziadek Mateusza Klebby znanego z  ła-
mów naszego miesięcznika. Wszystko działo się w czasie woj-
ny, a więc podczas poważnych ograniczeń aprowizacyjnych. 

Pewien partyzant działający na Kaszubach postanowił 
się pożywić. Złapał na polu kilka wróbli, oskubał je i przy-
gotowywał do pieczenia. Zobaczył to gospodarz pola, na 
którym odbyło się polowanie. Pogonił za partyzantem, 
który musiał uciekać na wysoką sosnę. Wcześniejsza kon-
sumpcja kornusu sprawiła jednak, że spadł i  się zabił. Ze 
względu na głód wojenny, okoliczni ludzie zjedli wróble, 
a  także ugotowali pasek i  buty partyzanta, by choć jakiś 
smak potrawy uzyskać.

KASZUBSKIE JEDZENIE 
na czas ograniczeń 

Żyjemy w pierwszej połowie XXI wieku, gdy medycyna 
powszechnie, a na pewno w państwach o wysokim po-
ziomie cywilizacyjnym, oferuje dostęp do multum nie-
jednokrotnie bardzo skomplikowanych procedur me-
dycznych. Wiele z nich jeszcze kilka, kilkanaście lat temu 
było marzeniem, dziś są codzienną rutyną. Jesteśmy 
w stanie zakupić najróżniejsze leki, także te służące wal-
ce z poważnymi schorzeniami, ale w 2020 roku jesteśmy 
bezsilni. Żyjemy w  czasie, w  którym medycyna, mimo 
bardzo daleko idących mechanizmów analitycznych, nie 
jest w stanie wskazać skutecznej drogi walki z wirusem 
SARS-CoV-2. Nie chodzi przy tym o organizację walki, 
a o skuteczne lekarstwo i szczepionkę.
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moladą z wrëka. Kiedy kilka lat temu spotkałem się w Gdań-
sku ze znanym z  telewizji Kevinem Aistonem, rozmawiali-
śmy o tym, co on jako angielski kucharz zrobiłby z brukwi. 
Bez słowa zastanowienia odpowiedział: chutney. Spróbowa-
łem i podziałało. Od tego czasu do mięs dodaję często żelowy 
dodatek z brukwi z aromatycznymi przyprawami.

O dziwo, tylko 9 głosów padło na wrëczi, mimo że to wa-
rzywo jest popularne na Kaszubach, dobrze przechowuje 
się w kopcach i daje się łatwo przygotować w towarzystwie 
kartofli w  formie smacznej zupy na gęsich skrzydłach lub 
choć z dodatkiem odrobiny obony. Kombinacja z kartoflami 
pełnymi skrobi zapewnia wysoką energetyczność talerza.

Kilka dań uzyskało po 8 głosów. Tatiana Slowi zapropono-
wała mój typ – chleb smażony na panewie i pòsëpòny cëkrā. 
Od dziecka uwielbiam chleb z patelni. Jem go z przerwą przez 
całe życie, mimo że żona obecnie ciosa mi kołki na głowie za 
formę przygotowania. Dlaczego z przerwą? Ano dlatego, że 
w którymś momencie straciłem kontakt z prawdziwym chle-
bem, a chleb z polepszaczami niestety się dobrze nie podpie-
ka. Dobre i proste danie do zrobienia nawet bez tłuszczu na 
placie, ale czy w kryzysie zawsze będzie cukier? Oby.

Ciszka to danie, które pokochałem w czasie wizyty w Ko-
przywnicy. Chef Maciej Hippler robił tak doskonałą ciszkę, 
czyli rodzaj babki kartoflanej z gryką, że do dziś na moim 
stole konkuruje z szandarem. Choć mało kto robi ciszkę tak 
jak kiedyś, czyli najpierw parząc ją w  lnianym worku, to 
jednak kombinacja kartofli i gryki, a więc płodów rolnych, 
które na Gochach wychodziły, jest dowodem na to, że pro-
ste składniki dają się złożyć w smaczne danie, które z do-
datkiem choćby sosu grzybowego jest antidotum na braki 
zaopatrzenia w lepsze produkty. Ciszkę zjadłoby 8 osób.

Również 8 osób zjadłoby bùlwë z loka. To danie jest naj-
bardziej typową kombinacją kaszubską. Nawet jeśli z jakie-
goś powodu beczka na śledzie pokaże dno, ale w komorze 
będą kartofle, da się zrobić coś, co przypomni danie ze śle-
dzia. Lok, czyli woda po marynowaniu śledzi, niesie aromat 
śledzia, więc w czasie kryzysu jest w stanie zastąpić rybę.

Tylko 7 głosów zebrał wysoko energetyczny z racji skład-
ników chléb z biôłim szmôłtā ë cëczrā/solą. Danie da z pew-
nością kopniaka energetycznego, ale nie wiem, czy jest do 
przełknięcia przez kobiety.

Uznanie 5 osób zyskała sztampöwka. W zasadzie powin-
niśmy dodać ten wynik do pierwszej pozycji, bo jak napisał 
w komentarzu jeden z respondentów, to pòdgòtowóné bùlwë 
pòdsmażoné z cëbùlą/szpiékã ë pòpijóné mlékã, czyli jedna 
z wariacji.

Tylko 3 głosy zyskała bornholma, czyli lekka polewka na 
maślance lub kwaśnym mleku podawana z kartoflami, któ-
re lokowano na środku miski, by symbolizowały wyspę na 
Bałtyku pozostającą w zasięgu rejsów kaszubskich rybaków. 
Co ciekawe, danie to jakby znikło ze świadomości regio-
nalnej. Na pewno zaś znikło ze świadomości kucharzy, bo 
żaden z zapytanych nie wiedział, o co chodzi.

Również 3 głosy zyskały biedne krëpë, czyli na przykład 
kasza gryczana gotowana na wodzie po brzadzie albo mię-

Podobnie 12 głosów padło na pulczi 
z  solą, które w  istocie mogłyby być do-
łączone do grupy miejsc medalowych. 
Treściwość, spora doza energii zawartej 
w skrobi przemawiają za takim wyborem. 

Na ten sam poziom dostała się też 
zacierka. Choć nie została określona 
szczegółowo, to jednak trzeba uznać, że 
w  sytuacji, gdy w  ciężkich czasach uda 
się utrzymać w komorze worek mąki, to 
naprędce ugnieciona zacierka rzucona 
do mleka, zupy, a szczególnie jarzynowej, 
kartoflanej, a nawet na wodę, by później 
okrasić ją oboną, jest rozwiązaniem na 
szybkie pożywne danie.

Dwa dania uzyskały po 11 głosów. Zylc, 
który do dnia pisania tego tekstu wydawał 
mi się mało kryzysowy, i ùwarzony bób. 

Jeżeli chodzi o zylc, to Mateusz Kleb-
ba opowiedział mi o zylcu na płuckach, 
który wspominał jego dziadek z czasów 
głodu. Wykorzystanie tak zwanej piątej 
ćwiartki, czyli podrobów, to dowód na 
wielką racjonalność w czasie ograniczeń 
dostępności kiełbas i  mięs wędzonych. 
Podobnie do drobnego mięsa, takie da-
nie budzi dziś złe skojarzenia, ale czas 
kryzysu rządzi się zawsze innymi zasa-
dami estetyki żywności. 

Bób, mimo sezonowości, stanowi 
modny dodatek do dań kuchni XXI wie-
ku, a  jednocześnie jest podawany jako 
smaczna przekąska na ogrodowych spo-
tkaniach. W  razie braku mięsa stanowić 
zaś może doskonałe zastępstwo dla białka 
zwierzęcego, ponieważ zawiera bardzo 
dużą ilość adekwatnego białka roślinnego. 
Dodatkowo w składzie bobu znajdziemy 
wiele witamin i  substancji mineralnych 
mających zbawienny wpływ na organizm.

W czasach kryzysu chleb z solą/masłā/
marmòladą zjadłoby 10 osób. Też bym 
zjadł. Uwielbiam dobry, rzetelnie wypie-
czony chleb z masłem i solą. Trudno zna-
leźć prostszy synonim czegoś smaczne-
go. Jeżeli dodatkowo jest to chleb ciepły, 
niedawno wyjęty z  pieca, to znam nie-
wiele osób, które są w stanie zapanować 
nad chyba atawistyczną żądzą zjedzenia 
piętki z  masłem. Notabene twierdzę, że 
chleby mają zbyt mało piętek.

Kiedy przywołuję chleb z marmoladą, 
do głowy przychodzi mi informacja od 
dziadka Mateusza. Wspominając dawne 
czasy, przywołał chleb z margaryną i mar-
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ale również ze względu na potrzebę 
chwili. Gdyby taka chwila miała nadejść, 
o ile realniejsze będzie poleganie na da-
niach z dużym udziałem kartofli, kaszy, 
grochu czy fasoli niż na zdrowych, ale 
niekoniecznie łatwo dostępnych ingre-
diencjach ze śródziemnomorskiego czy 
zamorskiego klimatu. 

Możemy się do tego nie przyznawać, 
ale gdzieś głęboko w nas tkwi ziarno re-
gionalności, ziarno matczynej, babcinej 
kuchni. Coś, co jedliśmy, gdy naszą je-
dyną troską było posiadanie klocków czy 
lalek. Coś, co pamiętamy od zawsze, co 
jest częścią naszego życia. Jest to tak na-
turalne, że w  razie wystąpienia kryzysu 
będziemy w stanie przeżyć, wracając wła-
śnie do korzeni, do kuchni, która radziła 
sobie z tym, co można było wyproduko-
wać we własnym gospodarstwie bądź za-
kupić w tej samej miejscowości, gminie.

Moda na takie postrzeganie jedze-
nia, przez niektórych zwana filozofią 
slow food, postrzegana przez większość 
jako fanaberia bogatych, ma głęboki 
sens. Prostota i  schematy z  nią związa-
ne są wbrew pozorom wpisane w nasze 
życie codzienne. Wszak niewielu z  nas 
jest w stanie przygotowywać wydumane 
posiłki zgodne z jedną z diet ułożonych 
przez celebrytów lub ich trenerów per-
sonalnych, którzy dbają o różnorodność 
i urozmaicenie. Normalny człowiek po-
rusza się w rytmie skutecznej, pożywnej 
kuchni, która obraca się wokół osi tra-
dycyjnego niedzielnego obiadu, na któ-
ry jest więcej czasu, a w dni powszednie 
stawia na efektywność. Pytanie tylko, czy 
efektywniejsze będzie jedzenie sztucznie 
smakującej pizzy, czy też kartofli pod-
smażonych z jajkiem, popitych szklanką 
dobrego kwaśnego mleka.

Jak zawsze, namawiam do dzielenia 
się informacjami, które mogłyby spra-
wić, że kolejne odcinki Smaków i aroma-
tów Pomorza będą jeszcze smaczniejsze. 
Chętnie podejmę tematy, którymi się 
interesujecie. Namawiam do poszuki-
wań starych zeszytów i prób odtwarzania 
przepisów po przodkach. Zainteresowa-
nych kontaktem namawiam do nadsyła-
nia maili na adres: poczta@jedzeniena-
kaszubach.pl.

Rafał Nowakowski

towej herbacie. Krëpë z bùkwitë to bardzo prosty składnik 
jadłospisów, który jednak zawiera bardzo wiele korzystnych 
składników. Ilość białek roślinnych zawartych w tych nie-
pozornych nasionkach o trójkątnych ściankach jest większa 
niż w zbożach. W sam raz na czasy ograniczeń aprowizacyj-
nych. Wielcy państwo będą szukać dobrego jedzenia, a my 
szukajmy jedzenia zdrowego i pożywnego.

Stawkę zamykają trzy dania, na które głosowały po 
2 osoby. Zacznijmy od króla borowiackiej i  kociewskiej 
kuchni, bo za takowego należy uznać szandar, czyli naszą 
pomorską formę babki kartoflanej, do której podawano czy 
to szmurowane mięso, czy grzyby. Można ją zjeść również 
samą, odsmażoną kolejnego dnia i przyozdobioną kleksem 
kwaśnej śmietany. Dobrze zrobiony szandar to danie, które 
na bazie kartofli, jajek i jakiejś okrasy jest w stanie wypełnić 
najbardziej zgłodniały żołądek. Kartofle są tak powszechne, 
że raczej nie będziemy mieć z nimi problemu w kryzysie. 
A jajko? Jajko jest od zawsze. 

Fasolowa na wędzonce zyskała również 2 głosy. Dłu-
gi groch, bo czasami tak nazywano fasolę, namoczony na 
noc, do tego jakaś kostka, odrobina warzyw i – jeżeli Bóg da 
w czasie kryzysu – odrobina choć wędzonki albo worszty. 
Dużo ziół dla smaku i  zjadając taką zupę, doświadczamy 
organoleptycznie znaczenia słów „uwolnienie pokładów 
serotoniny”. Bezwzględnie smaczna, ale i  treściwa zupa, 
odpowiednio ugotowana, może trafić na najbardziej wyma-
gające restauracyjne stoły. Podana w postaci rozgotowanej 
paćki przestanie być szlachetna, lecz zachowa pożywność.

Ostatnią pozycją, która znalazła się w ankiecie, jest zupa 
wiśniowa z  kartoflem smażonym na boczku. Chodząc po 
polach, wiele razy napotykam drzewa owocowe występujące 
zupełnie niespodziewanie. W  większości to jabłonie i  gru-
sze, ale zdarzają się również wiśnie. Wiśnie rodzące kwaśne 
jak diabli owoce. Z tych owoców można nagotować w czasie 
kryzysu zupy wiśniowej, do której można dodać podsmażane 
kartofle. Z samego faktu podsmażania wynika to, że były na 
tłuszczu zwierzęcym, a więc albo na boczku, albo na obonie.

Podsumowując swoje badanie, chcę przytoczyć słowa, 
które zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Słowa, które po-
winny zrobić wrażenie na każdym z nas. Nie chodzi o to, 
by być kuchennym celebrytą. Chodzi o  to, by być osobą 
jedzącą w zgodzie ze swoją tożsamością. Doskonale oddał 
to jeden ze wspierających mnie członków grupy Jedzenie 
na Kaszubach na portalu społecznościowym Mateùsz Titës 
Meyer: Jô wama rzekã, że to wszëtkò, chòc je tak prosté ë 
biédné, to tak mie terô szmakã narobiło, że diachlë, òd witra 
biédnô, kaszëbskô kùchniô mdze kòl mie nazôd!

Wiem, że wielu powie, że to nie jest dobra droga, bo nie 
należy się ograniczać, należy myśleć globalnie, sięgać po 
smaki uniwersalne, wielokulturowe. Wszystko się zgadza, 
choć nie można zapominać o  tym, jaki był zamysł nama-
wiania do wspólnego stworzenia tej ankiety. 

Czas ograniczeń i  potencjalnie wielce prawdopodob-
ne dalsze przykręcanie śruby sprawić mogą, że jeść w ten 
sposób będziemy nie tylko z własnego wyboru, dla mody, 
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Królestwò Dzãgelewsczich 
– mùzeùm pòd dãbòwą Górą w Kadzëmierzu

òsoblëwi pôrë z  Kadzëmierza, Irenë a  Frãca Dzã-
gelewsczich. Rozpòczãło sã òd zbieraniégò pùdełków 
na sztrëchùlce… Wiedno chcôł jem miec mùzeùm. Na 
zôczątkù bëła leno etnografiô, a pózdni – sóm òbôczë. 
Kòlekcjonérą jem òd dzectwa. Pierszëznowé mùzeùm 
zòrganizowelë jesmë w sklepach – taczé dlô drëchów 
rodzëznë. Równak sklepë to nié wëstôwk, a z czasã ni 
mòglë jesmë ju tamò wlezc. Tej jesmë òdnowilë stôrą 

stodołã i tak rozpòczãło są mùzeùm. 
Nie bëło jesz nazwë, le wiele pòlëców, 
ekspònatów a ùlubieniô ùszłotë. Tak 
zôczątczi wspòminô w rozmòwie ze 
mną Dzãgelewsczi Frãc. Robòtë kòl 
bùdacje gwôsnégò mùzeùm rëgnãłë 
w gòdnikù 2008 rokù, a ju w lëpiń-
cu pòstãpnégò rokù przëszlë pier-

szi gòsce. To miało bëc zwëczajné wiesczé mùzeùm 
– jizba pamiãcë. Lëdze mielë przëchadac òbzerac 
wëstôwczi a jachac pòd dodóm. Sta sã równak czësto 
jinaczi… Nawetka nie jem gwës dlôcz. Nasz dodóm 
zmienił sã w môl pòtkaniów rzmë lëdztwa – pòwiôdô 
dali mój gòspòdôrz. Z czasã, kòl 2010 rokù, pòjawia 
sã tôfla z nazwą – Mùzeùm pòd Dãbòwą Górą (kò 
Mùzeùm Kadzëmiérz to sã kąsk lëchò przësłëchô). 
Je to òdniesenié do môlowi nazwë grzãpë, jaką lë-
dze z  òkòlô zwią Dãbòwą (Dãbnicą). Ta pasjô mie 

Mùzea, te môłé a  téż wiôldżé, znóné abò czësto za-
bëté, nôrodné a môlowé – wszëtczé są ògradzënama 
naszégò bëcô. Na jejich pòlëcach, nasztaplowóné 
a  drobnotno òpisóné, wzątczi z  wszëtczich sztëcz-
ków czasu są za swiôdka lëdzczich rózgów, redoscë 
a kòmùdë. W cawny ti zachtnoce ùzdrzec mòże cos, 
co je nama bëlno znóné, abò téż cos czësto nowégò. 
Do nëch swiątniców zachôdómë równak niechãt-
no. Dlôcz tak je? Wierã mòże to 
bëc pòòstałota, nieszmaka, jakô cy-
gnie sã òd dzecnëch lat, szkòłowëch 
rézów… Są w  Kaszëbsczi równak 
taczé mùzea, w  chtërnëch wied-
no je fùl lëdzy. Jednym z  nich je 
Mùzeùm pòd Dãbòwą Górą w  Ka-
dzëmierzu (abò Kazmierzu; gm. Kòsôkòwò). Je to 
ale nadzwëkòwi môl – królestwò familie Dzãgelew-
sczich. To nié tëli mùzeùm w  dodomie, le dodóm 
w mùzeùm. Sertno rôczã w swiat historie dzejów – 
do Kadzëmierza. 

A jak to sã zaczãło?
Na zôczątkù bëłë słowa sunt lacrimae rerum et men-
tem mortalia tangunt (a pamiątczi téż łizë wëcëska-
ją, a malëchné rzeczë dëszã skrësziwają) – hewòtnô 
Wergiliuszowô mësla sta sã żëcową prowôdną dbą 

Ùmarłi wiele wiedzą i téż wiele pamiãtają – tak hewò pisôł Kòrnel Makùszińsczi w ksążce pt. Szatan 
z siódmej klasy. W nëch słowach tacy sã stolëmnô mądrosc, kò prawie ùszłé pòkòlenia trzimają starżã 
spôdkòwiznë dzejów – wiadã a swiądã. Leno jak pëtac òdeszłëch? To bë sã mogło zdawac, co ùmarłi 
ni mògą gadac… Gwësno? Nié. Rozmieją jistno jak żëwi, a mòże nawetka lepi. Leno nót je wiedzec, 
jak słëchac. Tuwò wôrt zwëskac z te wszëtczégò, co òstawilë – òdjimków, nôrzãdłów, domôcëch 
sprzãtów, ksążków, zapisënków w zsziwkach etc. Mającë ju swiądã, jak szëkac, mùszimë jesz bëc gwës, 
dze szëkac. Tej-sej a tam-sam w jaczi szafie, na pszãtrze, mòże w sklepach, równak są w najim òkòlim 
swiątnice ùszłotë, w jaczich jaż sã łiszcze òd wielëznë pamiątków – są to mùzea.

Ù nas plac naléze kòżdi 
wspòmink dôwnotë – 

tuwò przedërchô dlô 
pòstãpnëch, dlô òtroków. 



Pomerania nr 11 (547) / Listopad 2020 39

Lëdze 

czësto ùdosta, a  tuwò nót pòdczorchnąc, co robimë 
to z białką czësto za darmôka, a  lepi gôdającë, dosc 
wiele w  naje mùzeùm inwestëjemë. Ju w  2012 rokù 
wlôzł jem na stegnã profesjonalizmù – tej mô zôczątk 
katalog ekspònatów – cygnie dali Dzãgelewsczi. To 
prôwda, nimò malëchnëch strzódków mùzealné 
bùdinczi wëzdrzą òsoblëwie piãkno, a ekspònatë są 
kònserwòwóné a òpisóné.

Co mòże hewò òbôczëc?
Lżi bë bëło òpòwiedzec, czegò tuwò ni ma. Bëtnosc 
w ti swiątnicë ùszłotë bëlno òpisëje szerok znónô Na-
pòleòńskô sentencjô: De omnibus rebus et quibusdam 
aliis (Ò wszëtczich a téż niejednëch jinëch sprawach). 
I tak w kadzëmiersczim mùzeùm mòże òbzerac: 
1. Chëczowé sprzãtë, m.jin. petrólkòwé lãpë 
2.  Gbùrsczé nôrzãdła, a òsoblëwie sparłączoné ze lnã, 

taczé jak òchlëca, krosna atd.
3. Wôdżi a platizrë
4. Sprzãtë domôcégò gòspòdarstwa
5. Radia a magnetofónë, òbzérniczi
6.  Mùzyczné jinstrumentë – òsoblëwie ne môlowé
7.  Zabôwczi, ùczbòwniczi a wszëtkò tikającé sã dzec-

twa w dôwnëch latach
8. Mediczné a téż paramediczné sprzãtë 
9. Kùńszt – òsoblëwie ùsôdzczi môlowëch ùtwórców

Tak pò prôwdze zbiérómë wszëtkò a ÒSOBLËWIE 
wszëtkò to, czegò nie chcą w rejestrowónëch mùzeach. 
Ù nas plac naléze kòżdi wspòmink dôwnotë – tuwò 
przedërchô dlô pòstãpnëch, dlô òtroków. Czãsto mómë 
kòl se lëdzy, jaczi chcą, żebë co pò nich òstało – to 
nôtërné. Dlôte téż apelëjã: Nie wëwalôj – leno pòd Ka-
dzëmiérz halôj! – gôdô Frãc Dzãgelewsczi. 

Jem gwës, co kòżdi naléze hewò co cekawégò dlô 
se. Òbrazë Léóna Bieszczi, Alfónksa Zwarë, Ireneù-
sza Lesniaka, Bronisława Meltzera a téż wiele jinëch 
– chòcle dlô nich je wôrt tuwò przëjachac. 

Mùszi jesz dopòwiedzec, że nie je to taczé czë-
sto zwëczajné mùzeùm, kò tuwò kòżdi gòsc mòże 
téż òszmakac òsoblëwëch przerobiznów Irenë Dzã-
gelewsczi – wielné arbatë, marmòladë, napitczi, 
kùchë a kùszczi. Na stole wiedno co smacznégò żdaje 

na gòscy. Nicht nie wrócy dodóm głodny, a gòspòdë-
ni mô òsoblëwi trim do rëchtowaniô jestkù…

Gòdowé spiéwë 
Rokroczno w  czas Gòdów Mùzeùm pòd Dãbòwą 
Górą żdô na gòscy chãtnëch do pòspólnégò spiéwa-
niô kaszëbsczich, ale nié leno, kòlãdów. Na wszët-
czich dzyrsczich czekô téż bòkadny pòczestënk. 
Trzë razë w  tidzéniu mòże tuwò przëjachac, a  razã 
z gòspòdarzama kòl akómpaniameńtu na akòrdionie 
fejrowac nen apartny czas. Plac je dlô kòżdégò. Ni ma 
lepszich a gòrszich. Kòlãdowanié wnet wiedno warô 
do pózdnëch nocnëch gòdzyn. Nôpiãkniészô w czas 
nëch pòtkaniów je atmòsfera – czësto familiowô 
a redosnô. Kò to prawie je snôżëchnô ùdba, jiże na 
kòlãdników żdżą spiéwniczi – tedë òni mògą sã ùczëc 
nowëch spiéwów, òsoblëwie nëch kaszëbsczich.

Wespółrobòta a jiné dzejania 
Mùzeùm je samòstójné i ni mô wspòmóżczi òd ni-
żódny samòrządzënë. Biwô równak tak, co gmi-
na w  czas latowëch feriów zagwësniwô bùtnowé 
szituzë. Òkróm te wôrt nadczidnąc, że wespółro-
bic z  kadzëmiersczim mùzeùm chcą Kaszëbsczé 
Fòrum Kùlturë z  Gdinie a  môlowé partë Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Wcyg równak nót je 
wicy a wicy, kò prowadzenié mùzeùm to są kòsztë, 
a  òno mùszi sã ùtrzëmac leno z  priwatnégò dëtka. 
Rokroczno òrganizowóné są téż kòl placowi kapelczi 
majowé nôbòżeństwa w  kaszëbsczim jãzëkù – tedë 
nawetka nômłodszi mieszkańcë wsë mają leżnosc do 
wëzwëskaniô swòji rodny mòwë.

Ùtwórczô pasjô gwôscëcelów Mùzeùm pòd Dãbò- 
wą Górą dozwôlô na ùchòwanié wiadë ò ùszłëch 
pòkòleniach Kaszëbów – nëch znónëch z  ksążk, le 
przede wszëtczim nëch zwëczajnëch. Wedle mie to je 
wôrt wëprzédnieniô, nôdgrodzeniô! Doch jo?
Mùzeùm (sz. Majewô 10, 84-230 Rëmiô) je ôpen wied-
no. Chùtczi równak lepi sã ùgadac, cobë nie zaskòknąc 
gòspòdarzów (muzeum.pod.debowa.gora@gmail.com). 
Zwiedzanié je za darmôk, ni ma tuwò biletów, wëmôgô 
sã leno kùlturnégò zachòwaniô. 

Klebbów Matis
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LĒSÔ KÃPA 
– rezerwat rodë Kòl reKòwa

Òd lewi: Bògdón Hefta i Grégór Turzińsczi. Òdj. ŁZ

W zélnikù Nadlesyństwò Òsësznica wzbògacëło sã ò nowi rezerwat. Béł jem w nim krótkò 
przed òficjalną datą pòwstaniô.

stojĄc na pòmòsce 
ceszã zdrok 

krôjmalĒnkã. po prawi 
stronie jesz nie  pòrosŁĖ 

torfòwcã jezoro,  
na prost i pò lewi 

 ju zarosŁĖ. tej-sej 
widzec je malinczĖ  

wòdnĖ òczka.

anglica Huds.] i  pòstrzédny [Drosera intermedia 
Hayne], a  téż różné gatënczi chrónionëch torfòwi-
skòwëch roscënów, i  mechù torfòwca [Sphagnum L.] 
– gôdô Gębusia. Westrzód placów, na jaczé wôrt miec 
bôczënk, je Jezoro Zgniłé [pòl. Jezioro Leniwe] z płi-
wającyma òstrowama [twòrzą je òdriwającé sã òb-
czas wiatrów wiãkszé dzéle kòżëcha z tofòwiskòwëch 
roscënów, chtërnym pòmalinkù zarôstô całé jezoro, 
pòl. pło – dop. red.] – dodôwô lesny Bògdón Hefta. 
Razã z Regionalną Direkcją Òchrónë Strzodowiszcza 

[RDÒS] ùstalimë kònkretny szlach, 
jaczim bãdze mógł chòdzëc pò nowim 
rezerwace – rzekł Gębusia, dopòwiô-
dając: Chcôłbëm pòłączëc dwa szlachë 
westrzód rekòwsczich torfòwisk z  no-
wim rezerwatã. Nowé stegnë chcemë 
tak pòprowadzëc, cobë òdwiedzający 
mòglë òbaczëc jak nôwiãcy atrakcjów 
przërodniczich, wizualnëch. 

Ne chcã sóm òbaczëc w  tere-
nie. Z  lesnym Heftą i  inżinierã nadzoru Mariuszã 
Chrzanã rézã pò nowim rezerwace zaczinómë òd 
Rekòwa i  Jezora Zgniłégò. Nen dzél jem ju pòznôł, 
czej jem òb czas Dni Bëtowa szedł nym szlachã razã 
z  Jarosławã Czarnecczim. Tej pò deszczach zemia 
rozmòkła i czasã drãgò bëło jic pò mitczim gruńce. 
Bôczënk trza bëło téż dac na ùdżibającą są pòd kro-
plama wòdë bùjno wërosłą trôwã. Terôzka wszëtkò 
sã òdjinaczëło. Pò cziledniowi pradze zemia sta-
ła sã jak kam. Darmôk bëło szëkac jaczis òwadów, 
chtërne òbczas mòji òstatny gòscënë tuwò wiesoło 

Praga. Termòmétrë pòkôzywają wicy jak 30oC. 
W  taczi czas lëdze nôczãscy òchłodë szëkają nad 
wòdą. Jô przed słuńcowizną nie chcã sã schòwac tam, 
a  w  lese. Nie wëbiéróm równak żódnégò z  jistnie-
jącëch przërodniczich szlachów, a razã z lesnyma jidã 
nym jesz niewëznaczonym, a prowadzącym pò Lësy 
Kãpie, chtërna za sztërk bãdze nowim rezerwatã. 
Z  mòjima prowadnikama, a  téż nadlesnym i  jegò 
zastãpcą pòtikóm sã w  lesniczówce Sérżno, cobë 
kąsk wicy doznac sã ò tim rezerwace. Pòłożony je 
midzë Rekòwã a  Pësznym. Mô përzinkã 
wicy jak 313 ha. Chòc robòta przë jegò 
pòwstanim rëgnãła w 2019 rokù, zaczątk 
to lata 90., a  kònkretno rok 1997. Tedë 
ùczałi z Gduńsczégò Ùniwersytetu – Józef 
Szmeja i  Krësztof Gòs – przërëchtowelë 
projekt ùtwòrzeniô dwùch rezerwatów. 
Razã z òtulënama miałë miec 80 ha. To 
je wiele mni jak terôzka. Tak pò prôwdze 
tej na projekce sã skùńczëło. Robòta nad 
pòwstanim rezerwatu na jaczims etapie sã zatrzëmała 
– gôdô Przemësłôw Gębusia, nadlesny Nadlesyństwa 
Òsësznica. Le to nie je tak, że bez nen czas teren nie 
béł chróniony. Më jakno nadlesyństwò, na wiele mò-
glësmë, jesmë dbelë ò nã òbéndã – tłómaczi Kristina 
Kòzłowskô, zastãpca nadlesnégò. Równak co w nim 
je taczégò wôrtnégò? Westrzód nôczekawszich bòka-
dnosców na jegò terenie są torfòwiska. Mómë tuwò 
i ne przejscowé, i wësoczé. Rosce téż mùszilep, zwóny 
jinaczi rosnikã, i  to trzë jegò gatënczi, tj. òkrãgłolëst-
ny [Drosera rotundifolia L.], długòlëstny [Drosera 
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mómë ju nowi, brzózkòwi, jakno zmianã pòkòleniową 
– wëjasniwô Hefta. Najã kòrbiónkã przerwôł zwãk 
mòbilczi. Lesny starżnik gôdô ò smiecach w  lese. 
Jedzemë na plac, òstôwiając na sztót témã rezerwa-
tu. Ktos kąsynk za Rekowã òstawił pòòstałosc pò 
remonce aùta. Czãsto sã cos taczégò zdôrzô? – pi-
tóm lesnégò. W lese je tegò dosc tëli, ale szczestlëwie 
na przërodniczich stegnach ju nié. Mëszlã, że chòdzą 
nima lëdze, chtërny pòtrafią docenic nôtërã i nie chcą 
ji nikwic – òdrzekł.

Jedzemë dali. To bëlny czas, żebë sã doznac, skąd-
ka sã wzãła ùdba na pòzwã rezerwatu. Òkôzëje sã, 
że miono Lësô Kãpa nie je nowé! Kò na tim terenie, 
na jaczim je rezerwat, òd 1904 rokù bëło lesyństwò 
Lësô Kãpa. Pòd kùńc lat 70. òstało zlikwidowóné, 
a w 1982 rokù pòwòłelë na tim òbrëmim dwa lesyń-
stwa: Bùkòwô Gôra i Sérżno. 

Zatrzimùjemë sã przë dosc wiôldżim wëkòpie. 
Wnet jidze sã doznac, jaczé bëło jegò namienienié. 
Miôł òdcygac wòdã i òsëszac òkòlé. Bëła stara, żebë 
zagòspòdarzëc kòżdé torfòwiskò. Kanałë czasã mają 
nawetka 3,5 km długòscë. Dzys dzyw bierze, jak wie-
le dëtków mùszelë na to wëdac. Tec wikszosc robòtë 
szła rãczno. Dzél ekòlogów chcôłbë, bë òd razu tak jak 
z dôwna zalac wszëtkò wòdą i wrócëc do pierwòtnégò 
stanu. Jakno lesny jesmë procëm temù, bò gwałtowné 
zmianë nigdë nick bëlnégò nôtërze nie przënôszają – 
gôdô lesny, dodôwającë: Rozmajité òstré zmianë mògą 
spòwòdowac masowé wëmiéranié gatënków. Jeden 
z  przëtrôfków jem ju pòdôł, to òddzél 121. W  rodze 
wszëtkò jidze pòmału. Przëwróceniô ùszłégò stanu nie 
dô sã zrobic nawetka w jedno pòkòlenié. Nót je czasu. 

Dzys na dnie kanału ni ma ju wòdë. Zdôwô sã, że 
nie płënãła ju òd jaczégòs czasu. Zmieniwô sã wié-
dzô ò lese i gòspòdarka lasama téż. Jidąc dali stegna-
ma, narôz naji prowadnik sã zatrzimôł i  zasãpòlił. 
Przëstôwómë. Cos niedobrégò sã z nima dzeje – gôdô 
Hefta, wskôzëjąc na drzewiãta. Rëchli jesmë widzelë 
drzewòstón, jaczi òstôł zaatakòwóny bez żôdżew kòrz-
nia, chtërnô nie dozwôlô pòbierac òdżëwczich składni-
ków. Pòmalinkù zamiérają kòrznie, a tej całé drzewò. 
Tak sã dzeje na pòrolnëch gruńtach. Tuwò równak 

a  chùtko maszérowałë. Tak do kùńca nie bëło wie-
dzec, czë ùcékałë przed nama, czë szłë w czerënkù, 
jaczi sobie wczasni ùdbałë. Mrówczi a  chrząszcze 
przed gòrącëzną gdzes sã schòwałë. To samò zrobiłë 
mëdżi. Òstrowë – z zamësleniégò wëcygô mie Hefta, 
wskôzëjąc na jedną z  nôwikszich atrakcjów Jezora 
Zgniłégò, tj. płiwającë òstrowë – Czasã òbrôcają sã 
zgódno z rëchã pòkôzywôczów zégra. Wdôrzã so, jak 
jednégò razu na jednym z nich, na drëdżi stronie jezo-
ra, trulôcz zrobił so gniôzdo. Równak lëchò mù szło, 
bò òstrów przëpłënął wòdã i zatrzimôł sã prawie przë 
przërodniczim szlachù. Z  pòczątkù ptôch próbòwôł 
òdstraszëc turistów, ale pò czasu dôł pòkù i òd nowa 
zrobił gniôzdo w jinszim placu – òpòwiôdô lesny. 

Ze stegnë wchòdzymë na pòmòst, widzymë ro-
scënã zwóną bagnowiczé [Ledum palustre L.], jakô 
mô òsoblëwą pôchã. Mòże terô nie wëzdrzi piãkno, 
ale pòd kùńc łżëkwiata i na zaczątkù maja pòkriwô sã 
biôłima kwiôtkama. Naje starczi ùżiwałë bagnowiczô 
do òdstraszaniô mùlów – gôdô Hefta. Pszczołownicë 
wëcéralë nima ùle, żebë pszczołë nie dostałë warrozë – 
dodôwô inżinier. 

Stojąc na pòmòsce, ceszã zdrok krôjmalënkã. Po 
prawi stronie jesz nie pòrosłé torfòwcã jezoro, na 
prost i pò lewi ju zarosłé. Tej-sej widzec je malinczé 
wòdné òczka. Malinczé krzãslaté chójczi robią na mie 
wiôldżé wrażenié. Nie roscą, a biôtkùją sã ò przeżëcé. 
Chòc są leno czilemétrowé, a nawetka mniészé, mają 
ju kòl 40–50 lat.

Gôdka z  lesnym tikô nurkòwaniô w nym jezorze. 
Letkò z tim nie je. Nié leno bez plątaninã kòrzniów, ale 
téż bez temperaturã. Cepłô wòda je leno z wiérzchù, 
niżi mô ledwò 4–5 gradów – tłómaczi Hefta. 

Wrócając, òbzérómë sã za mùszimlepã. Gôdômë 
i  ò drzewiãtach, jaczé widzymë na placu. Wszãdze 
je widzec chójczi i to je cos naturalnégò. Pòmalinkù 
wëprą je brzózczi, jaczé są pioniersczim gatënkã i mdą 
wszãdze rosłë. Z  czims taczim mielësmë do ùczinkù 
w 121 òddzélu. Terôzka to je czãsc nowégò rezerwatu. 
Na zymkù zasztopôł sã przepùst. Drãgò bëło gò ùdroż-
nic. Zalało dosc tëli terenu. Pò trzech miesądzach bëła 
fizjologicznô sësza. Całi drzewòstón pôdł. Terôzka 

Stôw zatacony za drzewama. Òdj. ŁZ Włochôcz jałówcowati. Òdj. ŁZ
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jegò stón lesnik, a  tej prowadzy naji dali. Òstróżno 
stôwiómë stopë na mechù. Nié temù, że mómë strach 
topielëznë, ale dlôte, że rosce tu włochôcz jałówco-
wati (Spinulum annotinum L.). Môłô niepòzornô 
roscëna, jakô zagrożonô je wëmrzenim. Chùtczi 
òdjimk i wëzwëskùjąc mileczny chłód, jidzemë dali. 
Z przëkôzów lesników, jaczi trafilë tu pò wòjnie wiémë, 
że Miemcë baro mòckò ùprodukcyjnilë òkòlé. Stądka 
ne wszëtczé melioracyjné rowë. Miałë wëcygnąc wòdã. 
Më niechelë jich czëszczeniô, żebë za baro ji nie òdpro-
wôdzałë. Temù téż mómë ne jazë.

Naji òstatny przëstónk je przë dosc môłim 78-aro-
wim stawie. Zatacony midzë drzewama, niczim òso-
blëwim sã nie apartni. Le czej stôwómë nad brzegã, 
jesmë òczarzony gladą wòdë, w jaczi òdbijają sã ro-
scącé nad brzegã chójczi. Zdôwô sã, że w wòdze są 
barżi wërazné jak w realnoscë. Snôżi malënk, równak 
z  rokù na rok stôwk zarôstô corôzka barżi. Równak 
zminie jesz wiele czasu, nim nie bãdze pò nim szlachù 
– gôdô Hefta.

Wrôcómë do lesyństwa Sérżno. Rezerwat Lësô 
Kãpa je piątim i nômłodszim rezerwatã w Nadlesyń-
stwie Òsësznica. Òkróm niegò są jesz ne rezerwatë: 
Bùkòwô Góra, jaczi pòwstôł w  rokù 1982, Dolëna 
Kùlawë z  2009 rokù, gdze są nôwiãkszé w  wòje-
wództwie stanowiszcza bócëka zwëczajnégò (Cypri-
pedium calceolus L.), snôżégò pòlsczégò storczika, 
a  tej Mechòwiskò Redota z  2013 rokù, tu bôczënk 
wôrt dac na skalnicã torfòwą (Saxifraga hirculus 
L.), rzôdką w  Pòlsce roscënã. Òstrów Trzebielsczi, 
chòc je na terenie Nadlesyństwa, słëchô do gminë 
Lëpińce. Nie òznôczô to, że nie chrónimë wôżnëch 
przërodniczich môlów. Jeżlë jidze ò sóm drzewòstón, 
to mómë do grëpë 700 ha taczich môlów, ò jaczé 
w swòjim zôkrãżym mómë starã – gôdô inżinier. Do 
te jesz òkòlé rzek, jezór, jarów, grzëpów, zdrzódliska – 
dodôwô Kozłowskô.

Kąsk z żalã mùszã sã òdzãkòwac z Lësą Kãpą. Òchòt-
no wrócã tuwò ju pò wëznaczenim szlachów. Zazdrzëc 
do wichlôcza, sznëkrowac za szëszką chòjnë amerikań-
sczi i przëpilowac, cobë zatacony stôw nie zarósł...

Łukôsz Zołtkòwsczi

mómë do ùczinkù z czims do czësta jinszim. Òbmiérô 
kòróna drzewa i  to nawetka jodlënë. Donëchczas 
mëslëlësmë, że wszëtkò strzimie. Je òdpòrnô na wik-
szosc chòrobów jiglënowëch drzew. Do te widzymë, 
że òd lat chòrzeją dãbë. Tu równak przëczënë mògą 
bëc rozmajité. Przede wszëtczim zacercé pòrów rokù, 
a òsoblëwie midzë jesénią a zëmą. Ni ma òdpòcznie-
niô. Latos w gromicznikù widzôł jem wëpùszcziwającé 
kła zôrno bùka, w stëcznikù lëdze zbiéralë peperlëszkã. 
To nie je normalné. Swój cësk na lëchą kòndicjã drzew 
mô téż òbniżanié sã wòdë w  gruńce, ò czim ùczałi 
gôdają ju dosc tëli. Równak ùsëchanié kòrón nôbar-
żj parłãczimë z  tpwz. szokã pòpòrodowim. Drzewa 
wëdałë mòcny brzôd i  terôz cerpią. Taczé zjawiszcze 
widzelësmë ju chùdzy – rzekł lesny. Bãdzemë sã jima 
przëzéralë. Móm nôdzejã, że w  przindnym sezonie 
mdą w lepszi kòndicje – gôdô Chrzón.

Pò krótczi szpacérze stôwómë przed cygłyma 
40-métrowima daglezjama, jaczé mają 140 lat. 
To mateczné drzewa. Nôwôrtniészé dlô lesników. 
Nôwikszé, nôgrëbszé, bez felów w bùdowie. Są apart-
no òznôcziwóné, pobiérô sã òd nich geneticzny ma-
teriôł, a w lese roscą do naturalny smiercë. Môlowim 
gatënkã równak nie są, tak samò jak krótkò nich ro-
snącô chòjna Weymutha (zwónô téż amerikańską; 
Pinus strobus L.). Z  przekazów wiémë, że Miemcë 
na szkółce, jakô tuwò czedës bëła, baro czãsto sadzëlë 
egzoticzné drzewa, jak chòcle jesón, żëwòtnik czë 
wspòmnióną amerikańską chòjnã – tłómaczi Hefta. 
Jak rozpòznac òstatné z nëch drzew? Òkôzywô sã, że 
nôlżi pò szëszkach. Ùwôżno wzérómë wkół i dôwómë 
bôczënk pòd nodżi. Hewò, tu mómë sziszkã daglezje 
z  charakteristicznyma dlô ni wąsama. Chòjna Wey-
mutha mô pòdługastą z kroplama żëwicë – wëjasniwô 
inżinier. Kùreszce mómë pasowną. Wikszą i  wëcy-
gnioną z jasnyma szlachama, jaczé òstałë pò żëwicë.

Wãnożącë pò nowim rezerwace i  kôrbiąc ò tor-
fòwiskach, ni mòże sã nie przezdrzec jazóm na ro-
wach. Jidzemë nad jeden z nich. Mòże ten jaz nie je 
nônowszi i  ledwie sã trzimie, ale swòje robi. Wnet 
mô bëc zrobiony nowi, a dëtczi na to daje Regional-
nô Direkcjo Òchronë Rodë – kąsynk ùsprawiedliwiô 

Jaz. Òdj. ŁZ Płiwający òstrów. Òdj. ŁZ
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Z Kociewia

Pelplińskich, wielokrotnie organizo-Pelplińskich, wielokrotnie organizo-
wanych też przez ZKP, pamięta dys-wanych też przez ZKP, pamięta dys-
kusje o zadaniach laikatu w Kościele, kusje o zadaniach laikatu w Kościele, 
o po partnersku traktowanej radzie o po partnersku traktowanej radzie 
parafialnej. Wydarzeniem stawały się parafialnej. Wydarzeniem stawały się 
organizowane w Grucznie Dni Kul-organizowane w Grucznie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej. Ks. Franciszek, tury Chrześcijańskiej. Ks. Franciszek, 
wielki humanista, pisał ciekawe felie-wielki humanista, pisał ciekawe felie-
tony do „Pielgrzyma” wydane później tony do „Pielgrzyma” wydane później 
w zbiorze w zbiorze Drabiną do niebaDrabiną do nieba. Urodzony . Urodzony 
w Cekcynie, czyli w Borach Tuchol-w Cekcynie, czyli w Borach Tuchol-
skich, promował swą twórczością też skich, promował swą twórczością też 
Kociewie. Zadbał, by w programie Kociewie. Zadbał, by w programie 
otwartego tu Studium Katechetycz-otwartego tu Studium Katechetycz-
nego był przedmiot kultura regionu. nego był przedmiot kultura regionu. 
Po mszy św. i części oficjalnej odbyło Po mszy św. i części oficjalnej odbyło 
się uważne spotkanie przyjaciół księ-się uważne spotkanie przyjaciół księ-
dza na otwartej przestrzeni przy Sta-dza na otwartej przestrzeni przy Sta-

rym Młynie w Grucznie. rym Młynie w Grucznie. 
Wspomniana wieś ma szczęście do niezwy-Wspomniana wieś ma szczęście do niezwy-

kłych księży. W przeszłości był tu ks. Władysław kłych księży. W przeszłości był tu ks. Władysław 
Łęga, którego prace etnograficzne często są Łęga, którego prace etnograficzne często są 
punktem odniesienia dla współczesnych regio-punktem odniesienia dla współczesnych regio-
nalistów. Ponieważ ks. Kamecki jest naszym do-nalistów. Ponieważ ks. Kamecki jest naszym do-
brem regionalnym, muszę przytoczyć wymow-brem regionalnym, muszę przytoczyć wymow-
ny fragment z jego licznych tekstów: ny fragment z jego licznych tekstów: Szkoda, że Szkoda, że 
rozwerków nie ma / dreszmaszyna zardzewiała / rozwerków nie ma / dreszmaszyna zardzewiała / 
kłonica wisi w barze na ścianiekłonica wisi w barze na ścianie […]  […] szymlów nie ma. szymlów nie ma. 
W innym wierszu pyta: W innym wierszu pyta: Kto jeszcze wie, co to jest Kto jeszcze wie, co to jest 
sztyga? sztyga? Przemijają nasze osobiste pejzaże, zosta-Przemijają nasze osobiste pejzaże, zosta-
ją wiersze, które ocalają. Właśnie słowa ocalają ją wiersze, które ocalają. Właśnie słowa ocalają 
fragmenty oswojonej, czyli tej, za którą jesteśmy fragmenty oswojonej, czyli tej, za którą jesteśmy 
odpowiedzialni, rzeczywistości. odpowiedzialni, rzeczywistości. 

Namolnie wracam do myśli, że jedno słowo Namolnie wracam do myśli, że jedno słowo 
może wywołać „czułą narrację”. W Nadwiślań-może wywołać „czułą narrację”. W Nadwiślań-
skim Parku Krajobrazowym podróżuje, podziwia skim Parku Krajobrazowym podróżuje, podziwia 
Polskę i pracuje młody człowiek ze Szwajcarii, Polskę i pracuje młody człowiek ze Szwajcarii, 
który wcześniej na kursie świetnie opanował który wcześniej na kursie świetnie opanował 
gramatykę i słownictwo naszego – trudnego gramatykę i słownictwo naszego – trudnego 
przecież, oczywiście też pięknego – słowiań-przecież, oczywiście też pięknego – słowiań-
skiego języka. Na pożegnalną kolację przygo-skiego języka. Na pożegnalną kolację przygo-
tował rozmaitości z ziemniaków. Udało nam się tował rozmaitości z ziemniaków. Udało nam się 
zaskoczyć go zaskoczyć go szandaremszandarem… … SzandarSzandar  
łączy nas z Borowiakami. Oczywi-łączy nas z Borowiakami. Oczywi-
ście, nie tylko!ście, nie tylko!

Żyjemy i działamy, Żyjemy i działamy, 
choć miało być inaczej choć miało być inaczej 
– huczniej, z rozma-– huczniej, z rozma-
chem, weselej. Czas chem, weselej. Czas 

groźnego wirusa nie skończył się, groźnego wirusa nie skończył się, 
a już niektórzy mieli nadzieję. Sama a już niektórzy mieli nadzieję. Sama 
nie wiem, czy powszechnie znana nie wiem, czy powszechnie znana 
zasada „Nie ma tego złego, co by zasada „Nie ma tego złego, co by 
na dobre nie wyszło”, odnosi się do na dobre nie wyszło”, odnosi się do 
pandemii. Jedną z jej przyczyn – glo-pandemii. Jedną z jej przyczyn – glo-
balizacja, której „zasługą” jest jednak balizacja, której „zasługą” jest jednak 
błyskawiczne porozumiewanie się, błyskawiczne porozumiewanie się, 
nieograniczenie w czasie i przestrze-nieograniczenie w czasie i przestrze-
ni. Czuła narracja nie zastąpi spotkań ni. Czuła narracja nie zastąpi spotkań 
w realu. w realu. 

Takie radosne, bardzo odświęt-Takie radosne, bardzo odświęt-
ne spotkania odbyły się tej jesieni ne spotkania odbyły się tej jesieni 
w Tczewie i Grucznie. Jeszcze nie w Tczewie i Grucznie. Jeszcze nie 
obowiązywały nowe obostrzenia, a widać było obowiązywały nowe obostrzenia, a widać było 
czujność organizatorów. W Tczewskim Centrum czujność organizatorów. W Tczewskim Centrum 
Kultury pierwszy raz przeżyłam mierzenie tem-Kultury pierwszy raz przeżyłam mierzenie tem-
peratury wchodzącym, potem podpisującym li-peratury wchodzącym, potem podpisującym li-
stę z podaniem adresu i numeru telefonu. 50-le-stę z podaniem adresu i numeru telefonu. 50-le-
cie swojej działalności obchodziło Towarzystwo cie swojej działalności obchodziło Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Tczewskiej. Przypomniało mi Miłośników Ziemi Tczewskiej. Przypomniało mi 
się, że kilka lat wcześniej byłam w Starogardzie się, że kilka lat wcześniej byłam w Starogardzie 
Gdańskim na jubileuszu Towarzystwa Miłośni-Gdańskim na jubileuszu Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Kociewskiej, które też ma wielkie do-ków Ziemi Kociewskiej, które też ma wielkie do-
konania. U nas, na południu regionu, nad kulturą konania. U nas, na południu regionu, nad kulturą 
Kociewia czuwa Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Kociewia czuwa Towarzystwo Przyjaciół Dolnej 
Wisły. Prezentacja dokonań tczewian – impo-Wisły. Prezentacja dokonań tczewian – impo-
nująca i wieloraka. Bogate, owocne półwiecze. nująca i wieloraka. Bogate, owocne półwiecze. 
Tu muszę wspomnieć, że działa też w Tczewie Tu muszę wspomnieć, że działa też w Tczewie 
dobry oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-dobry oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Po prezentacji i licznych wyróżnieniach skiego. Po prezentacji i licznych wyróżnieniach 
był koncert na wysokim (muzycznie) poziomie, był koncert na wysokim (muzycznie) poziomie, 
zresztą, jak zawsze w Tczewie. Nie obyło się bez zresztą, jak zawsze w Tczewie. Nie obyło się bez 
ostrożnego (!) poczęstunku. ostrożnego (!) poczęstunku. 

Inny charakter miała uroczystość w Grucznie, Inny charakter miała uroczystość w Grucznie, 
gdzie zaczyna się Kociewie. Wielkim i ważnym gdzie zaczyna się Kociewie. Wielkim i ważnym 
świętem stały się 80. urodziny znanego księdza świętem stały się 80. urodziny znanego księdza 
prałata Franciszka Kameckiego, wspaniałego prałata Franciszka Kameckiego, wspaniałego 
poety i otwartego na znaki czasu humanisty. poety i otwartego na znaki czasu humanisty. 
W homilii ks. prof. Wojciech Pikor powiedział, W homilii ks. prof. Wojciech Pikor powiedział, 
że ks. Franciszek należy do awangardy Kościo-że ks. Franciszek należy do awangardy Kościo-
ła. Kto w przeszłości bywał na Spotkaniach ła. Kto w przeszłości bywał na Spotkaniach 

FELIETON

Tego roku jesienia, na Kociewiu…

Maria Pająkowska-kensik

KTO JESZCZE 
WIE, CO TO JEST 

SZTYGA?
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Òdj. z kroniczi GS Wejrowò

WĒCMANIM TO SÃ DÔ
ZE ZBIGNIEWÃ KÒŁODZEJCZIKÃ, PRZÉDNIKÃ ZARZĄDU GMINOWI SPÓŁDZELNIE 

„CHŁOPSKÔ SAMÒPÒMÒC” WE WEJROWIE ROZPÒWIÔDÔ TOMÔSZ FÓPKA

towôrów. Dzysô wszëtkò je przëstãpné dlô tëch, 
co mają dëtczi, a  sama pòzwa mòże colemało 
młodszich baro dzëwòwac a  pòtëkac sã z  niedo-
wierzanim. Czemù òbczas tzw. kòmùnë felowało 
towôrów a jaczé z nich bëłë tima „deficytowima”? 
Deficytowé towôrë, òsoblëwie w  latach 70. i  80. 
ùszłégò stolata, to bëła baro szerokô pòzwa i  dzél 
lżi bëło werechòwac, co nie bëło deficytowé… Pò 
rokù 1970 rolnô produkcjô dinamiczno rosła, co 
nama, co òrganizowelë ji skùpiwanié, bëło wiedzec, 
a dze to dali szło – téż bëło wiedzec, leno òficjalno 
sã ò tim nie gôdało. Nadczidnã, że na Kaszëbach 
jednym z  pierszich deficytowëch towôrów bëła 
bónkawa, „prôwdzëwô kawa”, na jaką w  krómach 
bëłë twòrzone listë klijentów a  bez jaką bëło wie-
le sztridów, co je mùszałë rozrzeszëwac specjalné 
kòmitetë, dzejającé przë kòżdim krómie… 

Jak Spółdzelniô sobie pòradzëła pò rokù 1989, 
czej w Pòlsce òstała wprowadzonô wòlnorénkòwô 
gòspòdarka?
Òbez ùstrojowé pòzmianë w  rokù 1989 zarząd 
Spółdzelnie mùszôł chùtkò pòdjëmac strategicz-
né, ekònomiczné decyzje a  robic reòrganizacjã, 
cobë nie wëpadnąc z  prowadzonégò w  baro sze-
roczim òbjimie gòspòdarczégò dzejaniô. Na pò-
czątk w robòce bëłë: handel, gastronomiô, ùsłudżi, 
masarniczô a  piekarniczô produkcjô, rozléwniô 
bąbelwòdów, miészalniô paszów. Skùńcził sã cząd 
nôkôzowò-rozdzelczi gòspòdarczi a  jãlë wprowô-
dzac wòlnorénkòwą. Inflacjô bëła w  rozkòlibie, 
drodżé bórdżi, mało towôru a wiôlgô chãc na jegò 
kùpianié – bëło ale drãgò nalezc swój môl na tak 
rozregùlowónym rénkù. Bëło nót zlikwidowac pla-
cówczi, co nie dôwałë wzątkù a co jich spółdzelniô 

Chcemë Wóm, më Kaszëbi, pòwinszowac z  leż-
notë fejrowónégò 2 rujana w  Kaszëbsczi Filhar-
mónie we Wejrowie jëbleùszu 75-lecô zarządzy-
wóny bez Was firmë. Bëłë tej gratulacje, branżowé 
a  samòrządzënowé żëczbë. Ùczestnioné òstałë 
òsobë, co sã zasłużëłë dlô spółdzelczégò dzejaniô. 
Chcemë rzec kąsk wicy ò historie Spółdzelnie. To 
sã zaczãło krótkò pò wòjnie…
To je ùdokùmentowóné òriginalnym protokòłã 
z Walnégò Zebraniô Nôleżników, co miało swój môl 
30 czerwińca 1947 rokù. Bëło to ju drëdżé Walné 
Zebranié, pierszé òdbëło sã 31 rujana 1946 rokù. 
W całoscë historiã pòwòłaniô a fónksnérowaniô na-
szi spółdzelnie mómë dosc bëlno ùdokùmentowóné.  

Czej leno nasze gòspòdarczé dzejanié sã zaczãło 
– spółdzelnia baro dzyrskò szła wprzódk. Jesmë 
szpandérowelë nôpierwi brëkòwné spòżiwczé 
a przemësłowé artikle w samim Wejrowie, w pòwiô-
ce a w całoscë na wsë. Bëło zaczãté òrganizowanié 
skùpù rolnëch płodów i  szpandérënk (zaòpatrze-
nié) gbùrów, rolników w  pòtrzébné strzódczi do 
produkcji. W  nëch czasach pòliticzny ùstrój nie 
pòzwòliwôł pòjedincznémù człowiekòwi na han-
dlowé a produkcjowé dzejanié, z drobnyma wëjąt-
kama rzemiãsła, temù më ni mielë kònkùrencji. 
Pòliticzné nôkôzë doprowadzëłë do te, że w kòżdëch-
ny, nawetkã môłi wsë më mùszelë miec króm, rów-
no, czë to lónowało, òpłôcywało sã, czë nié. Bez to 
w 1983 rokù më mielë w pòwiôce 160 krómów, roz-
bùdowóną séc zakładów a gastronomicznëch barów, 
zachtną produkcjową, skùpòwą a ùsługòwą séc.    

W  cządze Pòlsczi Rzeczëpòspòliti Lëdowi GS-ë 
(bò tak bëło je pòpùlarno zwóné) zajimałë sã 
rozprzenôszanim, distribùcją, tzw. deficytowëch 
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gòspòdarka 

Òbczas ùroczëstoscë we filharmónie nie zafelo-
wało szpòrtownëch òdnieseniów. Jeden z  wój-
tów wspòmniôł o  spółdzelni ze znóny pòlsczi 
kòmédie „Kogel-mogel”… Dlô Kaszëbów słowa 
„spółdzelnia” i  „gees” są baro mòcno zakorze-
nioné w swiądze, jãzëkù i kùlturze. Pierszé to je 
prosto „wiesczi króm”, a drëdżé òznôczało mòż-
nosc sprzedaniô przez gbùrów rolnëch płodów 
a żëwiznë i nabëcé pòtrzébnëch statków do pro-
dukcje, nôrzãdłów. Jak, pòdług Was, wëzdrzi rola 
spółdzelnie w mniészich i wiãkszich òstrzódkach 
dzysô? Zmieniło co kòl Waszich klijentów, w tim 
gbùrów, wstąpienié Pòlsczi do Eùropejsczi Ùnie?
Dzysészô finansowô a  gòspòdarczô sytuacjô wiele 
spółdzelniów we wòjewództwie jak téż w państwie 
nie je nôlepszô, bò pòwstało w jich òbjimach trój-
no jinëch firmów, chtërne sã nie òbzérałë a  brałë 
z rénkù jak swòje przë niesygach w spółdzelniowim 
zarządzywanim. Tak téż weńdzenié Pòlsczi do ÙE 
dało le bezrobòcé, a gbùrzë wzãlë ùniowé dopłatë 
– równak wëdôwają je na strzódczi do rolny pro-
dukcji nimò spółdzelniów. 

Sprzedôwôta spòżiwczé, chemiczno-kòsmeticzné 
i przemësłowé towôrë w dzesãc placówkach we wej-
rowsczim pòwiôce. Trzimieta sã mòckò, jidzeta na 
miónczi. Cëż je taczégò òsoblëwégò, wëjątkòwégò 
w spółdzelczi rësznoce? Skądka je ji rësznosc? 
Ta òsoblëwòsc, wëjątkòwòsc a rësznosc spółdzelczi 
rësznotë we wikszim dzélu zanôlégô òd tëch, co za-
rządzywają spółdzelniama, mają wërzekłé céle roz-
wiju a zdrzeniô w przińdnosc. Żelë przédnicë tądka 
nie jidą – skôzywają sã leno na przedërchanié, wege-
tacjã. Taczich, jak nasza spółdzelniô, we wòjewódz-
twie je czile i baro dobrze sobie radzą nimo roscący 
kònkùrencji. Wôżné je wcyganié sã, angażowanié 
prôcowników, chtërny przëchôdają do naszi firmë, 
bò tak wëbralë, rozmieją jã achtnąc i dbadzą, cobë 
nasza marka bëła bëlno widzónô na rénkù.

Òd wicy jak pół stolata Wë robice w  Chłopsczi 
Samòpòmòcë, w  tim òd dwadzesce lat czerëjece 
wejrowską spółdzelnią. Jaczi je Zbigniéw Kòłodzej-
czik priwatno? Co robiwô w wòlnym czasu? Czegò 
może Wóm a Spółdzelni żëczëc na pòsobné lata?
Priwatno jem normalnym człowiekã, co mô swò-
je felënczi a  przegrzechë. Móm starã nie bëc prô-
cohòlikã, bò òd te mòże prosto w  głowã zańc. 
Òkróm robòtë jem jachtarzã – je to rodzynnô tradi-
cjô. W mòjim jachtarsczim karnie jem ju krótkò òd 
20 lat jakno prowadnik rewizyjny kòmisji, to je jak 
w spółdzelni prowadnik radzëznë. Do te jesz lubiã 
pòsłëchac dobri mùzyczi a sóm griwajã na akòrdio-
nie a klawiszach. Nôlepszé żëczbë dlô spółdzelnie 
to dalszi pòkrok w  rësznym dzejanim. Mie mòże 
żëczëc le dali bëcô zdrów.      

nie bëła miéwcą. Dzél swòjich jesmë wëarãdowelë 
abò prôcownikóm abò cëzym. Nasze wkółdëtkòwé 
dzejania przëczëniłë sã do chiżégò ùprawieniô 
gòspòdarczi a finansowi sytuacji, do ji sztabilizacji.  

Dzejanié GS „SCh” we Wejrowie je bòkadné 
w  dobëca. Mòglë Wë bë wëmienic chòcle ne ze 
slédnëch dwùch dekadów? 
Dobëcym je doprowadzenié Spółdzelni do fùlny fi-
nansowi niezanôleżnoscë, w  całoscë òd drodżich 
bankòwëch bórgów przë terôczasny wësoczi inflacji. 
Òd 2009 rokù mómë certifikat „Wiarygodności Biz-
nesowej”. Pòsobno pòchwôlëc sã mòże prowadzenim 
leno òpłôcywnégò dzejaniô we włôsnëch òbiektach, 
co w  rokù 2010 zmerkôł gòspòdarczo-finansowi 
miesãcznik „FORBES”, chtëren dôł naszã Spółdzel-
niã na listã „Diamentów Forbesa 2010”, co w òstat-
nëch trzech latach nôrëszni zwikszëłë swòjã wôrtosc. 
Òd pòczątkù XXI stolata rëgnioné bëło w przódk ze 
szerokò rozmióną inwesticjową pòlitiką. Jesmë jãlë 
mòdernizowac nasze bùdinczi, dze są prowadzoné 
gòspòdarczé dzejania. Òbczas ùszłëch 20 lat jesmë 
wëdelë na to wicy jak 10 mln złotëch. Z tą pòlitiką 
jidzemë dali i  rëchtëjemë sã do rozbùdowë pòsob-
négò krómù. Mòderné handlowé placówczi, dze 
zachôdiwô wnetkã mëlión klijentów òb rok – to je 
téż nasze dobëcé. Nasza piekarniô ùdostała w kòn-
kùrsach a  targach wielno nôdgrodów a  sztaturków 
za produkcjowé nowiznë i jich wësoką jakòsc. Ùdzél 
w kònkùrsach „Samorządowo-gospodarczy HIT re-
gionów” téż nama narajił skòpicą sztaturk za dzeja-
nié. Tëch achtnieniów je wiele wiãcy i  wszëtczé są 
dlô nas wôżné, bò są ùczestnienim naszi robòtë. 

Dokazë firmë to są Wasze dobëca a wierã téż Wa-
szich wëspółrobòtników. Mòglëbë Wë przedsta-
wic kadrã, przëbliżëc zatrudnienié a dzysdniowi 
nôleżnikòwi stón Spółdzelnie?
Temù że òd wiele lat Zarząd Spółdzelni je jednoò-
sobòwi, jem chcôł rzeknąc ò mòji nôblëższi wëspół-
prôcowniczce, pełnomòcniczce Zarządu i  główny 
ksãgòwi, wastnie Bronisławie Pestce, chtërna robi 
z  nama òd zaczątkù swòjégò warkòwégò dzejaniô 
a  chtërna je téż wespółtwórcką naszich dobëców. 
Òsóbno wspòmnã ò administracjowëch prôcowni-
kach, czerownikach handlowëch placówk i piekar-
niów, ò wszëternôstczich, co kòl nas robią. 

Wszëtcë prôcownicë administracji są wësok 
sztudérowóny w swòjich òbjimach. Wcyg a wcąg je sã 
ùczoné a doszkòliwóné tak, cobë so pòradzëc z dzys-
dniowima przepisama, w całoscë żelë jidze ò finanse. 
Dzysôdnia robi kòl nas kòl 80 lëdzy, a szkòlimë jakno 
niéùstnëch 12 prôcowników we warkach: krómòwi, 
piekôrz a cëczernik. Zôs naszi nôleżnicë to nie je tak 
wielné karno jak w  latach 70. uszłégò stolata i  nie 
chcemë jegò zwiksziwac, bò ni ma widzec jich ak-
tiwnotë w zarządziwanim Spółdzelnią. 
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– Sztël! – òdezwa sã Agnés – tu prawie jeden 
jidze do nas.

Tam lëdze wszeljak gôdalë na tim promie, wiele 
pò pòlskù, le téż pò niemieckù, a ten, co do nich 
przëszed, wëcygnąn rãkã do Anë a òdezwôl sã tak:

– Shall we dance?
– Co? Jô? Co? Jaczi bęc? – zajika sã Anka.
– Jô cë dóm bęc, të diôble jeden parchati – 

wëpalëla nó to Marika a  ju ùniosla swòjã cãżką 
òbrónną taszã, czedë Agnés pòsadzëla jã nazôt 
na zófie. Chlop zrobil wiôldżé òczë, glupią mùniã 
a szed dali.

– Wa dwie glupi – smia sã Agnés.
– Co më? To bél jaczis zbòczeńc!
– Òn chcôl blós z  Aną zatuńcowac! Òn sã pò 

anielskù ji pitôl – gôda, smiejącë sã Agnéska.
– A skądkaż të tak pò anielskù rozmiejesz? – pi-

talë sã drëszczi, wzérającë pò ni a pò se.
– Kò jô doch mùszala z  wnukama ùczbë 

òdrôbiac, to jô sã sama përznã mùsza naùczëc.
Terô wszëtczé trzë bialczi sã zasmialë. Pòse-

dzalë jesz sztócëk, pòwzéralë na wszeljaczich lëdzy, 
pòszpòrtowalë a w kùńcu Anka rzekla:

– Në jô mëszlã, że to je ju czas jic spac. Mie sã ju 
kąsk w glowie krący.

– Mie pò prôwdze téż – rzekla nó to Agnés – 
chcemë rëmac. Doch reno më jidzemë zwiedzac.

Pòdnioslë sã, wëszlë z ti sale a dreptalë jedna za 
drëgą. 

Bialczi, pòdsmiewając sã, wlazlë na salã, z chtërny 
bëlo czëc mùzykã. Rozezdrzalë sã dokòla. 

– Za wiele lëdzy to tu ni ma – rzekla pierszô Ma-
rika, jakbë z żalã.

– To mòże je jesz përzinkã wczas. Pewno jesz 
przindą – òdrzekla Agnés.

– To dobrze. Më sã mòżemë przënômni wëbrac 
jaczis fejn plac – skùńczëla Anka.

Ùzdrzalë w nórce nié za wiôldżi stól ze zófama 
z dwùch strón. Tam prawie szlë. 

Tak jak gôda Agnés, lëdze dopiérze zaczãlë sã 
schadac. Bialczi zamówilë so farwné drinczi.

– Wzerôjta – zaczãla Marika – tu są wszeljaczi 
lëdze.

– Jo, a  kòl nas ni ma? – òdpòwiedza Anka – 
doch òb lato wszeljaczi przëjéżdżają.

Mùzyka grala drist a same hitë. Agnéska z Anką 
a Mariką mialë wëpité jesz pò dwa taczé drinczi, 
kòżdi w jiny farwie. 

– Në, terô më bë sã mòglë pòtuńcowac, co? – 
zabédowala Mariczka.

– Mòże jo – zastanôwia sã Agnés, le Anka zarô 
nó to:

– Jô tam z cëzymë chlopamë nie mdã tuńcowa! 
Jô ni móm swòjégò?

– Kò doch më za tim tu jesmë, żebë sã pòbawic 
– klarowa ji ta òdwôżniészô drëszka.

– Dôj pòkù! Z  jaczims swintëchã mdã mòże 
szpéramë przebiérala, jo?

RĖza
Part 2

Wrôcómë do naszich trzech bòhaterków: Agnésczi, Anczi a Mariczi. Chcemë przëbôczëc:  
bialczi pò cãżczim sezonie we Wiôldżi Wsë wëbralë sã w rézã. Nié bëlë jaką! Mòrską.  
Do Szwédzczi jadą so promã. Më òstawilë je w sztóce, czedë prawie szlë na òkrãtowi dansing.

M
al

. W
. D

łu
ba

kò
w

sc
zi



Pomerania nr 11 (547) / Listopad 2020 47

nordowé pòwiôstczi

Môltëch w  restoracji jima szmakôl, blós nie 
szmaka jima to, kùli za niegò mùszôl zaplacëc.

– Tëli dëtków. Drogò to tu je – zgnérowa Ma-
riczka.

– Në jo, rôz doch mòżemë sobie pòzwòlëc – 
dolmaczëla Agnés – më jesmë na wczasach, nie 
bãdzemë so rechòwac.

– Kò môsz prôwdã, tedë jesz chcemë so wzyc 
jaczégòs kùcha.

Tak téż zrobilë. Le wieczór ju spòkójno sedzalë 
w hòtelu. 

Na drëdżi dzéń òbeszlë jesz so pò krómach 
a  pòd wieczór bél czas wrôcac dodóm. Tak jak 
czedë wëplëwalë z  Gdinie, wzéralë na pòrt a  na 
gard z wòdë. 

Na żódné dansindżi ni mialë ju chãcë.
– Mòże tu je jaczi basen? Abò jaczés spa? – za-

stanôwialë sã. Le mòrze jima nen jiwer samò roz-
wiąza. Wiodro bëlo lëché, a jak prom wëszed dali 
na mòrze, zarô zaczãlo nim zybòtac. Wiele lëdzy 
tim sã nie martwilo wcale a kòrzësta z wszëtczégò, 
le nasze bòhaterczi dostalë strach, bò mòrza doch 
bëlno nie znalë. Zamknãlë sã w swòji kabinie.

– Jak to namë zybie, żebë blós nick sã nie sta – 
jiscëla sã Anka.

– Widzyta terô, co ti naszi mùszą nié rôz 
strzëmac.

– Chcemë le sã zmówic pôcórk – zabédowa 
Agnés.

– Në to nie zaszkòdzy.
Wszëtczé trzë klãklë a zaczãlë sã mòdlëc.
Szczeslëwie ùda sã jima wrócëc nazôt dodóm. 

Chlop Agnésczi żdôl ju na nich w hôwindze w Gdi-
nie. Zawióz do chëczë nôprzód dwie drëszczi swòji 
bialczi, a  tedë sóm z  nią zajachôl dodóm. Pózni 
przë kawie spitôl sã ji tak:

– Agnéskò, të tak nick za wiele nie gôdôsz, jak 
tam bëlo. Marika z  Anką téż malo co. Bëlo tam 
fejn?

– Jo, chlopkù.
– A plënãla të bë jesz rôz?
– Në nié, mést nié.
– Sta sã co? Në, gadôj doch co wicy.
– Nick sã nie sta. Co bëlo do ùzdrzeniô, to më 

widzalë.
– Jak w tim gardze bëlo?
– Aaa bëlo jak bëlo, deszcz, dôka a zëmno.
– A na tim promie?
– Wiész të co, nick szpecjalnégò. Jak na różańcu.

Tekst z  niechtërnyma znankama nordowi kaszë-
biznë. 

Mateùsz Bùllmann

Schôdalë wązëchnyma trapkama, czedë ùczëlë, 
jak chtos za nimë flot nëkô.

– To wierã za namë chtos czadzy! – ùrzasla sã 
jak wiedno Ana.

– Mòże ten twój Anielczik, co chcôl z tobą bęc 
robic? – smia sã z ni Marika.

– Nëże pò prôwdze!
– Halo! Halo! Stop! – chtos hërlëkôl z  górë – 

dożdżëta!
– Jo! Flot, flot do naszi kabinë! – bialczi wszët-

czé zrobilë wiôldżé òczë.
– Flot chcemë drawòwac, to mést jaczi zbòczeń-

cowie!
Bialczi biegalë a  dërch czëlë, że chtos je corôz 

blëżi za nimë.
– Agnés, wez ju szukôj tã kôrtã do òtemkniãcô 

dwiérzi, bò më jinaczi nie sfórtëjemë sã schòwac – 
wòla Marika.

– Jo jo! – Agnéska przebiérala szpéramë 
a rãkamë sznëkrowa pò taszach.

– Terô të nas òbroni – rzekla Anka do Mariczi.
– Terô jô to móm w knérze! Chùtkò do kabinë.
Dopadlë do dwiérzi, Agnés mia ju kôrtã w rãce, 

przëtkla jã do môli biksë z widkamë, zómk pùscyl 
a  bialczi wpadlë do bëna. Chùtuszkò zatrzaslë 
dwiérze. Pò sztócë chtos zaklëpnąn.

– Sztël, sztël – szepta Anka.
– Halo, mògą wastnë òtemknąc?
– Nick nie gadôjta – cëchò rzekla Agnés.
– Në dobrze, wastnë òstawilë ù górë taszã. Jô jã 

chcôl blós òddac. Jak wastnë mają strach, tedë jô jã 
òstawiã tu kòle dwiérzi.

Bialczi zrobilë sã nôprzôd czerwioné, nick nie 
òdrzeklë, blós pò sztóce bùchlë smiéchã.

– Të jes, Ankò, le glëpô – smia sã Marika – 
skądka të so môsz tëch zbòczeńców wëmëszloné, 
że wszãdze jich widzysz?

– Aaaa, bò mie sostra mòja nagôda, że na tëch 
statkach to sami swintëchë jadą, że jô móm òpa-
sowac.

– Jo, to òna cë do szpòrtë gôda, a të tu w strachù 
dërch jes! A më z tobą razã.

– Lepi rzeczë, chto tã taszã tam òstawil?!
– Dôlëbóg doch mòji ni ma!
– Ha ha, a të doch chca ją nas òbronic.
Bialczi smialë sã jedna z  drëdżi, le ju òstalë 

w swòji kabinie, chòc ùsnąc téż nie bëlo jima letkò.
Reno jich òkrãt bél ju w hôwindze w Karlskro-

nie. Gard nie bél baro wiôldżi, zó to snôżi a stôri, 
z wiele pësznymë bùdinkama. W wikszoscë mùro-
wônyma, le téż móg òbôczëc taczé stôré, richtich 
szwédzczi drzewiané kôtë. Blós wiodro sã nie 
widzalo bialkóm. Kąsk padalo, a cali czas ju bëla 
dôka.
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Léón Heyka dopiérkù we Wrocławiu dorobił sã titla 
doktora teòlogie. Òbczas I  wòjnë swiatowi béł ka-
pelanã a  sanitariuszã. Rëchli, bò jesz „za Prësôka”, 
òbjéżdżôł Kaszëbë a  spisowôł gôdczi. Brzôd tëch 
rézów òstôł wëdóny w  1931 rokù w  knéżce Poda-
nia kaszubskie. Òficjalno Heyka zaczął pùblikòwac 
swòje wiérztë w  pismionie karna młodokaszëbów 
„Gryf ”; do tegò karna òn nôleżôł, z nim drist dzejôł. 
Dokazë ne òstałë zebróné w  zbiérk Kaszëbsczé 

spiéwë” w 1927 rokù. Léón Heyka pisôł 
téż dramë. Hewò baro znónô je „Kati-
lina”. Nen dokôz łoni a latos wëstôwiô 
czãsto a  gãsto Szëmôłdzczé Téatrowé 
Karno, dzejającé kòl szëmôłdzczé-
gò partu KPZ. Heyka je mët ùsôdcą 
znóny kaszëbsczi pòemë „Dobrogost 
i  Miłosława”. Jak na lëterata sztëmùje 
– pisôł téż wiele do gazétów. Òkróm 
wspòmniónégò „Gryfa” jegò artikle 
mòże nalezc w dodôwkach do taczich 
cządników, jak „Pomorzanin” (Druh), 
„Słowo Pomorskie” (Mestwin) a  „Ga-
zeta Kartuska” (Kaszuby). Heyka nie 
dożdôł staroscë. 16 rujana 1939 r. 

Niemcë wëwiozlë ksãdza Léóna do szpãgawsczégò 
lasa – kòl Gduńsczégò Stôrogardu. Zabilë gò tam 
razã z  29 jinszima ksãdzama i  jednym swiécczim 
człowiekã. Nie je wiedzec, dze dokładno zakòpelë 
cało kaszëbsczégò lëterata.

Jô jakno młodi Kaszëba dzãkùjã mù przede wszët-
czim za wiérztã „Kaszëbskô” a  słowa Stôł sã cud, 
Kaszëbskô wstała! / I zaczinô jic na nowò..., chtëren 
mòcno dërchô w  mòji pamiãcë. Móm nôdzejã, że 
za cziledzesąt lat mdã mógł gò z rãką na sercu, fùl 
wòlnotë bënë – wëpòwiedzec. Chòc prôwdã rzec, 
ta „pùstô noc” kaszëbiznë zazérô mie kòżdégò dnia 
w òczë...

 Alojzy Nôdżel
Në prawie z nym ùsôdzcą, a pò prôwdze z jegò do-
kazã, móm gwôsny wspòmink. Nôdżel znóny béł 
przede wszëtczim z  bôjków pisónëch dlô dzecy. 
Z  taczim dokazã jô miôł jakno malinczi knôp do 

Hewò prawie taczi apel w swòjim dokazu – dosnô-
żonym mùzyką ùsôdztwa Jana Trepczika – miôł dlô 
nas Kaszëbów syn Zemie Lesôków Alojzy Nôdżel, 
bôjkòpisôrz rodã z  Czelna. Nimò to, że bez dłu-
dżi czas – jesz przed rokã 1990 – béł ùznôwóny 
pòwszéchno za slédnégò kaszëbsczégò lëterata, 
sóm dërch wierził w  òdrodã. Jak sã òkôzało, nen 
jegò „Z daleka mërgający wid” nie béł czësto slepim 
ùkôzkã, le prôwdzëwą mòcno swiécącą gwiôzdą nô-
dzeje. Pò smiercë Nôgla wësëpała sã 
całô ùrma nowëch, młodëch kaszëb-
sczich lëteratów – z  jegò rodnëch 
starnów mët. Cząd pò Wszëtczich 
Swiãtëch przënëkiwô równak do naju 
wspòminczi przede wszëtczim ò tëch, 
chtërnëch westrzód naju ju ni ma. 
Próbùjemë so wdarzëc w  nym czasu 
krewnotã, pòwinowatëch, drëchów, 
znajomëch a  jinszich ùmarłëch krót-
kò nas lëdzy, chtërnëch farwa głosu 
pò dzys dzéń dërch brzëmi w  najich 
ùszach. Czasã nót téż sã przëzdrzec 
szerzi – barżi spòlëznowò. Ùdbôł 
jem so dlôte hewò w  nym lëstopad-
nikòwim numrze [dzél artikla wińdze smarą w gòd-
nikù] òddac pòczestnotã a krótkò wspòmniec – pò 
swòjémù – méstrów pióra, sënów kaszëbsczi zemi 
sparłãczonëch z mòją gminową òbéńdą, chtërny na 
Lesackò-Józkòwską grańcã [Lesôcë – westrzédny 
a  wschòdny dzél gminë Szëmôłd, Józcë – pôłnio-
wò-zôpadny dzél gminë Szëmôłd] razã z  Alojzym 
Nôglã wzérają ju z niebny wëżawë…

 Léón Heyka
Bòdôj nôbarżi achtniony kaszëbsczi lëterat w gmi-
nie Szëmôłd. Je patronã pùbliczny gminowi biblio-
teczi. Ùrodzony (10 rujana 1885 r.) a  wëchòwóny 
w Cérzni (gmina Wejrowò; ale parafiô tedë Czelno 
w  gminie Szëmôłd). Szkòłã skùńcził w  Bieszkòwi-
cach, do gimnazjum wëcygnął do Miasta. Pò 
ùkùńczenim seminarium w  Pelplinie w  1910 rokù 
òstôł wëswiãcony na ksãdza. Służił nié le blós na 
Kaszëbach. Nimò że sztudia rozpòczął w Niemcach, 

Na Zemiã LesÔków wzĖrajĄ  
ju z niebny wĒŻawĒ...

Wspòminómë kaszëbsczich lëteratów sparłãczonëch z gminą Szëmôłd. Dzél 1

Léón Heyka

Nie spiéwôj pùsti nocë.../ Z daleka mërgô wid! / Kaszëbskô mòwa snôżô / jesz lepszich dożdô dni. / 
Jak wòjôrz stojã z barnią, / przez dłudżi, dłudżi cząd. / I barniã wiôldżé karna słowiańsczich stôrëch 
słów... // Kaszëbskô mòwa naszô je pësznô tak jak zymk! / Ju dzys sã nie ùrzasnã, że stracã snôżosc ji. / 
Chòc krzëkwë dmią i chaje, na dzyrskô je jak dąb! / Chòc szor żałóbno graje, nié chùtkò mdze ji grób…
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słoweńsczi a nawetka bretońsczi. Nôdżel tłómacził 
mët na kaszëbską mòwã dokazë z jãzëka lëtewsczé-
gò a biôłorusczégò. Pòdjął sã téż skaszëbieniô No-
wégò Testamentu (z  pòlsczégò), robił to równak 

pò kawałuszkù. Niechtërne wëjimczi 
mòże nalezc w Kaschubische Antholo-
gie Ferdinanda Neureitera. Wëdôł jesz 
pò kaszëbskù 6 zbiérków wiérztów. 
Baro znóny na Kaszëbach je jegò krót-
czi dokôz „Szadi Władi”. Ni mòżemë 
téż zabôczëc ò wiérzce „Nie spiéwôj 
pùsti nocë”, chtërnã jô wëpisôł na zô-
czątkù tegò artikla. „Pùstą noc” Nô-
glowi òdspiéwelë w 1998 rokù. Ùmarł 
òb lato 19 lëpińca w  szpitalu w  Gdi-
nie. Pòchòwóny je w  Czelnie. Latos 
òdemkniãtô tam òsta nowô sedzba 
filie gminowi biblioteczi. Ksążnica na 
przëjã prawie miono Nôgla.

 Sztefón Bieszk
Nôblëższi mòjémù sercu, bò z karna zrzeszińców – 
dzejôrzów, chtërny bëlë taczima bezkómpromisowi-
ma, zacht Kaszëbama. Kaszëbama, chtërny pòdsz-
trëchiwelë najã nôrodną a  jãzëkòwą apartnosc. 
Czëjã sã jich dzysdniowim dejowim nastãpcą.

Sztefón Bieszk sparłãczony z  gminą Szëmôłd je 
przede wszëtczim bez swòje kòrzenie. Kò jegò tatk 
a wiôldżi dzél familie béł rodã z Kòleczkòwa (pòzwa 
szôłtëstwa Bieszkòwice krótkò Kòleczkòwa nie je 
przez przëtrôfk). To, że Sztefón Bieszk ùrodzył sã 
(23 lëpińca 1895 r.) kòl Niemców w  badeńsczim 
Freibùrgù (gard w  dzysniowëch pôłniowò-zôpad-
nëch Niemcach), je sparłãczoné z  emigracją fami-
lie a  szëkbą za dëtkã w  cëzëch starnach. Sztefón 

sztôłcył sã bez to dalek òd rodny ze-
mie. Hewò w  samim Freibùrgù, a  do 
te jesz rëchli w  Feldkirch w  Aùstrie. 
Kòl Niemców zaczął sztudérowac fi-
lologiã. I  wòjna swiatowô zrobia mù 
równak przék w nôùce. W 1920 rokù 
zaczął dali cygnąc sztudia w Pòznaniu, 
chtërne skùńcził w  1923 rokù. Tedë 
kùreszce wrócył nazôdka na Kaszëbë 
(chòc ju nié w  szëmôłdzczé starnë) 
a  zaczął ùczëc jakno szkólny łacëznë 
a  greczëznë w  Chònicach. W  nym 
czasu mòcno rëgnało jegò dzejanié 
dlô tatczëznë w  karnie zrzeszińców. 
Bieszk béł tam nôstarszi. Pisôł wiérztë 
i pùblikòwôł je m.jin. w taczich cząd-

nikach, jak: „Teka Pomorska”, „Litery” a  „Biuletyn 
Zrzeszenia Kaszubskiego”. Do te jesz ùsôdzôł tekstë 
do kòlãdów a  sonetë. Rozmiôł téż twòrzëc piesnie 
– tekst a  mùzykã wëcmanim. Za wszelejaką dze-
jalnotã dlô kaszëbiznë pòlsczi rząd dôł mù sztrôfã 
i  wënëkôł gò na wschòdné pôłnié pòlsczégò pań-

ùczinkù. Pamiãtóm jak dzys – miôł jem 8 lat, to 
bëła I  klasa szkòłë spòdleczny. Pò mòji recytacje 
wiérztë Klarë Mëler [Witeka Bòbrowsczégò] ò ti-
tlu „Tidzéń” Alfónks Miłosz, przédnik kòmisje bë-
nowégò (szkòlnégò) dzéla kònkùrsu 
„Rodnô mòwa”, mie rzekł hewò tak: 
Mùszi bëc jesz proza. Kò jô, niebòrôk, 
ni miôł tegò swiądë, że òd I klasë nót je 
znac prozã. Mòja szkólnô kaszëbsczé-
gò Renata Górskô przërëchtowa mie 
flot tekst Nôgla „Zajce a  trusë”. Jakno 
reprezentańt môłi dolmiérsczi szkòłë 
(tam bëło kòl 50 sztëk dzecy wszëtczich 
blãk), dostôł jem dwa dni na nôùkã 
dokazu. Starka ze mną sedza a  sedza 
– dôlëbóg całi dzéń! Le z  mòji starnë 
to béł jeden wiôldżi kwik. Wejle, tedë 
prawie tatk w  pòlu robił kòniã – kò 
jô chcôł nëkac za nim! Ale jô w chë-
czach mùszôł cerplëwie sedzec a tôklowac w głowã 
te „Zajce a  trusë”. Kùreszce starka bëła jidzonô do 
tatka a rzekła mù: Kò ten knôp doch òd te zachòrzeje. 
Mój kwik dôł brzôd! Tatk béł drëdżégò dnia jidzony 
do szkòłë i rzekł wastnie Renace, że jô za diachła nie 
dóm radë. To bëła ale ùlga dlô mie! Kò tej jô sã òb-
dôł i tegò prawie rokù (2005) do gminowégò dzéla 
Rodny Mòwë jô nie przëstąpił. I taczi je prawie mój 
wspòmink, ò chtërnym dzysdnia razã z mòją starką 
Iréną pòwiôdómë so z ùsmiéwkã fùl gãbą. 

Alojzy Nôdżel ùrodzył sã w  Czelnie (26 maja 
1930 r.). Cząd jegò szkòłowëch lat przëpôdł na  
II swiatową wòjnã. Dlôte miôł òn do ùczinkù 
i z pòlską, i z niemiecką szkòłą mët. Pò wòjnie ùcził 
sã jesz wëżi  w Górny Grëpie kòl Grëdządza. Kùresz-
ce wëlądowôł w nowicjace kòl Ksãdzów Werbistów 
w  Pieniãżnie kòl Òlsztëna. Pò dwùch 
latach nôùczi – bez chòrosc – mùszôł 
równak jic weg. Tedë wrócył w rodné 
szëmałdzczé starnë nazôdka. Pierszô 
jegò wiérzta w kaszëbsczim jãzëkù òsta 
wëdónô w  1953 rokù. To béł dodôwk 
„Rejsy” do gazétë „Dziennik Bałtycki”. 
Pisôł mët wiele dlô tëch trzech cząd-
ników: „Kaszëbë”, „Litery” i „Pomera-
nia”. Drëkòwôł swòje dokazë nawetka 
w  cëzëch pismionach. To bëłë: lubel-
skô „Kamena” i  warszawskô „Groma-
da – Rolnik Polski”. Tak a  tak nôwiã-
cy pisôł dlô dzôtków. Pòwstałë taczé 
knéżczi z  bôjkama, jak Nënka Roda 
i ji dzôtczi, Cëdowny wzérnik a Dzéw-
cza i  krôsniãta. Òd 1970 rokù nôleżôł do stowôrë 
Związek Literatów Polskich, co dlô kaszëbsczich 
pisarzów w  tamtëch drãdżich latach „za kòmùnë” 
bëło wiôldżim achtnienim. Kò to nie je bùten szëkù. 
Tekstë Nôgla bëłë tłómaczoné na cëzé jãzëczi. Hewò: 
pòlsczi, biôłorusczi, łużëcczi, lëtewsczi, niemiecczi, 

 Sztefón Bieszk

Alojzy Nôdżel
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Ùmarł krótkò temù, bò 18 lëstopadnika 2017 rokù. 
Pòchòwóny je na smãtôrzu w Rédze.

 Francëszk Schornak
Człowiek czësto zabôczony w  szëmôłdzczich star-
nach. Wspòminóm gò, bò to béł richtich torf 
Kaszëba ùrodzony w  Szëmôłdze (13 lëstopadni-
ka 1857 r.). Czej miôł 9 lat, stracył mëmkã i  tat-
ka. Pò jich smiercë, razã z  troje sztëk rodzeństwa, 
wëchòwiwa gò starka, chtërna mieszka we Wejro-
wie. Starëszka równak flot ùmarła. 13-latny Frãck 
mùszôł bez to przerwac nôùkã w gimnazjum. Szedł 
do robòtë. Ùdało mù sã równak nadrobic nôùkã 
i jakno bëniel zaczął sã ùczëc w Seminarium Szkól-
nowsczim w Kòscérznie, a pózni w Tëchòlë. Schor-
nak wëùcził sã za szkólnégò i  wrócył na Kaszëbë. 
W  latach 1885–1900 ùcził w  Lëni i  w  Zelewie kòl 
Lëzëna. Pò swòjim zdënkù w  1900 rokù przecy-
gnął na Kòcewié i  tam ju òstôł do kùńca żëcô. Béł 
czerownikã szkòłë w  Òsëkù (1900–1905), a  pózni 
w Skórczu (1905–1929). Bédowôł mòcno za Pòlską. 
Nimò tegò nalôzł sã w malinczim karnie szkólnëch 
achtnionëch bez Prësôków. Z  leżnotë 25 lat robòtë 
szkòlnégò (1910 r.) dostôł hònorowi titel „rektora”, 
pòcwierdzony a przëcygniãti dali w 1918 rokù bez 
pòlsczich rządzącëch. Schornak miôł wiôldżi cësk 
na bùdowã nowi szkòłë w Skórczu. Rëchtowôł kùr-
së pòlsczégò jãzëka a czerowôł biblioteką Towarzë-
stwa Lëdowëch Czëtnic (pòl. Towarzystwo Czytelni 
Ludowych). Przede wszëtczim równak béł bëlnym 
etnografã. Jegò dokazë krącëłë sã wkół Kòcewiégò 
a Tëchòlsczich Bòrów. Nie zabôcził równak ò swòji 
kaszëbsczi tatczëznie. W latach 1920–1930 wespół-
robił midzë jinszima z Janã Patokã, Tédorą a Izydo-
rã Gùlgòwsczima, Francëszkã Sãdzëcczim i  Léónã 
Heyką. W swòjich badérowaniach czãsto kònsulto-
wôł sã z dr Bòżeną Stelmachòwską z Pòznańsczégò 
Ùniwersytetu. Miôł baro bòkadny zbiérk zabëtków 
a  materiałów ò Kòcewim i  Kaszëbach. Wëzwë-
skiwôł je midzë jinszima, piszącë w nëch gazétach: 
„Dziennik Starogardzki”, „Dziennik Gdański” a téż 
„Rodzina Kaszubska” (1924, numre 15–22), chtërna 
bëła dodôwkã do cządnika „Gazeta Kaszubska” (no 
slédné pismiono bëło wëdôwóné w òkòlim Wejrowa 
a Lãbòrga, bëło baro propòlsczé a nawetka – procëm 
pòzwie – czasã robiło przék Kaszëbóm). Kùńc kùń-
ców wszëtkò, co Schornak miôł doma spisóné – jegò 
knéżczi, zbiérk etnograficzny a priwatny pamiãtnik 
– òstało znikwioné bez wòjnã w  1945 rokù. Sóm 
ùsôdzca ùmarł rëchli, bò 4 strëmiannika 1940 rokù. 
Pòchòwóny òstôł tam, dze mieszkôł – w  Skórczu 
na Kòcewim. Òd 1957 rokù je patronã swòji szkòłë 
w Skórczu. Córką Francëszka Schornaka bëła znónô 
kaszëbskô rzezbiôrka a badérka kaszëbsczégò fòlk-
loru – Òtiliô Szczukòwskô z Wejrowa (1900–1974).

Gracjón Fópka
Òdj. ze zbiérów EP

stwa – do Zamòsca. Pò trzech latach lëterat wëlądo-
wôł w Chełmnie. W nym òkòlim spãdzył pòstãpné 
13 lat (w tim drëgą swiatową wòjnã). Kòl rokù 1950 
pòlsczé wëszëznë zôs wënëkałë Bieszka – tim razã 
do szkòłë w Lipnie (dalek òd tatczëznë – nie milëc 
z kaszëbsczim Lëpnã). Wszëtkò bez jegò rëszną dze-
jalnotã na kaszëbsczim gónie. Pózni nalôzł sã z  ti 
przëczënë nawetka w sôdzë. To szkalowanié miało 
lëchi cësk na zdrowié Bieszka. Swòje żëcé skùńcził 
w Charzëkòwach kòl Torunia 18 lëpińca 1964 rokù. 
Pòchòwelë gò dalek òd rodny szëmôłdzczi zemie – 
w Chełmnie.

 Boles Bòrk
Mòje sparłãczenié z  lëteraturą Bòrka je – tak jak 
z Nôglã – z dzecnëch lat. Jegò knéżka Lesôcczé pòwiô-
stczi ë jiné dokôzë dobéł jem na mòji pierszi „Rodny 
Mòwie”, w klasë „0”. Pózni mëmka jaczis czas czëtała 
mie z  ti ksążczi do spikù. I baro dobrze! Kò czejbë 
nié Bòrk mieszkańcë gminë Szëmôłd – a jô mët – ni 
mielëbë swiądë, że są Lesôkama. Ta pòzwa je baro 
znónô dëcht prawie dzãka Bòrkòwi. Òn jã òdkùrził. 
Ni ma mieszkańca mòji gminë, co nie chwëcył do 
rãczi najégò szëmôłdzczégò cządnika – „Lesôka”. 
To prawie Bòrk béł jednym z pierszich redaktorów 
a wespółùsôdzców tegò pismiona. To bëła jegò ini-
cjatiwa, cobë Kaszëbi z gminë Szëmôłd mielë swòjã 
gazétã. Cządnik miôł òd zôczątkù bëlnégò kaszëb-
sczégò dëcha. Bòli, że dzysdnia biuletin je ju dalek 
òd ùdbë Bòrka. Chòc farwny, z ùrmą òdjimków i za 
darmôka, bënë terôzka je blós gôdka ò tim, jaczé to 
w  gminie òstałë zrëchtowóné inwesticje. Dodôwk 
kùlturë je baro knéwkòwi. A co bòli nôbarżi, ni ma 
ju dëcht nick pò kaszëbskù (w  rujanowim wëda-
nim „Lesôka” nie bëło żódnégò słowa w naju rodny 
mòwie – òkróm titla).

Bòlesłôw Bòrk ùrodzył sã 9 łżëkwiata 1923 rokù 
w  Zbichòwie. Òd dzecka miôł baro dobré stopnie 
w szkòle. Nôùkã w wejrowsczim gimnazjum prze-
rwa mù wòjna. Òbczas òkùpacje wiele lat sedzôł za 
grańcą – w Niemcach, Niderlandach a we Francji. 
Pò wòjnie wrócył na Kaszëbë. Zdôł maturã a póz-
ni dorobił sã kwitu jakno szkólny historie. Cze-
rowôł szkòłą w  Bòjanie, Kòleczkòwie a  nawetka 
w  Chwaszczënie. Pisôł wiele na rozmajitëch niwi-
znach. Skłôdóm mù wiôlgą pòczestnotã za spisa-
nié wiôldżégò dzéla historie gminë Szëmôłd. Cykel 
jegò knéżków przedstôwiô dzeje rozmajitëch wsów 
z mòjégò òkòlégò. Te materiałë wiele razy bëłë mie 
baro pòtrzébné, a jesz gwës nié rôz mdą. Swòje roz-
majité òdkrëca Bòrk pùblikòwôł mët w „Pòmeranie”. 
Wespółrobił téż z  cządnikã „Naje Gòchë”. Twòrził 
jesz – co jô nadczidnął na zôczątkù – prozã (pòwiô-
stczi) a  pòezjã. Cekawą sprawą je fakt, że Bòrk je 
téż ùsôdzcą terôczasnégò herbù gminë Szëmôłd 
(razã z córką). Resztã żëcégò lëterat spãdzył równak 
ju kòl nordowëch Lesôków – w Górnym Rekòwie. 
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kę z więzienia Moabit w Berlinie Stefanię Jung-Moch-
nacką, działaczkę harcerską i  polonijną w  Związku 
Polaków w Niemczech. Na ten temat powstał w latach 
siedemdziesiątych XX wieku film dokumentalny TVP. 
Pomagała partyzantom Gryfa Pomorskiego, zaopatru-
jąc ich w jedzenie z własnego gospodarstwa.

Po wojnie zamieszkała w  Chojnicach i  pracowała 
w Związku Samopomocy Chłopskiej jako inspektorka 
kół gospodyń wiejskich, później w  kasynie jednostki 
wojskowej 31. Pułku Artylerii Pancernej oraz na stano-
wisku biurowym w Zakładach Rybnych. 

Na emeryturze od lat siedemdziesiątych, pomaga-
ła w wychowywaniu ukochanego wnuka Eugeniusza. 

Uprawiała ogródek działkowy. Na działce 
pracowała do 96. roku życia. Brała udział 
w spotkaniach Klubu Seniora przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Pomagała znajo-
mym w  tłumaczeniu i  pisaniu różnych 
dokumentów, pism i listów w języku nie-
mieckim.

Znana była z  tego, że bardzo dobrze 
gotowała i wyśmienicie piekła. Sama jadła 
zawsze skromne posiłki, ale przepadała 
za konfiturami i  przetworami domowy-
mi oraz miodem. Biegle szyła, w  róż-
nych stylach haftowała i  szydełkowała. 
W przededniu wybuchu wojny wykonała 
haftowane baldachimy w  stylu kaszub-

skim dla nowo zbudowanego kościoła parafialnego 
w Zapceniu.

W swoim długim życiu śp. Anna bardzo dużo czy-
tała. Lubiła zwłaszcza powieści historyczne Henryka 
Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Karola 
Bunscha, a także cykl powieści biblijnych Jana Dobra-
czyńskiego.

Przed ukończeniem stu lat życia cieszyła się wyjąt-
kowym zdrowiem i witalnością.

Dewizami życiowymi śp. Anny były: rodzina, po-
moc drugiemu człowiekowi, religijność, skromność, 
umiłowanie natury, ciszy i spokoju.

Rodzina składa serdeczne podziękowania Lekarzom, 
Pielęgniarkom i Pielęgniarzom, którzy od lat z wielkim 
zaangażowaniem i  życzliwością podejmowali wysiłki 
dla poprawy zdrowia i  ratowania życia śp. Anny oraz 
wszystkim, którzy służyli wsparciem i pomocą, a także 
uczestniczyli w  uroczystościach pogrzebowych naszej 
najukochańszej Mamy i Babci. Serdeczne „Bóg zapłać!” 
Księżom, którzy przez wiele lat starości śp. Anny odwie-
dzali Ją, udzielali sakramentu Eucharystii i  błogosła-
wieństwa Bożego oraz ofiarowali Msze Święte za zdro-
wie chorej i Mszę Świętą pogrzebową. Rodzina składa 
również serdeczne podziękowania Zakładowi Pogrzebo-
wemu w Chojnicach za profesjonalny pochówek.

Eugeniusz Rudnik

Pochodziła z  wielodzietnej zamożnej rodziny chłop-
skiej. Była drugim spośród dziesięciorga dzieci Piotra 
(1879–1963) i Elżbiety (1887–1971) z domu Orzłow-
skiej.

Była siostrą Marianny (1907–1908), Domiceli 
(1911–1999), Kazimiery (1913–1920), Alfonsa (1915–
–1972), Stefanii (1919–2017), Alojzego (1922–1989), 
Stanisława (1925–2005), Kazimierza (1928–1956) 
i Franciszka (1930–2019).

Śp. Anna Styś była mamą Marii Rudnik i  babcią, 
a  zarazem matką chrzestną syna Marii – Eugeniu-
sza (oboje są z zawodu nauczycielami). Była również 
matką chrzestną dzieci swojej siostry Stefanii Barcz – 
Eugeniusza, Piotra i  nieżyjącego księdza 
Adama, chrystusowca, duszpasterza po-
lonijnego w USA i Kanadzie, a także in-
nych dzieci z rodziny i spoza rodziny.

W  dwudziestoleciu międzywojennym 
uczyła się w  Kościerzynie. Tam w  1925 
roku ukończyła najpierw Szkołę Gospo-
darczą, a  następnie w  1927 roku Szkołę 
Przemysłowo-Handlową.

W  roku 1933 poślubiła Józefa Stysia 
(1905–1941), pochodzącego z  Sambora 
w Galicji (obecnie w obwodzie lwowskim 
na Ukrainie), leśniczego w  leśnictwach 
Przymuszewo w  obecnej gminie Bru-
sy w  powiecie chojnickim i  Wieczywno 
w obecnej gminie Lipnica w powiecie bytowskim. Jó-
zef jako instruktor przysposobienia wojskowego był na 
początku wojny aresztowany i więziony przez gestapo 
w Chojnicach. Dzięki staraniom żony został zwolniony 
z więzienia wraz z kolegą. Ze sfałszowanymi dokumen-
tami musiał uciekać do Generalnej Guberni. Brał udział 
w ruchu oporu. Zmarł w czasie wojny w Jaśle w obec-
nym województwie podkarpackim. Bratem męża Anny 
był ojciec jezuita Stanisław Styś, doktor filozofii i  teo-
logii, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
znany polski biblista i badacz Pisma Świętego Starego 
Testamentu, tłumacz Księgi Jeremiasza w  pierwszym 
wydaniu Biblii Tysiąclecia.

Przez krewnych śp. Anna postrzegana była jako 
osoba dobra i kochająca, również innych ludzi – spoza 
rodziny. Uczucia te odwzajemniali ci, których w życiu 
spotkała. Pomagała każdemu w potrzebie. Cechowały 
ją głęboka religijność i skromność. Nie opuściła żadnej 
świątecznej i niedzielnej Mszy Świętej, zawsze siadała 
na chórze kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przy starym szpitalu. W codziennej modlitwie prosiła 
Pana Boga, by na jej drodze życiowej pojawiali się lu-
dzie strapieni, nieszczęśliwi, cierpiący i chorzy, którym 
chciała dawać i dawała z Bożą pomocą chwile radości 
i wytchnienia.

W czasie okupacji wykazała się niezwykłym boha-
terstwem i odwagą, ukrywając w Zapceniu uciekinier-

PoŻegnaliŚmy naszĄ MamĘ i BabciĘ
Śp. Anna Styś z domu Rudnik, urodzona 24 lipca 1908 roku w Zapceniu koło Lipnicy  

(kaszubskie Gochy), zmarła 1 lipca 2020 roku, przeżywszy 111 lat.

Zdjęcie legitymacyjne  
z 1962 roku. 

Fot. archiwum rodzinne
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szła dniami i  nocami. Późną jesienią dzieło sekcji było 
prawie gotowe. Grudzień 1970 to wyjątkowa publikacja, 
rzetelne dzieło historyków (ponad 500 stron), głównie 
źródła (relacje i wspomnienia) dotyczące Gdańska, Gdy-
ni, Szczecina i Łodzi. Pod kierownictwem Janusza Krup-
skiego zebrano i opracowano bezcenne źródła dokumen-
tujące heroiczny wysiłek „pokolenia 1970 roku”, w walce 
o „chleb i wolność, i nową Polskę”.    

O Grudniu ‘70
Ale powróćmy do Janusza Krupskiego. Na przestrzeni 
wielkiego roku (prasa pisała: „karnawału Solidarności”), 
roku 1981, poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy. Często było 
tak, że Janusz przyjeżdżał nocnym pociągiem z  Lublina 
i o ósmej lub dziewiątej zaczynaliśmy pracę. A na począt-
ku dnia, przy herbacie (Januszowi czasem udało się nabyć 
herbatę lepszego gatunku), dyskutowaliśmy o  „Solidar-
ności”, o zmianach i przemianach, o tym, czy wejdą, czy 
nie wejdą, i oczywiście o I Krajowym Zjeździe Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w  Gdańsku. My wiedzieliśmy, że 
należy zrobić wszystko, aby dzieło wykonać przed grud-
niem 1981 roku. Dla nas liczył się każdy dzień. Czuliśmy 
bowiem, że czas wolności szybko mija, przemija. Ale rze-
czywiście zdążyliśmy. Zadanie historyków, niewątpliwie 
o historycznym znaczeniu, zostało dobrze i na czas wyko-
nane. Materiały wykonywaliśmy w trzech egzemplarzach. 
Organizacja pracy, przezorność i  pewna dalekowzrocz-
ność – to też w największym stopniu było zasługą Janusza 
Krupskiego. Trzeba podkreślić, że w pracy Janusz się nie 
oszczędzał. Dawał z siebie wszystko. Ileż to miał w sobie 
sił i zdrowia! Oczywiście staraliśmy się dorównać mu. Po 
prostu zespół równał do lidera. W tym też znaczeniu dzie-
ło Grudzień 1970 jest dziełem całego zespołu.  

Zapamiętałem Janusza Krupskiego z  1981 roku jako 
wybitnego i  sympatycznego człowieka, znakomitego hi-
storyka i  nade wszystko świetnego organizatora. Ujmo-
wały mnie też jego skromność, uczynność i  wrażliwość 
na człowieka. Praca zawsze jest ważna i potrzebna, ale nie 
można pominąć drugiego człowieka. Janusz miał to w so-
bie. Może wyniósł to z domu rodzinnego, może z KUL? 
A może tak kształtowało i edukowało go środowisko lu-
belskich „Spotkań”. Dzięki Januszowi bardzo polubiłem 
Lublin. Z czasem dobrze zwiedziłem to miasto i gościłem 

W grudniu 1980 roku podjąłem pracę – początkowo spo-
łecznie (bo to był zaszczyt), a potem zawodowo – w Za-
rządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Moim 
bezpośrednim przełożonym był Maciej Grzywaczewski, 
szef Kancelarii Regionu, gość z klasą, a przy tym dający 
duże możliwości indywidualnego rozwoju. Ale Janusza 
Krupskiego poznałem w gdańskiej „Solidarności” za spra-
wą Bogdana Borusewicza.

Pokojowa rewolucja
Zarówno pierwsze nasze spotkanie, jak i kolejne odbywa-
ły się w moim miejscu pracy, czyli w Archiwum Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku-Wrzeszczu 
przy al. Grunwaldzkiej 103. Dodam, że moje biuro mie-
ściło się pomiędzy biurami Regionu i Komisji Krajowej. 
A  zatem dookoła tętniło życie. My wszyscy, najczęściej 
młodzi pracownicy (byłem magistrem historii, absolwen-
tem Uniwersytetu Gdańskiego w  1980 roku), braliśmy 
udział w rewolucji pokojowej, podczas której rodziła się 
nowa Polska. 

Na drugie spotkanie (w marcu 1981 roku) w moim ar-
chiwum Bogdan Borusewicz zaprosił zespół historyków 
(formalnie: Sekcja Historyczna Ośrodka Prac Społeczno-
-Zawodowych) i  przedstawił dwie podstawowe kwestie. 
Po pierwsze, w ciągu najbliższych kilku miesięcy należy 
zebrać relacje i wspomnienia oraz opracować dokumenta-
cję Grudnia ‘70. Po drugie, szefem zespołu (sekcji) będzie 
Janusz Krupski. Z  kolei moja rola jako szefa archiwum 
(poza codziennymi obowiązkami) polegała na wspiera-
niu i tworzeniu warunków pracy dla zespołu i ułatwianiu 
kontaktów i spotkań z uczestnikami wydarzeń grudnio-
wych. Na co dzień członkowie zespołu pracowali w domu 
lub u  respondentów. Ale co tydzień (lub rzadziej – co 
dwa tygodnie) odbywały się w  moim archiwum narady 
i konsultacje. Zespół pracował w składzie: Janusz Krupski, 
Wiesława Kwiatkowska, Aleksander Klemp, Ewa Dering 
oraz Krzysztof Żórawski w Szczecinie i Jan Stepek na Za-
chodzie (najczęściej w Paryżu). Dodam też gwoli prawdy, 
iż korzystaliśmy z cennych konsultacji Antoniego Wręgi. 

Oczywiście niekwestionowanym szefem zespołu był 
Janusz Krupski. Szybko wyrobił sobie pozycję i  autory-
tet. W krótkim czasie w Sekcji Historycznej zapanowała 
prawdziwie przyjacielska atmosfera. A praca, można rzec, 

JANUSZ KRUPSKI  
człowiek z charakterem i misją

W życiu ma się różne powinności i zadania. To też pytanie o drogę życiową 
i jakość życia. Ale nie żyje się tylko dla siebie czy nawet najbliższych. Takim 
człowiekiem z charakterem i szerszą misją był w moim przekonaniu Janusz 
Krupski (1951–2010). Tym wspomnieniem chcę zaświadczyć, jak wiele dobra 
i wartości potrafił mimochodem dać z siebie bliźnim, nie oczekując niczego 
w zamian. Był legendarnym wydawcą „Spotkań”. Źródłowa publikacja  
Grudzień 1970 to też jego dzieło. Sprawdził się jako szef (minister) 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Janusz Krupski
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na dyskusji historycznej podczas zajęć na KUL (w poło-
wie lat osiemdziesiątych). Oczywiście z uwagi na trudne 
warunki i dla bezpieczeństwa – anonimowo.  

Szczęśliwie w  stanie wojennym udało się przemycić 
materiały Sekcji Historycznej na Zachód. Tam zostały do-
pracowane, uzupełnione i wydane, wpierw w kwartalniku 
„Spotkania” (1985 rok, numery: 23, 24 i 25), a następnie 
w Wydawnictwie „Spotkania” w Paryżu (1986). To był na-
prawdę duży sukces. 

W wolnej Polsce
W stanie wojennym prawie nie widywaliśmy się, bo takie 
były reguły postępowania. Z kolei dalsze heroiczne losy 
Janusza Krupskiego opisywała podziemna prasa. Dzięki 
Bogu, że przeżył. Naturalnie nie byłem zaskoczony jego 
dzielną i, można rzec, pełną poświęcenia postawą. Tak 
pojmował służbę Polsce. Takim w istocie był człowiekiem.

W wolnej Polsce chyba po raz pierwszy spotkaliśmy się 
w Sejmie RP. Po 4 czerwca 1989 roku dla wielu z nas było 
oczywiste, że należy być do dyspozycji wolnej i demokra-
tycznej Polski. Byłem kilkakrotnie posłem różnych ka-
dencji. Najczęściej spotykałem się z Januszem, wtedy, kie-
dy pełnił wysokie stanowisko państwowe – szefa Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W naszych 
spotkaniach uczestniczył ówczesny i obecny (2020) poseł 
Antoni Mężydło. Kombatanci zawsze byli mi bliscy. Bę-
dąc członkiem sejmowej Komisji Finansów Publicznych, 
dobrze rozumiałem ich potrzeby finansowe. Jednak to 
Janusz najczęściej opowiadał o potrzebach i wyzwaniach 
związanych z siedemdziesięcioleciem zbrodni katyńskiej. 
Żyliśmy tymi przygotowaniami. Chcieliśmy razem z nim 
polecieć do Katynia.

Rozmawiając z  Januszem Krupskim w Sejmie (głów-
nie w  okresie 2009–2010), poczyniłem ważne spostrze-
żenie. A  mianowicie że Janusz Krupski z  opozycjonisty, 
szefa Wydawnictwa „Spotkania”, redaktora i  kolportera 
w  pierwszych latach wolnej, demokratycznej Polski stał 
się profesjonalnym, solidnym i znakomitym urzędnikiem 
państwowym. Jak mawiał, chciał dobrze i porządnie pra-
cować w urzędzie, i niewątpliwie dla Polski. Początkowo 
nabierał doświadczeń w  Instytucie Pamięci Narodowej. 
Idee IPN wydały mu się bardzo bliskie. Ale ostatecznie 
lepiej odnalazł się w  Urzędzie do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych (2006–2010). Pełnił to wysokie 
stanowisko państwowe (mówiło się: „panie ministrze”) za 
premierów dwóch różnych rządów (Jarosław Kaczyński 
i Donald Tusk). W moim przekonaniu dokonał w sobie 
swoistej transformacji ustrojowej. Sam przekonał się, że 
rządy mogą i będą zmieniały się, ale Polska zawsze będzie 
potrzebowała profesjonalnych i oddanych jej urzędników 
państwowych. I  takim właśnie urzędnikiem był Janusz 
Krupski.  

10 kwietnia 2010 roku nie mogło zabraknąć Janusza 
Krupskiego w oficjalnej delegacji państwowej na obcho-
dy siedemdziesięciolecia zbrodni katyńskiej. Przecież 
jego urząd od wielu miesięcy i z najwyższą starannością 
przygotowywał ten wielki jubileusz. Janusz opowiadał mi 
w Sejmie RP, jak wiele sił i środków ulokowano, aby na-
rodowej mogile w Katyniu zapewnić możliwie najlepszą 

oprawę. Niczego nie brakowało, wszystkie prace solidnie 
wykonano na czas wielkiego jubileuszu. Dlatego dziwiłem 
się, wtedy i później, że w komentarzach i debatach o tej 
podniosłej uroczystości praktycznie zapomniano o  Ja-
nuszu. Gwoli sprawiedliwości należy podkreślić, że Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i jego prezes 
wykonali w 2010 roku, w stosunkowo krótkim czasie, za-
danie rangi państwowej na najwyższym poziomie!      

Nie ukrywam, że jako poseł zabiegałem o to, aby po-
lecieć w delegacji państwowej do Smoleńska. Jako histo-
ryk, poseł na Sejm RP – a ceniłem tę pracę i starałem się 
możliwie dobrze ją wykonywać – chciałem oddać hołd 
polskim bohaterom. Miałem też powód społeczny. W po-
łowie 1980 roku w czasopiśmie „Bratniak” opublikowano 
mój szerszy artykuł o zbrodni katyńskiej. Po trzydziestu 
latach wydawało mi się, że dane mi będzie, jako jedne-
mu z przedstawicieli Sejmu, pokłonić się bohaterom, któ-
rzy oddali życie za niepodległość naszej Ojczyzny. Kiedy 
zapytałem przełożonych o  los mojej prośby, usłyszałem: 
„Zabrakło miejsc”. Oczywiście, dopowiedzmy wyraźnie 
i raz jeszcze, dla Janusza nie mogło zabraknąć, ponieważ 
był jednym ze współgospodarzy uroczystości upamiętnie-
nia tragedii katyńskiej.

Po latach dowiedziałem się, że Janusz Krupski był oj-
cem wielodzietnej (pięciu synów i  dwie córki) rodziny. 
Chwała jego żonie, pani Joannie, o której mówił zawsze 
z najwyższym uznaniem i sympatią – chyba „Joasia”. Cóż 
mogę na koniec powiedzieć jego dzieciom? Po pierwsze, 
nas, działaczy, w pewnym stopniu rówieśników, zaskoczył 
Janusz najbardziej tym, iż okazał się taki bardzo proro-
dzinny. Przecież tak długo pozostawał kawalerem. A  tu 
w ciągu kilku lat rozrosła się duża i sympatyczna rodzi-
na. Dzisiaj jego dzieci, jak się domyślam, są już dorosłe. 
Po drugie, na podstawie blisko trzydziestoletniej znajo-
mości mogę zaświadczyć, iż Janusz Krupski był człowie-
kiem z charakterem i misją. Pozostawał również wierny 
przyjaźniom. Zawsze ujmował mnie jego bezinteresowny 
patriotyzm. Jeśli szukam w  minionym czterdziestoleciu 
wolnej i demokratycznej Polski przykładów i wzorców dla 
służby pro publico bono – to myślę wtedy: Tadeusz Mazo-
wiecki, Władysław Bartoszewski i Janusz Krupski. 

Jednym zdaniem powiem też tak: Było dla mnie za-
szczytem i  przywilejem losu, że dane mi było poznać 
i bliżej współpracować z kimś takim, jak właśnie Janusz 
Krupski.

I  na sam koniec. Ucieszyła mnie książka Smoleńsk.  
96 wspomnień Janusza Schwertnera, Daniela Olczykow-
skiego i  Szymona Piegzy. W  mojej ocenie zasługuje na 
uznanie i uważną lekturę. Wśród tych 96 osób, bohaterów 
Polski, najbliżej znałem Janusza Krupskiego, Arkadiu-
sza Rybickiego i Macieja Płażyńskiego. Janusz pochodził 
z Lublina, w Gdańsku zaś, a potem w Warszawie dawał 
świadectwo swojej niepospolitej indywidualności. 

Jan Kulas
Fot. Ze zbiorów IPN
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cy, a pamięć o tym, co się tam wydarzyło, nie była 
wtedy tak celebrowana jak obecnie.

Feliks miał duże poczucie humoru, które prezen-
tował na lekcjach swego przedmiotu. Poglądowo 
tłumaczył na przykład, że ruchu Ziemi nie odczu-
wamy, ale gdyby zahamowała, to zaraz byśmy to 
poczuli. Charakteryzując naszych wschodnich są-
siadów, mówił, że dla Rosjanina 100 kilometrów to 
nie jest odległość, minus 20 stopni to nie jest mróz, 
a pół litra to nie jest wódka.

Po przemianach w latach osiemdziesiątych Feliks 
Sikora zaangażował się w  działal-
ność regionalną. Prezesował lu-
zińskiemu oddziałowi Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, publi-
kował w prasie, wystawiał robione 
przez siebie zdjęcia, postarał się też 
o  otwarcie w  szkole izby pamię-
ci, która potem przekształciła się 
w małe muzeum. „Ja nie będę żył 
wiecznie” – uzasadniał to dobitnie, 
logicznie i szczerze. Angażował się 
w  życie samorządowe i  politykę 

lokalną. Przez długie lata pasjami kupował „Gazetę 
Wyborczą”, później poglądowo zbliżył się do PSL-u.

Największe sukcesy odniósł jednak w literaturze, 
w której był bardzo wszechstronny. Pisał aforyzmy, 
fraszki, wiersze (w  tym kaszubskie), opowiadania, 
recenzje, szkice historyczne i  poważne opracowa-
nia. Popularyzował historię Luzina i okolic. Na po-
czątku 2006 roku wydał pionierskie Kalendarium 
kaszubsko-pomorskie, wykorzystywane do dziś. 
Legendy tutejsze zamieścił w książce Zaczarowany 
dąb. Z pomocą syna Radosława opublikował bardzo 
wartościowy album zdjęć swej rodzinnej miejsco-
wości, zestawiając te same ujęcia w odstępie kilku, 
a nawet kilkunastu lat. Pod koniec życia wydał swe 
Zapiski sztubaka i belfra.

Przez ostatnią dekadę życia Feliks Sikora walczył 
z  rakiem krtani. Choroba odchodziła i  wracała. 
Ostatnio wydawało się, że stan zdrowia chorego się 
poprawia, ale osłabiony organizm jednak się poddał.  
1 grudnia 2019 roku popularny „Loszek” zmarł.  
7 grudnia 2019 roku pochowano go na cmentarzu 
w jego rodzinnym Luzinie, gdzie niemal wszyscy go 
znali. 

(SC)

Był stuprocentowym luzinianinem. Urodził się  
28 października 1940 roku. Z liczną rodziną miesz-
kał początkowo przy ul. Kościelnej. Po szkole pod-
stawowej kształcił się w  Liceum Pedagogicznym 
w Wejherowie, a potem krótko uczył w Wyszecinie. 
Na początku lat sześćdziesiątych zaczął wieloletnią 
pracę w Luzinie. Najpierw uczył w tzw. starej szkole 
przy ul. Ofiar Stutthofu 13 (tam przedstawiał dzie-
ciom „podróże dookoła świata – po globusie”), a po-
tem w „nowej” – ówczesnej luzińskiej tysiąclatce przy  
ul. Szkolnej 13, otwartej w 1964 roku. Pracował gorli-
wie i stosował się do wytycznych 
ówczesnych władz. Dokształcał 
się oraz awansował i przez kilka 
lat był wicedyrektorem placów-
ki. Z  żoną Reginą i  czworgiem 
dzieci mieszkał we wspomnianej 
„starej” szkole. Doczekał się spo-
rego grona wnucząt.

Geografia była jego prawdzi-
wą pasją. Gromadził atlasy, al-
bumy i literaturę fachową, miał 
setki tomów z  serii „Naokoło 
świata”. Jego szkolny gabinet na końcu pierwszego 
piętra „nowej” szkoły był pełen eksponatów z  po-
dróży, map i pomocy naukowych. Każdy jego uczeń 
pamięta te szafy, a w nich muszle, kokosy czy miecz 
ryby piły. Za wyłamanie z  niego choćby jednego 
zęba Feliks Sikora oferował od razu piątkę z geogra-
fii na koniec roku. Nie muszę dodawać, że nikomu 
się to nie udało.

Oprócz geografii, prowadził też lekcje m.in. wy-
chowania obywatelskiego i  biologii, uczył śpiewu, 
muzyki, a nawet tańców. Grał na pianinie i akorde-
onie. Jak każdy, miał drobne wady i słabości. Bywał 
surowy, ale starał się być sprawiedliwy. Dla swych wy-
chowanków był na pewno jednym z najważniejszych 
ludzi w życiu. Po latach chętnie się z nimi spotykał.

W swej profesji miał wielką wiedzę, umiejętności 
i autorytet. Potrafił zdyscyplinować swych uczniów, 
ale także zachęcić ich do poszerzania wiedzy, do-
datkowych lektur itp. Robił częste kartkówki, któ-
re zaraz sprawdzał i oceniał. Swoją klasę corocznie 
zabierał na wycieczkę po Kaszubach. Mawiał, że do 
Krakowa czy Warszawy zawsze w życiu trafimy, ale 
najbliższa okolica może nam umknąć. Już w latach 
siedemdziesiątych przyjeżdżał z dziećmi do Piaśni-

Feliks Sikora 
wspomnienie z perspektywy ucznia

Feliks Sikora, wieloletni nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego 
w Luzinie, działacz, literat i fotograf, propagator historii, kultury i piękna natury Kaszub,  
odszedł niemal rok temu – 1 grudnia 2019 roku. Miał 79 lat.

Feliks Sikora. Fot. Archiwum
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Wanda Brzeska, Wanda Brzeska, Sprawa gminy  Sprawa gminy  
CeynowyCeynowy, Wejherowo 2020, Wejherowo 2020

Kto dziś pamięta o Wandzie Brze-
skiej? Etnografowie pomorscy 
i kaszubscy, a może czytelnicy po-
wieści w stylu vintage? Na pewno 
nie przeciętni czytelnicy współ-
czesnej literatury polskiej, a  jeśli 
już, to chyba czytelnicy literatury 
kaszubsko-pomorskiej. Brzeska 
nie została sławną autorką, choć 
miała ku temu aspiracje, nie sta-
ła się też artystycznym autoryte-
tem, choć literaturę o  wysokich 
wartościach światopoglądowych 
tworzyła. Czy jej dzisiejsza nie-
obecność wśród czytelników jest 
uzasadniona? Kto się do tego 
przyczynił? Ówcześni czytelnicy, 
którzy nie zrozumieli jej twórczo-
ści? Może warunki środowiska 
kulturalnego i konieczność utrzy-
mywania się Brzeskiej z prac aka-
demickich i publicystyki? A może 

LEKTURY
estetycznym jest rozczarowanie 
wynikające ze schematycznego 
ujęcia bohaterów i  sztywnego 
trzymania się reguł gatunku.

Można jednak podejść do po-
wieści Brzeskiej mniej historycz-
nie i mniej filologicznie, odbierając 
ją, jakby była napisana całkiem 
niedawno przez autorkę współ-
czesną, nieznaną z innych utwo-
rów. Wówczas Sprawa gminy 
Ceynowy może uzyskać kontek-
sty znaczeniowe, które być może 
nie były nawet najważniejsze dla 
autorki w jej intencjach pisarskich, 
ale dzisiaj stały się szczególnie 
ważne i  ciekawe. Takim właśnie 
aspektem powieści jest motyw 
feministyczny, widoczny przede 
wszystkim w kreacji głównej bo-
haterki oraz w tle obyczajowym, 
który jest może i ważniejszy ani-
żeli to, co widać z  losów postaci 
pierwszoplanowych. 

Przypatrzmy się najpierw bliżej 
Krystynie Ceynowinie. To kobie-
ta mająca około pięćdziesięciu 
lat, nie nazbyt urodziwa, bardzo 
zaradna życiowo, obdarzona ży-
wym umysłem i  ciętym dowci-
pem, umiejąca walczyć o własne 
racje i warunki bytowe dla swoich 
dzieci. Jej zapobiegliwość, rzut-
kość i  pracowitość u  większości 
mieszkańców wioski (dzisiejsze 
Chałupy) wywołują szacunek, ale 
u  niektórych zazdrość i  zawiść. 
I w takim właśnie momencie bar-
dzo dobrze widać czynnik femi-
nistyczny utworu, gdyż główny 
konflikt rodzi się na linii znachor 

sama autorka nie miała w  sobie 
tyle talentu, aby napisać dzieła 
wybitne?

Z takimi (i pewnie innymi) py-
taniami zmaga się dzisiejszy od-
biorca, poznający powieść Wandy 
Brzeskiej Sprawa gminy Ceynowy, 
utworu napisanego ponad osiem-
dziesiąt lat temu, który ukazuje 
jeden z  ostatnich w  Europie ak-
tów sądu bożego, zorganizowa-
nego wobec Krystyny Ceynowiny, 
oskarżonej o  czary kaszubskiej 
kobiety. Pytania towarzyszące 
lekturze utworów etnografki-li-
teratki biorą się z  faktu, że o  ile 
już pierwsze rozdziały Spra-
wy gminy Ceynowy dają wgląd 
w  duże umiejętności narracyjne 
autorki, o  tyle jej np. tomik po-
etycki U strądu, napisany niemal 
w tym samym okresie, co powieść 
o rzekomej czarownicy, jest przy-
kładem nieporadności formalnej 
i porażki stylistycznej. 

Na podobnej zasadzie w umy-
śle czytającego pojawiają się dwie 
sprzeczne ze sobą myśli także 
i  w  innych momentach lektu-
rowych. Z  jednej strony kolejne 
dziesiątki stron „kaszubskiej” po-
wieści wskazują na to, że Brze-
ska umiała trafnie zarysować 
psychologiczne portrety swych 
bohaterów i wydobyć na jaw ich 
ukryte motywacje postępowa-
nia. Z  drugiej jednak w  trakcie 
czytania opowiastek moralistycz-
no-hagiograficznych typu Św. 
Wojciech, Św. Stanisław Kostka 
czy Św. Jerzy stałym wrażeniem 

KASZUBKA OPISANA 
PRZEZ NIE-KASZUBKĘ 
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Powieść Wandy Brzeskiej 
o  Kryście Ceynowinie nie jest 
w  warstwie podjętej tematy-
ki przypadkiem. Jeśli przywołać 
biografię oraz działalność spo-
łeczną autorki utworu, widać, że 
mocno angażowała się w  ruchy 
kobiece o emancypacyjnym pro-
filu. Ukończyła studia filozoficzne 
na Uniwersytecie Poznańskim, 
pisząc rozprawę z zakresu filozofii 
ścisłej Relatywizm wolności woli 
ludzkiej (1926 r.). Była autorką 
w  czasopismach, m.in.: „Druh”, 
„Dziennik Poznański”, „Przegląd 
Wielkopolski”, „Dom Polski” czy 
„Praca”. Angażowała się w  pra-
ce społeczne, będąc członkinią 
Zarządu Głównego Stronnictwa 
Demokratyczno-Narodowego 
w  Wielkopolsce, sekretarzem, 
a  następnie kierowniczką spraw 
propagandy w Zarządzie Oddziału 
Poznańskiego Polskiego Stowa-
rzyszenia Kobiet z Wyższym Wy-
kształceniem, a także wchodziła 
w  skład Wydziału Kobiet w  Za-
rządzie Wojewódzkim Stronnic-
twa Narodowego. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że tego typu prawico-
wo-konserwatywne powiązania 
polityczne Brzeskiej skazywały ją 
na emancypację czy też feminizm 
o  bardzo ograniczonym działa-
niu. Wystarczy przypomnieć so-
bie – momentami ideologicznie 
natarczywe czy wręcz szowini-
styczne – artykuły w  czasopi-
smach „Pion” czy „Prosto z mo-
stu”, w  których drukowała też 
i autorka Sprawy gminy Ceynowy. 
Brzeska nie raz doświadczyła 
również nierównego traktowania 
płci w  środowisku literackim, co 
spowodowało, że wielokrotnie 
decydowała się podpisywać swo-

Kamiński – wdowa Ceynowi-
na: żądny posłuchu mężczyzna 
a bezpretensjonalna kobieta, za-
kompleksiały manipulator z mia-
sta a  bezpośrednia i  znająca 
swą wartość mieszkanka wioski. 
Z  takich zestawień od razu też 
widać, że powieściowa protago-
nistka nie ma większych szans na 
ocalenie. Sprzyjający jej począt-
kowo mężczyźni pod wpływem 
podszeptów Kamińskiego szybko 
zmieniają swoje podejście, kobie-
ty ze wsi bynajmniej nie tworzą 
„siostrzanego” kręgu wsparcia, 
lecz mając okazję wyjawić swoją 
niechęć i  złość wobec otwarto-
ści i  atrakcyjności Krysty, walnie 
przyczyniają się do okrutnego 
postępowania wobec rzekomej 
służebniczki Złego. 

Tragizm protagonistki wy-
brzmiewa w  powieści Brzeskiej 
bardzo dobitnie. Kobieta, któ-
ra jest wdową, nie ma żadnego 
wsparcia w  świecie mężczyzn 
obawiających się społecznej ob-
mowy, nie znajduje również zro-
zumienia u  kobiet, które zdają 
się nie doceniać jej pracowitości 
i  poświęcenia dla dzieci. Ceyno-
winą nie interesują się również 
ani okoliczny właściciel ziemski, 
ani ksiądz, a to z powodu odda-
lenia wioski od takich „cywiliza-
cyjnych” ośrodków życia jak dwór 
czy parafia. W takich warunkach 
samotna kobieta „musi” przegrać 
z patriarchalnym systemem spo-
łecznym, który nakazuje wdo-
wie milczeć i  słuchać mężczyzn, 
przeżywać swoje dni w  żałości 
i  skryciu, nie podejmując więk-
szej aktywności społecznej. Jeśli 
jednak zdecyduje się na takową, 
czeka ją surowa i drastyczna kara.   

je utwory męskimi pseudonima-
mi: Zbigniew Topór, Jan Pałucki 
czy Wujek Zbigniew. Taka decyzja 
nie była przecież tylko podjęciem 
neutralnej konwencji narracyjnej 
czy wynikiem pragmatyzmu, ale 
i  smutnym gestem rezygnacji 
z kobiecej podmiotowości.

Wanda Brzeska pisząc swą 
powieść, sugestywnie dawała 
przykład swoich etnograficz-
nych zainteresowań Kaszubami. 
Nie czyniła tego okazjonalnie 
czy dyletancko, jak to się zdarza 
niektórym literatom, lecz ukazy-
wała swoim utworem, że potrafi 
wyzyskać wiedzę, którą powięk-
szała od czasów poznania Bo-
żeny Stelmachowskiej w  latach 
dwudziestych XX wieku. Wtedy 
to zaczęła prowadzić badania 
folklorystyczne, które w  latach 
trzydziestych były już realizo-
wane metodycznie w  celu ze-
brania eksponatów dla Muzeum 
Kaszubskiego w  Gdyni. Także 
i  po II wojnie światowej Brzeska 
wraz ze Stelmachowską organi-
zowały wyprawy etnograficzne 
na Kaszuby i  szczególnie wnikli-
wie opisywały kulturę materialną 
i  duchową Słowińców. Brzeska 
akademicko związana była z Uni-
wersytetem Poznańskim oraz 
Uniwersytetem Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Natomiast od koń-
ca lat pięćdziesiątych pracowała 
najpierw w Muzeum Kaszubskim 
w Kartuzach, później w Muzeum 
w Kwidzynie. 

Etnograficzna wiedza Brzeskiej 
pozwoliła jej na napisanie pro-
zy bardzo rzeczowej w  zakresie 
odwzorowania życia rybaków 
w  Chałupach. Jest to widoczne 
zarówno w  wielu opisach życia 
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ty rybackiej. Nie idealizowała lud-
ności wiejskiej, jak to się zdarzało 
księdzu Hieronimowi Gołębiew-
skiemu czy później Józefowi Cey-
nowie, lecz wskazywała na siłę 
zabobonu, bezwład społeczny 
i  brutalne momentami obyczaje. 
Jest w  jej opisach natury pewna 
dawka psychologizacji i  daje się 
tym samym wyczuć narratorską 
sympatię dla Kaszub jako krainy 
pierwotnych żywiołów przyro-
dy. Jednocześnie jednak Brzeska 
nie ukrywa ludzkiej głupoty, złej 
woli i  najgorszych instynktów. 
Zło w  jej powieści nie ma w so-
bie metafizyki, lecz leży w  ludz-

codziennego rybaczących Kaszu-
bów (z  mnóstwem detalicznych 
wręcz opisów: zastawiania sieci, 
kopania torfu czy innych prac 
gospodarskich), jak i  w  stylizacji 
językowej, która naśladuje pół-
nocną odmianę gwarową języka 
kaszubskiego. Narracja powieści 
jest precyzyjna w przedstawieniu 
topografii Półwyspu Helskiego, 
struktury społecznej oraz świa-
topoglądu. Zwłaszcza ten ostatni 
czynnik wymaga dodatkowego 
komentarza, ponieważ Brze-
ska nie unikała w  swej powieści 
ukazywania ograniczeń, słabych 
stron i wad kaszubskiej wspólno-

kiej naturze, która nie posługuje 
się rozumem, lecz strachem, nie 
jest krytyczna, lecz wpada w sa-
mozadowolenie. Kiedy dochodzi 
do tego czynnik płciowy, owo 
fałszywe przekonanie, że męż-
czyźni najlepiej decydują o całym 
życiu rodzinnym i  społecznym, 
że jedynie oni mogą podejmować 
ważne decyzje finansowe, praw-
ne czy religijne, rodzą się opresja, 
przemoc i  zło, które występują 
nie tylko w  kaszubskiej wiosce 
pierwszej połowy XIX wieku, ale 
w każdym czasie i przestrzeni.

DANIEL KALINOWSKI

Przemysław Ruchlewski, Przemysław Ruchlewski, o Muzeum – o Muzeum – 
50 lat działalności Muzeum Piśmien-50 lat działalności Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowieskiej w Wejherowie, Wejherowo 2019, Wejherowo 2019

1956–1990 oraz Samorząd po-
wiatowy w  powiecie tczewskim 
w  latach 1998–2018 (współ-
autor Jakub Kufel) – powstała 
z  konkretnego powodu: w  50. 
rocznicę powołania wejherow-
skiego muzeum do życia w 1968 r.  
Książka ukazała się z niewielkim, 
rocznym opóźnieniem, jednak 
patrząc z  perspektywy osoby, 
która jest po jej lekturze, można 
tylko napisać, że bardzo dobrze, 
iż w końcu się ukazała. 

Wydana przez wejherowskie 
muzeum oraz Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie, licząca łącznie 
328 stron książka, którą Czytel-
nik otrzymuje do ręki, jest bardzo 
starannie wydana, a jej układ jest 
przejrzysty. Duża czcionka tekstu 
przeplatanego kilkudziesięcioma 
zdjęciami, ilustracjami, reproduk-
cjami dokumentów powoduje, że 
wydawnictwo czyta się po prostu 
dobrze. 

Należy docenić wartość mery-
toryczną publikacji, w tym wyko-

Pomorze posiada wspaniałe tra-
dycje w  zakresie muzealnictwa. 
Początki wprawdzie bywały trud-
ne, jednakże dzisiejsza sieć mu-
zealna jest w tym regionie impo-
nująca. Powstanie i  rozwój wielu 
placówek łączyły się jednak z roz-
licznymi trudnościami – napisał 
w  pierwszych zdaniach Przemy-
sław Ruchlewski, autor pierwszej 
poważnej monografii poświęconej 
jednej z  najbardziej zasłużonych 
i  rozpoznawalnych pomorskich 
placówek muzealnych – Muzeum 
Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie. 

Książka autorstwa Ruchlew-
skiego – historyka dziejów po-
litycznych XX wieku, wicedy-
rektora Europejskiego Centrum 
Solidarności, autora wielu  ar-
tykułów i  książek dotyczących 
najnowszej historii Polski, m.in. 
Działania władz komunistycz-
nych wobec Kościoła katolickiego 
w Toruniu oraz wybranych para-
fii diecezji chełmińskiej w  latach 

MUZEUM JAKO PROJEKT 
WIELOWYMIAROWY  
W KSIĄŻCE „TO MUZEUM 
– 50 LAT DZIAŁALNOŚCI 
MUZEUM PIŚMIENNICTWA 
I MUZYKI KASZUBSKO- 
-POMORSKIEJ  
W WEJHEROWIE” 
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projektu muzeum historii i litera-
tury (lub wydawnictw kaszubsko-
-pomorskich) Józefa Rosenera 
i  Edmunda Kamińskiego z  1958 
roku po realizację w  1968 roku 
przy wydatnej pomocy ZKP oraz 
przedstawicieli władz, m.in. Je-
rzego Kiedrowskiego, Stanisła-
wa Brzostowskiego, Tadeusza 
Chrzanowskiego czy Jana Trep-
czyka.Równie długa droga, jak 
w ogóle do powstania samej in-
stytucji, dotyczyła jego siedziby. 
Na samym początku było t kilka 
pomieszczeń w budynku przy ul. 
Sienkiewicza 10, po czterech la-
tach był to już budynek przy ul. 
Sobieskiego 239; aby w 1984 r. lo-
kal przy ul. Wałowej aż po 1995 r.  
kiedy do instytucję przeniesio-
no do Pałacu Przebendowskich 
i Keyserlingów. 

Pomysły to jednak nie wszyst-
ko. Za pomysłami i  ich realizacją 
stali ludzie, którzy stopniowo, 
w miarę możliwości, jakie otwie-
rały przed nimi okoliczności po-
lityczne, a  przede wszystkim 
finansowe okresu, w  którym 
przyszło im działać. Od samego 
początku historii muzeum praca 
dyrekcji i  szeregowych pracow-
ników była mozolna, przy tym 
tak zwykła, mrówcza, muzeal-
na: gromadzenia, porządkowa-
nia, katalogowania i  konserwacji 
zabytków, organizacja wystawy 
i  przygotowywanie publikacji 
(pierwsza: „Informator muzeal-
ny”, 1972 r). Z roku na rok efekty 
ich pracy były widoczne i rozpo-
znawalne nie tylko w  Wejhero-

rzystanych przez autora materia-
łów źródłowych pochodzących 
z Archiwum Akt Nowych w War-
szawie, Archiwum Państwowego 
w  Gdańsku, archiwum samego 
muzeum oraz prywatnych zaso-
bów Edmunda Kamińskiego. Są to 
także wywiady z osobami ważny-
mi dla historii muzeum oraz jego 
teraźniejszości, w tym z dyrekto-
rami: Bogusławem Brezą, Rado-
sławem Kamińskim, Tomaszem 
Fopke, a  także m.in. z  Danutą 
Kledzik, Janiną Kurowską. Ro-
manem Dżeżdżonem, Krystyną 
Labuddą, Piotrem Schmandtem 
i  wielu innymi osobami (łącznie 
jest ich 21). Dokumenty, wy-
wiady oraz literatura przedmiotu 
mają (muszą mieć) swoje odbicie 
w treści książki: opowieści histo-
ryka o historii muzeum i muzeal-
ników – ludzi z  nim związanych 
i dla niego zasłużonych. 

Autor przedstawia w poszcze-
gólnych siedmiu rozdziałach, 
których treść została ułożona 
problematycznie, krok po kro-
ku motywy i  plany powstania 
muzeum wejherowskiego się-
gające okresu przedwojennego, 
a  pierwszy pomysł pojawił się 
już w 1922 roku. W te działania 
zaangażowani byli: Bernard Dul-
ny, Aleksander Majkowski, Teodor 
Bolduan, Leon Roppel i wielu in-
nych działaczy kaszubsko-po-
morskich. Główna opowieść do-
tyczy jednak powojennych losów 
instytucji oraz nowych pomysłów 
przystosowanych do realiów ży-
cia i funkcjonowania w PRL-u: od 

wie, ale i w ogóle w regionie, na 
Pomorzu Gdańskim. Dotyczy to 
w niemal równym stopniu Polski 
Ludowej, co okresu współcze-
snego po rok 2018. Cóż, z  fi-
nansowaniem instytucji kultury 
niemal bez względu na ustrój jest 
lepiej lub gorzej, ale zawsze środ-
ki są niewystarczające. Czytając  
50 lat działalności Muzeum Pi-
śmiennictwa…, bardzo szybko 
zdajemy sobie sprawę, że o każ-
dym muzeum, o  każdej placów-
ce kultury czy też naukowej nie 
decydują piękne budynki, choć 
się przydają, czego wejherow-
skie muzeum i  jego historia są 
najlepszym przykładem, ale 
przede wszystkim ludzie, którzy 
je tworzą, ich pasja, zaangażo-
wanie, chęć współpracy ze sobą 
nawzajem oraz innymi placówka-
mi, władzami lokalnymi (w  dzi-
siejszych czasach – samorządo-
wymi), w  końcu – ich pomysły. 
Z tych pomysłów powstało m.in. 
muzeum w Wejherowie. 

Książka poza tym jest (zapew-
ne takie były założenia dyrekcji, 
skoro jest to publikacja okoliczno-
ściowa) jubileuszową kroniką pra-
cy i  dokonań muzeum oraz jego 
pracowników. Czytelnik otrzymu-
je m.in. szczegółowy zapis orga-
nizowanych wystaw, koncertów, 
listę wydarzeń oświatowych, wy-
danych publikacji, a  także skład 
i  opis działalności istniejącej od 
1968 roku Rady Naukowej Mu-
zeum.

LESZEK MOLENDOWSKI

pomerania.kaszuby
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mim kònkùrsu m. Renatë Gleinert òr- 
ganizowónégò przez MKPPiM we Wej-
rowie. Wszëtczé ùsôdzczi wësłóné na 
latosé miónczi m. Jana Trepczika mdą 
òpùblikòwóné w nôblëższi „Stegnie”.

Red.

PELPLIN. O ŚWIĘTYM  
JANIE PAWLE II

Pelplin w dniu 42. rocznicy powołania 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 
i w Roku Świętego Jana Pawła II przy-
wołał słowa poezji i  homilii Papieża 
Polaka. 

Z  zachowaniem obowiązujących 
przepisów sanitarnych w  Domu Kul-
tury odbył się wieczór poezji i muzyki 
„Zostań z nami”, zorganizowany przez 
Oddział Kociewski Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego i Miejski Ośro-
dek Kultury we współpracy z Pomor-
skim Przeoratem Orderu Świętego 
Stanisława Biskupa i Męczennika Tek-
sty zgrupowane w  pięciu odsłonach 
(Miłość, Rodzina, Ojczyzna, Kościół, 
Modlitwa) czytała gdańska aktorka 
Elżbieta Goetel. Monika Janeczek-
-Toporowska i  Agata Glejt śpiewały 
teksty Karola Wojtyły do muzyki Sła-
womira Hodunia i  Marcina Stycznia. 
Wśród nich „Tłumy serc”, które po raz 
pierwszy wykonane zostały w  czasie 
pielgrzymki Jana Pawła II do Pelplina 
6 czerwca 1999 roku. Śpiewającym ar-
tystkom akompaniował Jacek Hoduń. 

Scenariusz przygotował i  program 
prowadził Bogdan Wiśniewski. Obec-
ny był burmistrz Pelplina Mirosław 
Chyła – jeden z  patronów i  donato-
rów tego wydarzenia kulturalnego 
i duchowego. Inny z patronów Stefan 

WEJROWÒ. PÒWSTÔWAJĄ 
NOWÉ SPIÉWË DLÔ DZECY

Kukowski – Wielki Kanclerz Orderu 
Świętego Stanisława wręczył, na ręce 
dyrektora Piotra Łagi, Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury Medal Roku Świę-
tego Jana Pawła II za kultywowanie pa-
mięci o autorze Tryptyku Rzymskiego. 

bw

GDINIÔ. NA WDÔR  
KASZËBSCZICH ŻÔŁNÉRZÓW

W 101. roczëznã pòwstaniô 66 Kaszëb-
sczégò Piechtnégò Półkù (KPP) m. Mar- 
szôłka Józefa Piłsudsczégò delegacjô 
gdińsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô i  Radzëznë Miasta 
Gdinie pòtkała sã 16 rujana nad grobã 
mjr. Léòna Kòwalsczégò na Witomiń-
sczim Smãtôrzu w Gdinie. Ùtczëlë òni 
pamiãc pòmòrsczich żôłnérzów, jaczi 
sã biôtkòwelë w  pòlskò-bòlszewicczi 
wòjnie. 

Rëchli bëłë planowóné wikszé ùro- 
czëznë na wdôr 66 Półkù, ale zôwa-
dzëła w tim pandemiô i zrzeszoné z nią 
ògrańczenia. Wôrt dodac, że kòl sedzbë 
Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë w Gdinie 
w  rujanie béł pòwieszony plakat, jaczi 
przëbôcziwôł ò 101. roczëznie pòwsta-
niô kaszëbsczégò òddzélu.

Pòczątczi KPP są zrzeszoné z  wiôl-
gòpòlsczim pòwstanim (1918–1919). 
Chãtny z  całëch Kaszëb, chcącë sã bic 
z Miemcama, rôd włącziwelë sã do wòj-
ska pòwstańców. Z tegò karna 8 rujana 
1919 rokù zaczął twòrzëc kaszëbsczi 
półk pòmòrsczich strzélców mjr Léón 
Kòwalsczi. Merkã Półkù béł czôrny grif 
w złoti kòrónie. Jegò żôłnérze biôtkòwelë 
sã m.jin. w wòjnie z bòlszewikama – òb-
czas pòbitwë pòd Bòbrujskã w czerwiń-
cu 1920 rokù, w zélnikòwim atakù znad 
Wieprza i w bitwie ò Hòrodec.

Red.

Òdj. L. Spigarsczi

W  sedzbie wejrowsczégò Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi òstôł rozrzeszony III Òglo-
wòpòlsczi Lëteracczi Kònkùrs na 
tekst spiéwë dlô dzecy w kaszëbsczim 
jãzëkù. Òbsãdzëcelóm (Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi, Tatiana Slowi i  Éwa 
Warmòwskô) widzałë sã wszëtczé do-
kazë i ùdbelë so nôdgrodzëc kòżdégò 
z  ùczãstników. Nôwëżi òtaksowelë 
dokôz Mireli Fiedorowicz Nordowô 
gwiôzdka, drëdżi môl dostôł Dark 
Majkòwsczi, chtëren wespół z  córką 
Joaną napisôł Ò tószkù të mój, a trzecy 
Kadzmiérz Jastrzãbsczi za Sztërë cządë 
rokù. Wëprzédnienia dostelë: Róman 
Drzéżdżón (Alejoo!) i Adela Kùik-Ka-
linowskô (Zupa mlécznô).

W pòkònkùrsowim protokòle òstało 
zapisóné m.jin.: Òbsãdzëcele wërôża-
ją wdzãcznotã aùtoróm za napisanié 
ùdónëch wiérztów, chtërne – pò na-
pisanim mùzyczi – staną sã dzélëkã 
kaszëbsczi kùlturë. Aùtorzë mają dobré 
rozeznanié w  ùkłôdanim tekstów pòd 
mùzykã. Wiérztë są rimòwóné, cole-
mało dobrze téż trzimają ritm. Dzãka 
tematiczny rozmajitoscë stanowią do-
bri materiôł do pòwstaniô pòsobnëch 
kaszëbsczich piesni. Òbsãdzëcele baro 
zachãcywają wszëtczich do dalszégò 
ùtwórstwa.

Pò rozrzeszenim kònkùrsu ùczãst-
nicë mielë mòżlëwòtã zwiedzaniô 
nowò òtemkłi Ksążnicë profesora Ge-
rata Labùdë.

W  przińdnym rokù kómpòzytorzë 
z  całi Pòlsczi bãdą ùsadzywelë melo- 
diã do nôdgrodzonëch tekstów w òbrë- 

Przédnik KPZ w Gdini Frãcyszk  
Gùrsczi i radny Miasta Gdinie Zenón 
Roda kòl grobù mjr. L. Kòwalsczégò.  
Òdj. z archiwùm gdińsczégò partu KPZ
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Klukowo, w  którym 50% budynków 
uległo zniszczeniu, w  tym miejscowa 
szkoła. Jeszcze przez wiele lat po wojnie 
trwały poszukiwania rozproszonych po 
świecie członków rodzin z Matarni i naj-
bliższej okolicy. Dzisiaj, w 2020 roku hi-
storia zatacza koło, gdy po raz pierwszy 
w  oficjalnym nazewnictwie miejskim 
upamiętniamy lokalnych patriotów wła-
śnie tu w Firodze.

Red.

KARTUZË. ÒDJIMCZI  
STÔRËCH ZACHÓW

Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach mô 
ògłoszoné kònkùrs „Historia ukry-
ta w przedmiocie”. Je òn czerowóny 
do wszëtczich, co mają kòlekcjoner-
ską pasjã. Kòżdi chãtny mòże zrobic 
òdjimk czekawëch stôrëch zachów, òpi-
sac sparłãczoną z nima historiã i wząc 
ùdzél w tim kònkùrsu. 

Nôczekawszé fòtografie bãdze 
mógł òbzerac na internetowi starnie 
Mùzeùm, a jich aùtorzë òstóną nôdgro-
dzony.

Lubòtników ùszłotë i òdjimków 
rôczimë do wësëłaniô swòjich doka-
zów na adres: Kaszëbsczé Mùzeùm w 
Kartuzach, szas. Kòscerskô 1, 83-300 
Kartuzë. Je téż mòżlëwòta słaniô fòto-
grafii z òpisënkama mailowò na adres: 
muzeum@muzeum-kaszubskie.com.
pl. Òrganizatorzë żdają na ùczãstników 
kònkùrsu do 15 lëstopadnika.

Red.

INTERNET. NA WDÔR  
PAWŁA DZIANISZA

16 rujana 2020 r. minãła pierszô ro- 
czëzna smiercë Tadeùsza Jabłońsczégò, 
jaczi miôł ùtwórczi przëtómk Paweł 
Dzianisz. Ten gazétnik, pisôrz, żeg- 
lôrz i  krajoznajôrz napisôł wicy jak 
30 ksążków. Rëszno włącziwôł sã téż 
w  rozmajité pòdjimiznë, co miałë za 
cél ùchòwac pamiãc ò wôżnëch dlô 
Pòmòrzô lëdzach i wëdarzeniach.

Wòjewódzkô i  Miastowô Pùblicznô 
Biblioteka m. Josepha Conrada Kòrze-
niowsczégò we Gduńskù przërëchtowa-
ła prawie bibliografiã Pawła Dzianisza. 
Òbrobilë jã Leszk Rëbicczi i  Andrzéj 
Fac. Je òna zestawionô ze sztërzech 
przédnëch dzélów: 1. Ùtwórstwò, 2. Òb- 
robienia, 3. Wëdowiedze, 4. Dokazë 
namienioné Tadeùszowi Jabłońsczémù. 
W  bibliografii òstałë wpisóné 2882 
pùblikacje. Czëtińcowie nalézą tu téż 
krótczi òpisënk żëcô i  dzejaniô Pawła 
Dzianisza. Wszëtkò je do przeczëtaniô 
na: http://www.wbpg.org.pl/sites/de-
fault/files/Dzianisz%20Bibliografia%20
14.10.pdf. 

Na starnach gduńsczi biblioteczi 
je téż czekawi òdjimkòwi wspòmink 
Tadeùsza Jabłońsczégò. Są tu fòtogra-
fie zrzeszoné z  jegò priwatnym i  war-
kòwim żëcym a téż z rozmajitëch rézów. 
Na zakùńczenié są skanë òbkłôdków 
ksążk napisónëch przez Pawła Dziani-
sza. Rôczimë do òbzéraniô.

Red.

GDUŃSK. PRZËBÔCZENIÉ 
ÒFIARÓW WÒJNË
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wes- 
pół z  Radzëzną Dzélnicë Matarniô 
wnioskòwałë, żebë rondo, jaczé je 
na szasëji Słowacczégò we Gduńskù, 

miało miono „Ofiar Firogi i  Klukowa 
1939–1945”. Radzëzna Miasta Gduń-
ska zgòdzëła sã na tã prosbã i 4 rujana 
bëła ùroczëzna òdkrëcô tôflów z pòzwą 
ti krziżówczi. Wszëtkò to mô za cél 
ùchòwanié pamiãcë ò mieszkańcach 
ti zemi, Kaszëbach, jaczi òstelë zabiti 
òbczas II swiatowi wòjnë. Jak napisôł 
Łukôsz Richert, direktór Bióra KPZ 
i mieszkańc tegò dzéla Gduńska: Wraz 
z  początkiem wojny Niemcy od razu 
rozpoczęli realizację „akcji inteligencja” 
mającej na celu eksterminację polskiej 
inteligencji, działaczy społecznych oraz 
duchowieństwa. Jedną z  pierwszych 
jej ofiar był Józef Wiszniewski z Firogi, 
właściciel cegielni, który został rozstrze-
lany w  lasach w  pobliżu osady Kaliska 
(k. Kartuz). 5 i  6 września 1939 roku 
członkowie Selbstschutzu zamordowa-
li mieszkańców Firogi i  Bysewa: braci 
Wojciecha i  Leonarda Kreftów, Jana 
Klassa, Jana Reszkego oraz Alfonsa 
Majewskiego (który prowadził kantynę 
wojskową na Westerplatte). 6 września 
aresztowano i  zabito z  rozkazu właści-
ciela majątku w Bysewie Arnolda Hen-
sela czterech Polaków: Emila Lacha, 
Michała Lacha, Władysława Szałachnę 
i  Józefa Orawca. W  pierwszych dniach 
września aresztowano robotnika z  ce-
gielni bysewskiej, Józefa Tomaczkow-
skiego, który następnie został osadzony 
w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, 
gdzie poniósł śmierć. W tym samym obo-
zie osadzono również kierownika szkoły 
w  Rębiechowie – Franciszka Piszczka.  
5 października został rozstrzelany na 
Zaspie Franciszek Krause z  Bysewa, 
który walczył w obronie Poczty Polskiej.  
11 listopada w zbiorowej egzekucji został 
rozstrzelany ksiądz Feliks Klonowski, 
wikary z Matarni. 21 listopada w lasach 
piaśnickich rozstrzelano 14 mieszkań-
ców Klukowa, których nazwiska są 
upamiętnione na pomniku. W  obozie 
koncentracyjnym w  Oświęcimiu zginął 
Leon Sirotzki z  Klukowa. Równie tra-
giczne były dwa tygodnie ciężkich walki 
pomiędzy 16 a 30 marca 1945 roku, gdy 
Rosjanie, atakując oddziały niemieckie, 
nie oszczędzali lokalnej ludności. Do-
konywali licznych rabunków i gwałtów. 
Jedną z  najbardziej poszkodowanych 
miejscowości z  okolicy Matarni było 

Ze starnë http://www.wbpg.org.pl
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Rómana Drzéżdżona pòd jistnym titlã. 
We widzawiszczu reżisérowónym przez 
Marka Czoskã zagrôł Adóm Hébel, a za 
zwãk òdpòwiôdôł Patrik Mùdlaff. 

Ùsôdzk je historią człowieka, jaczi 
ùrodzył sã w  czôpkù, i  òb całé żëcé 
towarzi mù krew. Za dzecnëch lat za-
strzélił swòjégò bracynã i  to traged-
né doswiôdczenié mô cësk na całé 
jegò żëcé. Òkróm kawlów przédnégò 
bòhatérë, dokôz przedstôwiô historiã 
Kaszëb w XX w. z  taczima ji wôżnyma 
partama, jak mòrdarztwò w  Piôsznicë, 
pòbitwa pòd Mònte Cassino, dze bilë sã 
ze sobą bracynowie, i juwernotowé wąt-
plëwòtë Kaszëbów. 

Przedstôwk béł 26 rujana w  sedzbie 
KFK kòl Al. Piłsudsczégò w  Gdini. 
Z  pòzdrzatkù na pandemiã kòrónawi-
rusa i  zrzeszoné z  nią ògrańczenia wi-
dzawiszcze òbezdrzało leno czile lëdzy, 
ale diskùsjô pò nim warała długò i tikała 
sã nié blós mònodramù, ale téż stojiznë 
kaszëbsczégò téatru i naji historii.

Red.

INTERNET. KÒNKÙRS  
PIESNIÓW MÉSTRA JANA 

Latos nie bëło mòżlëwòtë zòrganizo-
waniô rokrocznégò kònkùrsu m. Jana 
Trepczika, jaczi tradicjowò òdbiwôł sã 
w  Miszewie. Part Kaszëbskò-Pòmòr-

2019 rok. Pieniãdze te bãdą namie-
nioné na bùdowã pòmnika Lecha Bąd-
kòwsczégò. 

Chãtny mògą dali pòmagac w  zbie-
ranim strzódków na ten cél. Żebë to 
zrobic, je mùsz wpłacëc dëtczi na kònto 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô: 
nr 85 1020 1811 0000 0402 0123 9185 
(z  titlã: „Lech Bądkowski, darowizna 
dla Organizacji Pożytku Publicznego”) 
abò òstawic pieniãdze w  Biórze Òglo-
wégò Zarządu KPZ kòl szas. Straga-
niarsczi we Gduńskù. Je mòżlëwòta 
òdrechòwaniô tëch dëtków òd wzątkù 
w rocznym zeznanim PIT.

Chcemë przëbôczëc, że pòstawienié 
pòmnika Lecha Bądkòwsczégò zabédo-
wałë dwie òrganizacje: Gdański Komi-
tet Obywatelski i  stowôra Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdańsku, chtërny 
złożëlë fòrmalny wniosk w ti sprawie. 

Sztatura mô stanąc kòl krziżówczi 
szasëjów Swiãtojańsczi i  Minodżi, krót-
kò kòscoła sw. Jana we Gduńskù. Mô 
przëpòminac òsoblëwie zasłëdżi Bąd-
kòwsczégò w  biôtce z  kòmùnizmã w  la-
tach 1980–1981 i  jegò robòtã zrzeszoną 
z twòrzenim samòrządnotë na Pòmòrzim. 

Pòstacjô wespółzałóżcë Zrzeszeniô 
mô bëc òblokłô w ancug i mdze przed-
stôwionô w rëchù, jak jidze pò cenczim 
lodze, co je symbòlã kòmùnisticznégò 
systemù pãcającégò dzãka taczim lë-
dzóm jak prawie Lech Bądkòwsczi.

Na spòdlim kaszubi.pl

GDINIÔ. „KRËWAWÉ” WIDZA-
WISZCZE W KASZËBSCZIM 
FÒRUM KÙLTURË
Ùczãstnicë kùrsu kaszëbsczégò jãzëka 
dlô dozdrzeniałëch, jaczi òd czile lat òr-
ganizëje KFK w  Gdinie, mielë leżnosc 
òbezdrzeniô téatru pt. „Naju krëwia”. Je 
to mònodram na spòdlim òpòwiôdaniô 

GDUŃSK. WËPRZÉDNIENIÉ 
DLÔ PROF. WITTBRODTA

Prof. Édmùnd Wittbrodt, ùszłi przéd-
nik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô (2016–2019), minyster nôrodny 
edukacji w  latach 2000–2001 i  rektór 
Gduńsczi Pòlitechniczi w latach 1990–
1996 dostôł doktorat honoris causa 
Gduńsczégò Ùniwersytetu. 

Ùchwôlënk w ti sprawie wëszëznë GÙ 
przëjimnãłë ju w  gromicznikù, a  ùro- 
czëzna z ti leżnoscë òdbëła sã 5 rujana 
w  Dwòrze Artusa. W  ùdokaznienim 
òstało zapisóné [pò pòlskù], że dokto-
rat je przëznóny za wielelatné pùbliczné 
dzejanié dlô pòlsczi edukacji i  nôùczi 
a  téż za pòdjimanié dzejaniów, jaczé 
integrëją gduńsczé akademicczé òkrãżé. 
Pòzytiwné recenzje w  pòstãpòwanim 
ò danié titla doktora honoris causa 
przërëchtowelë: prof. Michôł Kleiber, 
prof. Józef Bòrzëszkòwsczi i prof. Hen-
rik Krawczik. Pòdrechòwelë òni bògaté 
doswiôdczenié i ùróbk profesora Witt-
brodta w òbrëmim òrganizacji nôùczi, 
pòdczorchnãlë jegò znaczënk dlô weń-
dzeniô Pòlsczi do Eùropejsczi Ùnii 
i rozmajité pòdjimiznë, jaczé zbògacëłë 
Gduńsk i całi región. 

Recenzencë przëbôczëlë téż nôùkòwi 
ùróbk prof. Wittbrodta i  wëmienilë 
nôwôżniészé nôdgrodë, jaczé donëch-
czôs dostôł (m.jin. Nôùkòwô Nôdgroda 
Miasta Gduńska m. Jana Heweliusza). 

Winszëjemë doktoratu honoris causa 
i żëczimë pòsobnëch dobëców!

Red. (na spòdlim wiadła na starnie
Gduńsczi Pòlitechniczi)

GDUŃSK. 12 TËSĄCY  
NA PÒMNIK
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié ùdo- 
stało wicy jak 12 tësący złotëch z  1% 
pòdatkù òd fizycznëch personów za 

Prof. E. Wittbrodt. Òdj. dm

Òdj. dm

Òdj. dm

 Òd lewi: E. Prëczkòwskô i T. Kòrthals
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Kategóriô spòdlecznëch szkòłów
I môl – Tuchlińskie Skrzaty, II môl – Sp. 
Sz. w Mirochòwie, Sp. Sz. w Dzérzążnie, 
III môl – Sp. Sz. w Redkòjcach, Marti-
na Tãcza ze Sp. Sz. we Wrzescach, Sp. 
Sz. w  Królewsczi Kamiéńcë; wëprzéd-
nienia – Spòdleczné Szkòłë w  Przed-
kòwie, Lësëch Jómach, Baninie, Leznie, 
Niestãpòwie i  Bòrkòwie (kl. 6a i  6b), 
a  téż Ameliô Stanisławskô ze Sp. Sz. 
w Swòrach;
Kategóriô wëżispòdlecznëch szkòłów 
i ùstnëch
I  môl – karno Kosakowianie z  Kòsô- 
kòwa; wëprzédnienié – Òglowòsztôł-
cącé Liceùm w Kartuzach, Paùlëna Ni-
klas i Jan Chòszcz ze Serakòjc;
Wëprzédnienié Przédnika KPZ Bani-
no – Agata Gneba, Sp. Sz. nr 1 w Kar-
tuzach;
Grand Prix – Tuchlińskie Skrzaty.

Jak napisôł w protokòle przédnik kò-
misji: Òbsãdzëcele wërôżają wdzãcznotã 
wszëtczim ùcznióm, szkólnym i ùstnym 
lubòtnikóm kaszëbiznë za przërëchto-
wanié tak widzałégò brzadu kònkùrsu. 
Ne dokazë stôwają sã dzélã kaszëbsczi 
kùlturë. Dzãka tak snôżim rozwiąza-
nióm wòkalnym a filmòwim sztëczczi te 
zachãcywają do głãbszégò pòznôwaniô 
drżénia kaszëbsczi spiéwë a kùlturë. Òb-
sãdzëcele baro zachãcywają wszëtczich 
do dalszégò ùtwórstwa.

Nôlepszé dokazë òstałë zaprezento-
wóné òbczas Festinu Kaszëbsczi Kùlturë 
(òdbéł sã online 25 rujana) i wcyg są do 
òbezdrzeniô i  wësłëchaniô na: https://
www.youtube.com/watch?v=Z4dP-
mNi0ph8&fbclid=IwAR2g5_CCbY-
01esXhRkTH-nqOJCbhuMHBihslcT-
PuPrqxuQi5mh-L-RWqLoU. 

W miono dobiwcë Grand Prix nôd-
grodã òdebrała Ana Labùda, przed-
stôwczka karna. Tuchlińskie skrzaty 
spiéwałë òbczas papiesczi mszë w  Pel-
plënie, dlôte jesmë baro chcelë wëstąpic 
w tim kònkùrsu. Jesmë baro rôd, że ùda-
ło sã nama dobëc – pòdczorchiwała.

Nôdgrodë wespółfinancowôł Kar-
tësczi Pòwiôt. Przédniczka banińsczégò 
partu Zrzeszeniô Elżbiéta Prëczkòwskô 
zagwësniwô, że w  przińdnym rokù 
bãdze pòsobny kònkùrs na taczi ôrt. 
Jegò bòhatérą mdze patrón 2021 rokù 
w KPZ – bp Kònstantin Dominik.

Red.

sczégò Zrzeszeniô w  Baninie ùdbôł so 
tej zrëchtowac gò w jiny fòrmie. Ùczãst-
nicë mòglë przëszëkòwac prezentacje 
doma i  wësłac przez internet. Dzãka 
temù w  Wòjewódzczim Kònkùrsu na 
Piesń Jana Trepczika wzãłë ùdzél dzecë 
i młodzëzna z wiele nórtów Kaszëb. 

Przédnikã kòmisji òbsãdzëcelów béł 
mùzyk i  kómpòzytór Tadéùsz Kòr-
thals, chtërnémù widzała sã nowô 
ùdba: Mòżemë rzec, że ta zdalnô fòrma 
dała wiele dobrégò, bò ùłatwiła wzãcé 
ùdzélu w kònkùrsu młodzëznie, chtërna 
mieszkô dalek òd gminë Żukòwò, dalek 
òd Banina a Miszewa, dze je Spòdlecz-
nô Szkòła miona Jana Trepczika, jakô 
z  partã Zrzeszeniô w  Baninie co rokù 
rëchtëje nen kònkùrs. Serdeczno chcã 
pòdzãkòwac òrganizatoróm za roz-
słôwianié piãknëch dokazów Méstra 
Jana – pòdczorchiwôł. Òkróm niegò 
w karnie òbsãdzëcelów bëlë: Wérónika 
Cenôwa i Jerzi Stachùrsczi.

Nôwëżi òstałë òtaksowóné dokazë 
ùczniów szkòłów w  Dzérzążnie i  Mi-
rochòwie. Z  wiôlgą redoscą më wzãlë 
ùdzél w  tim kònkùrsu. Kò Trepczik je 
absolwentã naszi szkòłë, a  ùrodzył sã 
w Strëszi Bùdze. Je òn nama baro blisczi. 
Je to dlô nas prôwdzëwé swiãto i  redosc 
dlô całégò Mirochòwa – gôda direktorka 
mirochòwsczi szkòłë Hana Pionk.

Nôdgrodë wrãczëła dobiwcóm przéd- 
niczka banińsczégò partu KPZ Elżbiéta 
Prëczkòwskô. Òrganizacjã kònkùrsu 
wspiarłë: Òstrzódk Kùlturë i  Spòr-
tu w  Żukòwie a  téż tameczny Ùrząd 
Gminë.

Red. na spòdlim tekstu (jd)

BANINO, INTERNET. SWIÃTÉMÙ  
JANOWI PAWŁOWI II

Z  leżnoscë setny roczëznë pòlsczé-
gò papieża òstôł ògłoszony kònkùrs 
„Kaszëbi dlô Jana Pawła II”. Ùczãst-
nicë mielë przërëchtowac teledisk 
do spiéwë namieniony Òjcowi Swiã- 
témù. Òrganizatorzë – banińsczi part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
– planowelë rozrzeszëc gò w plenerze 
pòd kùńc maja, ale pandemiô zmieniła 
te planë i  kònkùrs òstôł telekònkùrsã 
– ùczãstnicë słelë swòje dokazë przez 
internet, a ògłoszenié rezultatów bëło 
online. 

Razã òstało zgłoszonëch 26 filmów. 
Nôwicy przëszëkòwelë ùczniowie 
spòdlecznëch szkòłów i  to w  ti kate-
górii òbsãdzëcele (Jerzi Stachùrsczi 
– przédnik, Dark Majkòwsczi, Róbert 
Groth) mielë nôwicy jiwrów z  wëbra-
nim nôlepszich dokazów. Kùńc kùnców 
rozsądzëlë hewò tak:

Grand Prix òdbiérô Ana Labùda
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INTERNET. BIBLIOGRAFIA 
POMORZA W SIECI

Poszukujesz informacji o życiu społecz-
nym, gospodarce, samorządzie i polity-
ce, kulturze, historii, oświacie i nauce, 
literaturze, służbie zdrowia i innych sfe-
rach życia województwa pomorskiego? 
Pomoże Ci w  tym elektroniczna baza 
danych Bibliografia Pomorza (http://
katalogbpg.wbpg.org.pl:8085/Opac4/
faces/Glowna.jsp), dostępna na stro-
nie internetowej Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w  Gdańsku 
(http://www.wbpg.org.pl/). 

To swoisty – stworzony z myślą o To-
bie – przewodnik po artykułach z prasy 
regionalnej i  ogólnopolskiej dotyczą-
cych Pomorza Gdańskiego i  Środko-
wego. Na razie odnotowaliśmy ich 
dla Ciebie „tylko” ponad 170 000, ale 
z każdym miesiącem liczba ta wzrasta 
o około 1000!

Wejście do bazy znajduje się również 
na stronach internetowych naszych 
partnerów – bibliotek ze Słupska (part-
nera „strategicznego”), Gdyni, Gniewu, 
Kartuz, Malborka, Nowego Dworu 
Gdańskiego, Pruszcza Gdańskiego, Sta-
rogardu Gdańskiego i Wejherowa. 

Zamysłem koordynatora prac nad 
przedsięwzięciem jest ukazanie Pomo-
rza Gdańskiego i  Środkowego także 
przez pryzmat jego subregionów: Ka-
szub, Kociewia, Żuław, Powiśla...

Iwona Joć-Adamkowicz,  
kierownik Działu Regionalnego  

– starszy kustosz
Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Josepha Conrada  
Korzeniowskiego w Gdańsku

BRUSË. Ò SZTRATEGII  
I EDUKACJI
Przédnô Radzëzna Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô miała swòje zéńdze-
nié 3 rujana. Bëło òno w Kaszëbsczim 
Òglowòsztôłcącym Liceùm w  Bru-
sach. Òbgôdczi tikałë sã przédno re-

alizacji „Sztrategiji òchronë ë rozwiju 
kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë”, jakô 
bëła przëjimniãtô przez Zrzeszenié 
w  2006 rokù. Wëstąpienia w  ti spra-
wie przërëchtowelë Felicjô Bôska-
-Bòrzëszkòwskô i Kadzmiérz Kleina.

Na zôczątkù pòtkaniô ùczniowie 
KÒL w Brusach wespół z absolwentã ti 
szkòłë Mikloszã Ridigerã pòkazywelë 
prezentacjã ò dzejanim liceùm, jaczé 
òstało wëprzédnioné medalã z  leżno-
scë 100-lecô Zdënkù Pòlsczi z  Mòrzã 
i diplomã KPZ.

Infòrmacjã ò dzejanim Kaszëbsczé-
gò Parlamentarnégò Zespòłu wëgłosył 
Kadzmiérz Kleina, chtëren je przédnikã 
tegò karna òd zôczątkù jegò dzejaniégò.

Baro wôżnym dzélã òbradów bëło 
welowanié w  sprawie patrona 2021 
rokù. Òstôł nim Bòżi Słëga Biskùp 
Kònstantin Dominik.

Przédnô Radzëzna rozsądzëła téż  
ò przëjimniãcym do Òglowégò Zarzą-
du KPZ dwùch nowëch nôleżników. Są 
to przedstôwcowie nordowëch partów 
Zrzeszeniô: Marta Gwardzyk z Jastarni 
i Andrzéj Kass z Rédë.

Òbczas brusczégò zéńdzeniô òstało 
téż pòwòłóné karno ds. przërëchto-
waniô nowi sztrategie òchronë i  roz-
wiju kaszëbsczégò jãzëka i  kùlturë. Są 
w  nim: Mariusz Mówka (przédnik), 
Karolëna Keler, Danuta Pioch, Tomôsz 
Fópka, Dark Majkòwsczi, Sławòmir 
Bronk i Andrzéj Bùsler.

Przédnik KPZ Jón Wërowińsczi 
ògłosył téż kòmùnikat Kònkùrsowi Kò-

misji Nôdgrodë „Bëlny Szkólny”. Pier-
szą w historii dobiwczką òstała Felicjô 
Bôska-Bòrzëszkòwskô, a  wëprzédnie-
nia dostałë: Elżbiéta Bùgajnô i Elżbiéta 
Prëczkòwskô (wicy ò ti nôdgrodze pi-
szemë na s. 10–11). 

Pò zakùńczenim òbradów nôleżnicë  
ùtczëlë na brusczim smãtôrzu pòchòwó- 
nëch tuwò zasłużonëch Kaszëbów: Jana 
Karnowsczégò, Józefa Chełmòwsczégò 
i Józefa Brusczégò.

Red.

POMORZE. KOMISJA  
KOŚCIELNA ZKP WZNOWIŁA 
DZIAŁALNOŚĆ

W  dniu 25 października 2020 r. od-
było się inauguracyjne spotkanie Ko-
misji Kościelnej (zespołu) Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w  kadencji 
2019–2022. Swój akces do niej wyraziło 
kilkanaście osób. Niestety, ze względu 
na obostrzenia sanitarne spotkanie mu-
siało się odbyć w bardzo wąskim gronie. 
Wzięli w nim udział: ks. prof. Jan Per-
szon, ks. Krzysztof Tusk oraz dr Euge-
niusz Pryczkowski – wiceprezes ZKP.

Przez ponad dziesięć lat komisja nie 
istniała. Jej najbardziej owocna dzia-
łalność przypada na lata 2004–2007. 
Wówczas udało się przygotować i  wy-
dać trzy bardzo ważne dzieła stale 
wykorzystywane podczas liturgii z ele-
mentami języka kaszubskiego. Są to: 
Ksążeczka do nôbòżéństwa, śpiewnik 
Dlô Was Panie oraz lekcjonarz To je sło-
wò Bòżé. Rozpoczęto też przygotowania 
do publikacji kolejnej ważnej pozycji 
o tytule „Ksãga Mòdlëtwów Wiérnëch”. 
Dopiero w bieżącym roku zakończono 
prace redakcyjne oraz przystąpiono do 
realizacji procesu wydawniczego. Księ-
ga będzie wydana w pierwszej połowie 
przyszłego roku przez Zarząd Głów-
ny ZKP oraz Muzeum Piśmiennic-
twa i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. 

Przemôwiô K. Kleina. Òdj. dm

Fot. z archiwum EP
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gò i  tom V napisóny przez Cezarégò 
Òbracht-Prondzyńsczégò (ùdba całi se-
rii i aùtorstwò pierszégò tomù to dokôz 
prof. Gerata Labùdë). 

Ùroczësté ògłoszenié dobiwców nie 
òdbëło sã tim razã – na mòdło ùszłëch 
lat – w kòscele sw. Jana we Gduńskù, ale 
online, 23 rujana. Całé wëdarzenié pro-
wadzëlë: Marszôłk Pòmòrsczégò Wò-
jewództwa Mieczësłôw Struk, direktór 
Wòjewódzczi i  Miastowi Pùbliczny 
Biblioteczi we Gduńskù Jarosłôw Za-
lesyńsczi i direktór Departamentu Kùl-
turë Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu Władi-
słôw Zawistowsczi. 

Winszëjemë laùreatóm, a najich Czë- 
tińców zachãcywómë do lekturë nôd-
grodzonëch pùblikacjów. Całą Torã 
w  kaszëbsczim jãzëkù (Knégã Zôcząt-
ków, Knégã Wińdzeniô, Knégã Kapłań-
ską, Knégã Lëczbów, Knégã Pòwtórzo- 
négò Prawa) nalézeta w internetowi ksąż- 
nicë http://kaszubskaksiazka.pl/856- 
piecioksiag-wersja-ekskluzywna.html, 
a  tomë Historii Kaszubów w  dziejach 
Pomorza na http://kaszubskaksiazka.pl/ 
9-historia. 

Wicy na témã Kaszëbsczi i Pòmòrsczi 
Lëteracczi Nôdgrodë „Wiater òd mòrza” 
napiszemë w  pòstãpnym numrze „Pò- 
meranii”.

Red.

Na spotkaniu dyskutowano nad kolej-
nymi ważnymi zadaniami, które czekają 
komisję w tej kadencji. Wśród nich są: 
–  pełna inwentaryzacja mszy z kaszub-

ską liturgią (tę inicjatywę podjął nie-
dawno Tomasz Fopke), 

–  inicjowanie odprawiania takich mszy 
w wielu innych miejscach,

–  celebracja stałej mszy transmitowanej 
w internecie (sobota wieczorem),

–  przygotowywanie świeckich do 
wsparcia takich mszy (lektorzy, kan-
torzy, organiści),

–  nauka organistów śpiewu kościelnego 
po kaszubsku.
Ciekawą myślą jest transmisja przez 

internet mszy z  kaszubską liturgią co 
miesiąc przygotowywanych przez inny 
oddział ZKP. Pobudzałoby to oddziały 
do działania, a  lektorów i  organistów 
do zmierzenia się z  kaszubskim sło-
wem. Do przygotowania takiej mszy 
nie jest konieczna obecność kapłana, 
który dobrze mówi po kaszubsku. 

Przyjęto, że koordynatorem dzia-
łań Komisji będzie ks. Krzysztof Tusk 
– salezjanin z  Bydgoszczy. Funkcję tę 
będzie pełnił do czasu, aż minie pande-
mia i będzie można się spotkać w więk-
szym gronie, by wybrać przewodniczą-
cego tego zespołu ZKP. 

(jd)

PÒMÒRZÉ. NÔDGRODË  
ZA PIÃCOKSĄG I HISTORIÃ 
KASZËBÓW

Òstała rozrzeszonô trzecô edicjô Ka- 
szëbsczi Lëteraczi Nôdgrodë. Do kar-
na ji dobiwców dołącził ò. prof. Adóm 
Riszôrd Sykòra za tłómaczenié pierszich 
piãc knégów Stôrégò Testamentu z òrigi-
nału na kaszëbsczi jãzëk. W latosy kapi-
tule bëlë: Grégór Schramka, Pioter Dze-
kanowsczi i  laùreatka z  łońsczégò rokù 
Kristina Léwna. Òrganizatorã ti nôd-
grodë je Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

Znajemë téż dobiwców Pòmòr-
sczi Lëteracczi Nôdgrodë „Wiater òd 
mòrza”. Òsoblëwie jesmë rôd z  tegò, 
że w kategórii Pòmòrskô Ksążka Rokù 
nôwëżi òstała òtaksowónô Historia Ka-
szubów w  dziejach Pomorza; tom III 
i  IV aùtorstwa Józefa Bòrzëszkòwsczé-

Lorentz Friedrich, Geschichte der Kaschuben, Berlin 1926. 

Historiô Kaszëbów (tak bë mógł przełożëc na kaszëbczi titel ksążczi) napisónô 
przez niemiecczégò jãzëkòznajôrza je pierszim dokazã, w jaczim dzeje Pòmòrzô są 
pòkôzóné z pòzdrzatkù Kaszëbów i Kaszëbi są jegò przédnyma bòhatérama. Prô-
ca òstała, prôwdac, pòzwónô przez pòlsczich badérów (m.jin. przez Gerata Labùdã) 
mionã „historii germanizacji Kaszubów”, ale to prawie kòl Lorentza pierszi rôz Kaszë-
bi stelë sã przedmiotã historicznëch badérowaniów.

ADÓM LUBÒCCZI

Labuda Gerard, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, t. 1, Poznań 1960.

Pierszi z trzech tomów rozmiszlaniów profesora Labùdë na témã zdrzódłów tika-
jącëch sã pòczątków zôpadnëch Słowianów. Ksążka ta na jaczis ôrt je zrzeszonô 
z pòłabsczima Słowianama, chtërny mieszkelë w pôłniowò-zôpadnym parce pòbrze-
gù Bôłtu. Aleksander Majkòwsczi w 1938 r. nieprôwdzëwò zarechòwôł Pòłabianów 
do Kaszëbów, czej òpisowôł jich w swòji Historii Kaszubów.

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
Tëchómskô Niagara  

To bëła wiôlgô redosc pòtkac sã w  szkòle pò tak 
dłudżim czasu. Dzecë bëłë spragłé jãzëkòwëch za-
bawów, jaczé wiedno bëłë na zôczątkù kaszëbsczich 
ùczbów, a tuwò nowé zarządzenia. Nie je mòżno sã 
do sebie przëblëżëwac. Ala! Në co terô! Ale jakòs to 
jidze. Nasza pierszô klasa, w chtërny wszëtcë ùcznio-
wie chòdzą na kaszëbsczi jãzëk, a  je jich 21, naùcza 
sã na ùroczësté slëbòwanié spiéwczi „Na bãbenkù” 
z pòkôzywanim. To béł ale szpòrt i redosc. Wszëtcë 
starszi mòglë jich pòdzëwiac pòdczas wëstãpù. 
Pòtemù wnetka całô szkòła wzãła ùdzél w  XXIV 
Kònkùrsu Wiédzë ò Kaszëbach, chtëren béł ògło-
szony przez „Dziennik Bałtycki”. Kòżdô klasa zrobia 
to pò swòjémù. Szkòłownicë z klasë III zrëchtowelë 
pòkôzczi mùltimedialné w  programie PowerPoint. 
Sami bëlë zaskòczony, że tak dobrze jima to wëszło. 
W séwnikù wiodro bëło pëszné, tej më sã wëbrelë na 
wanogã nad rzékã Strzelniczkã (jin. Strzelenkã) i nad 
wòdospôd, chtëren ùczniowie nazwelë Tëchómską 
Niagarą. Tam pò drodze òni pòtkelë piãc wiôldżich 
drzewów, chtërne rosłë kòl se i spróbòwelë wëmëslëc 
do tegò jakąs snôżą legeńdã ò piãc bracynach. Mòże 

czedës jã òpùblikùjemë w  ksążce. Baro cekawé je 
nazéwanié rozmajitëch roscënów, placów, czej sã je 
na wanodze, czej wszëtczégò mòże dotknąc. Më téż 
nad tëchómsczim jezorã nagriwelë film z wszëtczima 
naszima ùczniama, chtëren mdze przërëchtowóny na 
ùroczësté òtemkniãcé naszi nowi szkòłë. W tim czasu 
pandemicznym nasze dzéwczãta nagrałë téż piesnie 
Jana Trepczika na Wòjewódzczi Kònkùrs i ju wiémë, 
że Òlëwia Smigel zajãła II môl, a Alicjô Falk dosta-
ła wëprzédnienié. Terô czas sã ùczëc wiérztów Éwë 
Warmòwsczi. Mëszlã, że w tak krótczim czasu ùdało 
sã nama wiele zrobic – dzãka bëlny robòce naszich 
dzôtków. Wszëtkò mòże òbezdrzec na naszi fejs-
bùkòwsczi starnie „Szkoła w Tuchomiu – ja to widzę” 
(https://www.facebook.com/SzkolaTuchom). 

W tëchómsczi szkòle „Jidzemë w przódk z kaszë-
bizną.” 

ElaP

Kaszëbsczi miesąc w „Katolëkù”

W Zespòle Katolëcczich Szkòłów miona sw. Jana Paw-
ła II w Gdini (òsoblëwie w spòdleczny szkòle) w òstat-
nym czasu dzeje sã wiele dobrégò dlô kaszëbiznë. 
W rujanie bëło tam czile wôrtnëch wëdarzeniów zrze-
szonëch z promòcją kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë. 

Dwa razy (15.10 i  29.10) òdwiedzył szkòłã Jerzi 
Miotke, zasłużony dzejôrz Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô (jeden z laùreatów naji Òrmùzdowi Skrë) 
i ùszłi prezes Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë w Gdinie. 
Ùcził òn m.jin. spiéwaniô kaszëbsczégò himnu, pòka-
zywôł „Kaszëbsczé nótë”, gôdôł ò pòmòrsczi historii.

20 rujana òdbëłë sã w „Katolëkù” kaszëbsczé war-
kòwnie prowadzoné przez Aleksandrã Majkòwską, 
jakô ùczëła dzecë słowiznë zrzeszony z  rodą i  ro-
biła wespół z  nima tasze z  kaszëbsczima słówkama 
i  malënkama zwierzãtów. Czëtała téż wëjimczi ksąż-
ków ò przigòdach Werónczi.

Nômłodszi ùczniowie òbezdrzelë téż téatro-
wi dokôz „Przygody Remusa” (23.10), jaczi òstôł 
przërëchtowóny przez gdińsczi téater miona Witôłda 
Gómbrowicza.

Zéńdzenié z J. Miotke. Òdj. katolik.info.pl
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W najich szkòłach

Jeséń w Òruńsczim Parkù m. Emilie Hoene we Gduńskù 
Òdj. S. LewandowscziW OBIEKTYW

IE
POMERANII

Òkróm tegò do szkòłë òstało kùpionëch wiele roz-
majitëch pòmòców do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka – 
ksążków, jigrów i jinëch materiałów.

Jak jesmë sã dowiedzelë òd direkcji – ks. prof. 
Wòjcecha Cëchòsza i Dariusza Krucë – je to dopiérze 
pòczątk, bò gdińsczi „Katolëk” chce corôz mòcni 
promòwac kaszëbiznã i  pòkazëwac swòjim ùcznióm 
kaszëbsczé kòrzenie Gdini. Szkólną kaszëbsczégò 
jãzëka je w ti szkòle Ramòna Wittbrodt.

Red.

Grajemë w bùczkã  

Jednégò dnia przëjachelë do naju Krëbanë z  Brus 
– Mikòłôj Ridiger i  Łukôsz Kùbiszewsczi. Pòkôzelë 
nama kaszëbsczi spòrt – bùczkã. 

Nôpierwi më òbezdrzelë sprzãt do bùczczi i  do-
wiedzelë sã ò dôwnëch realiach, w jaczich cãżkò bëło 
ò balã i miast ni do grë służił kam. Naji gòsce òpòwie-
dzelë, jaczé są regle ti grë i  jak czedës wëzdrzało 

„nëkanié swinczi do chléwa”. Dzysdniowé zasadë są 
kąsk zmienioné, cobë bùczka mògła bëc fùlpraw-
nym spòrtã, tak jak jiné discyplinë, w jaczé sã graje 
w karnie. Dowiedzelë jesmë sã ò jistnienim Kaszëb-
sczi Lidżi Bùczczi, a nawetka ò Mésterstwach Swiata 
w Bùczce. Mikòłôj i Łukôsz, widzącë, jak dobrze jidze 
knôpóm i dzéwczãtóm, zachãcywelë ùczniów do te, 
żebë òni zrobilë swòje karno. 

Òkróm spòrtowëch rozegracjów më téż kôrbilë 
ò kaszëbiznie. Krëbańsczi knôpi pòdsztrichnãlë, jak 
wiôldżi cësk miała na nich ùczba w szkòle, òsoblëwie 
w brusczim liceùm. Mikòłôj òpòwiôdôł ò sztudéro-
wanim etnofilologie na Gduńsczim Ùniwersytece 
i scwierdzył, że to je nôlepszi czerënk ze wszëtczich.  

To béł bëlny dzéń, takô ùczba baro sã wszëtczim 
widzała. Ùczniowie dobrze sã bawilë, a  téż pòznelë 
młodëch lëdzy, dlô chtërnëch kaszëbizna je wiôlgą 
pasją i chtërny co dzéń gôdają w rodny mòwie.  

Ana Wróbel
Spòdlecznô Szkòła w Kaszëbsczi Dãbnicë 
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Sëchim pãkã ùszłé

wëdësziwała ze mie òstatné lëftë). Pò wëdësziwała ze mie òstatné lëftë). Pò 
tim jesz kąsk na sedząco. Jô òstawił pa-tim jesz kąsk na sedząco. Jô òstawił pa-
pierzany dëtk, pòdług tarifë „trzecy dzél pierzany dëtk, pòdług tarifë „trzecy dzél 
zôpłatë za zrobienié priwatno zãba”, zôpłatë za zrobienié priwatno zãba”, 
a sã òdzãkòwôł i wëszedł. Òd wejscô a sã òdzãkòwôł i wëszedł. Òd wejscô 
do wińscô nie warało dłëżi jak 15 mi-do wińscô nie warało dłëżi jak 15 mi-
nut. Përznã lżi mie sã szło nazôt do nut. Përznã lżi mie sã szło nazôt do 
aùtoła. Pòpadiwało. Przespôł jem doma aùtoła. Pòpadiwało. Przespôł jem doma 
noc, reno wstôł i czësto letkò jachôł noc, reno wstôł i czësto letkò jachôł 
do robòtë. Wnetkã nick mie nie bòla-do robòtë. Wnetkã nick mie nie bòla-
ło, równak jem ùznôł, że jesz rôz, dlô ło, równak jem ùznôł, że jesz rôz, dlô 
pewnoscë – pòjadã sã dac wëmaklac. pewnoscë – pòjadã sã dac wëmaklac. 
Pòwtórzëło sã pòdług jistnégò scenar-Pòwtórzëło sã pòdług jistnégò scenar-

nika. Czej jem chcôł płacëc, gòspòdëni copnã mie nika. Czej jem chcôł płacëc, gòspòdëni copnã mie 
rãkã z dëtkã a rzekła, że wczora jem dôł ji wiele za rãkã z dëtkã a rzekła, że wczora jem dôł ji wiele za 
wiele i dzysô nie je nót. Pewno to mie wëlékarzëło wiele i dzysô nie je nót. Pewno to mie wëlékarzëło 
do nédżi, bò òd ne czasu wilk sedzy cëchò. do nédżi, bò òd ne czasu wilk sedzy cëchò. 

A szkólnym dôwôta do wiarë? Pòlsczé państwò A szkólnym dôwôta do wiarë? Pòlsczé państwò 
pòzamikało jich z waszima dzecama a czãsto téż pòzamikało jich z waszima dzecama a czãsto téż 
z wama w dodomach, z kómpùtrama. W żëcym z wama w dodomach, z kómpùtrama. W żëcym 
wa ni miała tëli dodóm zadóné! Taczi internetowi wa ni miała tëli dodóm zadóné! Taczi internetowi 
szkólny pòkôzywô sã leno z gãbë a përznã niżi, szkólny pòkôzywô sã leno z gãbë a përznã niżi, 
temù ni mùszi bëc za baro òblokłi òd pasa w dół. temù ni mùszi bëc za baro òblokłi òd pasa w dół. 
Szkólné-białczi colemało robiwają cos kòl se Szkólné-białczi colemało robiwają cos kòl se 
doma, w kùchnie, przë dzecach. Zadô zadanié kla-doma, w kùchnie, przë dzecach. Zadô zadanié kla-
se i nëkô gaz wëłączëc, bò pôłnié sã przëpôli. Abò se i nëkô gaz wëłączëc, bò pôłnié sã przëpôli. Abò 
jaczis krôsniôk z rëkã sã ji na kòlana wtromòliwô jaczis krôsniôk z rëkã sã ji na kòlana wtromòliwô 
i rozwôliwô całé zajãca. Ale dzecóm, młodzëznie i rozwôliwô całé zajãca. Ale dzecóm, młodzëznie 
czë sztudéróm to plażi. Kùli rzeczi mòże robic, czë sztudéróm to plażi. Kùli rzeczi mòże robic, 
czej sã je doma… Szkòła, sztudia bez internét lecą, czej sã je doma… Szkòła, sztudia bez internét lecą, 
a të so – pòpijającë, pòdgrizającë – ùdzél bie-a të so – pòpijającë, pòdgrizającë – ùdzél bie-
rzesz. Leno ò jednym baro je nót pamiãtac. Żebë rzesz. Leno ò jednym baro je nót pamiãtac. Żebë 
nie włącziwac zwãkù, czej nie jes parôt. Mòże cë nie włącziwac zwãkù, czej nie jes parôt. Mòże cë 
sã wërwac jaczés niekòntrolowóné zéwniãcé abò sã wërwac jaczés niekòntrolowóné zéwniãcé abò 
jiny zwãk… Pamiãtôjta téż ò òbrazu. To nie je leno jiny zwãk… Pamiãtôjta téż ò òbrazu. To nie je leno 
wasza mùnia, ale téż to, co je za nią. Tło, co mòże wasza mùnia, ale téż to, co je za nią. Tło, co mòże 
wiele wiãcy ò was pòwiedzec niże to, co mówi-wiele wiãcy ò was pòwiedzec niże to, co mówi-
ta. Mòja córka Agatka mie gôdô, że nôfejniészé są ta. Mòja córka Agatka mie gôdô, że nôfejniészé są 
ùczbë zdalné… wùefù. Szkólnô jima pùszcziwô re-ùczbë zdalné… wùefù. Szkólnô jima pùszcziwô re-
laksacjową mùzykã a ùspòkòjiwô jich słowã. Taczé laksacjową mùzykã a ùspòkòjiwô jich słowã. Taczé 
ùczbë „fizycznégò wëchòwaniô” jô bë téż chcôł!ùczbë „fizycznégò wëchòwaniô” jô bë téż chcôł!

Wierzita szandarze? Jô jima wespółczëjã. Wierzita szandarze? Jô jima wespółczëjã. 
Procëmno jak wòjskò, są pòstawiony żiwcã na Procëmno jak wòjskò, są pòstawiony żiwcã na 
prost swòjim lëdzóm, chtërny nie prost swòjim lëdzóm, chtërny nie 
rozëmieją pòtrzebë wprowôdzaniô rozëmieją pòtrzebë wprowôdzaniô 
wcyg nowszich przepisów przez wcyg nowszich przepisów przez 
pòlsczé państwò. Wierzã leno pòlsczé państwò. Wierzã leno 
strażôkóm.strażôkóm.

Jima do wiarë ni ma! Jima do wiarë ni ma! 
Tak mówią Kaszëbi, czej Tak mówią Kaszëbi, czej 
kòmùs nie wierzą. A są kòmùs nie wierzą. A są 
taczi lëdze, taczé war-taczi lëdze, taczé war-

czi, co jima, chcącë nie chcącë – mùszi czi, co jima, chcącë nie chcącë – mùszi 
wierzëc? Są. To są tak zwóné warczi wierzëc? Są. To są tak zwóné warczi 
spòlëznowégò zaùfaniô. Dochtór, spòlëznowégò zaùfaniô. Dochtór, 
szandara, strażôk, szkólny… wierzimë szandara, strażôk, szkólny… wierzimë 
më jima jesz? më jima jesz? 

Dochtorowi wierzita? Pòtrzebù-Dochtorowi wierzita? Pòtrzebù-
jeta, cobë waji zbadérowôł, do gãbë jeta, cobë waji zbadérowôł, do gãbë 
zazdrzôł, młotkã kòlano pòbëkôł, pla-zazdrzôł, młotkã kòlano pòbëkôł, pla-
skatim knëpelkã jãzëk jaż do zerzë-skatim knëpelkã jãzëk jaż do zerzë-
ganiô przëcësnął, pòmaklôł, ùcësnął, ùszczipnął, ganiô przëcësnął, pòmaklôł, ùcësnął, ùszczipnął, 
prosto pògôdôł jak człowiek z człowiekã w sztërë prosto pògôdôł jak człowiek z człowiekã w sztërë 
òczëska. Czedës dwie białczi z młodim peselã gô-òczëska. Czedës dwie białczi z młodim peselã gô-
dałë:dałë:

– Ale je ten swiat do przódkù jidzony!– Ale je ten swiat do przódkù jidzony!
– Czemùż to?– Czemùż to?
– Czejs jô sã mùszała kòl dochtora całô zebla-– Czejs jô sã mùszała kòl dochtora całô zebla-

kac. Terô sygnie, że jãzëk pòkôżã…kac. Terô sygnie, że jãzëk pòkôżã…
To bë nawetkã mògło bëc smiészné, leno dzysô To bë nawetkã mògło bëc smiészné, leno dzysô 

to nawetkã sã jemù ani jãzëka pòkazac nie dô, to nawetkã sã jemù ani jãzëka pòkazac nie dô, 
ani nawetkã wëstrzédnégò pôlca, bò je nót te-ani nawetkã wëstrzédnégò pôlca, bò je nót te-
lepòradã zrobic. Bò dochtór sã bòji, że gò chëra lepòradã zrobic. Bò dochtór sã bòji, że gò chëra 
weznie… A cãżczé dëtczi z naszich pòdatków weznie… A cãżczé dëtczi z naszich pòdatków 
bierze za swòjã robòtã. Za swòjã robòtã, co to bierze za swòjã robòtã. Za swòjã robòtã, co to 
je z rizykã zrzeszonô, i sã na niã zgôdzywô, czej je z rizykã zrzeszonô, i sã na niã zgôdzywô, czej 
skłôdô przësãgã. Dochtór to nie je telefónistka! skłôdô przësãgã. Dochtór to nie je telefónistka! 
Jedno bez co mòże słëchac pacjenta – to je steto-Jedno bez co mòże słëchac pacjenta – to je steto-
skòp! Czej dochtorzë mdą ùcekac òd tëch, co jich skòp! Czej dochtorzë mdą ùcekac òd tëch, co jich 
pòmòcë brëkùją – lëdze zaczną szëkac pòmòcë pòmòcë brëkùją – lëdze zaczną szëkac pòmòcë 
dze jindze. Wrócymë do czasów felczerów, kùba-dze jindze. Wrócymë do czasów felczerów, kùba-
bów a krãgôrzów z Bòżi łasczi. Z Bòżi łasczi, bò bów a krãgôrzów z Bòżi łasczi. Z Bòżi łasczi, bò 
dostelë taleńt, mają ùmiejãtnoscë, leno papiora dostelë taleńt, mają ùmiejãtnoscë, leno papiora 
na bëcé dochtora ni mają. Mòja Białeczka żódną na bëcé dochtora ni mają. Mòja Białeczka żódną 
dochtórką nie je, a rozmieje wëlékarzëc wikszosc dochtórką nie je, a rozmieje wëlékarzëc wikszosc 
mòjich bòlącëch, a ni ma wątpieniô, że sóm Bóg mòjich bòlącëch, a ni ma wątpieniô, że sóm Bóg 
mie Jã narajił. mie Jã narajił. 

Niedôwno mie wlazło w krziże, czësti wilk. Niedôwno mie wlazło w krziże, czësti wilk. 
Wicy jak dwa centnarë wôdżi, przë kòżdim Wicy jak dwa centnarë wôdżi, przë kòżdim 
stąpnienim wnetkã jô sã skłôdôł z bólu na pôrã stąpnienim wnetkã jô sã skłôdôł z bólu na pôrã 
dzélów. Drëch przë cygarece mie doradzył, że je dzélów. Drëch przë cygarece mie doradzył, że je 
takô jedna białka, co léczi. Jem zazwònił, gòdzëna takô jedna białka, co léczi. Jem zazwònił, gòdzëna 
ùmówionô. Zapłacëc – co łaska. Pòjachôł jem, ùmówionô. Zapłacëc – co łaska. Pòjachôł jem, 
wlôzł, Bòga zabédowôł. Starszô białka kôza sã ze-wlôzł, Bòga zabédowôł. Starszô białka kôza sã ze-
bùc z górë, legnąc na domòwim tapczanie. Czims bùc z górë, legnąc na domòwim tapczanie. Czims 
pòkropia, pòjacha pò mòjich plecach z górë w dół pòkropia, pòjacha pò mòjich plecach z górë w dół 
rãkama, cãżkò sapiącë. (Më sapelë òbadwòje, bò rãkama, cãżkò sapiącë. (Më sapelë òbadwòje, bò 
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sztaplama ksążk. Nawetkã ju nie roz-sztaplama ksążk. Nawetkã ju nie roz-
miszlóm – tak jem zazgnilałi. Le do miszlóm – tak jem zazgnilałi. Le do 
wieczora, le do wieczora… Wieczór wieczora, le do wieczora… Wieczór 
przëszedł, wieczór minął, noc przëszła, przëszedł, wieczór minął, noc przëszła, 
noc minã… Pòstãpny kwarantannowi noc minã… Pòstãpny kwarantannowi 
dzéń. dzéń. 

Dzéń 5Dzéń 5
Kùreszce napiszã co wikszégò! Tak tej Kùreszce napiszã co wikszégò! Tak tej 
sôdóm pisac roman. Rãce wiszą nad sôdóm pisac roman. Rãce wiszą nad 
kluczplatą. Pierszé słowa kasëjã. Piszã kluczplatą. Pierszé słowa kasëjã. Piszã 
dali. Kasëjã. Piszã. Kasëjã… Biôłosc dali. Kasëjã. Piszã. Kasëjã… Biôłosc 
kómpùtrowégò ekranu robi mie ner-kómpùtrowégò ekranu robi mie ner-
wés. A namknąc! Półrzëc nacësnã kną-wés. A namknąc! Półrzëc nacësnã kną-
pã pilota. Òb wieczór jem zbùdzony. pã pilota. Òb wieczór jem zbùdzony. 
Zdrzã na mòcné nocné kino. Zdrzã na mòcné nocné kino. 

Dzéń 6Dzéń 6
Wstôwóm ò piąti wieczór, jém wiecze-Wstôwóm ò piąti wieczór, jém wiecze-
rzã a jidã spac.rzã a jidã spac.

Dzéń 7Dzéń 7
W rzëc…W rzëc…

Dzéń 8Dzéń 8
A w rzëc… A w rzëc… 

Dzéń 9Dzéń 9
Zwòniã pò lëdzach. Gôdu, gôdu, gôd… Klapù, Zwòniã pò lëdzach. Gôdu, gôdu, gôd… Klapù, 
klapù, klap… Plestu, plestu, plest… Òb całi dzéń klapù, klap… Plestu, plestu, plest… Òb całi dzéń 
kòrunowato-pòliticzné gniecenié. Jem nawielo-kòrunowato-pòliticzné gniecenié. Jem nawielo-
ny. Móm dosc. Chcã na swiat!ny. Móm dosc. Chcã na swiat!

Dzéń 10Dzéń 10
Brifka klepie na rutã. Brifka klepie na rutã. 

– Cëż të tuwò robisz? – zadzëwòwóny pitajã – Cëż të tuwò robisz? – zadzëwòwóny pitajã 
drëcha.drëcha.

– Jem zdrów.– Jem zdrów.
– Bògù dzãkòwac! – Bògù dzãkòwac! 
– Przëniesc cë co? – pitô żëczlëwim głosã – Przëniesc cë co? – pitô żëczlëwim głosã 

brifka.brifka.
– A za czim? Sóm pùdã, doch kwarantannë – A za czim? Sóm pùdã, doch kwarantannë 

kùńc.kùńc.
– Wedle wskôzów, jak jes zdrów, to môsz – Wedle wskôzów, jak jes zdrów, to môsz 

jesz sedzec… Nômni piãc dniów.jesz sedzec… Nômni piãc dniów.
Tak téż sedzã… Le je ju lżi. Brifka codzéń Tak téż sedzã… Le je ju lżi. Brifka codzéń 

przëchôdô a no, a to rozpòwiôdô, przëchôdô a no, a to rozpòwiôdô, 
zó co piãc złotëch kasëje. Në cëż, zó co piãc złotëch kasëje. Në cëż, 
chtos doch mùszi na nym niesz-chtos doch mùszi na nym niesz-
czescym zarobic. czescym zarobic. 

Dzéń 1Dzéń 1
Në jo, sta sã, co mia Në jo, sta sã, co mia 
sã stac. Drëch mój sã stac. Drëch mój 
lubòtny, naj’ brif-lubòtny, naj’ brif-

ka pëlckòwsczi, kòrunã z lëstama ka pëlckòwsczi, kòrunã z lëstama 
roznôszôł, tak tej całé, na zbërkù roznôszôł, tak tej całé, na zbërkù 
swiata zataconé, Pëlckòwò szło na swiata zataconé, Pëlckòwò szło na 
kwarantannã. Kò ni ma tegò złégò kwarantannã. Kò ni ma tegò złégò 
– kùreszce móm czas na pòrządné – kùreszce móm czas na pòrządné 
pòrządczi! Le òd czegò zaczic? Bë to pòrządczi! Le òd czegò zaczic? Bë to 
spòkójno przemëslëc a plan ùłożëc, spòkójno przemëslëc a plan ùłożëc, 
sedzã w zeslu. Wtim lewô półrzëca sedzã w zeslu. Wtim lewô półrzëca 
nacësnã knąpã w piloce. Prawie lecy nacësnã knąpã w piloce. Prawie lecy 
programa ò sprzątanim. Kò òbezdrzã programa ò sprzątanim. Kò òbezdrzã 
– mëszlã ùceszony – a tak mie do – mëszlã ùceszony – a tak mie do 
wieczora zbiegło, bò na lewô pół-wieczora zbiegło, bò na lewô pół-
rzëca dërchã ną knąpã nacëska. Cëż rzëca dërchã ną knąpã nacëska. Cëż 
tam, witro téż je dzéń. Wòlny dzéń!tam, witro téż je dzéń. Wòlny dzéń!

Dzéń 2Dzéń 2
Tak pò prôwdze za czim móm sprzą-Tak pò prôwdze za czim móm sprzą-
tac? Doch za miesąc Gòdë. Dwa razë tac? Doch za miesąc Gòdë. Dwa razë 
ny sami robòtë to sã nie lónëje robic. ny sami robòtë to sã nie lónëje robic. 
Na Gwiôzdora pòsprzątóm, a terô… Na Gwiôzdora pòsprzątóm, a terô… 
A terô zrobiã pòrządk w kómpùtrze. Jo. A terô zrobiã pòrządk w kómpùtrze. Jo. 
Sedzã a przëzéróm, jaczé lopczi wëszmërgnąc, Sedzã a przëzéróm, jaczé lopczi wëszmërgnąc, 
jaczé przeniesc, jaczé sparłãczëc. Chwëtóm jaczé przeniesc, jaczé sparłãczëc. Chwëtóm 
kómpùtrową mëszkã, a nawetkã jem nie zmer-kómpùtrową mëszkã, a nawetkã jem nie zmer-
kôł, jak na diôblëca na mie séc zarzuca. Në cëż… kôł, jak na diôblëca na mie séc zarzuca. Në cëż… 
wcygnã mie mòrze wiadłów, czekawinków a ji-wcygnã mie mòrze wiadłów, czekawinków a ji-
grów. Tak mie minã pòrénk, pôłnié a wieczórk. grów. Tak mie minã pòrénk, pôłnié a wieczórk. 
Minã mie dzéń drëdżi a noc nasta…Minã mie dzéń drëdżi a noc nasta…

Dzéń 3Dzéń 3
Ksążczi ùłożã… Z pòlëców je scygóm, prze-Ksążczi ùłożã… Z pòlëców je scygóm, prze-
zéróm a rozmiszlajã, jakbë je nazôd ùłożëc… zéróm a rozmiszlajã, jakbë je nazôd ùłożëc… 
Wedle aùtorów, wedle alfabétu, wedle ôrtu? Wedle aùtorów, wedle alfabétu, wedle ôrtu? 
Bëło jic na ną pòdiplomówkã z bibliotekòznôw-Bëło jic na ną pòdiplomówkã z bibliotekòznôw-
stwa! Wieczorną òcemnicą nã robòtã kùńczã. stwa! Wieczorną òcemnicą nã robòtã kùńczã. 
Në mòże czësto nie kùńczã, bò ne ksążczi, co Në mòże czësto nie kùńczã, bò ne ksążczi, co 
je móm na pòdłodze ùsztaplowóné, nijak na je móm na pòdłodze ùsztaplowóné, nijak na 
pòlëcã nie chcą wrócëc. Bëło grzebac! Kò ópa pòlëcã nie chcą wrócëc. Bëło grzebac! Kò ópa 
gôdiwôł: co je dobrze, to je dobrze, lepi nié gôdiwôł: co je dobrze, to je dobrze, lepi nié 
wiedno je lepi. Terô mùszã jaką bezpieczną ste-wiedno je lepi. Terô mùszã jaką bezpieczną ste-
gnã w jizbi wëznaczëc, żebë mie na lëteratura gnã w jizbi wëznaczëc, żebë mie na lëteratura 
nie przëgniotła. Przińdze dzéń, przińdze rada. nie przëgniotła. Przińdze dzéń, przińdze rada. 

Dzéń 4Dzéń 4
Dzéń przëszedł, rada nié. Gwës móm kwaran-Dzéń przëszedł, rada nié. Gwës móm kwaran-
tannowi krizys. Tłëkã sã z nórta w nórt midzë tannowi krizys. Tłëkã sã z nórta w nórt midzë 
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