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ZJÔZD  
W ÒDJIMKACH

Dwùch przédników – Édmùnd Wittbrodt winszëje Janowi Wërowiń-
sczémù

Kandidat na przédnika Zrzeszeniô Eùgeniusz Prëczkòwsczi z białką 
i liderką banińsczégò partu Elżbiétą

Na pierszim planie jeden z pòprzédnëch przédników KPZ – Szczepón 
Léwna

Pòsélc Kadzmiérz Plocke czëtô „Pòmeraniã”

Jak na kòżdim Zjezdze, téż tim razã nie felowało przedstôwców central-
nëch i samòrządowëch wëszëznów. W pierszi rédze òd lewi: Bògdón 
Bòrusewicz, Małgòrzata Gładësz, Stanisłôw Lamczik, Jón Kleinszmidt 
i Mieczësłôw Struk

Na zôczątkù Zjazdu òdchôdający przédnik Édmùnd Wittbrodt prezento-
wôł sprawòzdënk z dzejaniô Òglowégò Zarządu i Przédny Radzëznë KPZ

Bruno Cërocczi (na westrzódkù) jak wiedno nie rozestôwô sã ze zrzesze-
niową stanicą. Kòl niegò sedzy Elżbiéta Kòwalewskô z kartësczégò partu
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Sławomir Lewandowski

Rok 2020 został ustanowiony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
„Rokiem 100-lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej 
i zaślubin Polski z Bałtykiem”. 

Pierwsze uroczystości odbyły się już 10 stycznia br. w Toruniu, skąd 
przed stu laty Front Pomorski pod dowództwem gen. Józefa Hallera 
rozpoczął przejmowanie dla Polski Pomorza. Symboliczne zaślubiny 
Polski z morzem, które miały miejsce w Pucku 10 lutego 1920 roku, 
ostatecznie przypieczętowały powrót Rzeczypospolitej nad Bałtyk.  

O planowanych w Pucku uroczystościach 100. rocznicy zaślubin na 
łamach styczniowej „Pomeranii” rozmawiamy z Hanną Pruchniewską, 
burmistrz Pucka.

Rok 2020 to również rok innych „okrągłych” rocznic niezwykle 
ważnych dla Pomorza, dla Kaszub i dla Polski. Będziemy zatem 
przypominali choćby o 30. rocznicy pierwszych wyborów do rad gmin, 
która przypada w maju, o Porozumieniach Sierpniowych podpisanych 
przed 40 laty czy o 50. rocznicy tragicznych wydarzeń Grudnia 70.  

W styczniowej „Pomeranii” wspominamy Lecha Bądkowskiego, 
w setną rocznicę Jego urodzin. Okazją do przypomnienia sylwetki  
tego wybitnego Pomorzanina – współtwórcy Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego, wielkiego orędownika Polski samorządnej, publicysty, 
organizatora życia społecznego – jest ustanowienie przez Miasto 
Gdańsk roku 2020 „Rokiem Lecha Bądkowskiego” oraz promocja 
książki o intrygującym tytule „(Nie)znane życie figuranta Lecha 
Bądkowskiego” napisanej przez jego córkę Sławinę Kosmulską. Książka 
z jednej strony jest osobistym spojrzeniem córki na ojca, a z drugiej – 
analizą gromadzonych latami przez służby PRL dokumentów o Lechu 
Bądkowskim, które udostępnił Instytut Pamięci Narodowej. O książce 
z jej Autorką rozmawia Andrzej Busler.

W styczniowej „Pomeranii” nie mogło również zabraknąć 
wspomnienia o zamordowanym przed rokiem prezydencie Pawle 
Adamowiczu. O najbardziej kaszubskim Prezydencie Gdańska pisze 
prof. Cezary Obracht-Prondzyński, na wstępie zadając pytanie: „Czy 
fakt odmienności może usprawiedliwiać wrogość, a nawet nienawiść? 
I jakie mogą być konsekwencje tej postawy?”…   
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podpis

Z ŻËCÉGÒ ZRZESZENIÔ

Zjazdowé òbradë zaczãłë sã 30 lëstopadnika 2019 r.  
kòl 11 do pôłniô w bùdinkù Wëdzélu Spòlëz-

nowëch Nôùków Gduńsczégò Ùniwersytetu. Przed 
tim delegacë mòglë wząc ùdzél w  mszë swiãti 
w òliwsczi katédrze. Pò òdebranim kôrtów do we-
lowaniô sedlë w  ùniwersytecczi aùlë i  wësłëchelë 
m.jin. sprawòzdënkù, jaczi prezentowôł òdchôda-
jący przédnik KPZ Édmùnd Wittbrodt. Tak òn, jak 
i Przédnô Radzëzna kadencji 2016–2019 dostelë ab-
solutorium òd delegatów.

Bëłë kwiatë i  pòdzãkòwania dlô kùńczącégò  
3 lata robòtë prezesa, a pózni zaczął sã wierã nôbarżi 
„gòrący” pónkt Zjazdu – wëbór nowégò przédnika. 
Òstało zgłoszonëch dwùch kandidatów: Jón Wëro-
wińsczi i Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Ò jich wôrtno-
tach kôrbilë przedstôwcowie rozmajitëch karnów, 
klubów i  partów KPZ. Kùreszce òni sami mielë 
leżnosc przedstawic swòje programë. Prëczkòwsczi 
zrobił to pò kaszëbskù i pòdczorchiwôł, że to pra-
wie kaszëbizna je w centrum dzejaniô Zrzeszeniô 
i ji rozwij je wôżny téż dlô zaòstałëch mieszkańców 
Pòmòrzô. Wërowińsczi barżi przekònywôł do deji 
pòmòrskòscë, chòc zagwësnił, że i dlô niegò wôżné je 
piastowanié kaszëbsczégò jãzëka. Welacjô pòkôzała, 
że barżi delegatóm widzôł sã drëdżi z kandidatów, 
chtëren dostôł 169 z 296 głosów. Nowi prezes zarô 
pò wëbòrze gôdôł m.jin., że jesz rôz w żëcym trafiła 
mù sã bëlnô przigòda, mòżlëwòta prowadzeniô jed-
ny z nôwôżniészich bùtenrządowëch òrganizacjów 
w Pòlsce. Przëbôcził téż znaczënk KPZ dlô òdrodë 
samòstójny Pòlsczi pò latach kòmùnizmù i òbiecôł, 
że bãdze miôł starã ò kaszëbiznã, òsoblëwie westrzód 
młodégò pòkòleniô. Ò tim, jaczi je program dzejaniô 
Jana Wërowińsczégò, mòże przeczëtac w tim numrze 
„Pòmeranii” we wëdowiédzë z nim przërëchtowóny 
i spisóny przez Sławòmira Lewandowsczégò. 

Òbczas programòwi diskùsji nôwicy bëło bédën-
ków tikającëch sã edukacji kaszëbsczégò jãzëka. Kôr-
bił ò ni m.jin. Jón Klawiter, chtëren dôł bôczenié na 

to, że zachtny dzél dëtków namienionëch na ùczbã 
je wëdôwóny na jiné céle. Tã témã pòrësziwała téż 
Jadwiga Héwelt, a Kadzmiérz Kleina bédowôł no-
wémù przédnictwù KPZ, żebë cësnął na samòrząd 
pòmòrsczégò wòjewództwa, jaczi miôłbë ùchwalëc 
strategiã òchronë i  rozwiju kaszëbsczégò jãzëka. 
Òkróm tegò pòwtôrzało sã czãsto nôzwëskò Lecha 
Bądkòwsczégò, chtërnégò rok bãdze swiãtowóny 
we Gduńskù. Ò bédënkach jegò òbchòdów gôdała 
m.jin. Sławina Kòsmùlskô.

Wôżnym pónktã òbradów bëło przëjimniãcé pro-
gramòwégò ùchwôlënkù XXI Zjazdu Delegatów, 
jaczégò projekt przeczëtôł zebrónym Michôł Kar-
gùl. Nalazłë sã w nim bédënczi zmòcnieniô dzeja-
niów zrzeszonëch z edukacją kaszëbsczégò jãzëka 
w  szkòłach, zagwësnieniô pasownégò financowa-
niô ti ùczbë i ùtcëwégò wëdôwaniô subwencji na 
ten cél. Pòjawił sã téż pòstulat wikszi pòmòcë dlô 
kaszëbsczich gazétników, artistów, pisarzów, pòetów 
i institucjów kùlturë. Béł w nim téż apel ò zwiksze-
nié dzejaniów sparłãczonëch z òchroną rodë. Całi, 
ju ùchwôlony dokùment, mòże przeczëtac na star-
nie: http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/
id/1813. Je tam téż lësta wszëtczich nôleżników 
Przédny Radzëznë a téż Przédny Rewizjowi Kòmisji 
i Drësznégò Sądu.

DARK MAJKÒWSCZI

W NOWĄ KADENCJÃ Z NOWIM PRZÉDNIKÃ  
I PROGRAMÒWIM ÙCHWÔLËNKÃ

XXI Zjôzd Delegatów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô wëbrôł wëszëznë i przëjimnął programòwi ùchwôlënk, 
jaczi pòkazywô plan dzejaniô dlô Òglowégò Zarządu i Przédny Radzëznë na nôblëższé lata.
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4  /    / STYCZEŃ 2020

  Gratuluję wyboru na prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Uzyskany wynik jednoznacznie wska-
zał zwycięzcę, jednak Pana kontrkandydat Eugeniusz 
Pryczkowski, podobnie jak w  2016 roku, również 
teraz otrzymał sporo głosów. Czy to oznacza, że wi-
doczny w Zrzeszeniu podział utrwalił się na kolejne 
lata?

Zrzeszenie nie jest partią polityczną i nie powinno marno-
wać energii na wewnętrzne spory. Jesteśmy jednak liczną 
organizacją i trudno oczekiwać, aby wszyscy mówili jed-
nym głosem. Na pewno potrzebujemy dialogu i o to będę 
zabiegał. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się 
pytania o naszą tożsamość. Odpowiedzi są różne. Część 
widzi nas tu, gdzie jesteśmy, ale spotykamy się również 
z odmiennymi poglądami osób, które czują się wyłącznie 
Kaszubami. Należy to uszanować i jeśli ktoś w ten sposób 
myśli, to ma do tego pełne prawo. III Kongres Kaszubski 
będzie okazją, aby porozmawiać i mam nadzieję, zbliżyć 
się w swoich poglądach. Chciałbym również jeszcze bar-
dziej zainteresować młodych ludzi Zrzeszeniem, ale żeby 
tak się stało, trzeba pozwolić im wyrazić swoje poglądy 
w sposób, który dowartościowałby ich entuzjazm. Nie 
chodzi o to, aby ich zaanektować, ale o to, aby poczuli, że 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie to nasza wspólna spra-
wa, a każda odrębność, czasami tak mocno akcentowana 
przez niektórych, jest potrzebna nam wszystkim.

  Jakiej wizji prezesowania możemy się spodziewać 
w tej kadencji?

Kaszubi, Pomorzanie nie lubią rewolucji. Podobnie jest 
w  Zrzeszeniu, wolimy pewną ciągłość. Zmiany z  kolei 
muszą mieć konkretną podstawę, muszą z czegoś wyni-
kać. Gdy patrzę na dzisiejsze Zrzeszenie i na to sprzed 25 
lat, to dzisiaj jesteśmy w całkiem innym miejscu. Mamy 
zorganizowaną strukturę, co pozwala nam podejmować 
wiele inicjatyw, choćby publikacje w języku kaszubskim, 
które w dużej mierze są obecnie dotowane przez państwo. 
Takich możliwości 25 lat temu nie było. Sprawy języka ka-
szubskiego oraz edukacji to kolejna zdobycz, jaką w ostat-
nich latach wielkim wysiłkiem i wspólnymi siłami udało 
nam się uzyskać. To dzięki Zrzeszeniu i uchwalonej 15 lat  
temu Ustawie z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach na-
rodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym język 
kaszubski jest obecny w szkołach i z tego tytułu mamy 
prawo monitorować, w jaki sposób odbywa się jego na-
uka. W uchwale programowej XXI Zjazdu Delegatów ZKP 
zawarte zostały punkty dotyczące tej kwestii. Jako Zrze-
szenie musimy zadbać, aby język kaszubski był nauczany 
wedle najwyższych standardów, a  środki przeznaczone 
na ten cel z budżetu państwa były przeznaczane na naukę 
języka kaszubskiego. To ważne, bo kaszubski w szkole to 
wydarzenie dziejowe. W historii Kaszub nie było wcze-
śniej takiej sytuacji. Musimy zatem zrobić wszystko, aby 
wykorzystać to prawo jak najefektywniej. To jest priorytet 
na kolejne lata. Chciałbym również, aby Zrzeszenie było 
nadal partnerem do rozmów i współdziałania z innymi 
podmiotami, np. z samorządami.

  Podczas przemowy na listopadowym Zjeździe Dele-
gatów wspomniał Pan o Lechu Bądkowskim. Choć 
nie był On Kaszubą, to odgrywał zasadniczą rolę 
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, a dla samych 
Kaszubów jest postacią szczególną.   

Dla mnie Lech Bądkowski również jest szczególną posta-
cią. To On sprawił, że znalazłem się w Zrzeszeniu. W 1980 
roku, niedługo po podpisaniu Porozumień Sierpniowych 
w Stoczni Gdańskiej, zaprosiłem Lecha Bądkowskiego do 
Torunia na spotkanie. Wiedząc o tym, że urodził się w To-
runiu, że ma z tym miastem uczuciowe związki, liczyłem, 
że chętnie zgodzi się na przyjazd. Tak też się stało. Był 
w Toruniu dwa dni. Pierwszego dnia gościł na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika, w drugim dniu był na spotkaniu 
w Klubie Inteligencji Katolickiej, którego byłem wówczas 
wiceprezesem. Klub był centrum niesamowitego ożywienia,  

KASZUBI NIE POWINNI ZAMYKAĆ SIĘ W SOBIE.  
SWOJĄ SIŁĄ I WYJĄTKOWOŚCIĄ POWINNI  
PROMIENIOWAĆ NA CAŁE POMORZE
Rozmowa z Janem Wyrowińskim, prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Jan Wyrowiński, nowy prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
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działo się w nim bardzo wiele ciekawych rzeczy, podej-
mowaliśmy dużo ważnych dla tamtejszej społeczności 
inicjatyw. W tamtym czasie Klub Inteligencji Katolickiej 
obok siedziby Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” był 
drugim najważniejszym miejscem w Toruniu. Spotkanie 
z Lechem Bądkowskim cieszyło się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Co ciekawe, przybyło wówczas wiele osób, 
które znały Bądkowskiego jeszcze z czasów przedwojen-
nych, gdy mieszkał w Toruniu.  

Prowadziłem tamto spotkanie. Było to niezwykłe prze-
życie. Bądkowski mówił wiele o „Solidarności”, ale rów-
nież o samorządności i swojej idei krajowości. W trakcie 
rozmowy po spotkaniu zapytał się, dlaczego w Toruniu 
nie ma oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego? 
Rozmowa z Bądkowskim zdecydowała, że zapisałem się 
wówczas do Zrzeszenia, towarzyszyła mi przy tym myśl, 
aby w Toruniu otworzyć oddział ZKP. Udało mi się to po 
kilku miesiącach. Gdy oddział się zorganizował, cechował 
się dużą aktywnością, również w stanie wojennym i aż do 
1989 roku. 

Gdyby nie Lech Bądkowski, być może nie byłbym 
w Zrzeszeniu, a na pewno nie w tamtym momencie. To 
Bądkowski sprawił, że otworzyłem się, uświadomiłem 
sobie, że jestem Kaszubą, że moje korzenie to Kaszub-
szczyzna, co nie było tak oczywiste dla mnie do 32 roku 
życia.   

  Czy trudno było prowadzić aktywność zrzeszeniową 
w Toruniu?

W moim życiu, oprócz Brus, bardzo ważne są jeszcze 
trzy inne miasta: Chojnice, gdzie ukończyłem liceum, 
Gdańsk, w którym studiowałem na Politechnice Gdań-
skiej, i Toruń, w którym mieszkam do dzisiaj. To taki mój 
pomorski trójkąt. Pole zrzeszeniowe zacząłem uprawiać 
w Toruniu, czyli w dawnej stolicy województwa pomor-
skiego, w mieście ważnym dla Pomorza, ważnym również 
dla wspomnianego Lecha Bądkowskiego czy dla pani ge-
nerał Elżbiety Zawackiej – kurierki Komendy Głównej 
Armii Krajowej, którą również miałem okazję znać blisko 
i której pomagałem w dokumentowaniu i upamiętnianiu 
historii konspiracji na terenie Pomorza. Choć Toruń od-
dalony jest od Kaszub, to nikt nie ma wątpliwości, że jest 
to miasto pomorskie. Warto pamiętać o tym, że w To-
runiu Kaszubi również odgrywali bardzo ważną rolę. 
Jan Karnowski u zarania II Rzeczypospolitej pełnił tutaj 
ważną funkcję publiczną, odpowiedzialny był za sprawy 
bezpieczeństwa. Hieronim Derdowski pracował w „Ga-
zecie Toruńskiej”, działacz kaszubski Edmund Jonas był 
współtwórcą Zrzeszenia Miłośników Kaszubszczyzny 
„Stanica”, a Jan Rompski był związany m.in. z Muzeum 
Etnograficznym w Toruniu. Można powiedzieć, że To-
ruń był swego czasu tak samo ważny dla Kaszubów, jak 
dzisiaj Gdańsk. Nie bez powodu też to właśnie w Toruniu 
w październiku 2018 roku odsłonięto pomnik poświęco-
ny Ofiarom Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. 

Od początku patrzyłem na Kaszuby i kaszubskość rów-
nież z perspektywy pomorskiej, co pozostało mi do dzisiaj. 
Tak też patrzę na Zrzeszenie – z perspektywy pomorskiej, 

o czym mówiłem choćby podczas Zjazdu Delegatów. To 
nie przeszkadza mi być i czuć się Kaszubą. Powiedziałbym 
nawet, że z wiekiem coraz częściej odnajduję w sobie Ka-
szubę, wspominając czasy dzieciństwa i przypominając 
sobie słowa, których używało się wówczas na co dzień 
– bez świadomości ich wyjątkowości czy też pochodze-
nia. Jednocześnie czuję w sobie pomorskość, staram się 
patrzeć na wiele spraw zrzeszeniowych przez pryzmat nie 
tylko Kaszub. Chciałbym, aby Zrzeszenie było aktywnym 
przedstawicielem nie tylko Kaszubów, ale też Kociewia-
ków, Borowiaków czy Krajniaków. Kaszubi nie powinni 
zamykać się w sobie. Swoją siłą i wyjątkowością powinni 
promieniować na całe Pomorze.

  Rok 2020 przynosi kilka ważnych rocznic, istotnych 
również dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Przed nami setna rocznica zaślubin Polski z morzem. 
Przygotowując się do tego wydarzenia, musimy pamię-
tać, że wówczas nie tylko Kaszuby powróciły w granice 
Rzeczypospolitej. Również ziemia chełmińska, ziemia 
michałowska, ziemia lubawska, Bory Tucholskie, Kraj-
na i Kociewie powróciły do Macierzy. Kulminacją był 
10 lutego i  zaślubiny Polski z morzem. Takie uroczy-
stości w sposób naturalny wzmacniają więzi i jednoczą 
mieszkańców. Pokazują też, że kulturowo Pomorze jest 
obszarem niezwykle jednolitym. Przy okazji tej rocznicy 
musimy również pamiętać o tym, że gdyby nie kunszt 
dyplomatyczny Romana Dmowskiego najpewniej 
w Wersalu nie zapadłaby decyzja o powrocie Pomorza 
Gdańskiego do Rzeczypospolitej. Zapewne konsekwen-
cją niekorzystnych decyzji byłoby powstanie, do którego 
przygotowywali się Kaszubi, czego dowodem jest dzia-
łalność Franciszka Kręckiego. 

W maju z kolei czeka nas kolejna rocznica. 27 maja 
2020 roku przypada 30. rocznica wyborów do rad gmin – 
pierwszych po ponad półwieczu wolnych wyborów w Pol-
sce. Samorządność wyzwoliła energię Pomorzan, tak jak 
przewidywał i namawiał do tego Lech Bądkowski. Wydaje 
mi się, że Pomorze skorzystało z tej możliwość znacznie 
bardziej efektywnie niż reszta Polski. Udział Kaszubów, 
Kociewiaków i całego Pomorza jest tutaj znaczący – warto 
o tym przypominać.   

W sierpniu z kolei będziemy obchodzić 40-lecie straj-
ków gdańskich i podpisania Porozumień Sierpniowych. 
Do dzisiaj nie wiemy, ilu Kaszubów było w Stoczni Gdań-
skiej. Może przy okazji tej okrągłej rocznicy warto spraw-
dzić wkład Kaszubów w ten niezwykle ważny rozdział 
polskiej historii?  

  Aktywnie rozpoczął Pan swoją kadencję. Jeździ Pan 
po całym Pomorzu. Jakich efektów Pan oczekuje 
z końcem kadencji?

Chciałbym, abyśmy nic nie stracili z tego, co już mamy. 
Musimy zachować możliwość działania, aby za 3 lata 
Zrzeszenie było silne, dobrze zorganizowane, jak jest te-
raz, aby te podziały, które dzisiaj są widoczne, były nieco 
mniejsze, a przez to w Zrzeszeniu było spokojniej.  

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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ROK 2020 – ROKIEM  
LECHA BĄDKOWSKIEGO W GDAŃSKU
24 stycznia br. mija 100 lat od narodzin Lecha Bąd-

kowskiego, wizjonera, którego pomysły na zago-
spodarowanie wolności niezwykle trudno było wcielić 
w życie w czasach, w których przyszło mu żyć. Kim dla 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dla Kaszubów i Po-
morzan był Lech Bądkowski, nie trzeba przypominać 
czytelnikom „Pomeranii”. Warto jednak upominać się 
o idee, które głosił, bo te choć nie straciły na aktualności, 
jednak bez powodu, wbrew logice i zdrowemu rozsądko-
wi, są coraz częściej podważane. Samorząd, władza sa-
morządowa to bez wątpienia jedna z największych zdo-
byczy III Rzeczypospolitej. Kto pamięta, jak wyglądały 
nasze miasta i nasze wsie przed 1989 rokiem lub na po-
czątku lat 90. i porówna ten obraz z aktualnym stanem, 
ten bez wątpienia dostrzeże ogromną zmianę. Rozkwit 
nie nastąpił sam z siebie. To efekt pracy tysięcy samorzą-
dowców, działaczy społecznych, ludzi oddanych swej 
małej ojczyźnie. W wielu przypadkach pracą u podstaw 
wprowadzili oni nas w XXI wiek. Ale nie tylko o wygląd 
zewnętrzny tu chodzi, ale także o sposób myślenia i dzia-
łania, który doprowadził do takiego, a nie innego stanu. 
Na Pomorzu widać to szczególnie, być może dlatego, że 
u wielu tutejszych samorządowców ideę samorządności 
zaszczepił właśnie Lech Bądkowski. Był on niekwestio-
nowanym autorytetem dla działaczy demokratycznej 
i niepodległościowej opozycji, dla obywateli, z których 
wielu, gdy było to już możliwe, rozpoczęło budowę Polski 
samorządnej.  

Według Lecha Bądkowskiego każdy mógł wziąć na 
siebie odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę, za re-
gion, w którym się wychował, kształcił i mieszkał. Roz-
wój regionu, a co za tym idzie rozwój całego kraju, to 
według Bądkowskiego zasługa ludzi aktywnych, obywa-
teli, którzy nie pogrążają się w bierności, lecz działają na 
rzecz lokalnego samorządu. Swoje słowa Bądkowski kie-
rował szczególnie do ludzi młodych, zapraszał ich do 
współpracy, chciał w ten sposób wychować pokolenie 
następców. Samorządność, o którą tak zabiegał, to wła-
śnie silne regiony, które same się rządzą. Uważał też, że 
Polska powinna się składać z silnych biegunów, być kra-
jem, w którym oprócz Warszawy istnieje jeszcze kilka 
silnych ośrodków. 

Dzisiaj z dumą patrzyłby na to, co osiągnęliśmy wspól-
nymi siłami. Po 30 latach wolności wiele idei głoszonych 
przez Bądkowskiego stało się faktem. Konieczne jest jed-

nak pielęgnowanie zdobyczy ostatnich trzech dekad 
i niedopuszczenie do tego, aby ktokolwiek kwestionował 
ideę samorządnej Rzeczypospolitej.   

Bardzo ważny gest wykonali w tej sprawie radni Mia-
sta Gdańska, z którym Lech Bądkowski związany był 
przez niemal 40 lat swojego życia. Podczas październiko-
wej sesji Rady Miasta Gdańska jednogłośnie ustanowili 
rok 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego. To ważny gest 
wobec postaci cieszącej się ogromnym autorytetem nie 
tylko wśród członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, ale również u wielu osób spoza tego grona, które tak 
samo ceniły sobie rady i życiowe doświadczenie żołnie-
rza, pisarza, publicysty, a także działacza społecznego, 
jakim był Lech Bądkowski. 

Na sesji 28 listopada 2019 roku gdańscy radni przegło-
sowali z  kolei uchwałę o  wzniesieniu pomnika Lecha 
Bądkowskiego, który ma stanąć na Głównym Mieście, na 
skwerze u zbiegu ulic Świętojańskiej i Minogi, w sąsiedz-
twie kościoła św. Jana. Budowa pomnika to wspólna ini-
cjatywa trzech organizacji: Gdańskiego Komitetu Oby-
watelskiego, stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku oraz 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które złożyło for-
malny wniosek zgodny z procedurą i podjęło się groma-
dzenia środków na sfinansowanie pomnika.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że to nie pierwsze 
inicjatywy władz Gdańska honorujące postać Lecha Bąd-
kowskiego. W 2000 roku decyzją Rady Miasta Gdańska 
został wyróżniony pośmiertnie tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta Gdańska. A od 2001 roku miasto przy-
znaje nagrodę dla gdańskich organizacji pozarządowych, 
której patronem jest Lech Bądkowski. W ten sposób co 
roku wyróżniane i promowane są społeczne działania 
organizacji pozarządowych. 

Pamięć o Lechu Bądkowskim wciąż jest żywa, w czym 
także zasługa Jego przyjaciół, współpracowników, ludzi, 
na których miał wpływ, w wielu przypadkach wskazując 
im życiową drogę. Dzięki inicjatywom, o których wspo-
mniałem powyżej, również młodsze pokolenia mają 
szansę poznać tego wybitnego Polaka, Pomorzanina, 
współtwórcę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
a przede wszystkim wielkiego orędownika Polski samo-
rządnej, czyli takiej, która sama decyduje o  własnych 
sprawach. 

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI     
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  W styczniu 2020 roku ukaże się Twoja książka 
o ojcu. Zacznijmy od przywołania jej ciekawego 
tytułu.

Sławina Kosmulska: Zatytułowałam ją (Nie)znane 
życie figuranta Lecha Bądkowskiego.

  To pierwsze Twoje tak szerokie opracowanie 
o ojcu. O czym jest ta książka?

W tytule pojawia się określenie „figurant” używane 
w PRL przez ówczesne służby rozpracowujące dzia-
łalność ojca. Moja książka z jednej strony nawiązuje 
właśnie do tych tematów, z którymi się zetknęłam, 
badając dokumenty ojca w Instytucie Pamięci Na-
rodowej. Myślę, że warto ukazać te materiały, wyła-
nia się z nich bowiem spora część jego działalności 

w Gdańsku oraz w innych częściach Kaszub. Waż-
ne w tym wypadku było ukazanie, z czym się ojciec 
zmagał i jak ciężka była to droga. Ten obraz to hi-
storia jego inwigilacji i nakładanych na niego szykan 
inspirowanych przez ówczesne władze. Z drugiej 
strony to osobiste spojrzenie na mojego tatę, nasze 
relacje oraz wspólne przeżycia, początkowo widzia-
ne oczami dziecka, a później młodej osoby.

  Czy zapoznając się z dokumentami IPN, natra-
fiłaś na coś, co Cię szczególnie zaskoczyło?

Badanie tej dokumentacji rozpoczęło się w  2003 
roku, kiedy był przygotowywany film dokumental-
ny o ojcu pt. Kryptonim „Inspirator”. W kolejnych 
latach powracałam do tej kwestii, bo wciąż docho-

KSIĄŻKA O OJCU
W styczniu obchodzimy setną rocznicę urodzin Lecha 
Bądkowskiego – pisarza, żołnierza i obywatela, jak gło-
si jego epitafium na gdańskim cmentarzu Srebrzysko. 
W  końcu 2019 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła 
uchwałę o  ustanowieniu roku 2020 – Rokiem Lecha 
Bądkowskiego, podkreślając zasługi tego honorowego 
obywatela stołecznego pomorskiego miasta. 

W różnych częściach Pomorza zaplanowano już róż-
nego typu przedsięwzięcia związane z tym ciekawym 
i zasłużonym człowiekiem. W ostatnich latach ukazało 
się kilka książek poświęconych Lechowi Bądkowskie-
mu, a niektóre z jego publikacji doczekały się wznowień. 
Zaprezentowano kilka wystaw, mogliśmy też uczestni-
czyć w wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących 
tej postaci. Większość tych wydarzeń działa się w roku 
2009, który Rada Naczelna ZKP ustanowiła Rokiem 
Lecha Bądkowskiego. Poza tym okresem przedsięwzięć 
upamiętniających tego wielkiego człowieka, jego wy-
kraczające daleko w przyszłość myślenie i idee kaszub-
sko-pomorskie, było już o wiele mniej, organizowała je 
zazwyczaj rodzina oraz niewielka grupa osób. 

Jak będzie w 2020 roku? Rozpoczynamy od promocji 
książki o Lechu Bądkowskim napisanej przez jego córkę 
Sławinę Kosmulską. To pierwsze tego typu opracowanie. 
O publikacji rozmawiam z jej Autorką.
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dziły nowe dokumenty. Nie zaskoczyło mnie wie-
le, zadziwiła jedynie skala podsłuchów, które poza 
pracownią ojca na Targu Rybnym były założone 
także w naszym mieszkaniu przy ul. Długiej. Ojciec 
zdawał sobie z tego sprawę. Ważniejsze rozmowy 
zawsze prowadził poza domem, podczas spacerów 
nad Motławą. Większość materiałów, które nagrali 
esbecy, to moje rozmowy telefoniczne z koleżanka-
mi i chłopcami. Byłam wówczas nastolatką – czego 
oni się musieli nasłuchać, te wszystkie podboje mi-
łosne i młodzieńcze flirty! Mieli za swoje.

  Wspominając o dokumentach IPN, warto do-
dać, że spora część dotyczących Lecha Bądkow-
skiego została zniszczona.

Zgadza się. Te, które pozostały, utwierdziły mnie 
tylko w mojej dotychczasowej wiedzy, a czasem po-
twierdziły domysły, w wielu kwestiach. To ważne, bo 
człowiek ma zawsze pewien dystans do części swo-
ich wspomnień, odczuwa co do nich niepewność, 
różne sprawy możemy przecież widzieć odmiennie 
niż inni.

  Jak zapamiętałaś ojca ze swoich młodzieńczych 
lat?

Powiedziałabym, że w sposób charakterystyczny dla 
relacji córka – ojciec, kiedy córka jest nastolatką. 
Nieraz z pretensjami do mnie, a czasem z krytyką. 
Wówczas tego nie rozumiałam, miałam poczucie 
niesprawiedliwości. Zazwyczaj w takich przypad-
kach wkraczała moja mama i mówiła: Nie przykładaj 
do swego taty takiej samej miary, jak do innych, bo to 
jest człowiek wyjątkowy i wybitny. Mama zdawała so-
bie z tego sprawę i chyba czuła ciężar, który niósł oj-
ciec w swym życiu. Potwierdzenie tej tezy znalazłam 
wielokrotnie w dokumentach IPN dotyczących taty.

  Czy pomysł na tę książkę powstał w związku 
z rocznicą narodzin Lecha Bądkowskiego?

Nie, to o wiele dłuższa historia. Materiały groma-
dziłam przez lata i długi czas dojrzewałam do wy-

dania tej publikacji. Części materiałów, zapisków 
mojego taty nigdy nie upublicznię, bo taka była 
jego wola. Książka faktycznie ukazuje się podczas 
tego jubileuszowego roku. Starałam się w niej za-
wrzeć jak najmniej siebie. Naszych relacji jest wię-
cej w momencie, kiedy weszłam w pracę zrzesze-
niową, jako prezeska „Pomoranii”. Nikt poza moim 
tatą nie mógłby namówić mnie na tę funkcję, która 
zajmowała sporo czasu. Byłam wówczas studentką 
Politechniki Gdańskiej, a jak wiadomo, studia tech-
niczne nie należą do najprostszych. Ogrom pracy 
to jedno, ale do tego dochodziła ciągła krytyka ze 
strony różnych osób. Dziwię się temu do dziś. Oj-
ciec w takich wypadkach bardzo podnosił mnie na 
duchu, doradzał i kazał robić swoje. Zawsze mnie 
wspierał, na tyle mocno, że zgodziłam się na drugą 
kadencję prezesowania. Wówczas „Pomorania” to 
było moje życie. Oprócz nauki na PG mało dla mnie 
istniało poza tym klubem. To także piękny czas zbli-
żenia się z ojcem i większego rozumienia jego drogi.

  Kto jest wydawcą Twojego opracowania?
Wydawców jest dwóch: Wojewódzka i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Gdańsku im. Josepha Conra-
da Korzeniowskiego oraz Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

  Kiedy i gdzie będzie promowana Twoja książka 
o ojcu?

Pierwsza promocja odbędzie się 24 stycznia w sie-
dzibie MPiMKP w Wejherowie, druga 29 stycznia 
w  Kaszubskim Forum Kultury w  Gdyni. W  obu 
miejscach będzie też można obejrzeć wystawy 
poświęcone Lechowi Bądkowskiemu. Później,  
31 stycznia w Centrum Świętego Jana w Nadbałtyc-
kim Centrum Kultury odbędzie się koncert inaugu-
rujący gdańskie obchody. 

ZE SŁAWINĄ KOSMULSKĄ ROZMAWIAŁ ANDRZEJ BUSLER
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BĄDKOWSKI W MOJEJ PAMIĘCI

Jako uczestnik Ludowych Talentów, konkursu dla 
młodych twórców pomorskich, poznałem redaktor 

Izabellę Trojanowską. To jej jesienią 1978 roku dałem 
do czytania próbkę moich opowiadań, a ona przeka-
zała je Lechowi Bądkowskiemu. Trojanowska w oce-
nie była bezlitośnie szczera, napisała krótko: Nie masz 
nic do powiedzenia. Pięć dni później, 18 października, 
przyszedł list od Lecha Bądkowskiego z opinią: Moim 
zdaniem może Pan nadal pracować nad dalszymi pró-
bami bez zbytniego ryzyka straty czasu. Zobaczymy, co 
z tego wyniknie, ale myślę, że – zakładając solidną pra-
cę nad sobą, dobre lektury, wartościowe kontakty oso-
biste – szanse są. Musi Pan pamiętać i mocno wbić 
sobie w głowę, że proza to przede wszystkim praca, pra-
ca i praca, plus wiedza i doświadczenie. (O uzdolnie-
niach w ogóle się nie mówi, bo muszą one być w zało-
żeniu). 

W dalszej części listu napisał: To, co Pan próbował 
zrobić – o ile rozumiem – jest szczególnie trudne w lite-
raturze, może najtrudniejsze: wydobycie treści we-
wnętrznych ludzi bez anegdoty, bez akcji, zagęszczenie 
atmosfery, udzielenie jej wrażenia czytelnikowi. Taka 
rzecz wymaga mistrzostwa. Odpowiedziałem mu li-
stownie, że właśnie takimi treściami w mojej prozie 
chcę się zajmować. Odpisał: W poprzednim liście napi-
sałem przede wszystkim, aby pracował Pan nad prozą 
nadal. Znaczy to, że w  moim przekonaniu, ma Pan 
szansę. Czy się powiedzie, nie wiem. Wiem, że chce Pan 
się zajmować „treściami wewnętrznymi” człowieka. Do-
brze, ale to bardzo trudne i grozi popadnięciem w patos 
i banał. Dlatego radziłem Panu zwrócić się ku anegdocie 
i fabule, bo to jest Pana słabą stroną. „Treści wewnętrz-
ne” i tak będą się pchały Panu pod pióro. To pióro musi 
nabrać sprawności. Stąd moja rada.
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Niedługo potem spotkałem się z Bądkowskim na 
zjeździe twórców kaszubsko-pomorskich we Wdzy-
dzach. Zaprosił mnie do siebie na rozmowę, jak tylko 
wyjdę z wojska; służyłem wtedy w niebieskich bere-
tach, wojskach rakietowych, których koszary mieściły 
się w Gdańsku-Wrzeszczu. Poszedłem do jego pracow-
ni w  kamieniczce na Targu Rybnym w  Gdańsku 
w grudniu 1978 roku. Mieszkał skromnie. Zwróciłem 
uwagę na ogromne biurko i leżące na nim kartki zapi-
sane pięknym kaligraficznym pismem. Lech był nie-
wysoki, miał przenikliwe, surowe spojrzenie, widać 
było, że rozmówcę traktuje bardzo poważnie i z wielką 
uwagą. Jego wzrok początkowo mnie peszył, ale już po 
chwili rozmawialiśmy swobodnie; pamiętam charak-
terystyczne dla niego grasejowanie. Wtedy zapropo-
nował, bym się zajął akwizycją wydawnictw Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego i zaczął współpracować 
z „Pomeranią”, która od nowego roku miała się stać 
miesięcznikiem; obiecał, że poleci mnie redaktorowi 
Wojciechowi Kiedrowskiemu. Nie znam kulis tej reko-
mendacji, ale 1 stycznia następnego roku otrzymałem 
pół etatu w redakcji. W papierach było to stanowisko 
starszego referenta do spraw wydawniczych, a w rze-
czywistości chodziło o zbieranie zamówień na książki 
i prenumeratę miesięcznika, pomoc przy jego wysyłce, 
kontakty z gminami i oddziałami ZKP, a przy okazji 
pisanie krótkich informacji do „Pomeranii”. Z czasem 
te podstawowe obowiązki zaczęły mnie nużyć, a coraz 
bardziej pochłaniało pisanie.

W czasie pracy w „Pomeranii” Lecha Bądkowskie-
go spotykałem niemal codziennie. Po południu przy-
chodził do siedziby gdańskiego oddziału ZKP przy ul. 
Szewskiej i jako prezes zajmował się sprawami orga-
nizacyjnymi. Lubił rozmawiać i żartować z pracowni-
kami, wśród których była moja żona Halina. Intere-
sował się sprawami osobistymi personelu. Gdy 
urodziła nam się w lutym 1980 roku córka Sławina, 
przyznał nam, jako bezzwrotną zapomogę, dwa tysią-
ce złotych. W podziękowaniu Halina wyhaftowała dla 
niego serwetkę kaszubską. Bardzo go to wzruszyło. 

Któregoś dnia w połowie 1980 roku ze środowiska 
klubu studenckiego „Pomorania” otrzymałem poufną 
wiadomość, że Lech Bądkowski organizuje w swoim 
mieszkaniu tajne wykłady z historii i współczesnej 
sytuacji politycznej Polski. Przekazano mi precyzyjne 
informacje, kiedy i o której mam się zjawić pod ka-
mienicą w okolicach Targu Rybnego. Gdy tam przy-
szedłem, było już parę osób, a Feliks Borzyszkowski 
co kilka minut pojedynczo wpuszczał je do wejścia. 
Mieszkanie pisarza było małe, więc prawie wszyscy 
siedzieliśmy na podłodze. Bądkowski bardzo intere-

sująco mówił o sprawach, o których w zasadzie wtedy 
nie miałem pojęcia: o  demokracji parlamentarnej, 
praworządności, rodzącym się życiu opozycyjnym 
w  Gdańsku, a  to wszystko na tle sytuacji w  ZSRR 
i państwach obozu socjalistycznego. Na koniec wypo-
życzał uczestnikom spotkania podziemne wydawnic-
twa i wszystko notował w zeszycie. Te wykłady, które 
odbywały się co tydzień, były dla mnie jak powiew 
świeżego powietrza. Wtedy to zupełnie zmieniłem 
pogląd na rzeczywistość, byłem już przekonany, że 
ona naprawdę może się zmienić za mojego życia. 

Gdy wybuchły strajki sierpniowe, Lech Bądkowski 
jako pierwszy intelektualista zjawił się w  Stoczni 
Gdańskiej. Lech Wałęsa powierzył mu funkcję rzecz-
nika strajkujących. Widziałem go przez bramę, jak 
rozmawiał z  zachodnimi dziennikarzami, bardzo 
swobodnie posługiwał się raz angielskim, raz francu-
skim. Miałem okazję wejść do sali BHP, Lech by mi 
w tym pomógł, ale wtedy jeszcze nie czułem się wy-
starczająco dojrzałym dziennikarzem, by jako repor-
ter „Pomeranii” zająć się opisaniem tego, co się dzieje 
w stoczni. Zresztą sporo było tam dziennikarzy kra-
jowych, ale jakoś nikt z nich tego tematu nie był w sta-
nie unieść. Jedynie mistrz reportażu Ryszard Kapu-
ściński napisał rewelacyjne „Notatki z Wybrzeża”. 

Po strajkach Lech Bądkowski redagował rubrykę 
„Samorządność” w „Dzienniku Bałtyckim”. Jego teksty 
były pisane zupełnie innym, świeżym, językiem niż 
artykuły z charakterystyczną nowomową PRL-u, które 
pisali etatowi dziennikarze tej gazety. Zabiegał jedno-
cześnie o powołanie odrębnego pisma o nazwie „Sa-
morządność”. Jak mi się zwierzył, nie było przeszkód 
ze strony władz komunistycznych Gdańska, a kłody 
pod nogi rzucali mu działacze „Solidarności” – chcie-
li mieć wpływ na treści zawarte w  tym tygodniku, 
wręcz zastosować cenzurę związkową. Pierwszy nu-
mer pisma ukazał się pod koniec listopada 1981 roku, 
wyszły jednak tylko trzy numery. Ostatni długo leżał 
w kioskach. Ze smutkiem oglądałem taki koniec, mogę 
powiedzieć, ukochanego dziecka Bądkowskiego. 

Po ogłoszeniu stanu wojennego dowiedziałem się, 
że Lech Bądkowski jest poważnie chory. Wojciech 
Kiedrowski powiedział nam, że Lecha brutalnie o tym 
powiadomił pewien lekarz. Pisarz nazwał go „rzeźni-
kiem”. Dzisiaj taka informacja medyczna, że ktoś ma 
raka, jest już standardem. Wtedy było inaczej. Opieką 
nad Bądkowskim, w mieszkaniu jego żony Zofii, zaję-
ło się grono jego przyjaciół, wśród nich Tadeusz Bol-
duan, Ewa Górska, Maria Kowalewska, Donald Tusk. 
Spotkali się z nim także Marzena i Tadeusz Woźnia-
kowie, by przeprowadzić z nim rozmowę o stanie wo-
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jennym dla „Pomeranii”. Wywiad nie mógł się oczy-
wiście ukazać, ale krążył w maszynopisie. Lech na 
pytanie dziennikarzy „co dalej”, odpowiedział: mimo 
wszystko jestem nastawiony optymistycznie. Mój opty-
mizm bierze się z  szerszego spojrzenia. Nie żyjemy 
w odosobnieniu i nie tylko u nas może się zdarzyć coś 
ważnego. Rok po śmierci Bądkowskiego w ówczesnym 
ZSRR do władzy doszedł Michaił Gorbaczow, który 
podjął inicjatywę tzw. pierestrojki i głasnosti, dopro-
wadzając tym ostatecznie do rozpadu sowieckiego 
imperium i demontażu systemu komunistycznego.

Na kartkę z życzeniami wielkanocnymi, którą wy-
słaliśmy do niego z żoną w 1982 roku, odpowiedział 
na pocztówce: Serdecznie dziękuję za kartkę z życze-
niami. Staram się z nich korzystać, żeby jak najprędzej 
wrócić do jakiego takiego zdrowia i względnej spraw-
ności. Przesyłam najlepsze pozdrowienia i  ściskam. 
Wtedy miał jeszcze nadzieję, że choroba nie okaże się 
nieodwracalna. Wojciech Kiedrowski, który go od-
wiedzał, zawsze gdy przychodził do redakcji, kręcił 
wymownie głową. Wiedzieliśmy, że to już naprawdę 
koniec. A jednak, gdy 24 lutego 1984 roku nadeszła 
wiadomość o jego śmierci, to spadła na nas jak grom 
z jasnego nieba.

Pogrzeb na gdańskim Srebrzysku zgromadził po-
nad pięć tysięcy osób, wśród nich byli Bronisław Ge-
remek, Zbigniew Herbert, Lech Wałęsa. Miałem za-
szczyt nieść trumnę w  gronie młodych Kaszubów. 
Sąsiadka, która wkrótce potem przyjechała z Niemiec, 
powiedziała, że relacje z pożegnania Lecha Bądkow-
skiego pojawiły się w głównych niemieckich stacjach. 
Niestety PRL-owskie media milczały. 

W dziesiątą rocznicę śmierci pisarza odbyła się dys-
kusja o jego dorobku i owocach jego działalności spo-
łecznej z udziałem Józefa Borzyszkowskiego, Donalda 
Tuska, Tadeusza Bolduana, Bogdana Borusewicza, 
Bolesława Faca, Tadeusza Skutnika i  Edmunda 
Puzdrowskiego. „Pomerania” opublikowała pełny za-
pis tej rozmowy. Napisałem artykuł wstępny zatytuło-
wany „Twarzą ku Bądkowskiemu”, zakończyłem go 
słowami: W tych dniach poczuliśmy klimat szczególnej 
solidarności, towarzyszący społeczności zrzeszonej za 
życia Lecha Bądkowskiego. Oby ten nastrój powracał 
także przy okazji innych działań i spotkań. 

STANISŁAW JANKE
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·  1 I  1970 – we Wdzydzach (Kiszewskich) 

w miejscu, w którym znajdowało się Kaszub-

skie Muzeum założone przez Teodorę i Izydora 

Gulgowskich, powołano Kaszubski Park Etno-

graficzny ich imienia. 

·  12 I 2000 – w Gdańsku zmarł Bolesław Fac, 

poeta i powieściopisarz, felietonista i publicy-

sta, laureat m.in. Medalu Stolema (1974). Uro-

dził się 9 stycznia 1929 r. w Międzychodzie. Po-

chowany na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

·  13 I 1650 – król Jan Kazimierz wydał przywi-

lej o lokacji Wejherowa.

·  17 I 1920 – pierwsze regularne oddziały woj-

ska polskiego pod dowództwem gen. Józefa 

Hallera wkroczyły na Pomorze.

·  20 I 1900 – w Zelewie urodziła się Otylia 

Szczukowska, działaczka kaszubska, rzeźbiar-

ka, laureatka Medalu Stolema (1970). Zmarła 

24 września 1974 w Wejherowie i pochowana 

została na Cmentarzu Śmiechowskim.

·  22 I 1890 – w Raciążu zmarł Józef Janta-Poł- 

czyński, ziemianin, działacz oświatowy, filan-

trop, fundator bibliotek. Urodził się w 1811 r. 

w Komorzy Wielkiej. Sporą część życia spędził 

w Tucholi, gdzie jego imieniem nazwano jedną 

z ulic.

·  30 I 1990 – w Brusach powołano pierwsze 

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie

FO
T. 

W
W

W
.B

AD
KO

W
SK

I.P
L



12  /    / STYCZEŃ 2020

POMORANIA TO NIE KLUB  
TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Mija sto lat od narodzin Lecha Bądkowskiego – jednego z najważniejszych działaczy Kaszub i Pomorza  
II połowy XX wieku – urodził się bowiem 24 stycznia 1920 r. w Toruniu. Od czasu jego śmierci w lutym upłynie 
zaś 36 lat. Jak dziś jego idee oraz pamięć o nim funkcjonują z perspektywy Klubu Studenckiego „Pomorania” 
– organizacji, którą założył?

Żołnierz zasłużony podczas II wojny światowej, wy-
szkolony na cichociemnego, po wojnie postanawia 

wrócić do Polski, bo jak podkreślał Tadeusz Bolduan, 
uważał, że Pomorze mogą tworzyć jedynie jego miesz-
kańcy, na miejscu1. Jeszcze będąc w Wielkiej Brytanii, 
przygotowuje idee, które później wcielać będzie w ży-
cie na Pomorzu. 

W 1956 r. współzakłada Zrzeszenie Kaszubskie (od 
1964 r. połączone ze Zrzeszeniem Kociewskim działa 
jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie). Mimo że sam 
nie był Kaszubą, jest jedną z osób, które idei i działa-
niu ruchu kaszubsko-pomorskiego przysłużyły się 
najmocniej. To człowiek, który zdawał sobie sprawę 
z tego, że należy poprowadzić i przygotować młodych 
ludzi do pracy w tym ruchu, a co za tym idzie, znaleźć 
również jej kontynuatorów. Tak powstaje „Pomora-
nia” – „podchorążówka Zrzeszenia”. Pierwsze zebra-
nie „Pomoranii” odbywa się 16 maja 1962 r. w Ra-
tuszu Staromiejskim w Gdańsku2 – tam, gdzie obecnie 
co roku wręczamy Medale Stolema. To wcale nie stric-
te klub studencki, bo przecież sam Bądkowski ma 
wtedy 42 lata, a członkowie „Pomoranii” to głównie 
przedstawiciele młodej, pracującej inteligencji kaszub-
sko-pomorskiej3. Po trzech latach jednak Klub zasila 
spora liczba studentów, co już przesądzi o jego cha-
rakterze4. 

Pomorania to ani klub tańca towarzyskiego, ani od-
skocznia do łatwej kariery, tylko wymagająca szkoła 
oficerska kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalno-
-społecznego.

Lech Bądkowski5 

Każdemu, kto doświadczył pomorańskiej pracy, 
trudno się nie zgodzić z tym, że „Pomorania” jest wy-
magającą szkołą. Nie przygotowuje jedynie do działa-
nia w ruchu kaszubsko-pomorskim, ale jak podkreśla 
wielu pomorańców z różnych pokoleń, uczy po prostu 
życia. Klub też, mimo ciepłej atmosfery i wspólnego 
spędzania czasu nie tylko na pracy, nie jest „klubem 
tańca towarzyskiego”. Swoją przyjazną atmosferą zde-
cydowanie przyciąga, ale nie zostaje w nim na długo 
ten, dla kogo tylko to ma znaczenie.

Co o „Pomoranii” mówił Lech Bądkowski? Powróć-
my do jego wypowiedzi cytowanej w folderze wyda-
nym z okazji 50-lecia Klubu: (...) spotkania młodych 
i dyskusje na różne tematy – osiągnięć i potknięć ruchu 
kaszubskiego – są celowe. Z dyskusją winna się wiązać 
działalność praktyczna. Temu służy Pomorania. Dzia-
łalność teoretyczna Pomoranii to znalezienie odpowie-
dzi m.in. na pytanie: czy istnieje potrzeba społecznego 
działania dziś na Kaszubszczyźnie, jakie to postępowa-
nie winno dziś być, na co kłaść nacisk, czy posiadamy 

1  Kryptonim „Inspirator”, reż. Henryka Dobosz, PROMEDIA, TVP 2, 2005.
2  Por. Halina Zieniewska, Rzut oka na 15 lat życia Pomoranii, 1977.
3  Ocena pracy Klubów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przygotowana na Plenum Zarządu Głównego w dniu 25.XI.1972 r., s. 2.
4  Tamże. 
5  Za: Broszura wydana z okazji 50-lecia Klubu Studenckiego „Pomorania”, zespół red. Wioleta Dejk, Katarzyna Główczewska, Marika 

Jelińska, Paweł Kowalewski, Monika Pek, Anna Pryczkowska, Karolina Serkowska, Tatiana Slowi, Paulina Szmidka, 2012, s. 9, http://
www.kaszubi.pl/images/dodatkowe/dokumenty/folder.pdf (dostęp: 10.12.2019 r.).
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ludzi do tego działania. Pomorania w okresie przejścio-
wego zastoju żywotniejszego działania ZK wypełniała 
ten niedobór (...)6. Wierzę, że w tej materii nic się nie 
zmieniło na gorsze, a Klub idzie z duchem czasu. Od 
lat spotykamy się co najmniej raz w tygodniu, opra-
cowujemy plan działania przynajmniej na rok akade-
micki i staramy się zdefiniować to, na co w tej aktyw-
ności należy położyć nacisk. Wzorem założyciela 
Klubu proponujemy również otwarcie na inne kultu-
ry w różnych aspektach naszej działalności.

Bądkowski jest dla nas inspiracją nie tylko w kwe-
stiach kaszubsko-pomorskich. Jego idee, które w du-

żej mierze mają odzwierciedlenie w funkcjonujących 
dziś samorządach terytorialnych, otwarty protest 
(wraz z Różą Ostrowską i Franciszkiem Fenikowskim) 
wobec wydarzeń marcowych ‘68, rzecznictwo „Soli-
darności” w 1980 r. czy zaledwie tu wspomniane dzia-
łania podczas II wojny światowej – stawiają przed 
nami niezwykłego człowieka, zdolnego do wszelkich 
potrzebnych działań. Jednocześnie jest on dla nas nie 
„pomnikiem” czy mityczną postacią, a człowiekiem 
z krwi i kości – takim, jakiego znamy chociażby z jego 
„literackich listów z pieprzem”7.

EWELINA STEFAŃSKA

6 Tamże, s. 2.
7  Zob. Jak Bądkowski ze Słomczyńskim... Literackie listy z pieprzem, red. i wstęp Miłosława Kosmulska, Oficyna Czec, Gdańsk 2009.

Na zôczątkù gòdnika 2019 r. ùkôzôł 
sã audiobook Bajki gdyńskie / Gdiń-
sczé bôjczi, przërëchtowóny na 
spòdlim dokazów Krësztofa Wój-
cycczégò. Wëdôł gò gdińsczi part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
Dwie platë – w pòlsczi i kaszëbsczi 
jãzëkòwi wersji – nagrałë: Tatiana 
Slowi i  Magdaléna Kropidłowskô. 
Òriginalné tekstë skaszëbił Dark 
Majkòwsczi, a  za graficzną stronã 
projektu òdpòwiôdała Małgòrzata 
Bądkòwskô.

Bôjczi, jaczé jidze pòsłëchac 
na platach, pòchòdzą z  ksążczi 
wspòmniónégò aùtora pt. Bajki 
i  baśnie gdyńskie, jakô òstała wë-
dónô w  2000 r. Kòòrdinatór wë-
daniô audiobooka Andrzéj Bùsler 
wëbrôł sztërë ùsôdzczi z ti pùblika-
cji – jich akcjô dzeje sã na Òksëwim, 
w Babich Dołach, na Òbłëżim i Pò-
gòrzim. Zapòwiôdô równak, że 
w  nôblëższim czasu bãdze chcôł 
przërëchtowac nagrania bôjków 
z jinëch dzélów Gdinie. Mëszlã, że 
wôrt to zrobic, bò w dokazach Wój-
cycczégò je widzec wiele kaszëbsczich 
wierzeniów, gdińsczi historii, geò-
grafii i rodë, a co nôwôżniészé, ùni-

wersalny mądroscë – pòdczorchiwô 
Andrzéj Bùsler.

Pierszô promòcjô audiobooka 
bëła w Kaszëbsczim Fòrum Kùltu-
rë w Gdini. Pòjawiło sã na ni wiele 
dzecy, jaczé miałë leżnosc wësłë-
chac na żëwò Tatianë Slowi i Mag-
dalénë Kropidłowsczi czëtającëch 
wëjimczi bôjków pò kaszëbskù 
i pò pòlskù. Ò swòji robòce wkół 
przërëchtowaniô i wëdaniô platów 
òpòwiôdelë Andrzéj Bùsler i Dark 
Majkòwsczi. Specjalnyma gòscama 
zéńdzeniô bëlë: syn Krësztofa Wój-
cycczégò – Kònrôd wespół z białką 

i córką, a téż ilustratorka Bajek i ba-
śni gdyńskich z 2000 r. dr Aleksan-
dra Prusynowskô.

Audiobook mô bëc darmôk roz-
dôwóny w  gdińsczich szkòłach 
i przedszkòlach, a téż trafi do roz-
majitëch institucjów kùlturë na 
Kaszëbach. Jegò wëdanié bëło 
ùdëtkòwioné przez Minysterstwò 
Bënowëch Sprôw i  Administracji, 
a swój patronat dôł Prezydent Gdini 
Wòjcech Szczurek.

RED.

Òdj. Ż. Janickô

GDINIÔ. DËBELTJÃZËKÒWÉ BÔJCZI
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NAJBARDZIEJ KASZUBSKI PREZYDENT GDAŃSKA
Zanim podejmę refleksję nad tym, co się wydarzyło 
rok temu w Gdańsku i w ciągu następnych miesięcy, 
chcę przypomnieć i podkreślić – kluczowy z punktu 
widzenia środowiska kaszubsko-pomorskiego – sto-
sunek Pawła Adamowicza jako prezydenta miasta do 
spraw kaszubskich. Nie bez powodu, gdy żegnaliśmy go 
podczas pustej nocy w kościele św. Jana w przeddzień 
pogrzebu, przewijała się refleksja, że był on najbardziej 
kaszubskim prezydentem Gdańska w  jego dziejach. 
Wpisywał się w długi ciąg osób o kresowych korze-
niach, które w Gdańsku odkrywały Kaszuby, fascyno-
wały się fenomenem i specyfiką tej nadmorskiej krainy. 
Można by tu wymieniać wiele osób, na stałe obecnych 
w powojennej kulturze i życiu publicznym Gdańska, 
wśród nich m.in. Różę Ostrowską, Zbigniewa Żakie-
wicza, Ryszarda Stryjca, prof. Wacława Odyńca. Paweł 
był z innego pokolenia, ale jego myślenie o Gdańsku 
i Pomorzu, kształtujące się od najmłodszych lat, zawsze 

otwarte było na sprawy kaszubskie. Nigdy nie tracił też 
z oczu kaszubskiego komponentu w historii i kulturze 
miasta. 

Sprzyjały temu z  pewnością kontakty ze środo-
wiskiem regionalnym, które miały miejsce jeszcze 
w okresie studiów. Niewątpliwie istotną rolę odgrywał 
tu Lech Bądkowski, który był ważną postacią nie tylko 
dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale także dla 
środowiska ideowego, z którego wywodził się przyszły 
prezydent Gdańska. Potem do ZKP Pawła Adamowicza 
zbliżyła tematyka samorządowa oraz myślenie o regio-
nalizacji kraju na początku lat 90. XX w. Wtedy też, 
w roku 1992, został członkiem Zrzeszenia i wziął udział 
w II Kongresie Kaszubskim. W późniejszych latach, 
nie tylko przy okazji 1000-lecia Gdańska i Wystawy 
Pomorskiej (1997), bardzo często nawiązywał do ka-
szubskości miasta, odwołując się do różnych symboli. 
To dlatego z jego inicjatywy ustanowiono Medal Księ-
cia Mściwoja przyznawany przez Radę Miasta. Moc-

GDAŃSKI STYCZEŃ. ROK PÓŹNIEJ 
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Są wydarzenia, które wyrywają nas z rutyny codzienności, powodują, że zadajemy sobie zasadnicze pytania, nie 
tylko o to, kim jesteśmy, ale też jacy jesteśmy – względem siebie, w stosunku do innych, do tych, którzy myślą 
inaczej niż my, nie popierają cenionych przez nas wartości. Czy fakt odmienności może usprawiedliwiać wrogość, 
a nawet nienawiść? I jakie mogą być konsekwencje tej postawy? Od roku zadajemy sobie to pytanie, mając przed 
oczami sceny, które rozegrały się 13 stycznia 2019 r., kiedy to podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Gdańsku został zamordowany prezydent miasta – Paweł Adamowicz.

Paweł Adamowicz (1965–2019)
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no wspierał także ideę postawienia pomnika księciu 
Świętopełkowi Wielkiemu na skwerze przy kościele św. 
Mikołaja (2010). Dwa lata wcześniej odbył się w Gdań-
sku X Zjazd Kaszubów, któremu towarzyszyło wiele 
wydarzeń, m.in. wystawa w Ratuszu Głównego Miasta 
dokumentująca związki Kaszubów z Gdańskiem. 

Takich przykładów można podawać więcej. Z pew-
nością szerokim echem odbił się pomysł wystawienia 
na rogatkach miasta tablic informujących, że tych, któ-
rzy do niego wjeżdżają, wita się w Gdańsku – stolicy 
Kaszub. Wywołało to spore poruszenie tak w mieście, 
jak i  w  regionie. Było w  tym wiele niezrozumienia 
dla intencji pomysłodawcy. Dla jednych oznaczało to 
„równanie” Gdańska z wiejskością, bo z tym się Kaszu-
by wielu mieszczanom gdańskim kojarzą. Dla innych 
(szczególnie w Kartuzach) stołeczność Gdańska miała 
„odbierać” przynależny im tytuł (choć nie wiadomo 
jak i kiedy „przyznany”). Paweł Adamowicz był zasko-
czony tymi reakcjami i wykonał krok wstecz. Tablice 
zmieniono i od tej pory widnieje na nich, że Gdańsk 
wita jako „historyczna stolica Kaszub”. Tak czy inaczej 
Prezydent chciał podkreślić związki Kaszub i Gdań-
ska, co dziś, jak się wydaje, nie wywołuje już takiego 
poruszenia. W znacznej części środowiska, nie tylko 
kaszubskiego, stołeczność Gdańska nigdy zresztą nie 
budziła wątpliwości. 

Podczas obchodów XX-lecia Instytutu Kaszubskie-
go w 2016 r. prezydent Adamowicz zaapelował do nas, 
jako stowarzyszenia skupiającego kaszubskich uczo-
nych, abyśmy tematem kaszubskości Gdańska zajęli 
się gruntownie i poważnie. Deklaracja wsparcia wów-
czas wyrażona okazała się realna, stąd też szybko ru-
szył projekt Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska, 
którego pierwszym akcentem była konferencja pod 
tym samym tytułem (odbyła się 17 listopada 2017 r.  
w  Ośrodku Kultury Morskiej w  Gdańsku). Następ-
nie materiały z niej ukazały się w formie książki, a na 
Wydziale Filologicznym UG został wygłoszony inter-
dyscyplinarny cykl wykładów pt. Gedania Cassubia. 
Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym 
Gdańska, zorganizowany przez Centrum Języka i Kul-
tury Kaszubskiej, Pracownię Badań nad Narracjami 
Pamięci Pogranicza i Instytut Kaszubski. Kluczowym 
przedsięwzięciem było przygotowanie i wydanie książ-
ki Kaszubski wanożnik po Gdańsku. Znaki i miejsca 
w przestrzeni kulturowej Miasta (autorzy: Miłosława 
Borzyszkowska-Szewczyk, Cezary Obracht-Pron-
dzyński, Bogumiła Cirocka, wyd. Instytut Kaszubski, 
Gdańsk 2018). Do jej powstania stale nas Paweł mobi-
lizował. Przy każdej okazji podkreślał, że „czeka”, mó-
wiąc, że powinniśmy zadbać o to, aby książka miała 
charakter popularny, jednocześnie prezentując wysoki 

standard pod względem wiedzy i edytorstwa. Postarali-
śmy się, aby to oczekiwanie spełnić. Niestety, nie zdąży-
liśmy mu Wanożnika oficjalnie wręczyć! Mogliśmy już 
tylko wkleić do każdego egzemplarza książki dedykację 
z podziękowaniem za wsparcie, inspirację i zachętę...

WIEMY, CO SIĘ WYDARZYŁO. ALE CZY WIEMY, CO TO OZNACZA?
Atak na Prezydenta Gdańska w  tak symbolicznym 
miejscu (na scenie przy Katowni przy wjeździe na 
Drogę Królewską), w  tak symbolicznym momencie 
(gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), 
a zwłaszcza po tak symbolicznych słowach wypowie-
dzianych przez Pawła Adamowicza ze sceny (Gdańsk 
jest szczodry, dzieli się dobrem, jest najlepszym miastem 
na świecie) sprawił, że to tragiczne wydarzenie wry-
ło się w pamięć tysięcy, a być może milionów ludzi. 
Dla wielu też stało się doświadczeniem biograficznym. 
A wszystko to, co działo się później – walka o życie 
prezydenta, ogłoszenie jego śmierci, modlitwy, czuwa-
nie przy trumnie wystawionej w Europejskim Centrum  
Solidarności i tłumy stojące w wielogodzinnych ko-
lejkach, aby się wpisać do ksiąg kondolencyjnych, 
liczne spotkania, z największym, które odbyło się na 
ul. Długiej i na Długim Targu, pusta noc w kościele 
św. Jana, a  wreszcie przejmujący pogrzeb w  sobotę  
19 stycznia 2019 r. w bazylice Mariackiej, wokół któ-
rej zgromadziły się wielotysięczne rzesze gdańszczan, 
Pomorzan i osób, które przyjechały z różnych stron 
Polski i zza granicy – wszystko to dokumentowało, jak 
ogromnym wstrząsem było to morderstwo. 

W kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach zor-
ganizowano wiele spotkań wspomnieniowych i dysku-
sji, pojawiła się niezliczona wręcz liczba wypowiedzi 
w mediach wszelkiego typu, publikacje książkowe oraz 

Prezydent Paweł Adamowicz podczas jednego ze spotkań z okazji 
XX-lecia Instytutu Kaszubskiego w 2016 roku 
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specjalne numery gazet i czasopism itd. Na początku 
był szok, niedowierzanie, wstrząs... Nieustannie prze-
wijały się pytania: dlaczego tak się stało? Z wielu stron 
można było usłyszeć: takie rzeczy się nie zdarzają. Nie 
u nas! Z perspektywy miesięcy, które minęły od tej tra-
gedii, możemy jednak zapytać: A właściwie dlaczego 
uważamy, że takie coś „nie może się zdarzyć u nas”? 
Co miałoby nas przed takimi wydarzeniami chronić? 
Niby z jakiego powodu oczekujemy, że nas nie dotkną 
wybuchy nienawiści, skoro na co dzień nie szczędzimy 
sobie okrutnych słów, a i aktów przemocy nie brakuje? 
Wystarczy sięgnąć po statystyki (te oficjalne, aby nie 
być podejrzanym o „podkręcanie faktów”). W roku 
2007 liczba przestępstw z nienawiści ściganych w Pol-
sce przez prokuraturę wynosiła 62. Dziesięć lat później, 
w 2017 r., było to 1708! Ledwie jedna dekada... A i tak 
trzeba zakładać, że to zaledwie skromna część zdarzeń 
faktycznych, wiele bowiem takich zdarzeń nie jest zgła-
szanych. Czy ta lawina została zahamowana w wyniku 
gdańskiej tragedii? Można wątpić. I kto wie, czy uda się 
to zweryfikować, ponieważ od 2017 r. podobne staty-
styki nie są udostępniane…

W  debacie publicznej coraz częściej pojawia się 
mocna teza, że Polskę zalewa fala nienawiści – na razie 
(na szczęście) głównie wyrażającej się w słowach, coraz 
częściej jednak w gestach, a także w czynach. Czynach, 
których skutki bywają tragiczne. I – niestety – nie spo-
tyka się to z wystarczającą oraz właściwą reakcją władz, 
które wszak do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli 
zostały powołane. I na to bezpieczeństwo nader chętnie 
się powołują. Nie brakuje przy tym przykładów lek-
ceważenia aktów nienawiści, które – rzekomo – mają 
charakter incydentalny. Jednak i  te „incydenty” nie 
spotykają się z odpowiednią reakcją. Przykładem może 
być przeciąganie postępowania prokuratury w sprawie 

„wieszania” portretów europarlamentarzystów, a na-
stępnie jego umorzenie. Nie mówiąc już o wystawieniu 
„aktów zgony” samorządowcom, którzy ośmielili się 
mieć inne zdanie niż rządzący, co w kontekście śmierci 
Pawła Adamowicza brzmi jak straszliwe memento. 

KTO SIĘ ZMIENIŁ – CO SIĘ NIE ZMIENIŁO?
Od tragicznych wydarzeń z połowy stycznia ubiegłego 
roku nieustannie z obawą zadajemy sobie pytania: Co 
teraz będzie? Co dalej? Co z tego wyniknie? Dokąd nas 
to zaprowadzi? A zwłaszcza: Czy to coś zmieni? Po roku 
musimy odwrócić jednak to ostatnie pytanie: właściwie 
do czego i do kogo to pragnienie, wezwanie i oczeki-
wanie „zmiany” odnosiliśmy? I na czym by ta zmia-
na miała polegać? Jeśli ktoś oczekiwał, że zmieni się 
„temperatura” ogólnopolskiej polityki, praktyki władz, 
czy też wzajemne stosunki między skonfliktowanymi 
obozami, albo choćby sposób i styl wypowiadania się 
o sobie wzajemnie – to się zawiódł, pomylił. Więcej, 
można by nawet powiedzieć, że był naiwny. Nic takie-
go się bowiem nie stało, a co więcej – brutalność życia 
politycznego w Polsce jeszcze wzrosła. Pobieżna choćby 
analiza ostatnich kampanii wyborczych powinna każ-
dego „wyleczyć” z nadmiernych oczekiwań. Najgorsze 
jednak jest to, że się do tej brutalizacji przyzwyczajamy. 
Coś, co dziesięć lat temu by nas bulwersowało i prze-
ciwko czemu byśmy protestowali, dziś stało się „stan-
dardem”. Już tego nawet nie zauważamy. 

Spójrzmy jednak na tę sytuację z perspektywy Gdań-
ska, na którym w minionych miesiącach skupione były 
spojrzenia wielu osób nie tylko w Polsce, ale i w Euro-
pie. To, co się wydarzyło nad Motławą, odbiło się szero-
kim echem w wielu krajach, zwłaszcza w środowiskach 
samorządowych. Paweł Adamowicz już wcześniej nie 
był w tych kręgach postacią anonimową, a jego zaan-
gażowanie w obronę demokracji w Polsce zyskiwało 
uznanie i dla niego, i dla miasta. Po tragicznej śmierci 
jego praca, ewolucja ideowa, typ przywództwa, jaki 
proponował, ale też zmiany, jakie zaszły w Gdańsku, 
zostały docenione. Trudno byłoby wymienić wszystkie 
nagrody, jakie otrzymał pośmiertnie prezydent, czy też 
jakie zostały przyznane Gdańskowi. Wiązało się z tym 
zawsze wyrażane przekonanie i nadzieja, że hasło „mia-
sto wolności i solidarności”, łączące się z ideą otwarto-
ści i obrony demokracji, a jednocześnie odwołujące się 
do tragicznych i chwalebnych kart z najnowszej historii 
Gdańska, będzie czytelną i ważną lekcją tak dla miesz-
kańców Polski, jak i Europy (a może i szerzej). O tym, 
jakie nadzieje wiązano z Gdańskiem, świadczy choćby 
niezwykły odzew na ideę organizacji święta 30-lecia 
pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. 
Organizacja tego przedsięwzięcia była realizacją za-

Gdańsk. 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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miaru Pawła Adamowicza, ale chyba nawet on by się 
nie spodziewał, że nabierze to takiego rozmachu. Jeśli 
dodamy do tego choćby niezwykły sukces akcji „za-
pełnienia puszki Prezydenta” czy też obchody kolejnej 
rocznicy Sierpnia ’80, to okaże się, że Gdańsk stanął 
na wysokości zadania i idee swego tragicznie zmarłego 
Prezydenta kontynuował z powodzeniem.

Ale być może właśnie to każe pamiętać też o „drugiej 
stronie medalu”, a mianowicie o stosunku obecnych 
władz państwowych do miasta i instytucji tu działa-
jących. Oczywiście, spór, różnice zdań i sprzeczność 
interesów są naturalne w  życiu publicznym. Ważne 
jednak, jak są one wyrażane i  realizowane. A  także 
kto jakimi narzędziami dysponuje oraz jak ich używa. 
Niestety, trzeba stwierdzić, że miesiące po tragicznej 
śmierci Pawła Adamowicza bynajmniej nie sprawiły, 
że Gdańsk mógł „odetchnąć”. W  mediach społecz-
nościowych wylała się prawdziwa rzeka pomówień, 
oskarżeń czy też wręcz nienawiści do miasta (a zwłasz-
cza jego byłych i dzisiejszych władz czy też szeroko 
rozumianych elit). Niewiele lepiej było w  mediach, 
które uchodzić zamierzają za poważne, w tym także 
w mediach „publicznych”. Do tego można dodać bar-
dzo dużo wypowiedzi osób prominentnych w obecnym 
obozie władzy, w tym także tych, które z Gdańska się 
wywodzą. Należy przypuszczać, że to „obrazowanie 
Gdańska” stanie się w przyszłości przedmiotem osob-
nych badań, ale choćby pobieżna analiza wypowiedzi 
z 2019 r. pozwala stwierdzić, że żadne miasto w Polsce 
i żadne środowisko lokalne nie spotkało się w ostat-
nich latach z  tak wzmożoną kampanią oczerniania 
i zniesławiania. Pomijając inne fakty, wystarczy przy-
wołać dziesiątki wypowiedzi i tekstów zarzucających 
Gdańskowi, jego elitom, władzom, działającym tu in-
stytucjom etc. – nadmierną niemieckość, kult Wolnego 
Miasta Gdańska, brak lojalności wobec Polski, wręcz 
zdradę… Spotykał się z tego typu zarzutami już Pa-
weł Adamowicz. Po jego śmierci wcale to nie ucichło, 
a wręcz przeciwnie. Absurdalność tych zarzutów była 
wykazywana wielokrotnie. Głos zabierało także nasze, 
kaszubsko-pomorskie środowisko, które nauczone 
zostało w okresie PRL, że „kartą niemiecką” można 
w Polsce oczernić każdego. To także groźne memento. 
Pokazuje ono bowiem, że w walce politycznej nie ma 
granic, a niektóre „klisze zniesławiania” są trwalsze niż 
polityczne ustroje. 

TWARZĄ KU PRZYSZŁOŚCI
Być może jednak właśnie w świetle wydarzeń z minio-
nego roku widać szczególnie wyraźnie, jak ważna była 
postawa i zaangażowanie Pawła Adamowicza w sprawy 
gdańskie, pomorskie, polskie i europejskie? Wtedy, gdy 

pisał w swojej ostatniej książce: Przyszłość wygrają te 
polskie miasta, które w najbliższych latach rozpoczną na 
poważnie budowę społeczeństwa inkluzywnego, włącza-
jącego, a nie wykluczającego czy też Nikt nie rodzi się de-
mokratą, musimy tworzyć społeczeństwo obywatelskie. 
Demokracja to praktyka: od dziecka do śmierci. W jego 
postawie było wezwanie do zaangażowania i aktywne-
go zajmowania się sprawami publicznymi. Uważał, że 
należy podejmować ryzyko nie tylko nowych inicja-
tyw, inwestycji i przedsięwzięć, ale także mierzenia się 
z nowymi ideami. Paradoks polegał na tym, że choć 
zawsze określał się mianem konserwatysty, to jedno-
cześnie był otwarty na kolejne wyzwania. Pozostawał 
przy tym wyczulony na zagrożenia dla demokracji, ta-
kie choćby jak destrukcja ładu instytucjonalnego czy 
też propagandowe manipulacje. Postawa ta była efek-
tem przemyślenia dawnego i całkiem współczesnego 
dziedzictwa Gdańska: trzeba być aktywnym, ale nie 
zuchwałym. Rozumnym, ale zdecydowanym i odważ-
nym. Być zdeterminowanym w staraniach o wolność, 
ale nie zapominać o solidarności. Twardo bronić swo-
ich racji, ale być otwartym na argumenty innych. Nie 
ulegać propagandzie, tworząc miejsce do rzetelnej de-
baty publicznej. 

To nie było i nie jest proste zadanie. Śmierć pre-
zydenta dodała tutaj nowy, tragiczny kontekst. Ale 
tworzy ona też ważne zobowiązanie, które przyjmuje 
demokratyczne środowisko Gdańska i Pomorza: ideały 
solidarności, wolności i otwartości wymagają zaanga-
żowania, obywatelskiej aktywności i brania odpowie-
dzialności za sprawy Małej i Wielkiej Ojczyzny. W ru-
chu kaszubsko-pomorskim to zawsze było oczywiste. 
Tym bardziej takim pozostaje w rok po śmierci Pawła 
Adamowicza. I w Roku Lecha Bądkowskiego, który 
mówił: Pamiętać o wszystkim – tak, nienawidzić – nie.   

CEZARY OBRACHT-PRONDZYŃSKI

Urna z prochami prezydenta Pawła Adamowicza stoi w ściennej niszy 
w kaplicy św. Marcina bazyliki Mariackiej 
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ZAŚLUBINOWY PUCK   
Nowy słupek zaślubinowy i ławeczka w porcie rybackim, wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz 
liczne imprezy towarzyszące, które mają zachęcić puczczan i przybyłych do miasta gości do świętowania 
100. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Tak w skrócie wygląda program obchodów, których oficjalna 
odsłona będzie miała miejsce tradycyjnie 10 lutego na rynku w Pucku, w farze i w porcie rybackim.  

– 100. rocznica zaślubin Polski z morzem musi się różnić 
od corocznych uroczystości, stąd przygotowaliśmy znacz-
nie więcej propozycji dla mieszkańców i gości chcących 
odwiedzić w tych dniach nasze miasto. Oprócz oficjalnych 
wydarzeń odbędzie się zatem szereg imprez nieoficjal-
nych, związanych z wyjątkową, 100. rocznicą zaślubin – 
mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.

Jak zapewnia włodarka miasta, każdy będzie mógł zna-
leźć coś dla siebie, przygotowano bowiem atrakcje zarów-
no dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób starszych.

– W tegorocznych uroczystościach zależało nam, aby 
znaleźć taką formę przekazu, która zachęci jak najwięcej 
osób do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z za-
ślubinami. W programie znalazło się wiele konkursów 
tematycznych związanych z historią Polski i Pomorza. 
Będą nam towarzyszyły utwory z epoki, filmy historycz-
ne, quizy, gra miejska, liczne konkursy, prezentacje multi-
medialne, konferencje popularno-naukowe oraz wystawy 
plenerowe w różnych częściach miasta. Chcemy jednak, 
aby nastrój tego święta tworzyli również sami mieszkańcy, 
stąd zaproponowaliśmy ich osobisty udział w tych obcho-
dach. Takim wydarzeniem będzie Pucki Bal Zaślubinowy 
– „100 par na stulecie zaślubin” z obowiązkowym strojem 
z lat 20. XX w. Od dawna przygotowujemy się na ten mo-
ment, mieszkańcy m.in. korzystają z darmowych kursów 
tańca, wszystko po to, aby 8 lutego publicznie mogli za-
prezentować swoje umiejętności. Przy tej okazji wybierze-
my także króla i królową balu – podkreśla Pruchniewska.

Zapewne najbardziej medialny wydźwięk będzie mia-
ło bicie rekordu Polski w liczbie morsów spożywających 
jednocześnie zupę rybną w wodzie.

– W niedzielę 9 lutego na chcących pobić ten rekord 
będzie czekało 300 litrów zupy rybnej przygotowanej 
przez Związek Miast i  Gmin Morskich. Jak zapewnia 
koordynator morsów, płytka woda w zatoce nie będzie 
tutaj żadną przeszkodą, a jedynie niewielkim wyzwaniem. 
Oprócz bicia rekordu organizowana będzie zbiórka chary-
tatywna na rzecz Puckiego Hospicjum – mówi burmistrz 
Pucka.

Nie zabraknie sportowych wydarzeń. W dniach 6–9 
lutego odbędą się zawody klasyfikacyjne „Zaślubiny z mo-
rzem” w strzelaniu z broni pneumatycznej organizowa-
ne przez Klub Strzelecki „Grot” z Pucka. Impreza będzie 
miała rangę międzynarodową, zatem oprócz polskiej ka-
dry spodziewani są zawodnicy z zagranicy. Zaplanowany 
został również turniej piłki nożnej w Pucku i Bolszewie, 
turniej siatkarski oraz zawody w baśkę i skata. 16 lutego 
będzie można wziąć udział w VI Biegu Zaślubin Polski 
z Morzem „Od Hallera do Hallera”.

9 lutego o 17.00 w puckiej farze rozpocznie się koncert 
„Wiwat Niepodległa” z utworami Feliksa Nowowiejskiego, 
Ignacego Paderewskiego i Stanisława Moniuszki. A dzień 
później pochodzący z  Pucka światowej sławy pianista 
Sławek Jaskułke wystąpi z  koncertem zatytułowanym 
„Inspiracje z morza”. W niedzielę 9 lutego w Polskiej Fil-
harmonii Bałtyckiej w Gdańsku, a we wtorek w Filhar-
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UDZIAŁ KASZUBÓW 
W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 

1  Na tejże stronie w moim egz. znajduje się odręczny ekslibris J. Ceynowa sierż. – podchor. 7/65 pp. Na następnej – niby redakcyj-
nej – pomijana często informacja: Komitet Redakcyjny: płk. Jarnuszkiewicz, mjr. Lam. Historię wojenną opracował: mjr. Paweł 
Błaszkowski z 64 p.p. [podkr. J. B.]. Postać autora, Kaszuby, niestety, zapomniana. Jego imienia i nazwiska nie znajdujemy na-
wet w tekście najnowszej, a objętościowo znaczącej monografii Mariana Hirsza pt. Nieustraszeni. 66 Kaszubski Pułk Piechoty 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1919–1939, Gdańsk 2017. Jego praca odnotowana jednak została na pierwszym miejscu Wy-
branej literatury przedmiotu. Jej bezcennym fragmentem są m.in. imienne spisy poszczególnych pułków (63–66), obejmujące 
poległych, odznaczonych, składy dowództwa – wojenne i 10 lat później oraz Listy podoficerów zawodowych i nadterminowych.

(...) W wojnie z Rosją Radziecką, zarówno w ofensywie 
ukraińskiej, jak i w walkach obronnych na wschodzie 
Rzeczypospolitej i przedpolach Warszawy, obok dywi-
zji legionowych, armii Hallera itp. brały udział takie 
jednostki wojska polskiego, jak: 14 Dywizja Wielko-
polska, 16 Pomorska i 21 Podhalańska.

W przypadku udziału żołnierzy Kaszubów i Pomo-
rzan w wojnie polsko-bolszewickiej najpełniejszą do-
kumentację zawiera publikacja, której tytuł na okładce 
głosi: 16. Dywizja Piechoty Pomorska. W 10-cio letnią 
rocznicę istnienia 1919–1929. Na stronie tytułowej 
zaś czytamy: 16. Dywizja. Jej powstanie, organizacja 
i udział w walkach. W 10-cio letnią rocznicę istnienia 
1919–1929, Drukiem Zakładów Graficznych Wiktora 

Kulerskiego, Grudziądz-Pomorze [1929]1. Pamiętajmy, 
że Dywizja Pomorska, tworzące ją pułki, zrodziła się 
w 1919 r. głównie z kaszubsko-pomorskich ochotni-
ków, uczestników powstania wielkopolskiego, w tym 
wielu członków Organizacji Wojskowej Pomorza. 
Pierwotnie stanowili oni Ochotniczą Dywizję Strzel-
ców Pomorskich, pod dowództwem Stanisława Skrzyń-
skiego. Redaktorzy tej jubileuszowej publikacji napi-
sali w Przedmowie, że ich pierwszym celem była chęć 
udowodnienia za pomocą przedstawionych (...) czynów, 
jak bardzo ofiarnym i pełnym poświęcenia jest społe-
czeństwo polskie na Pomorzu i Kaszubach, gdy o dobro 
i bezpieczeństwo ukochanej Ojczyzny chodzi (...). Dru-
gim celem (...), to chęć zdania przed społeczeństwem ra-

4
CZĘŚĆ

monii Kaszubskiej w Wejherowie odbędą się koncerty na 
100-lecie z udziałem m.in. Leszka Możdżera, organizowa-
ne przez samorząd województwa pomorskiego.

W poniedziałek 10 lutego o godz. 7 z Dworca Głów-
nego w Gdańsku odjedzie historyczny pociąg do Pucka. 
Po jego przyjeździe na miejsce, o godz. 9.30, rozpocznie 
się rekonstrukcja zdarzeń. Na puckim dworcu powitany 
zostanie gen. Józef Haller i inni goście. Wraz ze sztanda-
rami i miejscową ludnością przejdą na Stary Rynek i do 
miejsca faktycznych zaślubin Polski z morzem w bazie 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego, gdzie odtworzone zo-
staną wydarzenia sprzed stu lat. O 10.15 na Rynku prezy-
dent RP Andrzej Duda odsłoni tablicę Antoniego Miotka, 
puckiego działacza niepodległościowego, organizatora za-
ślubin sprzed stu laty. Po uroczystej mszy świętej w farze 
– w porcie rybackim obok nowego słupka zaślubinowego 
będą składane wieńce, również ze śmigłowca, i usłyszymy 
armatni salut narodowy.

– Nowy słupek to replika słupka z 1920 roku, znacznie 
większa niż dotychczasowy słupek – ten stanie na terenie 
dawnej bazy MDL-otu. 9 lutego będzie można to miej-
sce oglądać wraz z przewodnikami, 10 lutego w czasie 
inscenizacji. Możliwe będzie wejście na niedostępny na 

co dzień teren należący do prywatnej firmy. Nowy słupek 
zaślubinowy będzie oświetlony biało-czerwonym świa-
tłem. Tuż obok stanie multimedialna ławeczka zaślubi-
nowa m.in. z autentycznym głosem gen. Józefa Hallera 
i fragmentem homilii ks. Józefa Wryczy – wyjaśnia Hanna 
Pruchniewska.

Miasto Puck przygotowało także coś dla par planują-
cych zawrzeć związek małżeński.

– Najbliższe 12 miesięcy to wyjątkowy dla naszego 
miasta czas. Z tej właśnie okazji chcielibyśmy szczególnie 
uhonorować pary, które zdecydują się zawrzeć związek 
małżeński w 2020 roku. Rozpoczynanie nowej drogi życia 
z ukochaną przez siebie osobą w setną rocznicę niezwy-
kłego ożenku naszej ojczyzny z morzem będzie uhono-
rowane specjalnym voucherem o symbolicznej wartości 
100 złotych. Małżonkowie wezmą też udział w losowa-
niu podróży poślubnej – kilkudniowego rejsu po Morzu 
Bałtyckim. Chcielibyśmy właśnie tak zachęcić wszystkich 
narzeczonych, którzy jeszcze nie do końca wybrali datę 
przysięgi małżeńskiej. Wybierzcie Puck – zaślubinowe 
miasto jako początek swojej miłosnej historii – zachęca 
burmistrz Hanna Pruchniewska.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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chunku z dotychczasowej działalności (...). Niechaj więc 
karty tej książki służą za dowód, że Dywizja ta nadziei, 
w niej pokładanych, nie tylko nie zawiodła, ale okryła 
Pomorzan i Kaszubów nieśmiertelną chwałą, przyspo-
rzyła bowiem historii polskiej całego szeregu wielkich 
czynów, o których ona nigdy już zamilczeć nie będzie 
mogła (...)2. Nie zapominając o hołdach... i fotografiach 
dowódców oraz żołnierzy, zwłaszcza poległych, o infor-
macjach dotyczących organizacji, o petycji o patronat 
wręczonej Naczelnemu Wodzowi i ówczesnej przemo-
wie w narzeczu kaszubskim plutonowego Hirsza, o obję-
ciu Pomorza i przygotowaniach do wyruszenia na front 
(także demobilizacji ochotników z Ameryki) – warto 
zatrzymać się nad udziałem Dywizji w ofensywie ma-
jowo-czerwcowej 1920 roku.

Kaszubi, będąc żołnierzami wszystkich pułków 
16. Dywizji Pomorskiej, najliczniej 66. Kaszubskiego, 
uczestnicząc w trudnych walkach na wschodzie, pozna-
wali tamtejszy świat3. Były to m.in. historyczne rzeki 
i  miejscowości, znane im może z  domowych lektur 
i opowieści, jak Niemen, Dniepr i Berezyna, Wilno, 
Grodno i Lida, gdzie nad Berezyną podczas obrony 
przed natarciem wojska radzieckiego, w którym był 
pułk polskich komunistów, padły słowa: Ja Antek i ty 
Antek – chodź psiakrew, biały djable na bagnety… Chcąc 
jednak wyjść z matni i przerwać zwężający się coraz 
bardziej pierścień oddziałów sowieckich, decyduje się 
dowódca kompanii [z 64. PP], podporucznik Prabucki, 
Kaszuba z niemieckiego Pomorza, na przeciwuderzenie. 
Wydawszy krótki rozkaz, z okrzykiem „Niech żyje Pol-
ska!” rzuca się podporucznik Prabucki na czele swych 
chłopców na nieprzyjaciela. Wtem pada, ugodzony kulą, 
brocząc obficie krwią, kieruje jednak mimo to nadal 
akcją. Ugodzony drugą kulą, pada wreszcie bez życia. 
Zacięta walka zawrzała nad ciałem ukochanego dowód-

cy. Giną przy jego zwłokach kolejno dowódca plutonu, 
sierżant Bartkiewicz Marian, drużynowy i cała druży-
na. Za daleko jest odwód brygady, jeden baon 4 pułku 
legionów, by mógł ratować otoczony pluton (...). Straszny 
widok przedstawiało pole walki 4 kompanii; na trupie 
podporucznika Prabuckiego leżały zwłoki sierżanta, na 
nich kaprala, na nich zaś ciała całej drużyny. U wszyst-
kich poległych czerwone orły na kołnierzach i odznaki 
pułków były przebite i  przygwożdżone bagnetami do 
szyi. Tak poległ żołnierz pomorski w obronie wspólnej 
ojczyzny, chociaż może nie władał jeszcze dobrze języ-
kiem polskim4. Porucznika Teodora Prabuckiego i to-
warzyszy z 64 P.P. pochowano z honorami na cmen-
tarzu w Ziębinie. A ten przydługi cytat – jego puenta 
– sprowadza bohaterską narrację do... ziemi. A takich 
miejsc spoczynku, niekiedy pielęgnowanych do dziś 
przez mieszkańców5, jest nadto wiele.

Stratom kaszubsko-pomorsko-polskim towarzy-
szyło równie krwawe żniwo po stronie radzieckiej. 
W  kronice zmagań wojennych Kaszubów z  66 P.P. 
m.in. odnotowano: Krwawo opłacił nieprzyjaciel swoje 
ataki na 66 p.p. Na przedpolu II batalionu leżało ponad 
100 trupów nieprzyjacielskich. Okazało się, że dziwnym 
zbiegiem okoliczności, 66 p.p. imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, w pierwszym swoim boju staczał zaciętą 
walkę z 216 pułkiem sowieckim, imienia Lenina. Szala 
zwycięstwa przechyliła się na stronę pułku Józefa Pił-
sudskiego. Znalezione u poległych oficerów sowieckich 
pieczęcie batalionowe i kompanijne, przesłał pułk swemu 
Szefowi (…)6.

Wśród tych, którzy zginęli latem 1920 r. nad Bugiem 
i na Polesiu, wyróżniwszy się bohaterstwem w walce, 
byli m.in. por. Ignacy Rautenberg-Kliński, por. Stani-
sław Masłowski z 64 P.P.7. Przeżył wojnę bohaterski kpr. 
Teofil Bieszk, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

2  Zgodnie z ówczesną normą Przedmowę kończą wyrazy obfitego hołdu dla ducha największego Bohatera Narodowego (…), uko-
chanego naszego Wodza, Wodza Narodu oraz okrzyki na cześć ojczyzny, jej Prezydenta i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamię-
tać warto, że niemal równocześnie z książką 16. Dywizja Piechoty Pomorska… ukazała się broszura pt. Zarys historii wojennej 
66-go Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka J. Piłsudskiego. Z polecenia Wojskowego Biura Historycznego opracował 
kapitan Wacław Jankiewicz, Warszawa 1929 (wznowiona Gdańsk 2013). Poszerzony zasób informacji źródłowych zawiera 
praca mgr. Tomasza Szymańskiego zatytułowana 66. Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1919–1939, 
napisana na seminarium Romana Wapińskiego (Gdańsk 1999, mps m.in. w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego i ZJB 
[w zbiorach autora tego artykułu]).

3  Tereny walk i  bitew, w  których uczestniczyli Kaszubi – Pomorzanie, pokazują załączone do dzieła Błaszkowskiego mapy, 
zwłaszcza Szkic z działań wojennych 16. Dyw. Piech. Pomorskiej, obejmujący także Homel i Kojów, Równo, Brody, Łuck, Kanał 
Ogińskiego, Brześć Litewski i Pińsk oraz wiele innych miejsc w granicach b. Królestwa Kongresowego. To też – znany dziś 
z innych względów – Brześć, Bereza Kartuska i Czarnobyl oraz raz jeszcze Polesie, tamtejsze ubóstwo i błota.

4  16. Dywizja Piechoty Pomorska…, s. 27.
5  Zob. Słowo przedwstępne, Anna Grzeszna-Kozikowska, [w:] M. Hirsz, Nieustraszeni..., s. 10.
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Dowódca Grupy Poleskiej, gen. Sikorski, żegnając 
Dywizję, napisał: Żelaznej Dywizji Pomorskiej, która tak 
długo dzieliła naszą dolę i niedolę na ziemiach Polesia, 
a która już nad Berezyną i Dnieprem ugruntowała sławę 
pułków pomorskich, a zarówno w ofensywie jak i w od-
wrocie wykazała ich hart i wytrwałość, wyrażam szczere 
uznanie i dziękuję za służbę żołnierską, która wypadła 
jej na tak dalekich od rodzimego Pomorza Kresach8.

Niemniej na osobne wyróżnienie zasłużyły poszcze-
gólne pułki Dywizji Pomorskiej (Toruński, Grudziądz-
ki, Starogardzki, Kaszubski) w sierpniowej Bitwie War-
szawskiej i wrześniowej bitwie nad Niemnem, znacząc 
swój szlak bojowy kolejnymi mogiłami. Między innymi 
we wrześniu 1920 r. poległ pod Borkami podchorąży 
Stanisław Miłosz, a pod Horodcem podporucznik Jan 
Hirsz z 64 P.P., dowódca 8 kompanii 66 P.P., których 
autor dywizyjnej księgi uwiecznił także fotografia-
mi9. Dziesiątki Kaszubów za wyróżniający się udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej zostało uhonorowanych 
srebrnym krzyżem wojennego orderu – krzyża Virtuti 
Militari V klasy. Wśród 26 żołnierzy z 63 P.P. znaleźli 
się na liście odznaczonych m.in. Edmund Keller, Jan 
Kruża i Antoni Wandtke. W gronie 34 z 64 P.P. figurują 
Paweł Błaszkowski, Leon Gracz, Stanisław Kurowski, 
Bernard Prabucki, Józef Szramke oraz Ludwik i Szcze-
pan Urbańscy. Z kolei w 65 P.P. na ów krzyż wojskowe-
go męstwa zasłużyło 28 żołnierzy, a między nimi: Ana-
stazy Gliszczyński, Franciszek Jasnoch, Józef Panek, 
Franciszek Potracki i Jan Wejer. Z Kaszubskiego Pułku 
wyróżniono również 28 junkrów, a wśród nich znaleźli 
się: Teofil Bieszk, Leon Formela, Jan Hirsch, Marcin, 
Józef i Leonard Kamińscy, Jan Kiedrowski, Władysław 
Kaliszewski, Jan Lizakowski, Teodor i Szczepan Łuko-

wicz, Franciszek Piechowski, Bolesław Piepiórka, Wik-
tor Żywicki. Z 16 Pułku Artylerii Polowej wyróżniono 
14, w  tym Stanisława Borzyszkowskiego i  Tomasza 
Woźniaka. Znacznie dłuższa jest Lista odznaczonych 
Krzyżem Walecznych10. Niestety, niejeden z nich obecny 
jest także na liście poległych (…).

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

6  16. Dywizja Piechoty Pomorska..., s. 34.
7  Tamże, s. 77–78 Lista poległych, a wśród 100 z nich z 64 P.P., obok Klińskiego i Prabuckiego otwierających wykaz, m.in. Teofil 

i Jan Kręccy, Michał Zdrojewski, Józef Kuchnowski, Bronisław Szczęsny… Wśród 143 poległych z 65 P.P. m.in. znaleźli się: 
Marcin Cichosz, Józef i Stanisław Czarnowscy, Wojciech Kąkol, Bernard Litwin, Władysław Pestka, Wacław Trawicki, Józef 
Zegarski. Listę 84 poległych z 66 P.P. otwiera ppor. Jan Hirsch, a dalej m.in. figurują: Jan Kohnka, Leon Jakusz, Józef Dunst, 
Augustyn Kiedrowski, Józef Lorek, Bolesław Piepiórka, Leon Wenta.

8  Tamże, s. 45. Zob. też tamże, s. 73, gdzie Rozkaz pochwalny D-cy Grupy Poleskiej z 11.VII.20., przypominający i chwalący do-
tychczasowe zwycięstwa i wzorową służbę, wzywający do dalszego poświęcenia, by wykazać, że Żołnierz Polski nie zna granicy 
poświęcenia, gdy idzie o obronę jego swobody oraz wolności i niezależności własnego Państwa. Mając tak piękne wzory dotychcza-
sowego męstwa i dzielności podległych mi pułków, jestem pewny przetrwania chwilowego kryzysu aż do ostatecznego zwycięstwa. 
Równie wysoką ocenę Dywizji Pomorskiej, Żołnierzy pułków grudziądzkiego, kaszubskiego i toruńskiego, wyróżniając spokojny 
i ofiarny pułk Kaszubski, zawarł gen. Sikorski w Rozkazie Pochwalnym nr 103 z 9.VIII.1920 r. (tamże, s. 74).

9  Tamże, s. 58 i 62.
10  Obie listy zob. tamże, s. 79–82. Zob. też: M. Hirsz, Nieustraszeni..., s. 73–77 (Lista poległych i zmarłych z ran żołnierzy 66 

Kaszubskiego Pułku Piechoty w czasie wojny 1920 r.), obejmująca 190 osób. Zaczerpnięte z opracowań: Zarys historii wojennej 
pułków polskich 1918–1920. 66 Kaszubski Pułk Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, oprac. Wacław Jankiewicz, 
Warszawa 1929 oraz Lista strat Wojska Polskiego, Warszawa 1934, wyd. Wojskowe Biuro Historyczne. W monografii Mariana 
Hirsza, s. 80–82, Listy odznaczonych Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych…
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Chto sã chòc përznã czerëje za historëją rësznotë kaszëb-
sczi, ten zycher mô czëté tã òpòwiedniã ò tim, jak Aleksan-
der Labùda ë Jón Trepczik òb lato 1928 r. bëlë w gòscënie 
w chëczach kòl Aleksandra Majkòwsczégò. Ten téż wié, 
jak wiôldżi cësk no pòtkanié mialo na pózdniészą robòtã 
tëch drëchów dlô Kaszëbsczi. Czedë jô so ò tim przëbôczã, 
tej wiedno widzã tam, w tim widzalim karënkù, jesz jed-
négò czlowieka – Jana Rómpsczégò. Jô przedstôwiajã gò 
sobie sedzącégò na grëbi gajdze dãbù rosnącégò kòl òkna 
negò bùdinkù dr. Majkòwsczégò ë czikrëjącégò, co hewò 
sã tamò bënë dzeje. Widzã gò cekawégò, ò czim òni tam so 
z dr. Majkòwsczim pòwiôdają. Widzã gò jaż czerzwionégò 
na gãbie ë calégò rozprzenioslégò, czejbë prawie skra òr-
mùzdowô na niegò padla. Ta jistnô, jaką òn mdze pòtemù 
przez calé żëcé chcôl rozpalac Kaszëbów do dzejaniô, do 
rozklëcô naszégò jãzëka ë kùlturë.   

Jón Rómpsczi z Prokowa bél w 1928 rokù 15 lat stôri. 
Aleks Labùda z Mirochòwa bél mù starszi 11 lat, a Jón 
Trepczik ze Strëszi Bùdë – 6 lat. Ti dwaji starszi bëlë ju 
szkólnyma, a  ten mlodszi dopiérze powszechną szkòlã 
skùńczil. Mòglë òni tej sã znac? Jak ti bëńlowie nó to 
przëszlë, żebë razã z – tej ju 16-latnym knôpã – w 1929 r.  
Zrzeszenié Regionalné Kaszëbów zakladac ë do robòtë dlô 
kaszëbiznë w karnie zrzeszińców gò wcygac? Kluczã do 
òdpòwiesców nó te pëtania je Aniela Rómpskô. Jak jã Jón 
Trepczik trafil, dze z nią tańcowôl ë szpacérowôl, tegò jô 
nie wiém, sygnie rzec, co w 1930 r. z nią sã òżenil ë żëlë 
razã 21 lat, do ji smiercë. Mògã sã blós docygac, co Jón 
Rómpsczi czasã sostrze towarzil na ji wrëjach, a czasã dze 

mùlków pòdzerac òn téż móg. Ò tim, że bél òn ze sostrą 
zżëti, a szwagra mòcno ùlubil, móże swiôdczëc to, jiże 
w 1934 r. wëcygnąn z nima do Wiôlgòpòlsczi, dze szkól-
ny Jón Trepczik dostôl nakôzóné robic, cobë jegò blós na 
Kaszëbach nie bëlo ë dzôtkóm w szkòli ë lëdzóm w gazéce 
„Zrzesz Kaszëbskô” nie wëwrôcôl jich mëszleniô na rãbë, 
ò kaszëbsczim nôrodze ùczącë abò piszącë.  

Ò zrzeszińcach ë jich kaszëbsczi nôrodny deji histo-
ricë ë socjologòwie mają ju dosc tëlé napisóné ë jô niechc 
w tim placu ani tegò pòwtarzac, ani z tim pòlemizowac. 
Jô tuwò chcã pòkazac co jinégò. Chcã wezdrzec w to, jak 
w ùtwórstwie ë deji Labùdë ë jesz barżi Rómpsczégò ë 
Trepczika jidze nalezc no pierwòszné zadzëwòwanié sã 
sobą nawzôjno, pospólné òdkriwanié pòmòrsczi òjczëznë 
– ji historëji, dzejanié dlô òdrodë kùlturë ë jãzëka, a téż 
pózni nã wielelatną przëjazniã. 

Jedurnym pòspólnym tomikã tëch trzech, jaczi òni 
sami zrëchtowalë, bél Kaszëbskji Pjesnjôk Dzél I [Dzél II 
nigdë sã nie pòkôzôl – AJ], chtëren zredagòwôl Jón Trep-
czik ë z pòmòcą Jana Rómpsczégò wëdôl gò w 1935 r.  
W wiérztach nëch pòetów z pierszi pòlowë lat 30. XX 
stolata móże zmerkac nawzôjny cësk tak na témã, jak téż 
na ôrt wëpòwiôdaniô sã ë wëzwãk czë pòmión, jaczé na 
pòezjô miala niesc. Ni ma tu nick do dzëwù, czej zmer-
kômë, że czasë debiutów nëch pisôrzów bëlë taczé, że nót 
bëlo pòcygnąc za sobą lëdztwò prostima ë jasnyma deja-
ma. Dlôte ne sztrofë są do spiéwaniô ë niosą w se milosc 
do domôcëznë – jak „Rok stôri”, „Òjcze nasz” czë „Marsz 
Zrzeszińców” przez Aleksandra Labùdã ùsadzoné. Są téż 

PRZËJAZNIÔ Ë JEDNOTA DEJI 
– ùtwórstwò Aleksandra Labùdë, Jana Rómpsczégò ë Jana Trepczika wegwizrã do ùdbónégò kaszëbsczégò  
królestwa  

Jón Rómpsczi. Òdj. ze zbiérów Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi
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zawezwanim do dzejaniô, do òbùdzeniô 
sã z dzejowégò spikù. 

Cziles lat pózni, w czësto jinym czą-
dze żëcô ë w céni swiatowi wòjnë, Jón 
Rómpsczi wrócyl w romanie Wurvanô 
spjéva (1943 r.) do tamtëch ùdbów „zba-
wieniô swiata”, blós ju z  czësto jinégò 
pòzdrzatkù. Swòjim herojom, Mirchòvji 
ë Chmielovi – jaczi mają westrzód 
Kaszëbów do spôlnieniô misjã wnetkã 
jistą czej Ciril ë Metodi westrzód Slowia-
nów („Jak czedës Cyril i Metodi apòsto-
łowelë Słowianóm, tak òni wzãlë sã do 
apòstołowaniô nowégò żëcô Kaszëbóm” 
– wëjimk z rëchtowóny do drëkù ksąż-
czi) – Rómpsczi kôzôl wzyc pług i bronã 
w mòcné rãce. Ti dwaji mòcno szlachù-
ją za Labùdą ë Trepczikã. W  òbrôzkù 
z negò romana szpacérëją razã dzes pò 
mirochòwsczich lasach (w  môlu, dze 
òbadwaji przëszlë na swiat) ë prowadzą 
hewò takô pògôdkã [pisënk znormalizo-
wóny òprzez AJ]:

– Ùwzãlë jesmë sã pòdniecony rôz 
znicz Kaszëbsczi dali ògniem najégò dëcha 
pòdskacac, bë sã pôlił na znankã ùbëtkù 
i miru najégò nôroda na wôłtôrzu Słowianiznë! Bò më jesmë 
kòżdi dlô se wietewką ùzémkù, chtëren wësok i prosto strzélô 
w górã. Bez nas je nadżi i słabi, i na pòniewierkã zdóny, më 
bez nie skôzóny na smierc (...).

– Zawëc mùszi sztorm, zajãczëc chaja tim dołóm i wą-
dołóm, tim pòlóm i chëczóm, bë jesmë zymkòwé mòglë roz-
pùscëc zefirë... 

– Nié, prôcowac nóm pòtrzéb jaż do ùrobieniô łokców. 
Przëzdrzë sã! Żebë të wądołë i wëschłé kòrëta prarzéczi sło-
wiańsczi zôs ùbestrzëc żëcym – trzébno nowëch zdrojów, 
zdrojów młodëch i zdrowëch, napãczniałëch tesknicą no-
wégò dnia i żëcô.  

Na kôrtach Wurvani spjévë móżemë wëczëtac, jak 
romanticzny pòzdrzatk nëch dwùch (de facto trzëch, bò 
doch samégò aùtora romanë téż) liderów karna zrzesziń-
ców robi flach mësleniémù pòzytiwisticznémù. Jak òni 
òdchôdają òd ùdbë ò powszechny rësznoce Kaszëbów 
ë jidą w czerënkù zbrzątwieniô do dzejaniô rodzący sã 
mlodi inteligencje kaszëbsczi, jakô na Zjezdze Kaszëbów 
przedstawi swój òdrodzeniowi projecht. W romanie Jana 
Rómpsczégò ne planë przeriwô wòjna ë móże sã wëdawac, 
że spjévë ùrwóny dzes w séwnikù 1939 r., w wòjskòwëch 
rowach Òksëwsczi Kãpë, nie mdze miôl chto spiewac dali. 

Na pòprôwdze stalo sã jinaczi. Zrzeszińcë bëlë 
w  pierszi rédze dzejôrzów I  Kòngresu Kaszëbsczégò ë 
bëlë aùtorama w  1956 r. Memoriału grupy inteligencji 
i  pisarzy kaszubskich o  położeniu kulturalnym Kaszub, 
zrëchtowalë zrãbë kaszëbsczi pòliticzi jãzëkòwi, jak téż 

bëlë wëspólzalóżcama Kaszëbsczégò 
Zrzeszeniô w  tim jistnym 1956 r. Sta-
lo sã tak, że wladze PZPR (w  1961 r.)  
za kaszëbsczi nôrodny pòzdrzatk – rãka-
ma dzejôrzów Òglowégò Zarządë Zrze-
szeniô – czësto wërzucëlë z ti òrganizacje 
Aleksandra Labùdã, zôs Sztefana Biesz-
ka, Jana Trepczika ë Jana Rómpsczégò na 
dludżé lata (do kùńca lat 60. XX stola-
ta) trzimalë na marginesu z naganamë. 
Labùda nigdë ju, jaż do smiercë w 1981 r., 
do Zrzeszeniô nie wrócyl, a Bieszk (ùmar 
w 1964 r.) ë Rómpsczi (ùmar 30 gòdni-
ka 1969 r.) wrócëc nie zdążëlë. Blós Jón 
Trepczik nalôz sã jakòs w ti czësto zresz-
tą ju jiny stowôrze – òd 1964 r. Kaszëb-
skò-Pòmòrsczim Zrzeszenim – w jaczi 
pòmòrszczëzna (nowô pòmòrszczëzna 
bëla deją Lecha Bądkòwsczégò) wzãna 
górã nad kaszëbizną.  

Móm taczé wseczëcé, co Jón Trepczik 
prawie, pò dzélu, pòczul sã pòwiérz-
nikã dejowò-lëteracczégò spòsobù Jana 
Rómpsczégò. Ten biwszi szwadżer ë 
drëch jaż pò grób, przekònôl bialkã 
Rómpsczégò do pòchòwaniô przëjacela 

na smãtôrzu w Kartuzach (nôprzód miôl bëc pòchòwóny 
w Torniu 3 stëcznika, ò czim zaswiôdczô nekrolog z gazétë 
z 2 stëcznika, ale kùreszce pògrzéb bél 5 stëcznika 1970 r.  
w  kartësczim klôsztornym kòscele). Na òddzãkòwanié 
drëcha Trepczik ùlożil hewò taczé sztrofë:  

ZRZESZIŃC
(wdôr na òdińdzenié J. Rompsczégò)

Ju ni ma Ce…
Të równak jes,
Bò westrzód swòjich wiérnëch drëchów
Rozjimôsz skrzidla na lecënk,
I zwënëgiwôsz karna dëchów,
Co z Twòją deją rzeszą zdënk!

Chòc ni ma Ce,
Të równak jes,
Bò płomã żôlisz nóm sã całi,
Pòdskôcającë wprzódk nasz gón!
Dobëtno czidôsz we widzałi, 
Na znowawstanié, Doma zwón!
Ùrwónô Twòja spiéwa,
Dzys jakbë jiwru jãk,
Mdze sã dali ùsmiéwa.
Czej miłot dërgnie zwãk

Tej Twój widzałi dokôz
Dlô naj domôcëznë

Grób J. Rómpsczégò. Òdj. A. Jablonsczi
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Swiãti mdze dlô nas nôkôz,
Mdze swiôdkã òdrodë!...
Bò równak jes
I wiedno mdzesz. 

(Poezja Zrzeszyńców, Gdańsk 2013, s. 391)

Na tim nie bél kùńc òdkriwaniô przez Jana Trepczika 
dlô swiata Jana Rómpsczégò. Ju w gromicznikù 1970 r. 
Trepczik przërëchtowôl, do wstawieniô smarą w „Pòmera-
niã”, dzél romanë Wurvanô spjéva, a jesz tegò samégò rokù 
wëszëkòwôl wòjnowé wiérztë (w tim ne pisóné w Sztu-
tofie) do tomikù Pòmión zwònów. Dzesãc lat pózni, czedë 
bél ju fardich tomik Wiérztë zredagòwóny przez Édmùnda 
Pùzdrowsczégò ë Jana Trepczika, ten òstatny tak napisôl 
we pòslowiu ò Janie Rómpsczim [pisënk òriginalny]: 

(...) Przédnym célem jego dzejaniô i tak baro robocégo 
żëcégo bëła sprawa odrodë kaszëbscziégo lëdu na pospodlim 
jego kulturë, rozklëcy rodny deje ôs doprowôdzk do zdrzelotë 
rodny mëslë i pozdrzatku na swoji sprawë przez rozwij kaszë-
biznë we wszëtcziëch ji rozwietwieniach ë apartnoscach. 
Kol zwënegòwaniô tego célu są rëszné wszëtczié jego mëslë, 
wseczëca i całi chwąt jego cwiardi wolë. Ti deje pòswię- 
cywô swojé robocé żëcé; za tę deję jidze w biôtkę i dôwô 
całégo se w dôrënku. 

Przëstojenié ti deje znankuje sę usôdzką widzałëch 
dokôzów, jaczima bogacy naszą lëteraturę, mającë starę 
pòcësnąc rozwij naji mowë na wësoczi stopiń ocznotë ë wi-
dzałoscë. (...)

Òkróm Sztefana Bieszka (profesora, szkólnégò pò 
sztudiach filologicznëch) Jón Rómpsczi doszed z  tëch 

trzech nôdali: bél magistrã etnografie, a w jegò rãkòpisach 
(w MKPPiM w Wejrowie) móże nalezc wnetka skùńczony 
dokôz dochtorsczi z tegò jistnégò òbrëmiô. Do te dërch 
cos notérowôl – szukającë môla Kaszëbów w swiece. Jón 
Trepczik tak to przedstawil w nym swòjim pòslowim do 
Wiérztów z 1980 r. [pisënk òriginalny]:

(...) Wiele z te, co napisôł, je niedokuńczoné, wiele na-
poczęté. On sóm do mie gôdôł, że zamëszlony robotë mô 
na wiele lat. Miôł w udbie nié le nowé pisac dokôzë, ale 
napisóné zlepszëc, poprawic i wësmukac na wszeden ôrt, 
a napoczętié dokuńczëc. Jego mësla bëła bogatô w nôroz-
majitszé, apartné koncepcëje, jaczié mu kôzałë na chutkoscë 
pisóny dokôz wiedno znowa zmieniëwac i zlepszëwac. (...)

Pòdlug mie Jón Rómpsczi, co Trepczik dobrze wiedzôl ë 
czul, przejąn pò Aleksandrze Labùdze ë Sztefanie Bieszkù 
spòsób ë stôl sã – jak òni przódë – dejologą zrzeszińców. 
Mëszlã, że prawie dlôte Jón Trepczik tëlé robil z teksta-
ma mlodszégò drëcha. Òni (ti trzeji: Labùda, Rómpsczi ë 
Trepczik) – wiedno wierzëlë, że pò drodze dludżi ë krãti, 
pò danim òfiarë przez pòkòlenia, przińdze Kaszëbów 
Królestwò ùbëtkù ë Szczesliw na przódk chto mù wińdze 
(J. Rómpsczi, Wurvanô spjéva [pisënk znormalizowóny 
òprzez AJ]).      

Nen tuwò tekst, chtëren je blós malinczim wëwidnie-
nim czlowieczi przëjazni ë jednotë deji zrzeszińców a òd-
bicym tegò w jich ùtwórstwie – ò czim òglowò bë móg 
napisac jesz wiele wicy, le że w tim môlu ni ma nó to place 
– jô piszã 38 lat pò smiercë Aleksandra Labùdë, 30 lat òd 
òddzãkòwaniô sã z Janã Trepczikã ë wnetka równo 50 lat 
pò òdprowadzenim na òstatną drogã Jana Rómpsczégò. 
Piszã ë mëszlã so… na jaczim kilométrze drodżi do „Kró-
lestwa ùbëtkù” jesmë më, żëjący ë twòrzący 90 lat òd tëch 
czasów, czej pòwstalo Zrzeszenié Regionalné Kaszëbów 
w Kartuzach, ë 63 lata pò pòwstanim Kaszëbsczégò Zrze-
szeniô w Gduńskù? W òdpòwiescë nó te wszëtczé dilematë 
móm blós jedno do zabédowaniô. Chcemë wzyc so do ser-
ca slowa méstra Jana Trepczika ë z nim razã zaspiewac 
(równo chto jak stôri sã czëje):

Hej, młodi!, z Kaszëbów zemi,
Wezta sã na drawi biég
I zdrzëcëta cëzé ruchna
Jak òmón zmùrszałi zbiég!

Wezta na skrzidłach lecëta 
Wësok nad kaszëbsczi plón
I niech znanką przebùdzeniô
Rozzwòni domôcy zwón! (...)

(„Do młodëch”, Poezja Zrzeszyńców, s. 386)

ARTUR JABLONSCZI

Tekst z niechtërnyma znankama nordowi kaszëbiznë

Ze zbiérów Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi
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PASTOR SCHMIDT PRZEDSTAWIA DOWODY
Celem opracowań pastora Schmidta było wykazanie, 
że budowa kościoła luterańskiego w ciągu 24 godzin 
była faktem historycznym. Uważał, że wojewoda po-
morski Jakub Narzymski i król Polski August III Sas 
żadnych warunków skarszewskim luteranom nie sta-
wiali, gdyż z obawy o odmowę nikt ich o pozwolenie na 
budowę nie pytał. Paul Theodor Schmidt na poparcie 
swoich stwierdzeń przedstawił w wydanej w Gdańsku 
w 1904 roku publikacji pt. Der von den Danzigern im 

Jahre 1741 binnen 24 Stunden ausgeführte Kirchbau zu 
Schöneck, Westpr. dostępne wtedy dokumenty, o któ-
rych poniżej. 

Pierwszy z nich to dokument z kuli wieżowej oma-
wianej świątyni, opatrzony datą 29 października 1803 
roku i podpisem burmistrza policyjnego administru-
jącego miastem i pełniącego jednocześnie funkcję se-
kretarza Skarszew, Johanna Friedricha Roepke. Do-
kument został zabezpieczony przez pastora Schmidta 
w 1878 roku podczas demontażu iglicy wieżowej z kulą 

W 2002 roku ukazała się publikacja książkowa mojego autorstwa pt. O tym, jak gdańszczanie w Skarszewach 
w ciągu 24 godzin kościół zbudowali. Punktem wyjścia przy jej tworzeniu było zapamiętane w czasach dzie-
ciństwa (lata sześćdziesiąte) podanie o świątyni luterańskiej zbudowanej w rekordowo krótkim czasie. We-
dług opowieści sędziwych skarszewskich gawędziarzy powodem pośpiechu budowniczych był wręcz niere-
alny warunek ukończenia budowy w ciągu 24 godzin. Postawienie tego warunku przypisywano wojewodzie 
pomorskiemu, którego poparł sam król. I choć wydawało się to niemożliwe, jednak warunek ten został 
spełniony. Gdy przed laty próbowałem dociec, jakież to ziarno prawdy tkwi w tym podaniu, dotarłem do 
kilku publikacji Paula Theodora Schmidta z II połowy XIX wieku i z początku XX stulecia. Był on ostatnim 
pastorem legendarnego kościoła luterańskiego zbudowanego z 14 na 15 września 1741 roku, a rozebranego 
w 1881 roku. Podczas pisania wspomnianego wyżej opracowania korzystałem z informacji zawartych w pu-
blikacjach niemieckich autorów sprzed stu lat, gdyż do dokumentów z czasu budowy świątyni nie udało mi 
się wtedy dotrzeć. Obecnie mamy do dyspozycji trzy dokumenty dotyczące tego niebywałego wydarzenia. 
Dwa z nich nie były dotychczas znane, a odnalazł je niedawno badacz dziejów Skarszew Marcin Woźny.

NOWE USTALENIA DOTYCZĄCE SKARSZEWSKIEGO 
KOŚCIOŁA ZBUDOWANEGO W 24 GODZINY
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Chorągiewka wiatrowa z luterańskiej świątyni w Skarszewach postawionej w ciągu 24 godzin w 1741 r. 

CZĘŚĆ  
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i chorągiewką wiatrową. W jego przekonaniu zasad-
nicze informacje dotyczące budowy tego kościoła zo-
stały przepisane na nowym pergaminie w 1803 roku 
(w trakcie remontu uszkodzonej wieży kościelnej) na 
podstawie dokumentu z 1741 roku, który prawdopo-
dobnie podniszczył się w kuli wieżowej i musiał zostać 
wymieniony. Oto przetłumaczony z języka niemiec-
kiego fragment tego dokumentu: W roku 1741 został 
ewangelicko-luterański kościół i wieża, ponieważ stary 
kościół groził zawaleniem, za królewskiej polskiej mości 
i z powodu nietolerancji duchowieństwa katolickiego, 
przez wielkoduszne poparcie i pomoc dobrego miasta 
Gdańska, w tym samym miejscu zbudowany, na stu wo-
zach i pod militarną ochroną, tu dotąd, transportowany, 
również z powodu obawy przeszkód ze strony katolickiej, 
w ciągu 24 godzin kompletnie postawiony. Ówczesny 
burmistrz i zwierzchnik kościoła, pan Johannes Georg 
Flachshaar i kaznodzieja pan Johann Christoph Weise, 
byli wspomożycielami tej budowy kościoła. Pełny tekst 
dokumentu wieżowego znajduje się w książce Paula 
Theodora Schmidta pt. Geschichte der Stadt Schöneck 

in Westpr. und ihrer evangelischen Kirche (Schöneck 
Westpr. 1878, s. 28–29). Oryginalny dokument praw-
dopodobnie nie uległ zniszczeniu, jest więc szansa na 
jego odnalezienie. Ale to już temat na osobny arty-
kuł…

ZAPIS W KSIĘDZE PARAFIALNEJ
W archiwum kościelnym parafii luterańskiej pastor 
Schmidt znalazł kolejny dokument dotyczący intere-
sującego nas tematu. Było to sprawozdanie kaznodziei 
Johanna Christopha Weise z czasu budowy świątyni, 
zamieszczone w księdze parafialnej. Wynika z niego, 
że w pierwsze święto wielkanocne 1741 roku zaraz po 
rozpoczęciu mszy świątynię wypełnił krzyk przeraże-
nia. Z jednej strony wołano, że pękają belki, z drugiej 
– że wybuchł pożar. Mimo że obydwa alarmy były fał-
szywe, jednak ludzie, tłocząc się do wyjścia i zeskaku-
jąc z empor, wzajemnie się przygniatali, a kilka osób 
wskutek obrażeń zmarło po pewnym czasie. Choć całe 
zdarzenie spowodowane było nieuzasadnioną paniką, 
kaznodzieja Weise przyznaje, że rzeczywiście ze wzglę-
du na zły stan budynku pęknięcie belek i załamanie 
empor stanowiło realne zagrożenie, gdy znajdowało się 
w nim wielu wiernych. Te tragiczne okoliczności spo-
wodowały, że Johann Weise zwrócił się do gdańskich 
ewangelików o pomoc przy budowie nowej świątyni. 
Ojcowie tego miasta wysłuchali jego prośby. Darowi-
zny w wysokości 900 florenów, które trzykrotnie od 
dostojnej Rady Miasta Gdańska otrzymał, pozwoli-
ły na wynajęcie gdańskiego budowniczego Johanna 
Christopha Röhra. Przygotowane elementy budowla-
ne nadeszły do Skarszew na 107 wozach pod opieką 
75 mężczyzn, wprawdzie żołnierzy, tu jednakże tylko 
robotników, 24 cieśli, 12 murarzy i 20 pomocników, 
bez później dochodzących żołnierzy, którzy do 94 
zostali wzmocnieni, i ponad 24 wozów z brakującym 
drewnem budowlanym. Na dziedzińcu katolickiego 
cmentarza zebrało się 600 wieśniaków. Kaznodzieja 
wspomina o wielkim zbiegowisku i równie wielkim 
rozgoryczeniu katolików, nie podając jednakże żad-
nych szczegółów.

Powojenne losy księgi parafii ewangelickiej w Skar-
szewach nie są znane, uważa się ją za zaginioną w 1945 
roku.

DOKUMENT Z GDAŃSKIEGO ARCHIWUM
Trzeci dokument dotyczący budowy kościoła w 24 go-
dziny pastor Schmidt odnalazł w gdańskim archiwum. 
Określił go jako list gdańskiej Rady Miasta do sekre-
tarza króla Polski w Dreźnie z 11 października 1741 
roku. Dokument został zacytowany przez Paula Theo-

Pismo Rady Miasta Gdańska opatrzone datą 11 października 1741 r., 
zawiera informacje dotyczące budowy skarszewskiego kościoła. Archi-
wum Państwowe w Gdańsku, sygn. 300,27/116, s. 350–354.
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dora Schmidta we wspomnianej publikacji pt. Der von 
den Danzigern im Jahre 1741 binnen 24 Stunden aus-
geführte Kirchbau zu Schöneck, Westpr. (s. 21–23). Na 
wstępie pisma gdańska Rada przypomniała przywileje, 
które zostały nadane miastom w Prusach Królewskich 
na podstawie pokoju oliwskiego w 1660 roku. Gwaran-
towały one protestantom prawo budowy nowego ko-
ścioła, jeżeli poprzedni ulegnie zniszczeniu. Bez tego 
nie mogliby korzystać ze swobody religijnej. Uzasad-
niając budowę świątyni w Skarszewach, Rada Miasta 
Gdańska informuje, że dotychczasowy kościół już od 
dłuższego czasu groził zawaleniem i  rzeczoznawcy 
orzekli, iż nie nadaje się do remontu. Biorąc pod uwagę 
fakt, że budynek mógłby się zapaść, postanowili roze-
brać starą świątynię i postawić nową. Przyczyną osta-
tecznej decyzji było tragiczne wydarzenie pierwszego 
dnia Wielkanocy: Gdy w kościele dosyć licznie zebrany 
był tłum ludzi, świątynia zaczęła się załamywać, tak 
że ludzie z przerażenia i strachu stamtąd pospiesznie 
się oddalali, liczni przy tym ponieśli na ciele szkody, 
a niektórzy nawet postradali życie, z powodu czego na-
wet sami katolicy okazali współczucie. W dalszej części 
uzasadnienia gdańska Rada informuje, że protestanccy 
mieszkańcy Skarszew z powodu swego wielkiego ubó-
stwa i braku majątku nie byli w stanie wybudować no-
wej świątyni. Zwrócili się więc do gdańszczan, którzy 
zebrali pieniądze na zakup materiałów budowlanych 
i opłacenie robót. Przygotowane do budowy elementy 
polecono załadować na wozy i w towarzystwie zaan-
gażowanych rzemieślników i robotników zawieźć do 
Skarszew. Jest nam jednakże całkowicie niewiadomym 
– donosi gdańska Rada – żeby ktoś z tych ludzi, poza 
koniecznymi narzędziami, miał, jak mówiono, zabrać 
ze sobą broń. W czasie gdy pracowano przy kościele 
w Skarszewach, odbywały się protesty i inne utrudnie-
nia. Z katolickiej strony niczego nie zaniedbano, aby rze-

czywistymi czynami w ostry i dotkliwy sposób zagrozić, 
jednakże z ewangelickiej strony wszystko było przyjęte 
ze spokojem. Pracę pilnie kontynuowano i dzięki dobroci 
Boga nie doszło do żadnych gwałtowności. 

EDWARD ZIMMERMANN

Dokończenie w następnym numerze

Rysunek luterańskiego kościoła w Skarszewach zamieszczony w książce 
Paula Theodora Schmidta pt. Geschichte der Stadt Schöneck in Westpr. und 
ihrer evangelischen Kirche
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Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest Organizacją Pożytku  
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Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu  
podatkowym i wpisać nr KRS Zrzeszenia: 0000228279.
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KASZËBIZNA DAŁA MI NÔWIÃCY W ŻËCYM 
Z LUDWIKÃ BACHÃ ROZPÒWIÔDÔ KLEBBÓW MATIS

Kaszëbsczi dzejôrz, samòrządówc, wielolatny przédnik rëmsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô ë 
téż nôleżnik Przédny Radë KPZ (òd 1983 rokù), nôdgrodnik Òrmùzdowi Skrë, wanożnik, dobëtnik Kilimandża-
ro, pòmësłodôwca kònkùrsów wiadë ò Kaszëbach w Rëmi, zbiérôcz ë kòlekcjonéra, priwatno ópa. I bëlny człowiek. 

Wasta Ludwik Bach to je téż człowiek, òd jaczégò jem sã ùcził kaszëbiznë, miłotë do naszi rodny zemi, jãzëka 
a kùlturë. Naùcził mie, że Kaszëbskô to je prawie nôwiãkszô wôrtnota, ò jaką nót je sã biôtkòwac. Za wiédzã ë 
wiarã w młodégò knôpa i za wszëtczé kaszëbsczé darënczi wiôldżé Bóg zapłac!

    Jak Wasta zaczął przigòdã z kaszëbizną?
Tak pò prôwdze jô wiedzôł, że jem Kaszëbą, 
òd dzecka, ma z knôpama gôdalë wiedno 
pò kaszëbskù do se. Nawetka jem sã sztri-
dowôł ze szkólnym, że nié rolnik, a gbùr, 
nié garnek, a  grôpk ëtd. A  tak richtich 
przëszedł do mie Kazik Klawiter ë òn przë-
niósł z Lëdowëch Talentów jaczé òbrôzczi 
i  „Pòmeraniã” – tej jem sã wëwiedzôł ò 
kaszëbsczi rësznoce. Czej jem ju wiedzôł, 
tej jem sã w 1982 rokù zapisôł do Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô (na mòjim 
òkôzkù je podpisónô wastnô Izabella Tro-
janowskô). Pózni (w 1983 rokù) òstôł jem przédnikã par-
tu w Rëmi. Takò prawie jem zaczinôł. 

    Wasta ju wiedzôł, że je Kaszëbą, a skądkaż Wasta sã 
ny kaszëbiznë ùcził: z knéżków, òd lëdzy, jak to bëło?

Prôwdac òd ne czasu, jakò jem sã zapisôł do KPZ, tej 
chcôł jem corôz to wiãcy wiedzec. Pierszô takô wiôlgô 
rozegracjô, na jaczi jem béł, to bëła setnô roczëzna smier-

cë Cenôwë – tam òni przedôwale rozmajité 
ksążczi – a jô jem kùpił pò jedny z kòżdégò 
ôrtu. Tej jô przëjachôł dodóm, wzął kòło 
(jesz tedë jem ni miôł aùta) ë jachôł jem do 
Pùcka i Wejrowa do mùzeùm za knéżka-
ma – tam téż jem kùpił wszëtczé. Z ksąż-
ków jem czerpôł wiadã, a kaszëbiznë ùcził 
jem sã òd kaszëbsczich Stolemów, tj. lëdzy, 
jaczich miôł jem leżnotã pòznac – dlô naju 
młodëch to bëłë pòmniczi kaszëbiznë.

    Terô jesz na sztërk chcemë sã copnąc 
do Waszégò młodectwa. Wierã to nie 
bëłë letczé czasë dlô Kaszëbów. Jak to 
bëło w szkòle?

Jô wiedno jem gôdôł: jem Kaszëbą ë to je mòja bùcha, 
a to, że rozmiejã pò kaszëbskù gadac, to je mój skôrb. 
Prôwdac szkólnowie szkalowalë na tëch, co pò kaszëbskù 
gôdale, le jô sã za tim nie czerowôł. Nënka mnie wiedno 
gôda, të nie gadôj pò kaszëbskù, bò mdzesz miôł lëché 
stopnie, a jô gôdôł pò kaszëbskù, a stopnie téż miôł jem 
dobré.

Krëjamné pòtkanié z białkama w Africe
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NAJE ROZMÒWË

    Wasta dzéjô dlô Kaszëb òd 80. lat. Bëło to lżi dzejac 
przódë czë dzysôdnia?

Przódë lat jô bë rzekł, co jô jem béł pòdskacony na 
kaszëbiznã. Jachôł jem wszãdze, dze le sã dzejało co z nią 
sparłãczonégò, na rozmajité rozegracje, bò to bëło wôrt. 
I miôł jem starã jak nôwicy dlô mòji lubòtny kaszëbiznë 
robic – dlô mie nôwôżniészé bëło ji rozkòscérzanié. Mòja 
nôwiãkszô zwënégã to wiedno zwëskiwanié nowëch lëdzy 
dlô naszi dbë. Tak bëło przódë a terôzka téż. 

   Je to  dlô Wastë òddzãkòwanié z kaszëbizną?
Nié! Òddzãkòwanié mdze kòl grobòwégò déla. Kaszë-
bizna to je mòje żëcé – òna mie da nôwiãcy w żëcym. 
To, co jô jem miôł zmerkac, to ju jem zmerkôł (czë to je 
wiele, czë nié, le tak pò prôwdze je). Dali mdã dzejôł dlô 
Kaszëb – bãdã wszãdze, dze mdã brëkòwny. Jem Kaszëbą 
ë tak ju òstónie. Kaszëbizna mdze na wiedno, to je to 
mòje sacrum.

    Wedle Waszi dbë, jaczi je dzysô nôwiãkszi tôczel dlô 
kaszëbiznë?

Jô bë rzekł kąsk jinaczi. Nama dzysô felëje kaszëbsczich 
szôlińców, jaczi bë całé żëcé chcelë òddac dlô kaszëb-
sczi sprawë. Ni ma ju kaszëbsczich Stolemów jak przódë 
(Wòjcech Czedrowsczi, Izabella Trojanowskô, Jan Trep-
czik ëtd.), le zdrzã z nôdzeją na waju, na młodëch.

    Jaczi są dlô Wastë nôwiãkszi kaszëbsczi aùtoritetë? 
Tak jak jô ju rzekł, Wòjk Czedrowsczi a Iza Trojanow-
skô. Òni naju młodëch wiedno wspiérelë, a zachãcywelë 
– to bëło dlô nas wôżné. Òd nich jem sã ùcził, jakò sã 
biôtkòwac ò nasze sprawë. Òni rozmielë pòzebrac dët-
czi na wëdanié kaszëbsczich knéżk, jaczich jesz w ònym 
czasu nie bëło wiele. Òni téż przék wszëtczim robilë 
kaszëbską gazétã [„Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego”, 
a pòtemù „Kaszubsko-Pomorskiego”, z jaczégò sã zrodza 
„Pomerania”] – to bëło piãkné, bò z tegò miôł leżnotã 
sã wiele wëwiedzëc ò nas, Kaszëbach, a téż pòdskacëwac 
kaszëbską miłotã.

    Wasta mô doma cawną ksążnicã. Z nëch wszëtczich 
ksążków, jaką Wasta mô w nôwiãkszim ùwôżanim?

Ni ma jedny taczi knéżczi. Wôrt je czëtac wszëtko, co je ò 
Kaszëbach a dlô Kaszëbów. Nawetka żelë jakô knéżka Cë sã 
nie widzy ju z sami pòzwë – nót je jã przeczëtac, cobë miec 
ò ni swòje zdanié. Jô czëtóm wszëtkò, bò jak naju ùcził 
Bądkòwsczi: Të ni môsz gadac, że Klebba ni mô rëchtu, le 
môsz gadac, co môsz do pòwiedzeniô w ti sprawie. 

    To je baro czekawô ùdba. A czej Wasta miôłbë rzec, 
z jaczi ksążczi młodi Kaszëbi mają sã ùczëc swòji 
Tatczëznë, to jakô to bë bëła?

Hmm… Wôrt je rozpòcząc òd Remùsa ë Bedekera ka-
szubskiego Trojanowsczi i Òstrowsczi, le to nie je wôż-

né, òd czegò sã zaczinô. Żelë młodi chcą, niech czëtają 
wszëtko, co jima sã widzy (kò jeden lubi ùczałé dokazë, 
jiny romanë, a jesz jiny gôdczi).

    Jaczé Wasta mô radë dlô młodëch Kaszëbów?
Młodi mùszą pamiãtac, że mają swój wôżny plac w kaszë-
biznie, w Kaszëbsczi. Wiedno bãdą sztridë, tak mùszi bëc, 
le to mô bëc taczi sztrid , z jaczégò mòże sã ùczëc. Mù-
szimë wiele gadac, kôrbic a diskutérowac. Kùreszce młodi 
ni mògą sã dac złómac, bò òni są nôdzeją dlô naju.

    Wiôldżé Bóg zapłac za kôrbã. Wierã z Waszégò do-
swiôdczeniô më młodi mòżemë sã wiele naùczëc.

Bóg zapłac ë chcemë jic w przódk z kaszëbizną! 

Ludwik Bach na Kilimandżaro

Réza snieniów – Machu Picchu

Kòl Òjca Swiãtégò Jana Pawła II 
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W pòsobny rédze artiklów tika-
jącëch sã dzejów Kaszëbów 

w  cządze Lëdowi Pòlsczi chcemë 
zając sã pòstacją Zygmùnta Milczew-
sczégò. Znóny je òn przede wszët-
czim w  wejrowsczim krézu, gdze 
robił jakno samòrządowi dzejôrz, 
béł téż nôleżnikã tamecznégò partu 
Kaszëbsczégò Zrzeszeniô. Je òkróm 
tegò znóny jakno Hònorowi Òbëwa-
tel Rëmi, gdze przed II swiatową wòj-
ną, to je w czasu, czej bëła òna jesz 
gminną wsą, béł sekretérą w hénet-
nym ùrzãdze gminë. Badérowôł i òpi-
sywôł dzeje Wejrowa i  òkòlégò òb 
czas drëdżi swiatowi wòjnë, a brzadã 
jegò dzejnotë na tim gónie òkróm 
dosc tëli artiklów je ksążka pt. Wej-
herowo i powiat morski wrzesień 1939 
– maj 1945. W tim i w nastãpnëch 
dokazach chcã òpisac te dzéle żëwòta 
najégò bòhatera, ò jaczich wiadła 
nalezc jidze w  archiwùm Institutu 
Nôrodny Pamiãcë. Òkróm nadczid-
ków, chtërne mòże nalezc w aktach 
tikającëch sã dzejarzów kaszëbsczi 
rësznotë z  Wejrowa, mómë tam 
całą teczkã papiorów z Wòjskòwégò 
Òbéńdowégò Sądu (pòl. Wojskowy 
Sąd Rejonowy) we Gduńskù, chtëren 
sprawił, że dzélëk swòjégò żëcégò 
nasz bòhater mùszôł przeżëc w sôdzë.  
Na spòdlim aktów jegò sprawë i jin-
szich materiałów przëzdrzimë sã kąsk 
jegò żëcowim kawlóm.

Swòjã wanogã zaczniemë òd 
Strzépcza, to je òd wsë, gdze 
Zygmùnt ùrodzył sã 1 rujana 1905 r. 
Béł dzewiątim z trzënôsce dzecy Jana 
Milczewsczégò i  jegò białczi Józefë 
z dodomù Schmidt. Tatk Zygmùnta 
béł òrganistą w strzépsczim kòsce-
le i òbrôbiôł na swòje pòtrzebë kòle 
trzech hektarów kòscelny zemi. Sóm 

Zygùsz òd szóstégò do sztërnôstégò 
rokù żëcégò ùcził sã w  spòdleczny 
szkòle w Strzépczu. W dzecnëch la-
tach pòmôgôł tatkòwi w jegò robòce, 
a w 1920 rokù béł swiôdkã przińdze-
niô na kaszëbską zemiã pòlsczégò 
wòjska, co bëło dlô niegò wiôldżim 
a wôżnym przeżëcym.

Jakno 18-latny bëniel, tj. w 1923 r.,  
Milczewsczi zaczął w  Wejrowie 
kùpiecką praktikã w  firmie Gajda. 
W 1926 r. pòdjimizna ta przeniosła 
gò do swòji centralë w Tëchòlë, gdze 
robił òn kòl dwùch miesąców. Pò-
sobnym dzélã warkòwi drodżi prziń-
dnégò samòrządowégò i spòłeczné-
gò dzejarza béła robòta we wiôldżim 
hańdlowim dodomù bracynów 
Kòrzeniewsczich w  Grëdządzu. Ta 
firma dzeja tam przez całi midzëwòj-
nowi cząd, a robiło w ni tedë kòle sto 
sztëk lëdzy. Òb czas robòtë w  nad-
czidniãti przed sztërkã pòdjimiznie 
młodi Milczewsczi mieszkôł ù swòji 
cotczi, chtërna zagwësniwa mù jestkù, 
ale òkróm tegò pilowa, cobë bëlno sã 
ùcził w grëdządzczim Hùmanisticz-
nym Gimnazjum. Ùczbã w òbrëmim 
kùrsów dlô robiącëch skùńcził tam 
w  1933 r. i  bëła to tak pòzwónô 
„môłô matura”. Òb czas swòji robòtë 
w  hańdlu béł nôleżnikã Związkù 
Kùpiecczi Młodzëznë (pòl. Związek 
Młodzieży Kupieckiej). Równak tim, 
co barżi chłoscëło młodégò Kaszëbã 
ze Strzépcza, bëła samòrządzëna. 
W  1934 r. w  wòjewódzczim ùrzã-
dze Pòmòrsczégò Wòjewództwa 
w Toruniu òdbéł warającą pół rokù 
ùczbã dlô ùrzãdników państwòwi 
administracji ë teritorialny samòrzą-
dzënë. Zarô pò tim wësłóny òstôł do 
Łãczëcë we westrzédny Pòlsce, gdze 
miôł òbôczëc, jak w praktice fónk-

snérëje zbiérnô gmina, co skłôdô 
sã nié z jedny, le z czile wsów. Wôrt 
przë ti leżnoscë nadczidnąc, że w tim 
czasu na Kaszëbach i na jinszich ze-
miach, co przed I  swiatową wòjną 
słëchałë Niemcóm i Aùstro-Wãgróm, 
bëłë jednowsowé gminë, a w òbéń-
dach przódë rusczich (to je w tpzw. 
Kòngresówce i na wschòdnym przë-
grańczim przedwòjnowi Pòlsczi) 
gminë skłôdałë sã z  wiãkszi lëczbë 
wsów. W  1933 r. ùchwôlony òstôł 
ùstôw, co miôł ùszëkòwac samòrzą-
dzënã na jeden ôrt w całi Pòlsce (bez 
sląsczégò wòjewództwa), i  w  ten 
spòsób zlëkwidowac spôdkòwiznã 
pò rządach niemiecczich i aùstriac-
czich. Pò zdobëcym doswiôdczenié-
gò w  Łãczëcë i  zdanim pasownëch 
egzaminów Milczewsczi wrócył na 
Kaszëbë i wëznaczony òstôł na sta-
nowiszcze sekretérë w nowò stwòrzo-
ny w 1934 r. zbiérny wiesczi gminie 
Rëmiô-Zôgórzé. Wespółdzejôł tam 
z tamecznym wójtã Hipòlitã Roszczi-
nialsczim, a robił tam jaż do wëbùchù 
II swiatowi wòjnë. Mieszkańcë Rëmi 
jesz pò wiele latach pamiãtelë ò zasłë-
gach dlô ni bòhatera najégò dokazu, 
i w 1995 r. òstôł òn ùznóny przez hé-
netną Radzëznã Gardu za Hònoro-
wégò Òbëwatela Rëmi.

W  midzëwòjnowim cządze se-
kretéra gminë Rëmiô-Zôgórzé béł 
nôleżnikã dzejającëch tedë òrgani-
zacjów. Bëłë to: Pòlsczi Zôchòdny 
Związk (pòl. Polski Związek Za-
chodni) i Mòrskô i Kòlonialnô Liga 
(pòl. Liga Morska i  Kolonialna). 
W tim sztóce wôrt dejade nadczid-
nąc téż ò tim, że jesz pòd kùńc dwa-
dzestëch lat ùszłégò wiekù napisôł òn 
jeden tekst do pierszi serii pismiona 
„Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”. Béł 

Kaszëba w stalinowsczi sôdzë. Przëtrôfk 
Zygmùnta Milczewsczégò (dzél 1)
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to dokôz pòd titlã Dzeń zadëszni 
òpùblikòwóny w szesnôstim numrze 
wspòmniónégò cządnika w lëstopad-
nikù 1928 r. Béł to równak blós jeden 
tekst, tej Zygmùnt Milczewsczi, mô 
sã rozmiec, nie je przez to znóny jak-
no kaszëbsczi lëterat.

Czej wëbùchła II swiatowô wòj-
na, bòhatera najégò dokazu òbù-
dzëło bómbardowanié rëmsczégò 
latawiszcza. W  séwnikù 1939 r. 
Milczewsczi nie brôł ùdzélu jakno 
żôłniérz w  biôtkach z  Niemcama, 
le kùńcził swòjã ùrzãdową dzejnotã 
w Rëmi. Jak wspòminôł pò wiele la-
tach, w pierszich dniach wòjnë do-
stôł òd starostwa 56 tësący złotëch, 
jaczé miôł wëpłacëc białkóm, chtër-
nëch chłopi i sënowie biôtkòwelë sã 
z Niemcama, i nie spôł ani gòdzënë 
do czasu, pòkąd tegò nie zrobił. 7 
séwnika spróbòwôł pòjachac do 
Wejrowa, gdze chcôł òddzãkòwac sã 
z mëmką, òkôzało sã dejade, że nie 
bëło to ju tedë mòżlëwé, bò niemiec-
czé bómbë spôdiwałë ju na Biôłą 
Rzékã (tedë jesz wies, dzysô dzél 
miasta Rëmi). Zarô pò tim sekretéra 
gminë wrócył do ùrzãdu i zniszcził 
krëjamné akta, jaczé w  nim bëłë. 
Pòtemù rëgnął piechti do Gdini, 
gdze zamieszkôł ù znajemny białczi, 
co mia szwajcarsczé òbëwatelstwò. 
W tim placu tacył sã przed hitlerów-
cama do pòłowë rujana.

Niemcë zarządzëlë, że wszëtcë, 
co przëszlë do Gdini i na Pòmòrzé 
pò 1920 r., mają stądka wëjachac. 
Chòc nie tikało sã to Kaszëbë ze 
Strzépcza, to je Milczewsczégò, to 
i  tak ùdbôł òn so spróbòwac wëja-
chac z  Gdini do jinszégò dzéla 
òkùpòwónëch pòlsczich zemiów. 
Zgłosył sã do specjalnégò pónk-
tu, co miescył sã w  centrum Gdi-
ni kòle kòscoła Nôswiãtszi Mariji 
Pannë przë Swiãtojańsczi sztrasë. 
Mëslôł, że dostónie tam przepùstkã 
na wëjôzd, ale stało sã jinaczi. Na 
pitanié, czim warkòwò zajimôł sã 
przed wòjną, òdpòwiedzôł zgódno 

z prôwdą, że béł ùrzãdnikã, to je se-
kretérą gminë. Wëdôwało mù sã tej, 
że bëło to mało wôżné stanowiszcze, 
òkôzało sã równak, że to ju sygło, bë 
Niemcë gò aresztowelë i w gromadze 
z wiele jinszima Pòlôchama zamklë 
w nadczidniãtim przed sztótã kòsce-
le. Sedzôł tam całą noc, a pózni we-
spół z czile tësącama pòjmańczików 
pòd starżą esesmanów òstôł scze-
rowóny do emigracjowégò lagru na 
gdińsczim Grabówkù. Zebra sã tam  
zacht grëpa czilenôsce tësący lëdzy, 
westrzód chtërnëch hitlerówcë mielë 
wëbrac nëch, co mielë bëc wënëkóny 
z  Pòmòrzégò. Na plac nen przëja-

chelë gestapówcë z Gduńska i zaczãlë 
przesłëchiwac lëdzy. Nie warało dłu-
gò, a òkôzało sã, że brëkùją człowie-
ka, co bë jima tłomacził z pòlsczégò 
na niemiecczi. Milczewsczi bëlno 
znôł niemiecczi jãzëk i zarô sã zgło-
sył. Pò czile gòdzënach robòtë jeden 
z  nëch Niemców, co wëpisywelë 
przepùstczi, òb czas paùzë w  swòji 
robòce spitôł sã Milczewsczégò, czë 
téż nie chce wëjachac. Nen zarô sã 
zgòdzył. Na pitanié, czim warkòwò 
zajimôł sã przed wòjną, òdpòwie-
dzôł, że béł ksãgòwim. Nie pòwtórził 

swòji rëchlészi felë i zatacył to, że ro-
bił jakno ùrzãdnik, tedë tim razã bez 
niżódnégò jiwru dostôł òd Niemca 
pasowné zaswiôdczenié. 

Jesz tegò samégò dnia w groma-
dze z  ùrmą lëdzy jachôł cugã do 
westrzódka Pòlsczi. Bëlë to colema-
ło lëdze, co przëszlë na Pòmòrzé pò 
1920 r. a terô òstelë wënëkóny i ja-
chelë nazôd w swòje rodné stronë. 
Czësto jinaczi bëło z bòhaterã najé-
gò dokazu. Chcôł ùretac sã przed 
Niemcama i  temù jachôł w  czësto 
cëzé stronë. W  banie pòznôł mał-
żeństwò, chtërno rôczëło gò do se, 
to je do Piotrkòwa Tribùnalsczé-
gò. W  tim gardze dôwny sekretéra 
rëmsczi gminë tacył sã kòle dwùch 
tidzéniów. Pòtkôł tam równak zna-
jemnégò inżiniera, co przed wòjną 
robił w  kòmisariace rządu w  Gdi-
ni. Nen rzekł Milczewsczémù, że 
w Piotrkòwie nie je bezpieczno, bò 
je to za môłé miasto, i Niemcë mògą 
jich tam chùtkò nalezc. Zarô téż za-
bédowôł mù wëjôzd do Krakòwa, 
gdze òbaji chłopi przëjachelë na pò-
czątkù lëstopadnika 1939 r.

W dôwny stolëcë Pòlsczi Milczew-
sczi zaszedł do Miesczégò Zarządu, 
gdze robilë tej Pòlôszë, i tam ùdało 
mù sã ùdostac przëdzél na miesz-
kanié w  jedny jizbie przë Smòczi 
sztrasë. Dëtczi mù sã kùńczëłë, a ro-
bòtë ni miôł, tedë przez jaczis czas 
na môltëchë chòdzył do stwòrzony 
z  pòdskaceniégò krakòwsczégò ar-
cëbiskùpa Jadama Sapiehë jôdłodaj-
ni. Dostôwało tam jestkù wiele lëdzy, 
westrzód chtërnëch bëlë wënëkańcë 
(midzë jinszima z Pòmòrzô) i taczi 
jak òn dôwny ùrzãdnicë pòlsczégò 
państwa, co stracëlë robòtã. W tim 
prawie môlu („ù Sapiehë”, jak sã tedë 
gôdało) Milczewsczi pòznôł człowie-
ka, dzãka chtërnémù zaczął pózni 
dzejac w kònspiracji.

*  Aùtór je starszim archiwistą w archiwal-
nym dzélu gduńsczégò partu Institutu 
Nôrodny Pamiãcë.

SŁÔWK FÒRMELLA*

Òdjimk z  sédmëdzesątech lat XX w. Pòchôdô 
z akt zebrónech w archiwùm INP.
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Siłą napędową i sercem Grupy jest Gdańska Stocznia Re-
montowa im. J. Piłsudskiego SA, która specjalizuje się nie 

tylko w remontach, ale również w specjalistycznych przebu-
dowach. Tych, którzy żyją w przeświadczeniu, że przemysł 
stoczniowy w Polsce upadł, może zdziwić fakt, że Gdańska 
Stocznia Remontowa jest w tej chwili największą stocznią 
remontową w Europie. W opublikowanym niedawno przez 
Clarksons Research rankingu stocznia z Gdańska znalazła 
się na siódmym miejscu, wśród 15 najlepszych stoczni na 
świecie pod względem proekologicznej modernizacji floty. 
Wyprzedzają ją tylko chińskie stocznie. Ale jak zaznacza 
Piotr Soyka, prezes Grupy Kapitałowej Remontowa Holding 
SA, w Chinach stocznie są bardzo często dotowane przez 
państwo, a Gdańska Stocznia Remontowa jest stocznią pry-
watną, ze 100-procentowym polskim kapitałem. 

To nie jedyna pochwała dla polskiego przemysłu stocznio-
wego w ubiegłym roku. „Drydock Magazine” – angielskie 

pismo o 40-letniej tradycji, które zajmuje się przemysłem 
remontów statków – w numerze grudniowym opublikowało 
o Remontowej obszerny artykuł. Redaktorzy „Drydocka” 
opisali pięć wybranych stoczni z całego świata, które w ciągu 
ostatnich 40 lat przeszły najwięcej zmian. Jak podkreślili, 
z tych pięciu wielkich stoczni największą przemianę przeszła 
właśnie Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego 
SA. Artykuł wyjaśnia czytelnikom, jak z państwowego zakła-
du pracy, wykonującego remonty głównie dla Związku Ra-
dzieckiego, stworzono nowoczesną, prywatną, dobrze zarzą-
dzaną firmę o  zasięgu globalnym. Z  kolei prestiżowy 
szwedzki magazyn „Shippax”, czytany przez całą branżę że-
glugi promowej, nagrodził Gdańską Stocznię Remontową za 
przebudowę Spirit of British Columbia (pisaliśmy o  tym 
w numerze 3/2018 „Pomeranii”), pierwszego z dwóch naj-
większych promów pasażersko-samochodowych kanadyj-
skiego armatora BC Ferries, największego operatora promo-

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY W GDAŃSKU 
MA SIĘ DOBRZE, A NAWET BARDZO DOBRZE  

Panorama wyspy Ostrów, na której znajduje się Gdańska Stocznia Remontowa SA.
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Dziesięć nowych statków, siedem kolejnych w budowie, remonty lub modernizacje niemal 200 jednostek, 3,5 tysiąca 
pracowników i drugie tyle współpracowników oraz przychód blisko 2 miliardy złotych – to tylko kilka danych, który-
mi chwali się Grupa Kapitałowa Remontowa Holding SA w podsumowaniu za 2019 rok.  
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wego w  Ameryce Północnej. Nagrodzona przebudowa 
obejmowała wymianę czterech głównych silników na nowe 
silniki dwupaliwowe, instalację dużego zbiornika LNG pod 
pokładem głównym oraz innowacyjny system bunkrowania 
(pobierania paliwa) umożliwiający przeprowadzenie tej ope-
racji zarówno z zewnątrz jednostki jak i z pokładu. W tym 
samym czasie zmodernizowano i  wyremontowano także 
przestrzenie pasażerskie (udział w tej części remontu miała 
Fabryka Mebli Okrętowych Famos ze Starogardu Gdańskie-
go, należąca do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding SA). 

Polskie media w ubiegłym roku również dostrzegły Re-
montową Holding. W konkursie TOP 100, organizowanym 
przez „Dziennik Bałtycki”, wśród 100 największych firm na 
Pomorzu Grupa Remontowa Holding otrzymała tytuł „Top 
100 Branży Morskiej” – za największy wkład w tworzenie 
nowoczesnej gospodarki morskiej oraz pionierskie rozwiązania 
w zakresie konwersji napędów statków na ekologiczne. Ogól-
nopolski tygodnik „Wprost” przyznał Grupie Remontowa 
Holding tytuł „Polskiego Geparda Biznesu” w rankingu naj-
dynamiczniej rozwijających się firm z polskim kapitałem. 
W rankingu „Wprost” Remontowa zajęła także szóstą lokatę 
wśród 100 największych polskich eksporterów wyłonionych 
z 200 największych polskich firm.  

Remontowa Holding stawia na rozwiązania proekolo-
giczne, czym wpisuje się w światowy trend w okrętownic-
twie. Od 1 stycznia 2020 roku na świecie zaczęła obowiązy-
wać dyrektywa Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO) ograniczająca emisję siarki przez statki z 3,5 proc. do 
wartości 0,5 proc. (na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym 
obowiązuje limit 0,1 proc.). Nowe przepisy, zgodne z celami 
IMO i polityką klimatyczną Unii Europejskiej, mają się przy-
czynić do obniżenia przez statki emisji tlenków siarki, które 
są szkodliwe dla środowiska i odpowiadają m.in. za kwaśne 
deszcze i wzrost efektu cieplarnianego. Nowe regulacje do-
tyczą łącznie ponad 70 tysięcy statków. W związku z tym, że 
paliwo niskosiarkowe jest znacznie droższe, armatorzy, nie 
negując potrzeby dbania o środowisko naturalne, szukali 
innych dróg ograniczania kosztów eksploatacji statków. Tak 
zrodził się pomysł, aby korzystając z tańszego paliwa o stan-
dardowej zawartości siarki, ograniczyć emisję siarki do at-
mosfery poprzez zastosowanie instalowanych przez stocznie 
na statkach systemów EGCS (z ang. Exhaust Gas Cleaning 
System – systemów oczyszczania gazów wylotowych), po-
pularnie zwanych scrubberami lub płuczkami spalin. 

Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego SA jako 
jedna z pierwszych zajęła się montażem tego rodzaju urzą-
dzeń na statkach (temat był poruszany w numerze 2/2019 
„Pomeranii”). Do tej pory wyposażyła 50 statków w systemy 
EGCS, instalując łącznie ponad 100 scrubberów (na niektó-
rych statkach instalowała więcej niż jedną płuczkę spalin). 
Tylko w roku 2019 w takie systemy wyposażyła 10 statków. 
Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym 2020 roku takich 
modernizacji będzie jeszcze więcej w Remontowej.  

Grupa Remontowa Holding w 2019 roku mogła się też 
pochwalić 10 wodowaniami i położeniem stępek pod kolej-
ne jednostki. W Grupie za rynek nowych budów odpowiada 
Remontowa Shipbuilding (dawna Stocznia Północna 
w Gdańsku). W ubiegłym roku zwodowano tam m.in. dwa 
bliźniacze statki wielozadaniowe zamówione przez Urzędy 
Morskie w Gdyni i Szczecinie (projekt obu jednostek został 
wykonany przez biuro projektowe Remontowa Marine De-
sign & Consulting należące do Grupy Kapitałowej Remon-
towa Holding), trzy holowniki dla Marynarki Wojennej RP, 
nowoczesny niszczyciel min ORP Albatros (drugi z serii po 
ORP Kormoran), pierwszy z serii czterech dwustronnych 
promów pasażersko-samochodowych o napędzie elektrycz-
nym zasilanych z baterii dla norweskiego armatora oraz dwa 
częściowo wyposażone trawlery zbudowane dla duńskiego 
i norweskiego armatora (o wodowaniu dla duńskiego arma-
tora pisaliśmy w numerze 3/2019 „Pomeranii”). Odnotować 
trzeba także położenie stępki pod budowę trzeciego niszczy-
ciela min – ORP Mewa – oraz wejście do eksploatacji 
w styczniu 2019 roku dwóch promów z napędem hybrydo-
wym zbudowanych w Remontowa Shipbuilding dla londyń-
skiego armatora Transport of London. Oba promy, Ben 
Woollacott i Dame Vera Lynn, w stolicy Zjednoczonego 
Królestwa łączą brzegi Tamizy. 

Prawie 75 proc. zamówień w Grupie Remontowa Holding 
jest przeznaczone na eksport. Pozostałe 25 proc. to wspo-
mniane zamówienia dla Urzędów Morskich i Marynarki 
Wojennej RP. Jeśli chodzi o remonty, to prawie 100 proc. 
naprawianych przez Gdańską Stocznię Remontową jedno-
stek jest z zagranicy – są to statki niemal z całego świata. Jak 
przyznaje prezes Piotr Soyka, w jego stoczni polscy armato-
rzy zjawiają się bardzo rzadko, a Polska Żegluga Morska – 
największy polski armator – w 2019 nie zleciła nawet jedne-
go remontu, choć Remontowa Holding wygrywa jakością 
i innowacyjnością proponowanych rozwiązań, zostawiając 
w tyle wiele europejskich i światowych stoczni.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

Źródło: www.portalmorski.pl, tygodnik „Ostrowia”

Stoczniowe doki pełne są przez cały rok.
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ATRAKCJA GDAŃSKA
Prace remontowe prowadzone były 
od 2017 roku w  kościele, dawnym 
kapitularzu oraz krużganku. Po-
chłonęły 19 milionów złotych, ich 
większość uzyskano z funduszy Unii 
Europejskiej. Dzięki temu przez naj-
bliższe 5 lat Oblackie Centrum Edu-
kacji i  Kultury będzie udostępniało 
swoje przestrzenie bezpłatnie. Oblaci 
planują, by odbywały się tutaj koncer-
ty, warsztaty, wystawy. Na wydarze-
nia czeka przebudowany kapitularz. 
Kiedyś gromadzili się tu zakonnicy, 
dziś odbywają się na przykład wy-
kłady dla studentów trzeciego wie-
ku. Kapitularz został odrestaurowany 
w  sposób zachowawczy – tłumaczy 
konserwator Barbara Brzuskiewicz, 
pokazując pozostałości oryginal-
nych filarów. Ma wydzieloną część 
na piętrze, gdzie mieszczą się sale 
warsztatowe. Magicznym miejscem 
jest Herbaciarnia, która znajduje się 
w piwnicy. Dotykamy tu kamiennych 
fundamentów, a  nad głową wznoszą 
się ceglane sklepienia. Latem stoliki 
dostępne będą także w  wirydarzu, 
czyli wewnętrznym ogrodzie. Będzie 
można stąd podglądać mieszkających 
na piętrze oblatów oraz... salon urody 

urządzony w  części wynajmowanej 
przez zakon.   

DZIEDZICTWO KARMELITÓW 
Historia tego miejsca wiąże się z za-
konem karmelitów. Zwani byli bia-
łymi mnichami i  dlatego ulice przy 
ich dawnym klasztorze to Bielańska 
i  Podbielańska. W  czasach karme-
litów, czyli od XV do XIX wieku, 
kościół miał wezwanie Bożej Ro-
dzicielki oraz Świętych Założycieli 
Eliasza i  Elizeusza. Mnisi planowali 
wznieść potężną świątynię, której 
makietę możemy zobaczyć po wej-
ściu do krużganków. Budynek miał 
sięgać aż do bramy, która przetrwa-
ła do naszych czasów przy ulicy 
Elżbietańskiej. Karmelici w  ciągu 
dziejów niejednokrotnie zmagali 
się z  plądrowaniem świątyni. Prze-
trwali reformację, ale ich działalność 
w  Gdańsku zakończył rząd pruski. 
Zakon został skasowany w  1823 
roku. Budynki klasztoru przejęło 
wojsko, a kościół stał się parafią pw. 
św. Józefa. W  murach tej świątyni 
odprawiano nabożeństwa również 
po polsku mimo trwającego zaboru 
pruskiego. Działał tutaj ks. Konstan-
ty Królikowski, który organizował 

działalność polskiej organizacji spo-
łecznej pn. Liga Polska.  

SANKTUARIUM OFIAR NIELUDZKICH  
SYSTEMÓW
Koniec II wojny światowej przy-
niósł niemal całkowite zniszczenie 
kościoła św. Józefa. Z  pierwotnego 
wyposażenia zachowała się chrzciel-
nica oraz dwa konfesjonały. Jest to 
jednak wyjątkowo tragiczne miejsce 
przede wszystkim z  powodu zbrod-
ni, której dopuścili się tutaj żołnierze 
radzieccy. 27 marca 1945 roku, kiedy 
wkroczyli do miasta, zastali w koście-
le grupę ukrywających się ludzi. Ce-
lowo uwięzili ich wewnątrz świątyni 
i podpalili ją. Zginęło około 100 osób. 
W  2000 roku kościół św. Józefa stał 
się Sanktuarium Ofiar Nieludzkich 
Systemów. Zaraz przy wejściu moż-
na zobaczyć pomnik ofiar tej zbrod-
ni. Od 1947 roku w świątyni pracują 
oblaci. Dzięki ich działalności kościół 
został podniesiony z  ruin i udostęp-
niony wiernym w 1953 roku. Obecnie 
doczekaliśmy się zagospodarowania 
całej tej historycznej przestrzeni. Ofi-
cjalna inauguracja działalności Cen-
trum nastąpiła 1 grudnia 2019 roku. 

MARTA SZAGŻDOWICZ

TAJEMNICE OBLATÓW 
Kościół św. Józefa w Gdańsku przy ulicy Elżbietańskiej to miejsce odwiedzane przez kilkaset osób dziennie 
z powodu całodniowej adoracji oraz spowiedzi. Co kryło się za wejściem na teren klasztoru pracujących tu oblatów, 
pozostawało tajemnicą. Dotychczas niedostępne przestrzenie zamieniły się jednak w Oblackie Centrum Edukacji 
i Kultury (OCEiK), które zaprasza wszystkich do środka.  

*  Aktualności dot. OCEiK znajdziemy na stronie http://elzbietanska.pl/
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Jeżeli jednak zdecydujemy się na interpretację chrześcijań-
ską, to karnawał jest okresem między świętami Bożego Na-
rodzenia a kolejnym, po Adwencie, ważnym postem, który 
się wiąże z powstrzymaniem się od spożycia mięsa. Znawca 
karnawału Wojciech Dudzik napisał w jednej ze swoich prac 
następujące słowa: (...) karnawał tak ściśle łączy się z postem, 
że ani jednego, ani drugiego nie można postrzegać oddzielnie 
(...), albowiem one wzajemnie się warunkują, wszak wiąże je 
przynależność do roku liturgicznego, który odtwarza życie 
Chrystusa, a je katolicy utożsamiają z historią zbawienia całej 
ludzkości. Zdaniem Dudzika karnawał, a więc okres radości, 
jest wpisany w ten scenariusz. Nazywa on karnawał świętem 
koniecznym i powszechnym, wręcz „świętem totalnym”, które 
nie stanowi odpowiednika niedzieli, które odsuwa na bok 
codzienność i sprawia, że uczestnicy tego zdarzenia znajdują 
się niejako poza czasem, by po powrocie nie odczuwać utraty 
czasu spędzonego na zabawie. Pisze też, że wówczas porzą-
dek zmienia się w nieporządek, harmonia w dysonans, umiar 
w nadmiar, powaga w śmiech, prawo w bezprawie, a sacrum 
w profanum. 

Dodam, że skromne, wymuszone warunkami środowi-
skowymi jedzenie zamieniało się w czasie karnawału w to, 
czego na co dzień nawet sobie nie wyobrażano na stole. 
Jedzono, pito, celebrowano czas zabawy, odreagowywano, 
jakbyśmy dziś powiedzieli, adwentowe przygotowania do 
Bożego Narodzenia. W  ten sposób przygotowywano się 
do ścisłego postu poprzedzającego Wielkanoc, korzystając 
z uciech życia przed czasem bezwzględnych wyrzeczeń. Tak 
było i na Kaszubach. Kilka dni po uroczystym przywitaniu 
Chrystusa narodzonego w Betlejem, 6 stycznia, czyli w dniu 
święta Trzech Króli, rozpoczynano karnawał. Luźne zapisy 
etnograficzne z XIX wieku mówią o wesołych zabawach, 

o czasie spędzonym z członkami rodzin, których nie widzia-
ło się przez cały rok, o spotkaniach maszopów, o psikusach 
i żartach, o tym, że jedzenie w tym krótkim czasie było lepsze 
niż każdego innego dnia, a dodatkowo do jadłospisu trafiały 
różne słodkości.

W ciągu ostatnich kilku tygodni dotarłem do kilku źródeł, 
które pozwoliły mi na przywołanie tego, czym na Kaszubach 
zastawiano stoły na karnawałowych zabawach kilkadziesiąt 
lat temu, w czasie niedoborów powojennych, ale i wielkiej 
ludzkiej zaradności.

Pierwszą rozmowę odbyłem z Karoliną Mierzejewską, 
która odziedziczywszy po przodkach zamiłowanie do do-
mowych słodkich wyrobów, zaopatruje mieszczuchów 
(np. takich jak ja) w przepyszne specjały kaszubskiej słod-
kiej kuchni. Karolina na spotkanie przyszła z mamą, Zofią 

Badacze kultury wywodzą źródło słowa „karnawał” z tradycji antycznej albo z chrześcijaństwa. 
Pierwsi idą drogą wskazaną przez niemieckiego filologa Friedricha Dieza jeszcze w XIX wieku. 
Upatrują oni etymologię tego słowa w nazwie carrus navalis – statku na kołach, który rzymscy obywatele ciągnęli 
po ulicach w procesji czczącej boginię Izydę, co w oczywisty sposób, jak to u starożytnych bywało, wiązało się ze 
świętowaniem i nieokiełznaną zabawą. Mówi się też o innych świętach, ale niezależnie od tego, czy będą to Bacha-
nalia, Saturnalia czy może Luperkalia, każde z nich wiązało się z szaleństwem związanym z określonym bóstwem, 
z czczeniem jego boskości, a nie z codziennością. 

Zofia Kryszewska i Karolina Mierzejewska
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Kryszewską, która okazała się specjalistką w interesującej 
mnie dziedzinie, a co najważniejsze – dysponuje licznymi 
zapiskami z zeszytów własnych i swojej mamy. Ta ostatnia 
to bardzo znana postać, Marta Bistroń, która w 1946 roku 
założyła zespół pieśni i tańca Kaszuby w Kartuzach, ko-
bieta niezmiernie zasłużona dla upowszechniania kultury 
kaszubskiej.

Od pań dowiedziałem się m.in. tego, że mimo ciężkich 
powojennych czasów członkowie zespołu Kaszuby prowa-
dzili ożywione życie towarzyskie, często wspólnie spędzali 
wolny czas. Spotkania takie odbywały się u różnych osób i, 
mimo braków aprowizacyjnych, każda z nich starała się przy-
gotować coś ciekawego, coś innego niż pozostałe, a przede 
wszystkim, gdy na rynku pojawiła się nowość, danie zawie-
rało taki nowoczesny składnik. Jak powiedziała pani Zofia, 
zgodnie z opowieściami jej mamy, były to swego rodzaju za-
wody o to, czy następny gospodarz spotkania będzie lepszy 
niż poprzedni. Cóż zaś przynoszono? Spotkania miały się 
rozpoczynać po kaszubsku od słodkiego, a więc od pùrc-
lów z ciasta drożdżowego lub chlebowego. Receptura jest 
nieskomplikowana: trzeba zmieszać w odpowiednich pro-
porcjach mąkę z zaczynem drożdżowym i wodą albo mąkę 
chlebową z kwasem piekarniczym czy żurem (zależnie od 
technologii przyjętej w danym domu), a następnie z cierpli-
wością poddać ciasto ugniataniu, by wprowadzić aktywujące 
wzrost drożdże w okolice każdej drobinki mąki, ale także po 
to, by sprawić, że uwolni się gluten, który jest odpowiedzial-
ny za odpowiednią puszystość, sprężystość i lekkość ciasta. 
Po odpowiednim czasie poświęconym na wyrastanie kule 
(kùgle) ciasta nadziewano najczęściej krojonymi w kawałki 
jabłkami. Co ważne, nie wciskano nadzienia mechaniczną 
szprycą, kule były formowane i zawijane w ręku. Podobne 
ciasto przygotowywano na pączki, choć te, w przeciwień-
stwie do pùrclów pieczonych w chlebowym piecu, smażono 
na smalcu. O nich, a właściwie o tym, że rodzice je przywo-
ływali jako część posiłku karnawałowego, wspominała mi 

Aleksandra Kuchta. Zaznaczyła, że oczywiście pączki mu-
siały być smażone z dodatkiem mocnego alkoholu, co mi-
nimalizowało ryzyko ich spalenia. Dodała, że w jej rodzinie 
robiło się także pączki z dodatkiem śmietany. Te miały być 
wyjątkowo sycące, kraftné.

Można też było przywitać gości tortem. Przypomnijmy, 
że w czasach powojennych brakowało niemal wszystkiego, 
a to, co było, zabierało państwo w ramach dostaw obowiąz-
kowych, pozostawiając gospodarzom minimum pozwalające 
na przeżycie. Trudno więc się dziwić, że torty, jeżeli już je 
podawano, często były robione „domowymi sposobami”, któ-
rych każda gospodyni strzegła jak oka w głowie. Pani Zofia 
Kryszewska zdradziła mi je po latach. Okazuje się, że panie 
doszły do perfekcji w robieniu masy do tortu na maślance 
albo na kaszy mannie. W późniejszym okresie, gdy pojawiło 
się masło, choć w ograniczonych ilościach, panie uzupeł-
niały jego braki maślanką zręcznie wprowadzaną do kremu. 
Biszkopt, z którego robiono tort, nasączano alkoholem aro-
matyzowanym herbatą. Jedną z eleganckich, pochodzących 
z dawnych czasów wersji tortu było Bienenstich-Kuchen, czyli 
po polsku ukłucie osy lub żądło osy. Pochodzący z czasów 
pruskich przepis każe wykonać drożdżowy spód, na który 
układa się warstwę kremu budyniowego o smaku wanilio-
wym, ten zaś zamyka się warstwą mieszanki pociętych w cie-
niutkie paseczki migdałów zmieszanych z miodem i masłem. 
Choć wielu powie, że to niemodne, bo nie jest FIT i przeczy 
wszelkim zasadom zdrowego żywienia, to jednak upieram 
się przy tym, że kubki smakowe poruszone tym ciastem za-
pewnią łakomczuchom spokój psychiczny na wiele godzin.

Zanim goście przeszli do kolejnych dań, może bardziej 
konkretnych, raczyli się mocnymi napojami. Panie korzy-
stały z walorów domowo wyrabianego ajerkoniaku, a pano-
wie nader często popijali sznaps, który niekoniecznie po-
chodził z legalnego źródła. Jedni i drudzy pili też popularne 
w tamtych czasach (słyszałem o nich z kilku źródeł) nalewki 
„mama” i „tata”. Według pani Zofii była to cytrynówka i po-

Przepis na całuski Składniki popularnych pączków serowych Przepis na klasyczne ciasto drożdżowe 
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marańczówka, które określa jako niezbyt dobre. Niestety nie 
pamięta, czy brak dobrych wrażeń wiąże się z elementem 
aromatyzującym, czy z jakością alkoholu.

Na stołach pojawiały się również zakąski i dania ciepłe. 
Zacznijmy od zakąsek. Aleksandra Kuchta powiedziała mi, 
że w jej stronach, czyli na zachód od Wejherowa, spożywano 
przy takich okazjach wiele ryb, np. dostarczane tradycyjnie 
w  beczkach śledzie, które po odmoczeniu marynowano 
w zimnej zalewie octowej, a gdy były smażone (tak, kiedyś 
smażono solonego śledzia) – w gorącej. Sądzę, że to rodzinne 
zależności sprawiały, że w kręgu rodziców mojej rozmów-
czyni pojawiały się również smażone sielawy w occie, choć 
najciekawszą rzeczą, o której powiedziała mi Aleksandra, 
były „rolmopsy” z sielawy solonej.

Nie wiem, jak nazywano to w tamtych czasach, pewnie 
garmażem, dziś mówiono by o wiejskim stole lub zimnym 
bufecie. W okresie karnawału, a szczególnie jego pierwszej 
części, stoły pełne były też, jak mówi Ola, domowych spe-
cjałów wędliniarskich. Przed gośćmi pyszniły się zgrabne 
kątnice napełnione pasztetem zwane léberką od niemieckiej 
nazwy wątroby stanowiącej główny składnik potrawy. Obok 
nich wylegiwały się ciężkie od kaszy kiszki. Takie z grubą 
kaszą i prawdziwą, a nie syntetyczną krwią stanowiącą wy-
pełnienie. Przyjemne w spożyciu nie tylko na ciepło, jak 
dzisiejsze, ale również zjadane z przyjemnością na zimno. 
Podobną kolorystykę oferuje talerz z blutką, czyli naszym 
tradycyjnym ciemnym salcesonem z  dodatkiem ozorów, 
słoniny pokrojonej w kostkę i serc, spożywanym zazwyczaj 
z musztardą lub chrzanem. Na sąsiednim talerzu można było 
zobaczyć satynowo połyskujące tafle skrywające zylc. Ta na 
wskroś kaszubska potrawa okazuje się uniwersalna na tyle, 
że do dziś na zabawach można zobaczyć, jak delikatnie drży 
w rytm skocznej muzyki. Mało kto jest w stanie powstrzymać 
się od zjedzenia kawałka pod kieliszek zmrożonej wytrawnej 
cieczy. Ja szczególnie upodobałem sobie zylc wykonywany 
z dodatkiem odrobiny octu i paru kropli sosu maggi. 

Kartuzy leżą nad jeziorami i w pobliżu wielu jezior. Na 
stołach zespołu Kaszuby lądowały więc także zimne potrawy 
z ryb takie, jak szczupak faszerowany. Mówi się, że kiedyś 
ryby były większe. Ciekaw jestem, jakiej wielkości półmi-
sków używano do podania takich wielkich ryb. Kończąc opis 
garmażu, muszę powiedzieć o czymś, co mnie najbardziej 
zaskoczyło. Okazuje się, że na zabawach kartuskiego zespołu 
podawano coś, co jest bardzo zbliżone do popularnych obec-
nie kombinacji śledzia z burakami. Sałatka, która święciła 
triumfy, to kombinacja buraków, jabłka i śledzia.

Im bliżej północy, tym biesiadnicy bywali bardziej zmę-
czeni. Okazuje się, jak mówiła mi Zofia Kryszewska, że koło 
północy na biesiadach zespołu Kaszuby z Kartuz często po-
dawano flaczki. Flaczki nie byle jakie, drobno siekane i tre-
ściwe, bo lekko zaciągnięte, oprószone drobno startym żół-
tym serem. Jestem wielbicielem flaczków, ale z żalem muszę 
stwierdzić, że dzisiejsze propozycje tego dania nie są smaczne 
tak bardzo, jak było to kiedyś. Nie wiem, czy chodzi o to, by 
z tej samej ilości flaków zrobić więcej porcji, czy też zanika 
sztuka kuchenna, ale tęsknię za możliwością delektowania się 
nimi w pełni, bez oglądania się na fit-poprawność.

Oczywiście podawano też ryby na ciepło. Nie, nie były 
to modne dziś filety serwowane z finezyjnymi dodatkami 
i zdobione w sposób będący najwyższą próbą sztuki zdob-
niczej, a zwykłe pulpety rybne z koperkiem w białym sosie. 
Danie niesamowicie proste. Da się je zrobić nawet z okraw-
ków pozostałych po przygotowaniu filetów na sprzedaż, bo 
tego wymaga życie. Wszystkie składniki potrawy są proste 
i dostępne, a technika jej wykonania nie wymaga skończenia 
kursów gastronomicznych. Dlaczego tak rzadko można je 
dzisiaj spotkać?

Ola Kuchta powiedziała mi, że w jej stronach karnawał 
kojarzył się ze świniobiciem. A  to z  jedzeniem świeżego 
mięsa (zapewne okrawków, bo zasadnicze części raczej szły 
na sprzedaż) smażonego z boczkiem, w którym maczało 
się świeży chleb. Choć nie dodawało się do niego wątroby, 

Przepis na struclę orzechową zwaną roladą solla Składniki tortu czekoladowego z okresu braku 
masła na sklepowych półkach

Domowy sposób na przygotowanie likieru 
jajecznego
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danie to przypomina świeżonkę znaną w całej Polsce. Tata 
Aleksandry robił też siekane mięso z wieprzowiny lub gęsi 
i nazywał je okrasą. Taka okrasa podana na swojskim chlebie 
była częścią ludowych zabaw. Trzeba jednak podkreślić, że 
nie była tożsama z tym, co obecnie nazywa się kaszubską 
kromką chleba ze smalcem.

Wiele osób uważa, że bigos nie jest kaszubski, albo jest 
mało kaszubski. Cóż jednak powiedzieć na to, że wnuczka 
Marty Bistroń, przywołując tej ostatniej opowieści o tam-
tych spotkaniach karnawałowych, twierdziła, że jej babcia na 
pewno wspominała o bigosie. Mówi też, że przecież kapusty 
wówczas nie brakowało w przydomowych ogrodach, grzyby 
zbierano w pobliskim lesie, śliwa rosła w sadzie koło domu, 
a okrawki mięsa i wędlin ze świątecznego świniobicia wzbo-
gacały smak potrawy. W tym momencie włączyła się mama 
Karoliny, która powiedziała stanowczo, że nie dodawano 
żadnych przecierów z pomidorów i majeranku. Zapytałem, 
czy może do potrawy trafiały jabłka starych odmian. Okazało 
się, że tak. Z panią Zofią porozmawialiśmy więc o zaletach 
dodawania do bigosu starych, na ogół kwaskowatych od-
mian jabłek z drzew rosnących na kaszubskich miedzach. 
Smak bigosu wzbogaconego takim jabłkiem wydał się nam 
niezwykle pełny. Swoją drogą w chwili, gdy piszę te słowa, 
wolno duszę bigos z dodatkiem owoców z kilkudziesięcio-
letniej jabłoni z Kożyczkowa.

Zabawa nie kończyła się bigosem. Na stołach stały, lub 
je donoszono, kùchë na młodzach, kartofelki marcepanowe 
(w czasie powojennej biedy często robione z zastępczych 
składników, czyli ersatze bez migdałów). Obok nich pyszni-
ły się ciasta takie, jak (według Zofii Kryszewskiej) sernik na 
12 jajach z gburskiego domu, wykonywany, jak sama nazwa 
wskazuje, na podstawie przedwojennego przepisu. Sernik to 
element tradycji świątecznej, a twaróg jest dostępny niemal 
w każdym gospodarstwie, więc i sernik z pewnością mógł być 
znaczącą częścią karnawałowych zabaw jeszcze przez kilka 
tygodni karnawału. 

Wracając do kucha na młodzach, chcę zwrócić uwagę na 
jeden, którego technologia, choć oczywista, nie jest chyba 
znana obecnym cukiernikom. Chodzi o ciasto drożdżowe 
topione w wodzie. Wszyscy, którzy z takim ciastem mieli 
do czynienia, wiedzą, że początkowo jest to ciężka zwarta 

kula, która z chwilą, gdy ciasto drożdżowe się napowietrzy, 
zmienia wyporność i wypływa na powierzchnię. To znak, 
że ciasto jest gotowe do wypieku. W ciasto wbijano pokro-
jone w wąskie paski migdały, które sprawiały, że ono trochę 
przypominało jeża, choć pani Zofia zaznaczyła, że nie jest 
to właściwy jeż, który wykonywany był w inny sposób i przy 
innych okazjach.

Karnawał nie byłby karnawałem, gdyby nie faworki droż-
dżowe. Deser, o którym wspominała zarówno Karolina, jak 
i Ola, a który widziałem niedawno w jednej z lęborskich pie-
karni. W większej części naszego kraju faworki to struktury 
cukiernicze tak delikatne, że nawet mocniejsze uchwycenie 
ciastka powoduje jego złamanie. U nas, na Kaszubach, czę-
ściej robi się inne faworki – drożdżowe. Mimo że wykonane 
z ciasta, które wydaje się zupełnie nieodpowiednie do wy-
konywania delikatnych faworków, „puchną” nie gorzej niż 
te, które znają wszyscy. Powiedziałbym nawet, że przy od-
powiednim doświadczeniu gospodyni lub cukiernika fawo-
rek drożdżowy może być znacznie bardziej okazały niż jego 
tradycyjna wersja.

Poszukując przepisów i wspomnień, nie znalazłem zbyt 
wielu źródeł. Wielka szkoda. Zapominając o naszej kulturo-
wej tożsamości, a kultura kuchenna jest jednym z najważ-
niejszych aspektów aktywności konkretnej grupy społecz-
nej, możemy utracić ważną część naszej tradycji. Być może 
zbytnio skupiliśmy się na daniach jedzonych co dnia i nie 
pamiętamy dań świątecznych poza frykasami. Namawiam do 
przeszukania zeszytów kulinarnych po przodkach. Być może 
znajdziecie tam kolejne pozycje do kaszubskiego karnawa-
łowego menu. Nie przejmujcie się brakiem zdjęć. Przyślijcie 
choćby przepis. Na jego podstawie postaram się przywrócić 
daną potrawę. 

Wszystkim amatorom karnawałowej zabawy życzę nie-
skrępowanej spontaniczności i gotowości do łamania kon-
wenansów. Życzę im też tego, by diabeł nie spotkał ich du-
szy, gdy będą wychodzić z karczmy już po północy między 
wtorkiem a Środą Popielcową. Pùrtk może bowiem zabrać 
grzeszną duszę takiego człowieka.

RAFAŁ NOWAKOWSKI

Przepis na Bienenstich-Kuchen. Moja rozmówczy-
ni nie używała polskiej nazwy.

Oto z czego robiło się pùrcle. Receptura wafli
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WËDARZENIA

Finaliscë szlë na miónczi w piãc wiekòwëch kategóriach. Òbsą-
dzywałë jich dwie kòmisje. Młodszich wësłëchelë: przédniczka 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Danuta Pioch i dwòje przedstôw-
ców Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi: 
direktór tegò môla Tomôsz Fópka i Agata Grenwald z Dzélu 
Lëteraturë. Starszich taksowelë: szkólnô kaszëbsczégò jãzëka, 
ùdbòdôwczka Kaszëbsczégò Diktanda Wanda Lew-Czedrow-
skô, Róman Drzéżdżon z MKPPiM a téż gazétnik i aktór Adóm 
Hébel.

Kònkùrs miôł òtemkłé gòspòdôrz – Tomôsz Fópka, chtëren 
przëwitôł wszëtczich gòscy i rôcził do miónków, a tej przëszedł 
czas na wiôldżé czëtanié.

Ùczniowie klas I–III (bëło jich 29) czëtelë wëjimczi z ksążczi 
Alojza Nôgla Bôjczi i bôjeczczi. Pierszi plac dobéł Jarosłôw Bisew-
sczi (Spòdlecznô Szkòła w Pilëcach, pùcczi pòwiôt), drëgô bëła 
Witosława Dzemińskô (Zespół Szkòłów w Skòrzewie, kòscersczi 
pòwiôt), a trzecô Mariô Struck (Spòdlecznô Szkòła w Pilëcach). 
Wëprzédnienia dostelë: Bartosz Bisewsczi (Spòdlecznô Szkòła 
w Pilëcach) i Ameliô Steinke (Spòdlecznô Szkòła w Reskòwie, 
kartësczi pòwiôt).

Ùczniowie kl. IV–VI mielë wierã nôbarżi drãdżi tekst do 
czëtaniô – bëłë to wëjimczi z romana Aleksandra Majkòwsczé-
gò Żëcé i przigòdë Remùsa. Nôlepi dała so z nim radã (z kar-
na 23 ùczãstników) Aniela Makùrôt ze Spòdleczny Szkòłë  
nr 4 w  Kòscérznie, drëdżi plac miôł Nikòdem Bladowsczi  
(Sp. Sz. w Łebnie, wejrowsczi pòwiôt), trzecy Gabriela Kãdzô  
(Sp. Sz. w Swôrzewie, pùcczi pòwiôt), a wëprzédniony òstelë: Jo-
ana Majkòwskô (Sp. Sz. Zgromadzeniô Sostrów Pańsczégò Zmar-
twëchwstaniô we Wejrowie), Juliô Plëchta (Sp. Sz. w Gòrãczënie, 
kartësczi pòwiôt), Michôł Mòga (Sp. Sz. w Swòrach, chònicczi 
pòwiôt), Juliô Chòcha (Sp. Sz w Kòrnym, kòscersczi pòwiôt) 
i Izabela Kòssôk-Główczewskô (Sp. Sz. w Szlachecczim Brzéz-
nie, bëtowsczi pòwiôt).

Na młodzëznã z klasów VII–VIII (26 ùczãstników) żdałë 
wëjimczi z Lesôcczich pòwiôstków Bòlesława Bòrka. Nôlepi z jich 
przeczëtanim delë so radã: Wiktoriô Dalekô (Zespół Sztôłceniô 

i Wëchòwaniô w Szlachecczi Kamiéńcë, kartësczi pòwiôt), Ju-
liô Dzãgelewskô (Sp. Sz. w Bólszewie, wejrowsczi pòwiôt) i – ex 
aequo 3. plac – Aleksandra Klejsa (Òstrzódk Kaszëbsczi Eduka-
cji na Głodnicë, wejrowsczi pòwiôt) a téż Lidiô Bòszke (Sp. Sz. 
w Swôrzewie, pùcczi pòwiôt). Wëprzédnienié w ti kategórii miała 
Milena Swiątk Brzezyńskô (Sp. Sz. w Szlachecczim Brzéznie).

Ùczniowie wëżispòdlecznëch szkòłów szlë na miónczi z fe-
lietonama Gùczowégò Macka. Z karna 13 ùczãstników nôlep-
szô bëła Nikòla Bronk (Zespół Wëżigimnazjowëch Szkòłów – 
Technikùm w Serakòjcach, kartësczi pòwiôt), drëgô bëła Marta 
Kùjach (I Òglowòsztôłcącé Liceùm w Kòscérznie), a trzecô Hò-
norata Pòlaszek (Pòwiatowi Zespół Szkòłów nr 3 we Wejrowie). 
Wëprzédnioné òstałë: Wiktoriô Fùrmón (Sp. Sz. w Bòrzestowie, 
kartësczi kréz) i Ana Frankòwskô (I ÒL w Kartuzach). 

Nôwicy nôdgrodzonëch bëło westrzód dozdrzeniałëch 
ùczãstników kònkùrsu, jaczich przëjachało latos 12 z rozmajitëch 
nórtów Kaszëb: z kartësczégò, wejrowsczégò, słëpsczégò i gduń-
sczégò krézu. Pierszi rôz jesmë mielë téż w ti kategórii dwùch 
przedstôwców Gdinie. Òbsãdzëcele pò dłudżich òbgôdkach 
kùńc kùńców rozsądzëlë, że pierszi plac (i 500 zł) dostónie Jiwóna 
Makùrôt z Kòscérznë, chtërna òbroniła méstersczi titel z łońsczé-
gò rokù (chcemë dodac, że w 2017 r. bëła drëgô!). Drëdżi môl 
(300 zł) jurorzë przëznelë Elżbiéce Bùgajny z Ramlejów w kar-
tësczim pòwiece, a trzecy (200 zł) Annie Glëszczińsczi z Lëpińc 
(bëtowsczi kréz), jakô bëła dobiwczką najégò kònkùrsu w 2017 r.

Nôdgrodë w latosy edicje kònkùrsu fùndowelë: MKPPiM 
we Wejrowie, Wëdôwizna Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 
Wëdôwizna Majkòwsczi, Genowéfa Słowi, Tomôsz Fópka, ks. 
Marión Miotk, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié Part w Gdini, 
Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë w Gdini i Pòwiatowé Starostwò we 
Wejrowie.

Òbczas kònkùrsu bëła téż leżnosc do òbezdrzeniô wëstôwkù 
namienionégò Janowi Karnowsczémù i czëtaniô jegò dokazów. 
Wszëtczim chãtnym pòstacjã pòetë i kaszëbsczégò dzejarza pre-
zentowôł dr Michôł Hinc.

AM

W I Ô L D Ż É  K A S Z Ë B S C Z É  M I Ó N C Z I   
Przedstôwcowie całëch Kaszëb przëjachelë 13 gòdnika do Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie czëtac pò kaszëbskù. Z kòl tësąca ùczãstników, co brelë ùdzél w szkòłowëch, gminowëch i kùreszce 
pòwiatowëch eliminacjach kònkùrsu Méster Bëlnégò Czëtaniô, prawò do wëstąpieniô we wiôldżim finale ùdostało 
114 ùczãstników, a kùńc kùńców pòjawiło sã jich 103.

Ùczãstnicë kònkùrsu w kat. dozdrzeniałëch. Òdj. ze zbiérów MKPPiM we Wejrowie
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SYGNIE CHÃC DO ROBÒTË

Ò dzejanim ti niewiôldżi familiowi warkòwni òpòwie-
dzôł nama jeden z ji miéwców Józef Topka: Jô zaczął 
priwatno dzejac w 1993 rokù. Na pòczątkù jô béł sóm 
z baro skromnyma maszinama. Dzewiãcdzesąté lata 
bëłë cãżczé. Wszëtkò człowiek mùszôł robic samémù. 
Kreditu nie dostôł, bò jich nie bëło dlô môłëch firmów. 
Pùblicznëch zamówieniów wnet nick, bò z taczima mô- 
łima to tam nicht nie diskùtowôł. Jak sã ùdało dzes na-
lezc jaką maszinã, to sã kùpiło za swòje òbszczãdnoscë. 
Kòżdi grosz sã inwestowało... Baro cãżkò bëło. Maszinë, 
materiałë wiele kòształë, a jesz doma trójka dzecy, jakô 
chòdzëła do szkòłë. Trzeba bëło gònic òd rena do wie-
czora – tak naj rozmòwnik wspòminô pòczątczi robòtë 
na swòjim. 

Józef Topka skùńcził warkòwą szkòłã w Chònicach 
w 1972 rokù, a pierszą robòtã miôł w ùpôdający ju 
wnenczas stoczni w Ùscym. Pózni trzë lata béł w kóm-
binace bùdowë chëczów we Gduńskù, a pòtemù robił 
ju krodzy dodomù – w Bëtowie. Dôł sã na stwòrzenié 
firmë, jakô dzejô w w òglowòstolarsczi branżë, dze – 
jak gôdô – sã robi prakticzno wszëtkò, co leno z drzewa 

jidze zrobic òkróm trëmë. Më robimë dwiérze, méble, 
bòazerie, pòdłodżi, òkna, pòdbitczi pòd bùdinkama, 
wiatë, wnetkã wszëtkò. Òstatno – dodôwô – téż wiele 
bibliotecznëch regałów: do biblioteczi w Lëpińcach wicy 
jak sztërdzescë, do biblioteczi w Bëtowie pôrãnôsce, do 
Stëdnic dzesãc. 

Tak pò prôwdze lepi zaczãło jic w pòdjimiznie do-
piérkù pò 2000 rokù. Jak jesmë sã doznelë, òd te czasu 
zaczãłë sã wszelejaczé ùldżi, kreditë, pòmòc w twòrze-
nim stanowiszczów robòtë – jak sã przëjãło człowieka, 
to dało pieniãdze abò kredit na maszinã. Tej z kòżdim 
rokã maszinów bëło corôz wicy, a firma sã rozwijała. 
Dzysdnia robi we warsztace trzech lëdzy. Jô jem ju 
mòże rzec na emeriturze, przejął to mój syn i bracczi, 
chtëren je wësztôłcony za szlosarza, ale ju 30 lat robi 
w stolarsczi branżë, to sã dobrze naùcził. A jô òd 1969 
rokù, jak zaczął szkòłã, tak sã do dzysô trzimóm ti sto-
larczi – òpòwiôdô Józef Topka.

Zaczinómë chòdzëc pò warkòwni, òd maszinë do 
maszinë. Jak jô zaczął, to bëło leno jedno môłé pòmiesz-
czenié, terô je to rozbùdowóné. Mómë malarniã, laker-

Òb jeséń 2019 r. wespół z karnã gazétników rozmajitëch kaszëbsczich redakcjów jesmë rézowelë pò Gôchach. 
Jednym z célów naji wanodżi bëło sprôwdzenié, jak dôwają so radã pòdjimiznë, jaczé zajimają sã wërobinama 
z drzewa. Nôprzód jesmë pòjachelë do wiôldżi firmë Karo w Sątocznie (articzel ò ji miéwcë Wòjcechù Mégrze béł 
w lëstopadnikòwi „Pòmeranie”), a na zakùńczenié më trafilë do stolarsczégò zakładu Renova w Lëpińcach. 
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niã, plac do robieniô trapów. Jak jô bë miôł taczé mòż-
lëwòtë jak òn... mój syn..., to bë sã człowiek tëlé nie 
narobił. Dzysô firma je ju na rënkù, mô maszinë, klijen-
tów – kôrbi stolôrz, prowadzącë naju pò swòjim kró-
lestwie. Sprawa przekôzaniô firmë w młodszé rãce baro 
naju zaczekawiła, bò czãsto pòdjimcowie sã skarżą, że 
ni ma kòmù wzyc pò nich geszeftu. Józef Topka téż sã 
ò to bòjôł, bò miôł swiądã, że prowadzenié swòji sto-
larsczi warkòwni to nie je miodné żëcé: Jô wzął sëna, 
jaczi je ùrodzony w 1983 rokù, i mù prosto rzekł: „môsz 
studia skùńczoné, mòżesz jic do robòtë dze jindze, ale 
jak chcesz, to wez tã firmã”. Òn sã zdecydowôł i to pchô 
terô dali, a jô mù pòmôgóm i dorôdzóm. 

Òbczas zwiedzaniô stolarnie wspòminómë, że jesmë 
bëlë dzéń rëchli w firmie Karo. Pëtómë, jaczi cësk mô 
takô wiôlgô pòdjimizna na dzejanié môłëch warkòw-
niów. Niejednym ùczãstnikóm naji rézë zdôwało sã, że 
mòże to bëc dlô nich mòcnô kònkùrencjô, ale wedle 
Józefa Topczi to nie je prôwda. Më mómë tëlé zamó-
wieniów, że ni mòżemë sã wërobic. Czedës zdôrzało sã, 
że òd maja do lëpińca nie bëło zamówieniów, ale òd 
dôwna nie bëło tak, żebë nama felowało robòtë. Park 
maszinowi mómë ju dosc dobri, je co robic i jidze z tegò 
zarobic, leno żebë bëła chãc do robòtë. Kònkùrencji ni 
mómë strachù – pòdczorchiwô stolôrz. Prowadzącë 
naju pò warsztace, òpòwiôdô, że Renova nie brëkùje 
sã nigdze reklamòwac, bò lëdze jeden òd drëdżégò 
wiedzą, że më robimë rzetelno. Mają równak interne-
tową starnã, jakô pòmôgô w kòntakce wszëtczim za-
interesowónym. 

Na kùńc stolarsczi wanodżi dochôdómë do placu, 
dze leżą rozmajité sztëczczi drzewa. Nie jesmë fachów-
cama, ale dorazu widzymë, że niechtërne gwës nie 

pòchòdzą z kaszëbsczich lasów. To prôwda – pòcwier-
dzywô Józef Topka. Wikszosc drzewa je z òkòlégò – 
z państwòwëch lasów nadlesyństwa Òsësznica i priwat-
nëch, ale ju np. dąb sprowôdzómë z Łodzë. Wëchòdzy to 
drożi, ale je òn lepszi. A to, co widzyta przed sobą, to 
egzoticzné drzewa – z Pôłniowi Americzi. Scygómë je 
na specjalné zamówienia, bò to są gatënczi, jaczé kòsztë-
ją 14–16 tësący zł za kùbik. Pioter Léssnawa z Radia 
Gduńsk pòdniósł pierszi òd stronë sztëczk i zdzëwiony 
pòcziwôł głową. Cãżczé, co? – rzekł stolôrz. Zwie sã 
tawari. Niejedne gatënczi z Americzi są równak baro 
letczé. Mómë kòl se te môłé kawałczi i pòkazywómë kli-
jentowi, a òn sóm decydëje. To są baro dobré drzewa do 
czegòs, co stoji bùten. Òne nie prôcëją tak jak naje. 
Nadôwają sã np. na dwiérze, ale bãdą òne 3–4 razë dro-
gszé jak z dãbù. Dodôwô jesz, że to mało spòtikóné 
zamówienia, a dlô stolarza to prôwdzëwé wëzwanié, 
bò mùszi ùżëc do jich òbrôbianiô mòcniészé nôrzãdła. 
Kò tradicjowô żôga nijak nie dô radë.

W kòżdim zdanim Józefa Topczi czëjemë wielelatné 
doswiôdczenié i pasjã. Rozmieje téż przekazac nama 
swòjã wiédzã na czekawi ôrt. Nawet czekawinków ò 
dôwnëch héblach më słëchelë jak òczarzony. Pò skùń-
czony szpacérze pò jegò stolarnie jesmë bëlë zgòdą, że 
dzãka taczim lëdzóm i  firmóm Kaszëbë są bòkad-
niészé. Chòcle dlô ti pasji, jakô je w jich miéwcach, 
wôrt jima pòmagac.

DARK MAJKÒWSCZI

Articzel je brzadã zéńdzeniów dlô piszącëch pò kaszëbskù, jaczé 
bëłë w 2019 r. na Gôchach. Òstałë òne ùdëtkòwioné przez Miny-
sterstwò Bënowëch Sprôw i Administracji.
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W  wikszoscë farmë wkół Bëtowa to inwesticje 
z bùtna. Ta na Gôchach to rodzëznowi biznes 

bëtowsczich lëdzy. Firma Brunona Krefta z Chòsnicë 
zajimô sã projektowanim i móntażã energòòbszcząd-
négò ògrzéwaniô do kòscołów. Czile lat dowsladë 
miéwca ùdbôł so, cobë zainwestowac w òdnawialną 
energiã. Wëdzerżawilësma pòla w òkòlim Bòrëszk. Tej 
jem béł dbë, żebë w nym placu pòstawic wiatraczi ò 
mòcë 2,3 MW. Pòzmieniłë sã przepisë i to sã nie ùdało. 
Czej zdrzã na to terô, to nawetka sã ceszã, że pòwsta 
słuńcowô elektrowniô. Nié tëli, że wkół ni je mni jiwrów, 
ale je barżi prakticznô w eksploatacje. Jeżlë wiatrak sã 
nama zepsëje, to stónie produkcjô sztrómù ò mòcë 2,3 
MW. Jeżlë w  ny elektrownie zepsëje sã np. inwerter, 
to le dzél instalacje nie mdze fónksnérowôł – rzekł na 

òdemkniãcym Kreft. Jak sóm dôwô do wiédzë, barierą 
bëło zebranié dëtków na bùdacjã. Ùdało sã ùdostac 
wspiarcé dlô mikropòdjimiznów. Inwesticjô je drogô, 
a dofinansowanié pòkrëło le 65% kòsztów. Jakô môłô 
firma mô dwa abò trzë miliónë? Banczi nié tak chãtno 
pòdchôdają do taczich projektów, dlôte wikszosc lëdzy 
sprzedôwô je Italczikóm, Miemcóm abò Szpanóm, jaczi 
przëjeżdżiwają do nas i inwestëją pò czile miliónów. Mie 
téż namôwielë do sprzedaniô, ale jem sã zawzął, że sóm 
zbùdëjã. Jem Pòlôchã, Kaszëbą, mieszkóm tuwò, i móm 
nôdzejã, że dzãka temù mdzemë mielë czëstszi lëft – 
gôdô Kreft.

Robòta przë fòtowòltajiczny farmie pierwòszno 
zakùńczëc sã miała w latny ferie. Trudnoscë pòjôwiałë 
sã z realizacją tak wiôldżégò zamówieniô na sprzãt. 
Pòwiérzchniô sómëch panelów to wnetka dwa balowé 
bòjiszcza. Pierszi sztróm z instalacje pòpłënął w ruja-
nie. Trzë lata chùdzy przëszedł do mie człowiek, jaczi 
namôwiôł mie na nã inwesticjã. Zagwësniwôł, że do-
stónã 85% dotacje na bùdowã. Chòc béł jem swiądë, 
że chùdzy nicht mie nick za darmôka nie dôł, skùsył 
miã. 1,5 rokù pózni zazwònił jesz rôz i prost rzekł, że 
dostalësma wspiarcé. Prôwdã rzeknąc kąsk mni, bò 65%, 
ale i tak ruszëlësma z projektã w przódk. Tak pòwstôł 
nen òbiekt – rzekł miéwca farmë 8 lëstopadnika na ji 
òficjalnym òdemkniãcym w Bòrëszkach. 

Òbiekt, jaczi je kòl pòwiatowi drodżi, mô wnet-
ka 4 ha i, jak zagwësniwôł inwestor, to w nym czasu 
nôwikszô takô instalacjô na Pòmòrzim. Równak ste-

SŁUŃCOWI RODZËZNOWI BIZNES
Nôwikszô na Pòmòrzim i jedna z nôbarżi mòdernëch farm fòtowòltajicznëch pòwsta na pòlach midzë 
Bòrëszkama (Bòrzëszkòwama) a Wiôldżim Glisnã. A w bëtowsczim krézu nie je jedurnô. Stoją ju taczé 
w Tëchómkù, Chòmicach i Swiątkòwie, a w gminie Lëpińce òkróm ny w Bòrëszkach są jesz sztërë.
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gna do ùruchòmieniô prostô nie bëła. Drãdżé òkôzało 
sã przeńdzenié bez całą procedurã. W wikszim dzélu 
ùrzãdë z  żëczlëwòtą pòdchôdałë do naju. Czasã bez 
rozmajité przepisë ni mògłë rëchli wëdac jaczis decy-
zje – òpòwiôdôł Kreft. Zastosowóné tuwò rozwiązania 
sprôwiają, że instalacjô mdze jesz barżi efektiwnô. Za-
gwësniwają to òptimalizatorë mòcë. Z tegò, co wiém, 
to jedurny taczi przëpôdk, gdze są zamóntowané w tak 
wiôldżi elektrownie w Pòlsce. W jinszich awariô jednégò 
panela sprôwiô, że całą sekcjã mùszi wëłączëc. Dzãka 
òptimalizatoróm wëłączi sã le jeden panel abò dwa. 
Reszta dzejô dali. To dôwô lepszi efekt ekòlogiczny – 
kôrbił miéwca.

W gminie Lëpińce sã sztërë jinszé instalacje, jaczé są 
w trakce realizacje, a pòstãpné są projektowóné. Mòże 
sã òkazac, że Gôchë stóną sã pòtentatã w produkcje czë-
sti energie – gôdôł Andrzéj Lemańczik, wójt Lëpińc, 
jeden z rôczonëch na òdemkniãcé samòrządowców. 
Òb czas òbzéraniô òbiektu i prezentacje elemeńtów 
instalacje bëło òbrechòwóné, że òna mòże zaspòkòjëc 
zapòtrzebòwanié na sztróm pòłowë mieszkańców 
gminë. Jeden bùdink zużiwô òb rok kòl 3 tës. kWh. 
Żebë wëprodukòwac tëli sztrómù brëkòwnëch je 12 pa-
nelów, bò w Pòlsce strzédno je tësąc słunecznëch gòdzë-
nów. Jeżlë w nym òbiekce mómë wicy jak 7 tës. panelów 
i pòmnożima to bez jich mòc, tj. 280 W, dô to nama  
2 MW. Tej dzeląc bez 3 tës. kWh, òstónie 600 domôcëch 
gòspòdarstw. Na Gôchach je jich 1,3 tës. – rechòwôł 
Zenón Płotka, w miono inwestora dozérający bùdowë 
elektrownie. Ji pòłożenié kòl stacje GPZ (pòl. Główny 
Punkt Zasilania) nie je przëtrôfkã. Dzãka temù stratë 
sparłãczoné z  przesyłã czë spadczi napiãcô są mini-
malné. Nie kòrzistómë z napòwietrzny linie, bò taczé, 
bez przekroje kablów, ògrańcziwają przepùstowòsc – 
wëjasniwôł Płotka. Wnetka 4-hektarowi teren òstôł 
ògrodzony i zamóntowelë tu system mònitoringù. Pò 
miniãcu linie, jaczi nie je widzec, włącziwô sã alarm 
i wiadło ò tim jidze do òchroniarsczi firmë. Òkróm tegò 
aùtomaticzno włącziwają sã kamerë filmùjącé intruza. 
Ògrodzenié mô zagwësnic bezpiek òd dzëczi zwierzënë 
– gôdôł dozérôcz bùdowë elektrownie.

Sama bùdowa dérowała 3 miesące. W nym czasu 
bëło zrealizowóné jedno z nôwikszich zamówieniów na 
ùrządzenia brëkòwné do fòtowòltajiczny elektrownie. Ji 
elementë sprowadzalësmë z Chin i Izraela – pòwiedzała 
Joanna Tabaka z T&T Proenergy sp. z o.o., głównégò 
wëkònôwcë. Mòżna rzeknąc, że dzysô ta elektrowniô je 
w pierszi dzesątce nôwikszich fòtowòltajicznëch farm 
w Pòlsce. Skłôdô sã z 7,2 tës. panelów pòlikristalicz-

nëch, kòżden ò mòcë 280 W. Instalacjô je innowacyjnô. 
Donëchczôs sekcjã 100 kW òbsługiwôł jeden inwerter. 
Na tak wiôldżi pòwiérzchnie wid mòże padac rozmajice. 
Wszëtczi dostosowùją swòje mòżlëwòscë do nôsłabszé-
gò panelu. A ta instalacjô je tak zaprojektowónô, jakbë 
kòżden z dwùch pòjedinczich panelów béł samòstójnym 
ùrządzenim. Równak to inwerterë, jaczé przetwôrzają 
sztróm stałi na zmienny, są nôwôżniészé w elektrow-
nie – tłomaczëła przedstôwcka T&T Proenergy. Pa-
nele òstałë zamóntowóné w stalowëch kònstrukcjach 
z pòdpòrama. Instalacją mòże zdalno sterowac. Mómë 
chùtczé wezdrzenié na to, co sã prawie, w tim sztóce, 
dzeje, dlôte òd razu znómë môl i przëczënã tôklów w ro-
bòce – òbjasniwa dali Joanna Tabaka.

Farma stanãła na pòlu jednégò z miéstnëch gòsczich 
gbùrów, jaczi donëchczôs na nim gbùrził. To je VI 
klasa, tej za wiele nie ùrosło. Jakò taczi plón dôwałë 
leno bùkwita, żëto czë lëpina. Terô mdze sztróm. To 
dlô mie co rokù gwësny wzątk – rzekł Andrzéj Szada 
Bòrzëszkòwsczi, miéwca zemi, na jaczi stanãła elek-
trowniô.

Òkôzëje sã, że nimò dosc tëli inwesticjów – w Pòl-
sce je jesz wiele do zrobieniégò w ny branżë. Miemcë 
łońsczégò rokù planowelë ù se wëbùdowac farmë ò mòcë 
3,5 GW. Më ù sebie dochòdzymë dopiérkù do 1 GW. 
To pòkazëje, jakô rozparëna nas dzéli w mòżlëwòscach 
wëkòrzistaniô òdnawialnëch zdrzódłów energie – gôdôł 
Bruno Kreft.

Instalacjô z Bòrëszk kòszta kòl 8,5 mëliónów złotëch. 
Mô produkòwac energiã bez 25 lat. Wedle dzysdnio-
wëch prizów sztrómù zwrócy sã pò 6 latach – dodôł 
miéwca farmë. 

WITÓLD WANTOCH REKÒWSCZI, TŁOMACZIŁ ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Tłómaczenié artikla, jaczi ùkôzôł sã pò pòlskù w pismionie „Kurier 
Bytowski”
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Miniony prawie 2019 rok zabrzadowôł czile czeka-
wima mùzycznyma, kaszëbskòjãzëkòwima projek-

toma, pò jaczich òstałë platë. Na dzélu z nich są doka-
zë Patrona Rokù, Jana Trepczika. Czëjemë różné zortë 
mùzyczi, różnëch wëkònôwców. Òd strzédnowieczny 
łacyńsczi mszë przez dżez – pò... rap. 

Chcemë rëgnąc òd dokazu, jaczi je zôpisã kòncerto-
wi rézë nôlepszégò spiéwnégò karna, jaczé zrzeszoné je 
z Wejrowã a téż spiéwô pò kaszëbskù. Nadczidnąc mùszi, 
że jedna z przédniczków „Art’n’Voices”, bò ò nim mòwa, 
nimò młodégò wiekù, mô ju stwòrzoné wikszé „klasycz-
né” dokazë pò kaszëbskù a kòl dwadzesce òprôcowaniów 
naszich piesniów na chùrowé składë. To Ana Rocław-
skô-Mùsałczik, ò jaczi robòce miôł jem ju leżnosc pisac 
chiżni w „Pòmeranie”2. Drëdżim przédnikã je Tomôsz 
Chiła, dirigeńt „Cantores Veiherovienses” a kòscersczégò 
dzéwczëcégò chùru, jaczi chãtno sygô do kaszëbsczégò 
repertuaru. Jegò doktorsczim dokazã bëło „Òsmë pie-
sniów z Knédżi Kòheleta” (mùz. A. Rocławskô-Mùsał-
czik). Je artisticznym czerownikã strzépsczégò festiwalu 
„Pater Noster” a zawòłónym dżezowim mùzykã (skrzëp-
kã). Òsmë spiéwôków a spiéwôczków karna w lëpińcu 
2018 rokù miało tournée pò francësczi Prowansje. Tamùj 
nagrelë platã pt. Art’n’Voices live in Provence 2018, dze 
pòstrzód trzënôsce dokazów a cappella spiéwónëch pò 
łacëznie, italskù, anielskù, pòlskù a... estońskù – nalazłë 
sã nasze, lëdowé „Rëbôczczi” w snôżim òprôcowanim 
Rocławsczi-Mùsałczik. 

Na 40-lecé ùtwórczégò dzejaniô gduńsczégò kómpòzy-
tora – akòrdionistë Krësztofa Òlczaka, renomòwónô 

wëdôwizna DUX wëpùscëła albùm pt. Mea. Krzysztof Ol-
czak solo and chamber music for accordion, dze pòstrzód 
òsmë dokazów dzysdniowi „do gnôta” mùzyczi jaż dwa są 
z kaszëbsczi pòlëcë. To „Pòzymk” do słów Jerzégò Stachùr-
sczégò z 1982 rokù na sopran, flét, akòrdión i recytatora. 
Dokôz ten je głosã aùtorów na progù twòrzeniô sã w Pòl-
sce „Solidarnoscë” i  pòliticzny pòzmianë – zeldżi. Tak 
tłómaczi Agata Krawczik w òmówienim, w ksążeczce do 
platë. Spiéwô Aleksandra Kùcharskô-Szefler, na fléce grô 
Katarzëna Czubk, na akòrdionie Paweł Zagańczik, a recy-
tëje Tomôsz Fópka. Drëdżim dokazã je dzél z cyklu „Dzec-
né spiéwë z akòrdionã” do słów Fópczi. Nagróné òstało 
òsmë ze stwòrzonëch sztërnôsce spiéwów cyklu3. Są to: 
„Bómk”, „Bôjczi cotczi Sowë”, „Bùnkòwô jazda”, „Czej do 
noska”, „Chwalisze”, „Kòlibionka dlô kòta”, „Jaska” a „Szëk-
ba wiatru”. Hewò tak pisze przëwòłónô ju Agata Krawczik: 
W wielu spośród tych utworków silnie przejawia się indy-
widualny język muzyczny kompozytora, który za przedmiot 
zainteresowania szczególnie obrał sobie rytm. Oczywiście 
z  uwagi na możliwości potencjalnych wykonawców ten 
poziom komplikacji rytmicznej, który wystąpił w przedsta-
wionej dotychczas twórczości kameralnej, byłby zapewne 
niemożliwy do osiągnięcia, a na pewno niewskazany. A jed-
nak nawet w tych prostych, dziecięcych piosenkach artysta 
znajduje momenty, w których może urozmaicić przebieg 
rytmiczny przez przełamanie schematów. Z baro żimczima 
nótama w tëch „prostëch, dzecnëch spiéwach” dobëtno 
zmierzëlë sã ùczniowie Państwòwi Mùzyczny Szkòłë I st. 
we Wejrowie, jaczich przërëchtowała direktorka szkòłë 
Dorota Mùża-Szlas. Młodëch artistów wspiarłë Karolëna 

KASZËBSKÔ MÙZYKA NA PLATACH
1

.  
PRZEZÉRK AD 2019

1  O jedny z platów jem ju pisôł w: Mój Tusk – nowô plata dlô dzecy, „Pomerania” 2019, nr 2 (528), s. 46–47.
2  Chòcle tuwò: Matczi serce. Kaszëbsczé Stabat Mater, „Pomerania” 2019, nr 5 (531), s. 48–50.
3   Ò robòce przë projekce wicy mòże nalezc w: Bôjczi Cotczi Sowë, czyli nasza Pani nas w to wkopała! „Wejherowski Rocznik Kulturalny” 

2018, nr 5, s. 130–135, Wejherowo 2019.
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Bòrowczik (sopran) a Paùlëna Arasz-
niewicz (sopran). Na akòrdionie 
towarził Riszôrd Bòrisónk, òrgani-
zatór 22 edicjów Òglowòpòlsczich 
Akòrdiónowëch Warkòwniów we 
Wejrowie, znóny téż z Kaszëbsczégò 
Duò Artisticznégò „We Dwa Kònie”. 
Plata je baro szëkòwno wëdónô, 
w trzëch jãzëkach (pòlsczi, anielsczi 
a kaszëbsczi) z biogramã kómpòzy-
tora a wëkònôwców i z tekstama pie-
sni z cyklu. 

Platą, co mdze artisticznym do-
kazã w  doktorsczim przewòdze, 
je téż Kaszëbë according to Ceza-
ry Paciorek. Znóny pòlsczi dżez-
men (akòrdionista, kómpòzytór, 
aranżer), pòchòdzący z  Wejrowa 
zdecydowôł sã na swój aùtorsczi, 
kaszëbsczi projekt. Cezari Pôcórk 
(piano) przërôcził do wëspółdzeja-
niô saksefónistã Maceja Sykałã, Pio-
tra Lemańczika (kòntrabas), Adama 
Gòlicczégò (perkùsjô). Przepiãkną 
kaszëbizną pòpisała sã w  spiéwie 
Paùlëna Grochòwskô. Na place czë-
jemë taczé dokôzczi: „Zasôł jô tam pszénicã”, „Sekretë”, 
„Pòczekôj, dzéweczkò” (dwa razë). „Kòzel” (dëbelt), 
„Kaszëbë wòłają nas” (Antoni Peplińsczi), „Wele, wele 
Wetka”, „Rëbôk” (Jón Trepczik), „Na kamiszkù sedza-
ła”, „Hej, mòrze, mòrze” (J. Trepczik), „Majewô wanoga” 
(J. Trepczik), „Rëbôcë” (J. Trepczik) i „Mòje stronë” (J. 
Trepczik/Jón Piepka). Płitã wëdało wejrowsczé Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi.

80. roczëzna wëbùchnieniô II swiatowi wòjnë stała sã 
przëczëną stwòrzeniô wôżnégò i mùzyczno farwnégò al-

bùmù pt. Piaśnicki Lament. Mùzykã do 
wëbrónëch wiérztów ze zbiérkù Piaśni-
ca oczyma poetów napisôł Szëmón Chi-
lińsczi (pòl. Chyliński), znóny téż jakno 
artisticzny czerownik karna „Kaszëb-
czi” z Chwaszczëna. Chilińsczi stwòrził 
m.jin. wòkalné karno „Floridus” a pra-
wie „Folk Acoustic”, jaczé czëjemë na 
place. Wëstãpiwają: Katarzëna Chi-
lińskô (spiéw), Klaùdiô Kùlwikòwskô 
(klarnét), Hanna Chilińskô (skrzëpi-
ce), Mateùsz Kòt (kòntrabas) a Szëmón 
Chilińsczi (akòrdión). Artiscë téż tam-
-sam spiéwią pòspólno. Na dzesãc do-
kazów zamkłoscë płitë pò kaszëbskù 
brzëmią: „Piôsnicczi las dërżi” do słów 
Józefa Cénowë, „Rzmë Piôsznicë” (sł. 
Jón Zbrzëca) a „Piôsznica” z tekstã Jana 
Rómpsczégò. Do platë doparłãczonô je 
ksążeczka z tekstoma, dze nalezc jidze 
tłómaczenia kaszëbsczich słów na pòl-
sczi. Wëdôwcą je sopòcczi SOLITON.

Fùndacjô miona ks. Włodzymierza 
Sedlaka wëdała płitã, na chtërny nalôzł 

sã zôpis kòncertu dialogòwégò na chùr, òrganë i sakse-
fón Missa pro pace. Kòncert miôł môl w żarnówsczim 
kòscele 17 zélnika 2019 rokù, a łacyńską „Mszã ò bez-
piek” nalazłą w skôrbcu môlowégò klôsztoru wëkònelë: 
chùr „Lutnia” z Lëzëna, Jakùb Klemãsewicz (saksefón) 
a Dóminik Cziszel (òrganë). Kaszëbsczim akcentã kòn-
certu bëło pòspólné ze słëchińcoma weskandowanié pò 
łacëznie i pò kaszëbskù dzélu mszë „Gloria”. 

Dokùńczenié w pòstãpnym numrze 
TOMÔSZ FÓPKA

STËCZNIK 2020  /    /  45

MÙZYKA / ZACHË ZE STÔRI SZAFË

KASZ-ÙBI
Etimòlogiów pòzwë Kaszëbë/Kaszëbi je wiele: òd òbleczënkù, pòdmòkłi zemi, dzélu młińsczé-
gò kòła, bògatégò kùpca, pòlsczégò słowa kasza... Na gwës je to nazwa baro archajicznô. Jedną 
z teòriów mòże nalezc w dokôzu ks. Jana Guszkiewicza z 1875 rokù pt. Słowo o praojcach.  
Hewò na stronie 113 czëtómë:
Głośny jest w dziejach naszych Jaksa „pan serbski” herbu Gryf, którego przodkowie panowali 
„w Serbii”, a ich potomni „w Kaszubach”. 
I Łuczycanie w dzisiejszej Lausitz, w swych pieśniach zowią się Serbi. Zatem: Cezara posiłkujący 
„Ubii” we większej części między Odrę i Leb pomorski aż po Łuczyce się cofli, kędy marniejąc,  
jeszcze się dzierżą.
To pewna, że wyraz „kaśni” oznacza „dawni”: więc nasi lebscy „Kasz-Ubi” są dawni Ubi,  
i niezawodnie Serbi:
Bo równoczesna wśród ludu i pisma znana piosneczka o Ludgardzie nieszczęsnej Przemysława „pogrobowca” żonie powiada: 
że żałośliwa dumała o rodzie swym syrbskim; a dzieje ręczą, iże jej rodzic był Mikołaj Barwinowicz książę kaszubsko słópski.
Nã ksążkã mòże nalezc w amerikańsczi cyfrowi bibliotece: archive.org       rd
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Za wiertel dzewiątô wieczór 11 smùtana stanął zédżer 
remùsowi dlô Halinë Wrezë. A jesz nié tak dôwno, bò 
trzecégò zélnika wsłëchiwelë sã jesmë, jak wiedno z ùwô-
żanim, w ji gôdkã, za chtërną dobëła nôdgrodã na wie-
lewsczim Turnieju Gadëszów.

Mie sã równak zdôwało, że 11 smùtana Halina – ta 
mésterka kaszëbsczégò słowa – przërôczëła rodzënã, drë-
chów, lubòtników kaszëbiznë na swòje wiôldżé swiãto, 
swój Turniéj Gadëszów... Zjinaczëła leno môl i  czas. 
Kòscérznã òbrała za Wielé, a latny zélnikòwi miesąc zmie-
niła na jesénny, smùtanowi czas. A  zala i  słëchińcë? 
Kòscersczi smãtôrz i më – jesz wiedno wanożący. Wespół 
z nama stolemòwie kaszëbsczich dokazów, co nalezlë tu 
wieczny spòczink i terô, jak donądka jô, kôrbią so z Halin-
ką ò kaszëbsczi historii i kùlturze i ò snôżoce najégò jãzëka.

Tim prawie znajôrstwã kaszëbsczégò jãzëka ùrzekła 
mie Halina Wreza – bëtniczka Turnieju Gadëszów we 
Wielu, a bëło to bòdôj kòl 1996 rokù. Nie wiedzec dlôcze, 
zarô jesmë sã zdrëszëłë. Czasã nawiedzała jem Halinkã 
we Swinczu kòl Gduńsczégò Pruszcza, a  òstatné lata 
miałë jesmë do se krótkò, bò mieszkała z  córką Izą 
w mòjim rodzynnym miesce, w Kòscérznie. Pòtikałë sã 
jesmë, a rôz w tidzéń kôrbiłë bez móbilczi. Tim razã 
rëchli bëła Iza i...

Na òstatnym ù Halinczi pôłnim gôdała jem z ji sëna-
ma: Danielã i Rafałã, i córkama: Izabelą – co towarzëszëła 
mëmie na turniejach, i Móniką – baro szlachòwną za 
mamą.

Zazwòniła jem do ksãdza Rómana Skwiercza, cobë 
kąsk wiãcy sã dowiedzec ò żëcym mòji drëszczi. Ùrodzëła 
sã na pùstkach... w Sznurkach. Lesno, Tejchów, w parafii 
Czelno, rozmajice na to gôdelë, në tam, gdze nicht nikòmù 
w òkno nie zazérôł, jedno gbùrstwò òd drëdżégò dalek – 
gôdôł mie ksądz Róman i dodôł: Ale zazwòni do Rafała, 
òn ce lepi rzeknie.

Rafał, chtërnégò pamiãtóm z wielewsczich turniejów, 
dofùlowùje jesz pòzwã môla dzectwa mamë ò Kłosówkò 
i òbjasniwô, jak sã jachało do chëczë Hopów. Jich bëło 
doma òsmë sztëk, czwioro nôstarszich żëje, a  czwioro 
nômłodszich nié, gòspòdarstwò przejął wùja Józef. Pózni 
mieszkała mama w Gdini na Chwarznie. Przed sztërdzescë 
dwa latama zamieszkała w Swinczu, gdze robiła w PGR. 
Bëła tu przez trzë kadencje szôłtëską, a jesz do te spiéwała 
w łãgòwsczim chórze. Lubiła dzejac we wespòlëznie. Mama 

wiedno miała starã ò kaszëbiznã, ale to, że jem pierszi rôz 
jachôł na wielewsczi kònkùrs, zawdzãcziwóm wùjowi, ksã-
dzu Rómanowi (Skwierczowi). Òn sprawił mie na 
òsmënôsté ùrodzënë òsoblëwi darënk – kaszëbsczé òblecze-
nié. Òno mie sã tak widzało, że ùdbôł jem so, jak wùja 
Róman, wząc ùdzél we wielewsczim kònkùrsu. Za swój 
dokôz w kategórii niepùblikòwónëch gôdków dobéł jem tej 
w 1995 rokù pierszi môl. Diplóm do dzysdnia wisy w mòjim 
dodomie. To zachãcëło mamã, co ni mògła sã przemògnąc 
i gôdała, że nibë ni miała wenë, bë na drëdżi rok jachac 
z nama. A jô sôdł jem jednégò pòpôłnia i napisôł gôdkã. 
Dostôł jem nawetka pózni òd wùja Rómana słowôrz, i tak 
to szło dali. 

A w Halinczi gôdce, napisóny na 40-lecé wielewsczé-
gò turnieju i  òpùblikòwóny w  „Stegnie” nr 3/2017, 
czëtómë: Tu zjiscëło sã mòje snicé. Gwësną prôwdą téż je 
to, że zôrna, chtërne jesmë selë do stóp Wielewsczi Matin-
czi, nie bëłë pùsté! Przez 40 lat bëłë bëlné żniwa. A żniwò 
Halinczi je bògaté: nôdgrodë na turniejach gadëszów 
i  lëteracczich kònkùrsach. I dobrze, że chòc niejedne 
z tëch tekstów mòżemë przeczëtac w „Pomeranii”, w lëte-
racczich antologiach wëdôwónëch pò kònkùrsach miona 
Jana Drzéżdżona abò w  ùczbòwnikù dlô strzédnëch 
szkòłów Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece, abò pòsłë-
chac na place Lëdowô gôdka na Kaszëbach z cyklu „Radio 
Kaszëbë Kaszëbsczi Hit”. Wôrt w nie zazdrzec, przeana-
lizowac, cobë ùbòkadnic słowiznã najégò jãzëka snôżą 
frazeòlogią. Wôrt téż zatrzimac sã w mëslach nad prze-
słaniama ùsôdzczëni, na ji ùbarniony szpôsama prôwdze 
ò żëcym. 

W przewòłiwóny tu gôdce wëzwëskała Halina Wreza 
słowa Jana Pawła II: Żëcé kòżdégò z naju je snôżą pòwiôst-
ką pisóną rãką Bòga! Żëczëła gadëszóm dłëdżégò dzeja-
niô, a ji żëcé wedle naju bëło za krótczé, ale... pò prôwdze 
pisóné rãką Bòga.

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

DOBRÔ SEJÔRKA 
KASZËBSCZÉGÒ SŁOWA

Halina Wreza w swòjim kòscersczim mieszkanim
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ÒDDZÃKÒWANIA Z HALINĄ WREZĄ

Jô miôł szczescé wiele razë kôrbic z Haliną Wrezą. Kòż-
di rôz béł jem gwës, że je to wiôlgô pòstacjô nié leno 
kaszëbsczi gôdczi, ale całi kaszëbsczi rësznotë. Ji bezò-
gôdkòwé òddanié kaszëbiznie, bezùstôwné ùczenié sã 
jãzëka, żebë dërch béł bòkadniészi i lepszi, chòc z do-
domù miała gò nadzwëkòwò snôżi, wiedno mie pòdska-
cywało do robòtë nad sobą. Pierszi rôz jesmë sã pòtkelë, 
czedë jem nagriwôł dlô Radia Kaszëbë platã Lëdowô 
gôdka na Kaszëbach, wierã w 2007 r., a slédny rôz òbczas 
nagraniô dlô Twòji Mòrsczi Telewizji w 2017 r. Wëjim-
czi ti slédny wëdowiédzë bëłë pùblikòwóné téż w „Ste-
gnie” (nr 3/2017). Halina Wreza gôdała tej ò wiôldżi 
miłoce do Kaszëb i do swòjégò rodnégò jãzëka. Jak rze-
kła: [Kaszëbizna] to je to, co jô kòchóm nôbarżi. To je to, 
ò czim jô marzã òd dzecka, òd malinuszczégò, bò doma 
ù nas sã gôdało pò kaszëbskù, zresztą tam na pùstkach, 
skąd pòchòdzã, wszëtcë z wszëtczima gôdelë pò kaszëbskù. 
Ti miłotë nie dała so wëbic z głowë ani ze serca, chòc 
próbòwelë to robic ju w spòdleczny szkòle: (...) szkólny 
sã nama kôzôł naùczëc wiérztã, kòżdémù dôł kartkã – to 
tam le bëłë dwie zwrotczi czë jiles tam – në ale bëło: „Kto 
ty jesteś? Polak mały”. Mariczné bùksë! Në jô sã te ni 
mògła nijak w tim mòjim 7-latnym rozëmkù wëòbrazëc. 
Në jak Pòlôk małi, jak mëma z tatą wiedno mie gôdelë: 
„të jes Kaszëbka, wa jesta Kaszëbi” – tak do nas, dzecy, 
gôdelë mëma z tatą. Në tej co ten mie tu dôł za jakąs 
kôrtkã: „Kto ty jesteś? Polak mały”. A że jô miała chëba 
wrodzony dar recytacji, tak jô szła na pierszi òdżin na 

drëdżi dzéń na lekcji pòlsczégò: „Proszę, Halina Hoppe, 
wiersz!”. „Kto ty jesteś? Kaszub mały. Jaki znak twój? 
Orzeł biały”. I nen szkólny jak do mie sadzył czerwòny 
jak pùton i kôzôł mie czilenôsce razy pòwtarzac: „Kto ty 
jesteś? Polak mały. Kto ty jesteś? Halina, powtarzaj”. A jô 
stoja z  gãbą zamkłą i  ani me, ani be. (...) I  tej jô sã 
tłómaczëła szkólnémù, pò swòjémù, pò dzecynnémù, tak 
jak jô to rozmia: Mëma z tatą mie tak gôdelë i jô nie mdã 
jinaczi gôda i szkólny mie nie mdze tu gôdôł, że „Polak 
mały”, bo jô jem Kaszëbka. 

Taką cwiardą Kaszëbką òstała do kùńca żëcô. Baro mie 
bãdze felowac pòtkaniów z Nią w ji kòscersczim mieszka-
nim – prôwdzëwi swiãtnicë kaszëbsczégò słowa.

DARK MAJKÒWSCZI

CWIARDO  
BIÔTKÒWAŁA  
Ò KASZËBIZNÃ

Halina Wreza na binie we Wielu w 2017 r. Òdj. am

Halina Wreza ùrodzëła sã 30 lëstopadnika 1949 r. 
w  Kłosówkù. Dzecné lata przeżëła w  Lesnie, dze 
naùczëła sã kaszëbiznë. Wiele razë wëstãpòwała w Tur-
niejach Lëdowëch Gadëszów Kaszëb i Kòcewiô we Wie-
lu. Przédną Nôdgrodã w tim kònkùrsu dobëła w latach 
2003, 2007 i 2018. Òkróm tegò w kònkùrsu m. Heroni-
ma Derdowsczégò na niepùblikòwóną gôdkã zajimnãła 
pierszi môl w 2000 r. i drëdżi w 1993, 1997 i 2001. Dwa 

razë dosta wëprzédnienié (1998, 2008). Dobëca mô téż 
w kategórie pùblikòwóny gôdczi m. Józwë Brusczégò 
– pierszi plac w 1998 r., drëdżi w 1993, 1997 i 2001 r. 
Brała ùdzél w Òglowòpòlsczim Prozatorsczim Kònkùr-
su m. Jana Drzéżdżona òrganizowónym przez Mùzeùm 
Pismieniznë i  Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi we  
Wejrowie. Za òpòwiôdanié „Wùja Aùgùst” dostała  
w 2001 r. pierszi môl.
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Skraje były na początku orónki i na końcu pola. Za-
trzymuję się na skraju minionego roku i z nadzieją 
przed nową przestrzenią. Na południu Kociewia, 
w Świeciu nad Wisłą mamy okazałą nowoczesną  
Bibliotekę Miejską. Na pierwszym planie widnieją 
aktualne czasopisma. Cieszy mnie widok „Pomera-
nii” czy „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. 
Tuż przed Gwiazdką spotkała mnie tu niespodzianka. 
Z życzeniami i kolędą zawitali kolędnicy – anioły, 
diabeł, pasterz, ktoś z gwiazdą. Dotarli tu ze Szkoły 
Podstawowej we Wiągu. Jedna grupa kolęduje  
po wsi, druga w powia-
towym mieście – w urzę-
dach, bankach, skle-
pach, bibliotece... przy- 
pomina o pomorskiej 
tradycji. W przedświą-
tecznej krzykaninie bar-
dzo miły przerywnik. 
W rozpędzonym nad-
miernie świecie ważne 
jest takie zatrzymanie. 

Wcześniej w Izbie Regionalnej zorganizowano 
spotkania dla uczniów. Z przyjemnością mogłam 
przedstawić obrazy dawnych Wigilii, kiedy to ocze-
kiwaną postacią był gwiazdor. Nikt go nie mylił ze 
świętym Mikołajem. Miał dla postrachu pydę, dzwo-
nek i kazał mówić paciorek. Wiedział, kto był brojny. 
Podarki też miał, choć były o wiele skromniejsze niż 
dzisiejsze. Wchodząc, nie mówił: ho, ho, ho... tylko 
pytał: czi só tu grzeczne dzieci. Największy brojek 
robił się potulny. Niezapomniane święte wieczory 
od Wigilii do Trzech Króli, gdy w chacie ciepło, za 
oknem śnieg i mróz. Rozświetlona choinka, na niej 
kuleczki, tak określano bombki, własnoręcznie ro-
bione łańcuchy. Zapach pierników, jabłek. Wspólne 
śpiewanie kolęd. Poczucie rodzinnej wspólnoty. 

Głębia przeżyć, ich ślad we wspomnieniach długo 
przechowywanych zależy od czułości, o której tak 
ciekawie mówiła polska Noblistka. Warto wielokrot-
nie przeczytać tekst jej wystąpienia, by zapamiętać, 
że właśnie czułość to sztuka uosabiania, współod-
czuwania... nieustannego odnajdywania podo-
bieństw. Tworzenie opowieści jest niekończącym się 
ożywianiem, nadawaniem istnienia tym wszystkim 
okruchom świata, jakimi są ludzkie doświadczenia, 
przeżyte sytuacje, wspomnienia. Bardzo mnie ujęły 

refleksje pisarki. Trzeba czytać je uważnie i wracać. 
Niezwykły prezent nam podarowano. 

Kiedyś niespodziewanym darem był dla mnie nie-
długi wiersz Zygmunta Bukowskiego Wigilijna Mo-
dlitwa, zamieszczony w „Pomeranii”. Nie znałam 
poety, ujęła mnie właśnie czułość ukryta w prostych 
słowach prośby o powrót wieczoru, gdy w rodzinnej 
chacie przeżywał cud narodzin. Krótki wiersz stał się 
początkiem wieloletniej, niezwykłej przyjaźni. Czę-
sto myślę – jak wielką moc sprawczą mają słowa. Na 

ziemi tworzą nowe światy, unoszą błyskawicznie 
w podniebne przestrzenie, pokonują wszelkie gra-
nice. Złe słowa, w tym oczywiście bluzgi, przekleń-
stwa, od razu odrzucam, gdy tylko mam siłę. Nie 
było ich w moim domu rodzinnym. W naszym – ko-
lejnym jestem wyczulona. Tysiące słów, też gwaro-
wych, jest z czego dobierać. I tu muszę przywołać 
wzorowy przykład. Stanisław Sierko, poeta od lat 
bardzo obecny na Kociewiu, już wielokrotnie obda-
rowuje zaprzyjaźnione osoby wierszem. Codziennie 
w czasie Adwentu przesyła mailowo poetycki tekst 
ze sfery ducha. W poezji słowa mówią więcej, nada-
ją kształt chwili, przypominają właśnie o czułości. Są 
jak roratnie światełko, które czytających prowadzi 
do wielkiego, od wieków spodziewanego wydarze-
nia. W jednym z wierszy w tym roku znalazłam sło-
wa: i coraz mniej świąteczne są święta.

W obecnej rozedrganej, rozmigotanej „kulturze 
nadmiaru” – można tak powiedzieć – by prawdziwą 
odświętność ocalić w sobie, trzeba wysiłku. Pewnie 
nawet syzyfowego. Zaczął się nowy, „okrągły” rok, 
trzeba zebrać siły i wierzyć. Życzę mocy na pomna-
żanie dobra i... czułości. Redakcji i Czytelnikom. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

NA SKRAJU ROKU

Zaczął się nowy, „okrągły” rok,  
trzeba zebrać siły i wierzyć.  

Życzę mocy na pomnażanie  
dobra i... czułości.
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E. Prëczkòwsczi (sedzy trzecy òd lewi) w dniu swòjégò jëbleùszu. Òdj. am

Pòdrechòwanié trzech dekad dzejaniô

W Żukòwsczim Centrum Kùlturë swiãtowôł 30-lecé 
artisticzny robòtë Eùgeniusz Prëczkòwsczi – kaszëb-

sczi dzejôrz, gazétnik i lëterat. Z ti leżnoscë 23 lëstopadnika 
2019 r. òstôł zòrganizowóny kòncert, w jaczim wëstąpilë 
m.jin. Wérónika Kòrthals, Wérónika Cenôwa, Iga Pòbłockô, 
Spiéwné Kwiôtczi, Mùlczi i Koleczkowianie. Pò mùzycznym 
dzélu béł czas na pòdzãkòwania, winszowanié i przëbôczi-
wanié artisticznégò (i nié leno) ùróbkù. Jak mòżemë prze-
czëtac w  jegò bibliografii wëdóny na 30-lecé, Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi je aùtorã wicy jak 3 tës. prasowëch artiklów, 
aùtorã abò redaktorã kòl 30 ksążków, twórcą przez 200 tek-
stów spiéwów i wiele jinëch dokazów.

Pòczątkã artisticzny stegnë jubilata bëła wiérzta Naszô 
mòwa, jaką ùsadzył w lëstopadnikù 1989 r. Z dopisóną datą 
pòwstaniô òstała òpùblikòwónô w lëteracczim dodôwkù do 
pismiona „Tatczëzna” zatitlowónym „Wjitrznjô” w séwnikù 
1990 r.

Pò ti pierszëznie Prëczkòwsczi dzejôł dlô kaszëbiznë 
w rozmajitëch dzélach. Béł m.jin. jednym z refòrmatorów 
kaszëbsczégò pisënkù w  1996 r., prowadzącym program 
„Rodnô zemia” w TVP 3, wespółzałóżcą wëdôwiznë Szos 
(1995), a w latach 1998–2015 miéwcą wëdôwiznë Rost i téż 
redaktorã pismiona „Norda”. Dzys je rësznym dzejarzã 

Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w gduńsczim i baniń-
sczim parce a téż samòrządôrzã. Òd 2016 r. mô titel doktora 
hùmanisticznëch nôùków w òbrëmim historii.

Òd wiele lat je zrzeszony z najim miesãcznikã, dze m.jin. 
w slédnym czasu pùblikòwôł artikle i kôrbiónczi z cyklu 
„Wòjnowi Kaszëbi”, a òd zôczątkù pòwstaniô „Stegnë” je jed-
nym z redaktorów najégò lëteracczégò dodôwkù.

Jubilatowi winszëjemë z leżnoscë 30-lecô!                  RED.

Dwa téatrë w Lëzënie
Jeséń w gminie Lëzëno ba bòkadnô w szpëtôkle. 9 smùtana 

do spòdleczny szkòłë nr 2 m. Gerata Labùdë w Lëzënie 
przëjachalë aktorzë z karna, w jaczim je Teatr Prostolinijny 
i Grupa Lamparta (gm. Lëniô), chtërny przedstawilë widza-
wiszcze zatitlowóné Jajka w pomidorach. Tituł mòże czerowac 
mëslë w  stronã jodë znóny w  krajach nordowi Africzi 
(szakszuka), ale mùszi wiedzec, że prosto przetłómaczonô 
nazwa znaczi „wiôldżi bajzel”. Wierã tak mógłbë tłomaczëc 
tituł dokazu na binã napisónégò przez Johna Trevora, aùtora 
wiele scenarników tpzw. bùlwarowëch widzawiszczów. Akcjô 
kòmédii mô plac w Anglie, w drëdżi pòłowie XX stolecégò. 
Martin, nôpiarti kawaléra (Dawid Weles), je dobrim robòt-
nikã i doceniwónym znajôrzã swòjégò warkù – robi w tele- 
kòmùnikacjowi kòrpòracje o globalnym zasygù. Òbez mai- 
lową kòrespòndencjã pòznôwô Jane (Sylwia Gajdulewicz), 
jakô je w nim zakòchónô. Kedë  Martin mërkô, że Jane je 
córką prezesa ti firmë, w jaczi je zatrudniony, z lãkã ò swòjã 
robòtã òbmësliwô plan wëzbëcô sã białczi. I tu zaczinô sã 
môłô intriga, jak z ùsmiéwkã pòdczorchiwô Jolanta Sykòrskò, 
reżiserka i czerowniczka karna. Gra aktorskô ba pò prôwdze 
na bëlny niwiznie. Obzérôcze dobrze sã bawilë (salwë 
smiéchù), ò co przë wielnëch intrigach i  niespòdzajnëch 

zwrotach akcje nie bëło trudno. Bédëjã widzawiszcze tim, co 
jesz gò nie widzelë.

Dwa dni pózni, 11 smùtana, w spodleczny szkòle nr 1 m. 
Lecha Bądkowsczégò w Lëzënie béł sã òdbéł drëdżi szpëtôkel, 
tim razã w  wëkònanim aktorów Teatru Dramaticznégò 
w Lëzënie. Béł to pòkôzk widzawiszcza Jak Kaszubi święto 
Marcina zapamiętali. Mieczësłôw Bistroń, aùtór scenarnika, 
pòwiôdô, że przódë na Kaszëbach na sw. Môrcëna (11 smùta-
na) gbùrzë jakbë zamikalë cykel robòtów na pòlu, w tim téż 
np. òstatny rôz nëkalë chòwã na łąkã, i rozlicziwalë sã ze 
swòjima paróbkama. W zwëkù bëła zôbawa przë dobrze za-
stawionym stole, òsoblëwie gãsym miãsã. Paróbcë przë tim 
mòglë rzeknąc, co jima sã nie widzało, czë chcelëbë wiãcy 
dëtka za swòjã robòtã abò lepszą jizbã do mieszkaniô. Czej sã  
dogôdalë, to zgòdzywalë postãpny rok robòtë. Na binie wi-
dzymë familiã Miotka (Mieczësłow Bistroń), chtëren jak rok 
w rok na sw. Môrcëna chce sã rozliczëc ze swòjima paróbka-
ma. Ùdô sã to z wszëtczima? Òbôczta sami. Jak pòwiôdo 
wastnô Mariô Krosnickô, szpëtôkel je dzélã wiakszégò pro-
jektu zatitlowónégò Cztery pory roku na Kaszubach. Sw. Môr-
cën je tim òstatnym dzélã, pò Gòdach, Jastrach i Sobótce.

SŁAWÒMIR KLAS

V
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ŻELÔZNÉ JADRA      (PART II)

Bëlo czësto cemno. Pò wëbùchach 
òkrãt dôl strôszny zwãk, jakbë chto 
gò wëkrącôl jak mòkrą szôtorã. 
Môrcën w swòjim nórce czul, jak 
mù zëmnô zmòklëna ceknie pò 
krziżach. Żdôl. Co to ùdô? Je to ju 
pò nas? – mëslôl. Wszëtczi bëlë 
sztël, blós dichalë cãżkò. Waralo to 
blós môli sztócëk, le zdôwa sã, jak-
bë to bëla wiecznosc, czedë birnë 
zamrëgalë, a wid przëszed nazôt.

Na mòstk przëbieg zastãpca do-
wódcë.

– Jesmë w jadrach – rzek do nie-
gò kapitóna Bòris Karnicczi.

– Òkrãt stoji w môlu. Rufa letkò 
òpôdô – meldëją marénowie.

– Terô rozmiejã – òdrzek za-
stãpca – te wëbùchë to mùszelë bëc 
bómbë pewno sparlączoné z  ja-
dramë.

– Tamti w hôwindze gwës delë 
na to bôczënk.

Karnicczi a nen drëdżi pòwzé- 
ralë sã w òczë. Tegò nié gôdalë glo-
sno, le pòmëslelë, że zarô mògą 
miec nad glowamë karno scëgô-
czów. Przez rurã periskòpù cekla 
wòda.

– Òbëdwa mòtórë pòmalinkù 
dowsladë – dôl rozkôz kapitóna.

Terô na nich przëszed pòstãpny 
cãżczi sztót. Szruwë zaczną sã 
krãcëc czë nié? Są zaplątôné w netë 
czë czësté? Wszëtczé òczë pòszlë 
za òczamë dowódcë w stronã cze-
rownika maszin. Nen rzek:

– Szruwë robią!

Jedno dobré.
– Òbëdwa mòtórë calô dowsladë 

– zôs kòmeńdérowôl Karnicczi.
Terô czë òkrãt sã wëcopie, czë 

nie wëcopie? Krople wòdë cali czas 
kapalë z periskòpù, a zwãk, jaczi 
robilë, pôdając na żelôzny pòklôd, 
rozchôdôl sã pò calim mòstkù. 
Môrcën widzôl téż, jak krople 
zmòklënë ceklë pò skarniach kapi-
tónë. Le prawie to nen czlowiek 
miôl do se, że nawetka w taczim 
sztóce Môrcën, wzérającë na niegò, 
mëszlôl, że dowódca gwës ni mô 
strachù, że wierzi w to swòje szcze-
scé, a ò tim, że za sztót mògą na 
nich lecec bómbë z  zaalarmò- 
wônëch scëgôczów, pòmësli, jak 
przindze na to czas.

Òkrãt zadrëżôl.
– Wëchôdômë, wëchôdômë! – 

zarëczôl Môrcën, sóm zdzywiony 
slowamë, jaczé mù sã wërwalë.

– Wëchôdômë – òdrzek mù na-
wigatór z ùsmionymë òczamë.

Czëc bëlo, jak cos òcérô sã ò 
òkrãt, le téż bëlno da sã merkac, że 
òn sã copie.

– Hurra! – zarëknãla òbsada.
Jich leżnosc bëla wëklarowônô. 

Bëlë bezpieczny, bò dzywnô rzecz, 
nicht òd hôwindżi jich nie szukôl, 
nie gònil. Sokół wëcopôl sã na lë-
niã dozorë, gdze wëzwëskùjącë 
cemnicã, wëszed na wòdã dlô 
wpùszczeniégò swiéżégò lëftë 
a naladrowaniégò akùmùlatorów. 
Òkôza sã, że përzna zepsëtô je an-

tena a wachtowi periskòp. Mòże 
rzeknąc, że bëlo to dobëcé, le blós 
taczé na pól, bò z  przëtrôfkù 
wëszlë cali, równak nick doch nié 
ùjachtarzëlë. Dlô kapitónë Karnic-
czégò rechòwalo sã blós prôw-
dzëwé, calé dobëcé. Pò dniu, 
w  chtërnym òkrãt patrolowôl 
òkòlé, na noc pòdszed zôs pòd 
pòrt. Môl, w  chtërnym wbil sã 
w jadra, marénowie zaznaczëlë na 
mapie, a terô mòglë gò letkò na-
lezc. Jich dowódca miôl ùdbã 
a  chcôl wëzwëskac zdarzënczi 
ùszli nocë.

Wiele gòdzyn mùsza żdac nasza 
òbsada, nim cos sã zaczãlo dzejac. 
Równak sã dożda. Kapitóna ju 
pòstãpny rôz kôzôl pòdniesc pe-
riskòp. Tim razã ùzdrzôl w  nim 
strzédny wiôlgòscë wòjnowi òkrãt, 
z  jednym kòminã. Òstôl òn roz-
pòznôny jakno kòńtrtorpedówc 
italsczégò zortu Soldati. Pòjawil sã 
w sami hôwindze.

– Rëchtowac sã do torpedowé-
gò atakù! – zakòmeńdérowôl Kar-
nicczi.

Dali sëpalë sã ju rozkôzë dlô 
wszëtczich marénów, chto co mô 
robic. Sokół bél anielsczim òkrãtã 
zortë U. Bél nowi, le nie bél nôbar-
żi nowòczasno zbùdowôny. W jin-
szich zortach mòżna ju bëlo slac 
torpédë a  kąsk nimë czerowac, 
pùszczac je na wszeljaczé céle 
narôz. W  naszim òkrãce mùszôl 
célowac calim bôtã, ùstôwiającë sã 

W wanodze pò cëzëch wòdach razã z maréną Môrcënã zaszlë më w ùszlim parce naszi pòwiôstczi jaż na 
Westrzódzemny Mòrze. Nasz bòhatéra jak jeden z wiele Kaszëbów zrzeszil swòje stegnë z wiôlgą wòdą. 
Czedë më sã z nim rozeszlë, bél prawie pòd Pelopònezã, kòl pòrtu Navarino, na òkrãce pòdwòdnym 
wplątônym w procëmòkrãtowé żelôzné jadra. Strach a cemnosc to je to, co òsta na pòklôdze pò tim, jak 
krótkò niegò trzôsk dalë dwa wëbùchë.
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do jednostczi, chtërna mia bëc 
trôfionô. To nie szkòdzëlo Karnic-
czémù w bëlnëch wzątkach.

Môrcën pò dniu, chtërny prze-
spôl, terô zôs miôl swòjã wachtã. 
Òkrãt bél pòd wòdą, òn na mòst-
kù, tak móg spòkójno wszëtkò òb-
serwòwac. W tim sztóce mëslôl so, 
jak téż dowódca chce strzélac tor-
pédë? Czë zabél ò żelôznëch 
procëmòkrãtowëch jadrach, co 
mùszalë doch bëc midzë nima 
a pòrtã, w chtërnym stojôl italsczi 
niszczëcél? Le Karnicczi miôl na to 
ùdbã. Sygnalista móg ò tim nie 
wiedzec, le òkrãt bél w placu, gdze 
wpôd prawie w ne jadra. Kapitóna 
ùmëslil so strzélac przez dzurã, 
chtërną sami w  nich wëbilë. Do 
tegò rëchtowôl terôzka bôt.

– A czë Pòlskô je pò prôwdze 
w stanie wòjnë z Italią? – nie wie-
dzec skąd taczé pëtanié wëskòczëlo 
òd jednégò òficérë. Karnicczi 
pòwzérôl na niegò, pòdsmiôl sã 
a òdrzek:

– Tedë jô wëpòwiôdóm Mùsso-
liniémù wòjnã! Pierszi aparat, 
bôczënk!

– Fardich!
– Ògnia!
– Drëdżi aparat! – dowódca 

òdezwôl sã za môli sztót.
– Fardich!
– Ògnia!
– Trzecy.
– Fardich!
– Ògnia!
Wszëtczi żdalë, co terô sã stónie. 

Minãlo dzesãc sekùńd, dwadzesce, 
pól minutë, czedë hidroakùstik 
zameldowôl nôprzód ò jednym, 
a zarô ò drëdżim wëbùchù. Wszëtkò 
wskazywa, że italsczi òkrãt dostôl 
a w tim sztóce jidze pòd wòdã.

– Hurra! – zariknãlë wszëtczi 
z òbsadë, co bëlë przë tim. Razã 
z nimë ceszil sã Môrcën, ju pòstãp-
ny rôz, a  zôs w dëchù ùceszil sã 
z tegò, że mô na òkrãce prawie taką 
robòtã, co mòże bëc swiôdkã 
taczich jak nen sztótów.

Pò tim dobëcym na pòlsczi 
òkrãt zwalëlë sã scëgôcze procëm- 
nika. Te môlé, le baro flotné bôtë 
mòglë chùtkò duńc w plac, z chtër-
négò mùszelë bëc wëpùszczoné 
torpédë. Chòc môlé, mialë ze sobą 

bómbë, chtërnymë mòglë na smierc 
ùgrëzc pòdwòdnégò jachtôrza. So-
kół wëszed cali z tegò kòńtratakù, 
a jesz tegò samégò dnia kapitóna 
Karnicczi atakòwôl karno wro- 
dżich òkrãtów. Jesz rôz mùszôl 
strzëmac jich òdpòwiédz, le tim 
razã téż ùda sã wińc z tegò w jed-
nym sztëkù.

Calô akcjô òsta nawetka òpi-
sónô w anielsczi ùrzãdowi wëdô- 
wiznie jakno nôdzywniészi przët- 
rôfk pòdwòdnégò òkrãtë we wro- 
dżim pòrce. Na piracką fanã òb-
sadë ze Sokòła trafil na pamiątkã 
tegò zdarzënkù naszëti net.

Òkrãt ze swòją szczeslëwą òbsa-
dą a kapitóną szed nazôt do swòji 
bazë na Malce. Më téż zawanożimë 
tam razã z nima.

MATEÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama nordo-
wi kaszëbiznë. 

GR
AF

IK
A 

W
. D

ŁU
BA

KÒ
W

SC
ZI



Z POŁUDNIA

52  /    / STYCZEŃ 2020

Nie tylko w księgach narodów, lecz także w kronikach 
miast i wsi pewne wydarzenia są zapisane złotymi 

zgłoskami. Są jak kamienie milowe, wedle których orien-
tujemy się na drodze dziejów. Do takich należy przejęcie 
Pomorza przez niepodległą Rzeczypospolitą w  1920 
roku. Były to dni pełne radości, emocji i wzruszeń. Oto 
jak zapamiętał ów historyczny dla Chojnic dzień 31 
stycznia 1920 r. świadek wydarzeń: Nadszedł dzień wol-
ności, dzień tak długo oczekiwany przez pokolenia. Już od 
wczesnego rana zabrano się do dekoracji miasta. Na uli-
cach wykopano otwory, wstawiano słupy do bram trium-
falnych. Z domów wywieszono flagi polskie, zielone girlan-
dy stroiły ulice. I jeszcze Grenzschutz sprzeciwił się, gdzie 
mógł, wykopane liczne dołki zalewał, słupy obalał. Ale to 
były ostatnie drgawki przed zgonem. O godz. 10 Grenz-
schutz odmaszerował na dworzec i  odjechał. Jakby na 
znak cała ludność polska z miasta i okolicy wyszła na uli-
ce, by dokończyć dekoracje. Niedługo potem, i oto… pierw-
szy żołnierz polski, pierwszy oficer polski, p. Hoffmann, 
którego dobrze znali Polacy 
na obczyźnie, gdyż w latach 
1904/1907 był w Dortmun-
dzie redaktorem dziennika 
„Narodowiec”. Ale już do-
chodzą okrzyki „idą, idą”. 
I przyszli z radosną nowiną 
o wolności i niepodległości 
nasi żołnierze, orły polskie. 
Oczy się zalały łzami, nie 
widzieliśmy nic, tylko jed-
ną, wielką, niepodległą Polskę. Tak pisał 15 lat później 
znany chojnicki obywatel, mistrz ślusarski, długoletni 
radny miejski Antoni Lisewski (Wspomnienia z okresu 
przełomowego, „Zabory”, 1935, nr 2). 

Podobny ton brzmi w  „Sprawozdaniu z  przejęcia 
Chojnic przez władze polskie w 1920 r.”, sporządzonym 
w styczniu 1938 r.: W kilku godzinach miasto, w świątecz-
ne przybrane szaty, gotowe było do godnego przyjęcia go-
rąco oczekiwanego Wojska Polskiego. A gdy Wojsko się 
ukazało na Rynku, entuzjastyczne okrzyki wprost zagłu-
szały daleko brzmiące głosy witalne dzwonów farnych. 

Uroczystość obfitowała w oficjalne czynności, pod-
niosłe słowa i symboliczne gesty. Wieczorem zaś na ban-
kiecie wydanym przez starostę, szambelana Stanisława 
Sikorskiego, wznoszono toasty za pomyślność Ojczyzny 
i miasta Chojnic. Ale nie wszyscy w mieście okazywali 
radość, Polacy stanowili bowiem wśród mieszkańców 
zdecydowaną mniejszość, a Niemcy żegnali żołnierzy 
Grenzschutzu słowami: „Do widzenia”. Burmistrz nie-
miecki dr Bruno Molkentin władzę przekazał radnemu 
Janowi Kaletcie, gdyż komisaryczny burmistrz dr Alojzy 

Sobierajczyk nie miał jeszcze pisemnego potwierdzenia 
nominacji Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej. Dopiero 
następnego dnia Kaletta w obecności po raz ostatni ze-
branej niemieckiej Rady Miejskiej oddał prerogatywy 
Sobierajczykowi. 

Na zawsze zapadło w pamięć zdarzenie, którego akto-
rami byli polscy żołnierze. W kilkuosobowej grupie zrzu-
cili z cokołu statuę Wilhelma I na placu jego imienia, 
symbolicznie kładąc kres pruskiemu panowaniu w Choj-
nicach  po blisko 148 latach. Policjanci z szacunkiem 
przenieśli figurę cesarza do gospodarczych pomieszczeń 
ratusza, ale nie obyło się bez protestów niemieckiej lud-
ności. Również ten incydent obrazuje emocje i patrio-
tyczny nastrój pierwszego dnia wolności.

Stanisław Sikorski, ziemianin z Wielkich Chełmów, 
formalnie rządy w starostwie objął 2 lutego. Urzędowa 
gazeta powiatowa „Kreis Blatt” 5 lutego (nr 7) po raz 
pierwszy ukazała się pod tytułem „Orędownik Powiato-
wy”, lecz treść publikowana była w dwóch językach – po 

polsku i  po niemiecku. 
W  prasie chojnickiej poja-
wiały się liczne ogłoszenia 
o sprzedaży domów i innych 
nieruchomości, warsztatów, 
sklepów w związku z zamia-
rem wyjazdu do Niemiec. 
Informowano o wieczorkach 
pożegnalnych, obwieszczano 
zakończenie działalności nie-
mieckich towarzystw spo-

łeczno-kulturalnych i  politycznych. Z  dnia na dzień 
zmieniała się struktura narodowościowa i etniczna spo-
łeczności miejskiej; opuszczoną przez wyjeżdżających 
przestrzeń zajmowali Kaszubi, Kociewiacy, Borowiacy, 
lecz napływali także przybysze z odległych regionów, 
m.in. urzędnicy i nauczyciele. 

Burmistrz Sobierajczyk, z zawodu lekarz, był zapra-
wiony w bojach o polskość ziemi złotowskiej, lecz teraz 
czekało go zgoła inne zadanie – miał włączyć miasto 
w krwiobieg polskiego życia narodowego. Od pierwszych 
dni wszystkie jego decyzje zmierzały do tego celu: dbał, 
aby zakłady rzemieślnicze i handlowe trafiały w ręce Po-
laków, eliminował język zaborców z życia publicznego, 
otaczał się zaangażowanymi działaczami, pobudzał 
i wspierał organizacje kulturalne. Współcześni wystawi-
li mu dobre świadectwo, bo mądrą polityką sprawił, przy 
udziale współpracowników, że Chojnice wnet stały się 
silnym polskim ośrodkiem na zachodniej granicy pań-
stwa. To pierwsze pokolenie w wolnej Polsce ukształto-
wało społeczeństwo miasta na całe stulecie i z owoców 
jego pracy czerpiemy do dziś.

WIDZIELI WIELKĄ, NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ

Burmistrz Sobierajczyk (...) 
mądrą polityką sprawił, przy 
udziale współpracowników, 

że Chojnice wnet stały się 
silnym polskim ośrodkiem na 

zachodniej granicy państwa.
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Z PÔŁNIA

WIDZELË WIÔLGĄ, SAMÒSTÓJNĄ PÒLSKÃ
Nié blós w nôrodnëch ksãgach, le téż w kronikach 

gardów i wsów niejedne wëdarzenia są zapisóné 
wiôldżima lëtrama. Są òne jak milowé kamë, wedle 
jaczich jidze sã rozeznac na dzejowi stegnie. Do nëch 
przënôlégò przejãcé Pòmòrzégò przez samòstójną 
Rzeczpòspòlitą w 1920 rokù. Bëłë to dnie wëfùlowóné 
redoscą, emòcjama i skrëszeniama. Tak wej swiôdk hé-
netnëch wëdarzeniów zapamiãtôł nen historiczny dlô 
Chòniców dzéń 31 stëcznika 1920 r.: Nadszedł dzéń wòl-
notë, dzéń, na jaczi tak długò żdałë pòkòlenia. Ò 
pòrénôszk ju wzãlë sã za przëstrojenié gardu. Na sztrasach 
wëkòpelë dzurë, ùstawilë słupë do triumfalnëch brómów. 
Z chëczów wëwiesziwelë pòlsczé fanë, zeloné girlandë zdo-
biłë sztrasë. I  jesz Grenzschutz przékòwôł, gdze mógł, 
wëkòpóné wielné dółczi zaléwôł, słupë przewrôcôł. Le to 
bëło slédné dërgòtanié przed smiercą. Ò 10 reno Grenz-
schutz òdmaszérowôł na banof i òdjachôł. Jakbë na znak 
wszëtcë Pòlôszë z gardu i òkòlégò wëszlë bùten, bë skùń-
czëc dekòracje. Krótkò pòtemù, i tak wej... pierszi pòlsczi 
żôłnérz, pierszi pòlsczi òficéra, wasta Hoffmann, chtërné-
gò dobrze znelë Pòlôszë w cëzënie, bò w latach 1904/1907 
béł òn redaktorã dzénnika „Narodowiec” w Dortmùndze. 
Ale ju dô sã czëc òkrziczi „jidą, jidą”. I przëszlë z redost-
nym wiadłã ò wòlnoce i samòstójnoscë naji żôłnérze, pòl-
sczé òrzłë. Òczë zaszłë łzama, më nie widzelë nick, blós 
jedną, wiôlgą, samòstójną Pòlskã. Tak pisôł 15 lat pózni 
znóny chònicczi òbëwatel, szlosarzczi méster, wielelatny 
miesczi radzëcél Antón Lisewsczi (Wspomnienia z czasu 
przełomu, „Zaborë”, 1935, nr 2).

Pòdobny tón brzëmi w „Sprawòzdanim z przejãcô 
Chòniców przez pòlską wiéchrzëznã w 1920 r.”, jaczé 
òstało spòrządzoné w stëcznikù 1938 r.: W pôrã gòdzë-
nów miasto, w swiąteczné ruchna przëòblokłé, bëło ju 
w pòszëkù do widzałégò przëjãcô gòrąco żdónégò Pòlsczé-
gò Wòjska. A czej Wòjskò sã ùkôzało na Rënkù, redostné 
òkrziczi prosto zagłusziwałë dalek brzëmiącé pòwitalné 
głosë farnëch zwònów.

Ùroczëzna bëła bòkadnô w  ùrzãdowé czinnoscë, 
pòdniosłé słowa i symbòliczné gestë. Òb wieczór na 
bankece wëdónym przez starostã, szambelana Stanisła-
wa Sykòrsczégò, bëłë toastë za pòmëslnosc Tatczëznë 
i  miasta Chònice. Równak nié wszëtcë w  miesce sã 
ceszëlë. Pòlôszë stanowilë tej mniészëznã westrzód 
mieszkańców, a Niemcë òddzãkòwalë sã z żôłnérzama 
Grenschutzu słowama: „Do ùzdrzeniô”. Niemiecczi bùr-
méster dr Bruno Mòlkentin przekôzôł władzã radzëce-
lowi Janowi Kaletce, bò kòmisariczny bùrméster dr 
Alojzy Sobierajczik nie miôł jesz pisemnégò pòtwier-

dzeniô nominacje Minysterstwa b. Prësczégò Krézu. 
Dopiérze pòstãpnégò dnia Kaletta przë òstatny rôz ze-
bróny niemiecczi Miesczi Radzëznie òddôł prerogatiwë 
Sobierajczikòwi.

Na wiedno òstało w pamiãce zdarzenié, w chtërnym 
aktorama bëlë pòlsczi żôłnérze. W pôrã òsób zrzucëlë 
z cokòłu sztaturã Wilhelma I na placu jegò miona, co 
symbòliczno zrobiło kùńc prësczémù panowaniô 
w Chònicach pò blëskò 148 latach. Pòlicjancë z ùwôża-
nim przenieslë figùrã cesarza do gòspòdarsczi jizbë 
w ratuszu, co nie òbeszło sã bez przékòwaniô niemiec-
czi spòlëznë. Ten przëpôdk jistno pòkôzëje emòcje i pa-
trioticzny nôstrój pierszégò dnia wòlnotë.

Stanisłôw Sykòrsczi, pón dobrów z Wiôldżich Cheł-
mów, òficjalno przejął przédnictwò krézu 2 gromiczni-
ka. Ùrzãdowô krézowô gazéta „Kreis Blatt” ùkôzała sã 
pierszi rôz 5 gromicznika pòd titlã „Orędownik Powia-
towy”, le zamkłosc drëkòwónô bëła dëbeltjãzëkòwò – pò 
pòlskù i pò niemieckù. Ùdbë wëjazdów do Niemiec 
przëczëniłë sã do tegò, że w chònicczi prase pòjôwiało 
sã wiele ògłoszeniów ò sprzedażë chëczów i jinëch bù-
dinków, warsztatów, krómów. Bëłë tam téż infòrmacje 
ò zéńdzeniach na òddzãkòwanié sã czë òbznajmienia ò 
kùńcu dzejaniô niemiecczich spòlëznowò-kùlturalnëch 
i pòliticznëch towarzëstw. Òd dzysô do witra zmieniała 
sã nôrodnô i  etnicznô struktura miesczi spòlëznë; 
òpùszczoné przez wëjéżdżającëch òbrëmié zajmòwalë 
Kaszëbi, Kòcewiacë, Bòrowiacë, a téż napłiwalë przëbél-
cë z daleczich regionów, m.jin. ùrzãdnicë i szkólny.

Bùrméster Sobierajczik, warkòwi doktór, béł bëlno 
przënãcony do biôtków ò pòlskòsc złotowsczi zemi, 
równak terôzka żdało na niegò czësto jinszé zadanié – 
miôł włączëc miasto w krwiobiég pòlsczégò nôrodnégò 
żëcô. Òd zôczątkù wszëtczé jegò decyzje miałë prawie 
ten cél: miôł starã, cobë warkòwé i hańdlowé institucje 
szłë w  pòlsczé rãce, eliminowôł jãzëk zôbòrców 
z pùblicznégò żëcô, gromadzył kòl se zaangażowónëch 
dzejôrzów, pòdskacywôł i wspiérôł kùlturalné òrgani-
zacje. Dzysdnia żëjący wëstawilë mù bëlné zeswiôdcze-
nié, bò jegò mądrô pòlitika przë wspiarcym wespółro-
bòtników doprowadzëła do te, że Chònice chùtkò sã 
stałë mòcnym pòlsczim òstrzódkã kòl zôpadny grańcë 
państwa. To pierszé pòkòlenié w wòlny Pòlsce ùfòr-
mòwało miestną spòlëznã na całé stolaté i z jegò dorób-
kù kòrzistómë do dzysô.

KADZMIÉRZ ÒSTROWSCZI,  
TŁOMACZËŁA  ANA GLËSZCZIŃSKÔ
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P rawdziwym wyzwaniem było skompletowanie 
kapeli i  utworzenie grupy tanecznej, znalezie-

nie miejsca na próby zespołu, wyposażenie w stroje 
kaszubskie, finansowanie jego działalności. Póki co 
zespół przygotowywał koncert kolęd i w styczniu 2005 
roku zadebiutował podczas I Miejskiego Przeglądu Ja-
sełek w Lęborku. 

Wkrótce nawiązano współpracę z Lęborskim Stowa-
rzyszeniem św. Jakuba Apostoła, które objęło nad nim 
patronat, ze Szkołą Podstawową nr 8, gdzie odbywały 
się próby tańca i kapeli, oraz z choreografem Markiem 
Czarnowskim, który prowadził comiesięczne warsz-
taty tańca dla grupy tanecznej. Wsparcia udzielili ze-
społowi ówczesny burmistrz Lęborka Witold Namy-
ślak i wicestarosta lęborski Ryszard Wenta. Od 2008 
roku zespół działa przy Lęborskim Centrum Kultury 
Fregata, ma salę taneczną i miejsce na próby kapeli 
i grupy wokalnej.

„Ziemia Lęborska” od początku była zespołem wie-
lopokoleniowym. Liczyła w różnych okresach oko-

ło 40–50 osób, mając w swym składzie kapelę, dwie 
grupy taneczne i grupę wokalną. W repertuarze poza 
tańcami i piosenkami kaszubskimi, kaszubskim pro-
gramem kolędniczym oraz programem „papieskim”, 
znalazły się też tańce innych regionów Polski (krako-
wiak, oberek, kujawiak). Program prezentowany jest 
przy akompaniamencie kapeli w strojach kaszubskich, 
rybackich, krakowskich i łowickich. 

Zespół ma za sobą ponad 500 koncertów. Występo-
wał podczas różnych  imprez i uroczystości w Lębor-
ku oraz na terenie powiatu lęborskiego, wojewódz-
twa pomorskiego, na terenie Polski oraz za granicą. 
Wyróżnieniem były występy w Warszawie: młodszej 
grupy tanecznej i kapeli w sali kolumnowej Pałacu 
Prezydenta RP podczas Spotkania Mikołajkowego 
(2006), koncert podczas imprezy pt. „Nieznane Ka-
szuby w Warszawie” (2007) oraz występ w programie 
TVP pt. „Familiada” (2010). Kilkakrotnie „Ziemia 
Lęborska” występowała podczas Zjazdów Kaszubów: 
w  Łebie, Brusach, Bytowie, Pucku i  Lęborku oraz 

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” 
– to już 15 lat

To był listopad 2004 roku. Od pewnego czasu trwała dyskusja nad poszerzeniem Kaszubskiego Zespołu 
Lewino o grupę taneczną. Gdy to się nie udało, zapadła decyzja o założeniu nowego zespołu. 

Początki nie były łatwe. Najpierw rozstanie z zespołem Lewino, następnie organizacja prób z grupą  
16 osób – założycieli nowego zespołu, który ostatecznie przyjął nazwę Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lębor-
ska”, i tworzenie programu – mówi kierowniczka zespołu Renata Hopa. U podstaw powstania zespołu była 
fascynacja folklorem, bogatą kulturą Kaszub, chęć przekazania tego młodemu pokoleniu, a także promowania 
miasta Lęborka. 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Dubnicy (Słowacja) 2011
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m.in. na XVII Przeglądzie Zespołów Kolędniczych 
Województwa Pomorskiego w Sierakowicach (2007). 
Zespół był współzałożycielem Festiwalu Międzynaro-
dowe Spotkania z Folklorem MUZYKA REGIONÓW 
w Lęborku oraz, w 2017 roku, Lęborskiej Orkiestry 
Kameralnej.

Kolejne lata przyniosły zaproszenia na ciekawe 
koncerty w Polsce, w tym na Międzynarodowy Fe-
stiwal Folkloru: Żywiec (2006, 2008), Brusy (2009), 
Kurpiowskie Wesele w Kadzidle (2012), 50 Tydzień 
Kultury Beskidzkiej (2013), Jarmark Dominikański 
w Gdańsku (2006, 2007, 2010), Międzynarodowe Spo-
tkania Młodzieży Esperanckiej „AGO SEMAJNO” 
– Malbork 2007, Festiwal „Sławno Folklorem Malo-
wane” (2007, 2008), Festiwal TĘCZA POLSKA w Po-
lanicy-Zdroju (2010, 2012, 2014), Festiwal Zespołów 
Folklorystycznych Ziemi Słupskiej (2017, 2019), Fe-
stiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych w Słupsku 
(2018), oraz za granicą: Festiwal Folkloru w Mezöszi-
las – Węgry (2005, 2010), Spotkania Miast Hanzeatyc-
kich (Osnabrück – 2006, Salzwedel – 2008, Kowno 
– 2011, Lubeka – 2014, Rostock – 2019), Międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru: Bratysława (2007), Dubnica 
(2011) – Słowacja, Szeged i Kisszelles na Węgrzech 
(2015), Kicevo (2010) i Ohrid (2016) w Macedonii, 
Budva w  Czarnogórze (2017), „Ziemia Lęborska” 
koncertowała też  w Niemczech na terenie środkowej 
Frankonii – Ansbach, Stein, Bad Windsheim (2008) 
oraz w Krusevac w Serbii (2012).

Praca w zespole, poprzez próby oraz udział w kon-
certach, niewątpliwie dała i daje nadal, szczególnie 
młodym ludziom, możliwość poznania kultury na-

szego regionu oraz innych regionów Polski i Europy, 
wymiany doświadczeń między zespołami folklory-
stycznymi, nawiązywania współpracy i przyjaźni.

„Ziemia Lęborska” odniosła wiele sukcesów, choć 
często było to okupione podporządkowaniem życia 
rodzin sprawom zespołu. W 2013 roku wydana zosta-
ła płyta z kolędami W dzysészą noc swiãtą, w tym sa-
mym roku zespół otrzymał Certyfikat Promocji Ziemi 
Lęborskiej w kategorii „Zespół artystyczny”.

Na koncie „Ziemi Lęborskiej” jest wiele nagród 
i wyróżnień, w tym: na Festiwalu TĘCZA POLSKA 
w  Polanicy Zdroju – I  miejsce (2010), III miejsce 
(2012) i wyróżnienie (2014), na VI Festiwalu Kolęd 
Kaszubskich w Pierwoszynie – I miejsce (2011), na 
Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Wierzchucinie 
– I miejsce (2010) i Grand Prix (2013), na Festiwalu 
Folkloru Pomorza „Pomerania Cantat” w Klukach – 
I miejsce (2014), na X Festiwalu Folkloru Wsi Polskiej 
w Kielcach – wyróżnienie (2016), na I Przeglądzie  

Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Szeged i Kisszelles (Węgry) 2015

Tydzień Kultury Beskidzkiej – Wisła 2013
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Zespołów Folklorystycznych Ziemi Słupskiej – I miej-
sce (2016) i wyróżnienie (2018), na Festiwalu Zespo-
łów Folklorystycznych Ziemi Słupskiej – I miejsce 
(2017) i III miejsce (2019), na Festiwalu Pieśni Patrio-
tycznych i Wojskowych w Słupsku – I miejsce (2018).

Przez zespół przez te lata przewinęło się ponad 100 
osób. Najdłużej pracowali w nim: prowadzące zespół 
Renata Hopa (od 2004 do dziś) i Regina Szczupa-
czyńska (2004–2014), następujący członkowie gru-
py wokalnej: Renata Hopa, Krystyna Cychosz, Re-
gina Szczupaczyńska, Krystyna Świątek, Mirosława 
Dampc, Mirosława Kalinowska, Grażyna Zgubiń-
ska, Elżbieta Wikariusz, Dorota Mikołajczak, Anetta 
Gosz, Jolanta Żukowska, Wioletta Szopińska, Paulina 
Żukowska, Eliza Kruk, Izabela Pajuro, Andrzej Wenta, 

Stanisław Tutkowski, Tadeusz Dampc, Zdzisław Czaja, 
oraz następujący tancerze: Maria Szczupaczyńska, Do-
rota Mielewczyk, Paulina Mierzwa, Monika Syldatk, 
Dominika Labuda, Natalia Rękas, Marta Koszałka, 
Magda Koszałka, Izabela Hopa, Aleksandra Wacnik, 
Patrycja Łazorczyk, Emilia Gosz, Maja Makowska, 
Anna Lisakowska, Roksana Nadybał, Agata Steciuk, 
Patryk Syldatk, Daniel Syldatk, Cezary Mach, Łukasz 
Mański, Oskar Głogowski, Seweryn Głogowski, Kamil 
Zaborowski, Mateusz Kupczyk, Przemysław Kupczyk, 
Daniel Świątek, Andrzej Puchtel, Bartosz Rybaczek, 
Maksymilian Lis, Arkadiusz Tutkowski, Błażej Gran-
dicki, Sebastian Guzek, Piotr Rowell, Paweł Gosz.

Skład kapeli zmieniał się na przestrzeni lat: na akor-
deonie grali – Stanisław Tutkowski, Piotr Ilnicki, Jacek 
Szponarski, Natalia Belak, Adrian Kielas, Krzysztof 
Fornalik, Jakub Chyliński, Dawid Mielewczyk, na 
skrzypcach – Izabela Hopa (obecnie gra okazjonal-
nie), Anna Szykut, Alicja Paczuła, Anna Domska, na 
trąbce – Damian Hopa, Maciej Hopa, Piotr Rowell, 
Aleks Rowell, Błażej Grandicki, na klarnecie – Adam 
Michalski, Michał Kiśluk, Dominik Wątor, Anna Mil-
czewska, Kamil Szopiński, Joanna Sygidus, na flecie 
– Michalina Szykut, na wiolonczeli – Dominika Ma-
szota, na bazunie – Piotr Rowell, Błażej Grandicki, na 
diabelskich skrzypcach – Marek Hopa, Andrzej Wenta 
i Wiesław Karpik.

Instruktorami tańca były: Renata Hopa (tańce ka-
szubskie), Marta Szczupaczyńska i Mirosława Kawul-
ska (tańce narodowe), a  funkcje kierowników mu-
zycznych pełnili: Adam Michalski, Jacek Szponarski, 
Paweł Słoniec, Romuald Heyka i Dawid Mielewczyk. 

Kronikarkami zespołu i/lub prowadzącymi stronę 
internetową były lub są: Regina Szczupaczyńska, Re-
nata Hopa, Sylwia Skroś i Urszula Walburg, a autora-
mi fotorelacji: Andrzej Dąbek, Sylwia Skroś i Stefan 
Szopiński.

W ciągu tych lat nie obeszło się w zespole bez pro-
blemów i trudnych sytuacji. Nasz zespół kilkakrotnie, 
niemal od nowa, kompletować musiał kapelę oraz gru-
pę taneczną – wspomina Renata Hopa. Jednakże mimo 
różnych problemów warto pracować, by przekazać mło-
demu pokoleniu wartości, które kiedyś nas kształtowały.

NA PODSTAWIE KRONIK ZESPOŁU, ROZMÓW PRZEPROWADZONYCH 
Z RENATĄ HOPĄ, KIEROWNIKIEM ZESPOŁU, ORAZ WŁASNYCH  

WSPOMNIEŃ OPRACOWAŁA REGINA SZCZUPACZYŃSKA

Festiwal – XIII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem MUZYKA  
REGIONÓW Lębork 2019

 Impreza plenerowa „Czarne Wesele” – Skansen Kluki 2016
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Kiedy zboża są wyrośnięte, zaczyna-
ją się żniwa. Kiedy żniwa mają się ku 
końcowi, z  kłosów sypie się ziarno. 
Kiedy ziarno znajdzie się w spichle-
rzu, można je składować lub zemleć. 
Wszystkie wymienione elementy pro-
cesu są nieodłączne, wynikając jedne 
z drugich. Każdy akt pracy znajduje 
tutaj konsekwencję, przynosząc ze 
sobą nadzieję i korzyści… Tak też się 
dzieje na Pażęcach, w osadzie, w któ-
rej mieszka pewna pisząca wiersze 
kobieta. Tam właśnie dojrzałe zboża 
słów bywają pożęte, zebrane i poukła-
dane na kartach małej książki…

Mowa tutaj o tomiku Wandy Lew-
-Kiedrowskiej, która po dłuższej 
przerwie ponownie opublikowała 
swoje wiersze. Pierwszą swą większą 
propozycję poetycką wydała w 1993 r.,  
wspólnie z  Dorotą Ulenberg (dziś 
Wilczewską) oraz Janem Szutenber-
giem jako zbiorek poetycki Jich troje… 
W 2003 r. ogłosiła tomik z utworami 
w języku kaszubskim pt. Dzéwczątkò 
i róża. Po 15 latach ponownie druku-
je i przedstawia nową odsłonę swego 
myślenia o świecie. Nie jest to duży 
zbiór tekstów, jednak ponad czter-
dzieści wierszy (w  dwóch wersjach 
językowych) pokazuje przecież kilka 
kwestii ważnych, o  których chciała 
powiedzieć Autorka.

Weźmy kilka utworów zgromadzo-
nych w cząstce kompozycyjnej Krôj-
malënczi, które dotyczą tak częstego 
w  literaturze kaszubskiej motywu 
ziemi rodzinnej i opiewania piękna 
bliskich terytorialnie i  uczuciowo 
elementów natury: lasów, łąk, jezior, 
rzek, wybudowań i własnego domo-
stwa. Jak nietrudno się domyślić, dla 
podmiotu, który wielekroć można 

utożsamiać z  autorką wierszy, naj-
piękniejszym zakątkiem ziemi jest 
własna zagroda – Pażęce, obdarzone 
mianem „boskie”, co nie dziwi nie 
tylko ze względu na literacką emo-
cję, ale i  z  powodu rzeczywistego 
wyglądu tych okolic Stężycy. Wraz 
z  miejscami urokliwej natury przy-
woływani są ludzie, czasami powią-
zani z podmiotem rodzinnie, innym 
razem po prostu mieszkający w tych 
stronach i współtworzący uczuciowy 
pejzaż. Tak utrwalony obraz rodzimej 
okolicy wrasta w wyobraźnię i serce, 
potem zaś przenoszony jest w  róż-
ne zakątki świata, stając się mierni-
kiem postrzegania innych przestrze-
ni i miejsc. Dzieje się tak, ponieważ 
podmiot wierszy jest wędrowcą, po-
szukiwaczem piękna, stale mającym 
wiarę w sens świata (Droga/Wanoga/
Wanożenié). Zetknięcie się tworzącej 
wiersze z porządkiem rzeczywistości 
istnieje przede wszystkim w  mani-
festacjach przyrody (*** Rozszôlałé 
piorënë), dużo rzadziej przejawia się 
w  czynach ludzi, najbardziej zaska-
kujące jest to, że nawet przedmioty 
mogą nieść ze sobą jakąś historię 
sensu (Żôłté kòło). Najciekawszy 
w  tej grupie wierszy jest ten, który 
nie wyraża wprost emocji podmiotu, 
lecz został skoncentrowany na opisie 
dramatu życia „braci mniejszych” 
czyli zwierząt. Myślę w  tym miej-
scu o  liryku Gbùrsczi apel tëch, co 
na Bòsczich Pażãcach, który można 
uznać za kaszubski przykład twór-
czości nurtu franciszkańskiego. Wy-
stępujące tutaj zwierzęta (sarna, owca, 
prosiaki, suka, koń, źrebaki, koty, psy) 
są bezradne wobec potężniejszych sił 
natury czy cywilizacji utworzonej 

przez człowieka, a jednak w obliczu 
wieczności właśnie one mogą przy-
gotować dla podmiotu dobre miejsce 
do życia pozagrobowego. Nie są więc 
żadną z niższych form życia, nie są 
wyłącznie podległe i  służebne czło-
wiekowi, ale i  one wyrażają wyższe 
racje, których nie można ignorować.

Druga grupa, do której zaliczam 
cztery wiersze Lew-Kiedrowskiej 
zebrane w rozdziale Zamëslenia pod 
Remùsową jarzëbiną, dotyczy arcypo-
wieści Aleksandra Majkowskiego, co 
ma nie tyle związek z chęcią nawią-
zania intertekstualnej gry, co raczej 
wynika z traktowania Życia i przygód 
Remusa jako najdojrzalszej ekspresji 
kaszubskiego poczucia kulturowej 
tożsamości. Bardzo dobrze to widać 
na przykładzie wiersza Naju chléb, 
zbudowanego jako aktualizacja zna-
czeń trzech demonicznych figur ro-
dem z powieści Majkowskiego: Tru-
du, Strachu i Niewarto. Możliwość ich 
zwalczenia w sytuacji współczesności, 
do czego przekonuje podmiot utwo-
ru, leży w rozczytywaniu, przemyśli-
waniu i stosowaniu kaszubszczyzny. 
Zanim przyszło to robić podmiotowi 
i  dzisiejszym użytkownikom języka 
starków, nie wahali się posługiwać 
kaszubskim wspomniani w wierszu: 
Florian Ceynowa, Majkowski, Jan 
Drzeżdżon lub Feliks Marszałkowski. 
Gdyby taka zachęta nie przekonywa-
ła dzisiejszego Kaszuby czy dzisiej-
szej Kaszubki, pozostaje instancja 
najwyższa: Królowa Kaszub, Matka 
Boska Sianowska, do której podmiot 
kieruje swoje suplikacje także w języ-
ku kaszubskim.

Do motywu trzech przeciwników 
rodny mòwë nawiązuje Kiedrowska 
także w wierszu poświęconym Ferdy-
nandowi Neureiterowi pt. Mòcarzowé 
barnicë. Co ciekawe, w tym utworze 

Pożęte słowa 
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człowiek spoza kręgu kaszubskiego 
zdołał pokonać te wszystkie przeciw-
ności, które tak głęboko tkwią w śro-
dowisku pomorskim. Austriacki tłu-
macz, popularyzator Kaszub i autor 
całościowego opracowania o historii 
literatury kaszubskiej stał się w utwo-
rze wielkim inspiratorem i rzeczywi-
stym obrońcą literatury wydawało-
by się przeznaczonej na obumarcie. 
W innym wymiarze takimi jednost-
kami stają się autorzy podręczników 
do nauki języka kaszubskiego, tzn. Fe-
licja Baska-Borzyszkowska i Wojciech 
Myszk, jak to widać w  przypadku 
wiersza Królewiónka w nowëch ruch-
nach. W świecie wartości podmiotu 
wiersza tego typu działalność jest nie 
tylko czynnością ściśle edukacyjną, 
ale również stymulacyjną, rozwijającą 
i wzbogacającą poczucie identyfikacji. 
Podobne znaczenie zawiera również 
(wydawałoby się mało istotne) two-
rzenie słów do gatunków współcze-
snej muzyki, do czego odwołuje się 
podmiot w  wierszu Jiwrë Remùsa. 
W utworze za pomocą nietypowej dla 
poezji tradycyjnej, ale typowej dla ga-
tunku hip-hopu poetyki przedstawia 
się kilka motywów z powieści Maj-
kowskiego (np. wid, miecz, grónk), co 
powala im uzyskać znamię nie tyle 
składników patetycznej sentencji czy 
rozbudowanej myśli, lecz logicznego 
skrótu i dobitnego hasła. Taka decyzja 
podmiotu utworu wynika z dostrze-
żenia faktu, że odmienione obecnie 
media kulturowe, w których to coraz 
silniej oddziałują na odbiorcę nie 
opracowania naukowe czy wysubli-
mowane propozycje artystyczne, lecz 
proste, dobitne i  chwytliwe utwory 
muzyczne, są bardzo silnym sposo-
bem wyrazu kaszubskiego poczucia 
wartości.

Kolejny rozdział tomiku Kiedrow-
skiej został zatytułowany Zawierze-
nia. Są w nim tradycyjne ujęcia mo-
tywu religijnego, niewyróżniające się 
niczym szczególnym spośród całkiem 
licznej twórczości tego typu realizo-

wanej w języku kaszubskim. Daje się 
co prawda tutaj odczuć próbę poetyc-
kiego wyjścia ponad konserwatywną 
topikę maryjną ku ujęciom zestawia-
jącym sacrum z obrazami natury, lecz 
od artystycznej strony patrząc, nie 
odnajdziemy  nowych struktur. Naj-
ciekawszym w tej grupie wierszy jest 
utwór Mòdlëtwa Królewiónczi, w któ-
rym dobitnie i emocjonalnie wyrażo-
na została potrzeba wprowadzenia 
kaszubszczyzny do życia religijnego 
Kościoła katolickiego.

Najbardziej osobiście pobrzmie-
wają u Kiedrowskiej wiersze umiesz-
czone w cząstce kompozycyjnej pt. Jô 
Të Dwòje Sami. Zaskakująco na po-
czątku tej grupy wygląda na przykład 
utwór Të i jô – më dwòje, w którym 
cała liryczna sytuacja miłosnego wes-
tchnienia kończy się metaforycznym 
oświadczeniem, że opowieść była snu-
ta przez drzewa rosnące na jeziorem. 
Nie jest to tylko kwestia umiejętne-
go zakończenia utworu, ale również 
niebanalne nawiązanie do wzorców 
literackich romantyzmu, a dokładnie 
rzecz biorąc: do tajemniczej aury Bal-
lad i romansów Adama Mickiewicza. 
W ten sposób kaszubskość figur lite-
rackich uzyskała dodatkowy walor, 
który ukazuje powtarzalność wiel-
kich namiętności rozgrywających się 
w każdym zakątku świata. Inny liryk 
tej części tomiku pt. Za pózno nasy-
cony został innego typu siłą wyrazu, 
wynikającą z  relacji rodzinnej. Oto 
bowiem bohaterem wiersza jest oj-
ciec podmiotu lirycznego, wobec któ-
rego wypowiadane są słowa, których 
nie zdążyło się wyrzec za jego życia. 
Dopiero po śmierci zatem przycho-
dzi czas na namysł, na docenienie 
opieki i  troski, której się wcześniej 
nie dostrzegało albo którą się baga-
telizowało. Pozytywnym czynnikiem 
wyrażonym w końcówce utworu jest 
to, że przynajmniej teraz, w momen-
cie powstawania lirycznego wyznania, 
poczucie związku z rodzicem zakorze-
niło się w stylu myślenia podmiotu.

Wanda Kiedrowska jako poetka 
nie jest skłonna pisać wiele, unika 
rozbudowanych form czy bogactwa 
metafor. Poprzestaje na metaforze 
wywiedzionej z prostych emocji oraz 
znaków majestatu natury. Jej pisanie 
zawiera w sobie silny czynnik eduka-
cyjny, co nie jest dla poezji sytuacją 
szczęśliwą. Sztukę bowiem można, 
ale wcale nie trzeba, ograniczać ha-
słami tożsamościowymi lub moral-
nościowymi. Zdarzają się w tomiku 
Ze zymkù na jeséń również wiersze 
okolicznościowe, które nie zawsze 
wyzwalają się z  wiązadeł partyku-
larnego wydarzenia wspólnotowego 
lub społecznego. Być może aspekt 
edukacyjny i okolicznościowy zbior-
ku wywodzić trzeba z  tytułowego 
dla niego przejścia z  wiosny w  je-
sień, z przestrzeni nadziei młodości 
w rzeczowość dojrzałości, z idealizmu 
w sferę pragmatyzmu. Taka przemia-
na nie jest łatwa, czasami nie chce się 
jej zauważyć, innym razem wyolbrzy-
mia się jej symptomy… Kiedrowska 
postanowiła zwierzyć się z przemian 
własnej egzystencji oraz z przekształ-
ceń zewnętrznego świata. Najważniej-
sze było dla niej służyć Królewiance  
– kaszubszczyźnie. Nie każdy to po-
trafi...

DANIEL KALINOWSKI

Wanda Lew-Czedrowskô, Ze zymkù na jeséń, 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie, [b.m. i b.r., domyśl.  
Wejherowo 2018].
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 MOKRY DWÓR. TABLICA NA CZEŚĆ WIELKIEGO 
PODRÓŻNIKA

Naukowiec i  podróżnik Adam Jerzy Forster urodził 
się w Mokrym Dworze. Po 265 latach mieszkańcy tej 
miejscowości oraz pobliskiej Wiśliny ufundowali uczo-
nemu tablicę pamiątkową. Pomysłodawcą był Wiesław 
Zbroiński, sołtys Mokrego Dworu. On też pozyskał 
jeden z  kamieni, który od średniowiecza znajdował 
się pod fundamentami kamienicy przy ulicy Wałowej 
w Gdańsku. Zamocowano na nim mosiężną tablicę pa-
miątkową. 

Forster wspólnie z  ojcem brał udział w  morskiej 
wyprawie Jamesa Cooka po Pacyfiku. Jego notatnik 
to cenne źródło do poznania fauny i flory tego rejonu 
świata. Po powrocie do Europy był cenionym naukow-
cem i badaczem. Podróżnik z Żuław, który dotarł do 
Australii, to powód do dumy i chluby dla mieszkańców 
Mokrego Dworu.

Tablicę odsłoniły uczennice Ola Goleniów z Wiśli-
ny i Ola Pirch z Mokrego Dworu oraz wójt Magdalena 
Kołodziejczak i Katarzyna Jażdżewska. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. senator Ryszard Świlski, ks. dziekan 
Grzegorz Rafiński, miłośnicy historii z różnych stron 
oraz prawie stu mieszkańców Mokrego Dworu i pobli-
skiej Wiśliny.

TOMASZ JAGIELSKI

 RËMIÔ. RÔCZIMË DO KÒNKÙRSU
20 strëmiannika 2020 r. bãdze finał I Krézo-
wégò Kònkùrsu Wiédzë ò Kaszëbach. 
Jegò òrganizatorama są: Dodóm Kùlturë 
w Rëmi, rëmsczi part Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô i Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi we 
Wejrowie we wespółrobòce z Kòłã Kaszëb-

sczi Młodzëznë „Nowô Tatczëzna”.
W kònkùrsu mògą brac ùdzél ùczniowie spòdlecznëch 

szkòłów z wejrowsczégò pòwiatu z kl. VI–VIII. Pierszi 
etap bãdze sã òdbiwôł w szkòłach. Ùczãstnicë mdą òd-
pòwiadac na 45 pëtaniów, m.jin. na témã materialny i nie-
materialny kùlturë Kaszëbów, geògrafii Kaszëb i kaszëb-
sczégò jãzëka. Drëdżi etap bãdze w Rëmi, a całosc skùńczi 
sã gãbnym finałã dlô sétmë nôlepszich ùczãstników.

Wicy wiadłów ò kònkùrsu jidze nalezc na starnie http://
www.domkulturyrumia.pl/. Rôczimë do zgłosziwaniô sã.

Mediowi patronat nad kònkùrsã mô cządnik „Pome-
rania”. 

RED.

 KARTUZË. „KÒNIE” W MÙZEÙM
Kaszëbsczé Artisticzné Duo  
„We Dwa Kònie” wëstąpi-
ło w  nowim bùdinkù Ka- 
szëbsczégò Mùzeùm w Kar- 
tuzach. Twòrzący ten duet  
absolwencë gduńsczi Mù- 
zyczny Akademii Tomôsz 
Fópka i  Riszôrd Bòrisónk 
zaprezentowelë sztëczczi, 
jaczé pòwstałë apartno dlô 
nich, ale téż znóné spiéwë 

z całégò swiata – francësczé, rusczé, pòlsczé, szwédzczé.  
Je wiedzec, że wszëtczé przetłómaczoné na kaszëbsczi 
jãzëk. Zaspiéwelë téż wespół z  pòzeszłima gòscama 
„Kòlãdã” ze słowama ks. Bernata Sëchtë. 

Kòncert, jaczi miôł titel „Czësto nowé kaszëbsczé spiéwë 
swiatowé”, òdbéł sã 14 gòdnika. Słëchało gò wiele kar-
tëzónów, gòscy z bùtna, drëchów Kaszëbsczégò Mùzeùm 
i przedstôwcowie môlowëch wëszëznów z bùrméstrã Kar-
tuz Mieczësławã Grégòrã Gòłuńsczim.

Na pòczątk tegò artisticznégò wëdarzeniô direktorka 
Mùzeùm Barbara Kąkòl przëwitała wszëtczich pòze-
szłëch i przedstawiła mùzyków. Wspòmnãła téż tëch, co 
na rozmajiti ôrt są sparłãczony z Kaszëbsczim Mùzeùm 
i pòdczorchnãła, że kòncert je swójnym pòdzãkòwanim 
dlô wszelejaczich dobrzińców – dorôdców, ùtwórców, òd-
dôwającëch ekspònatë do zbiérów i jinëch lëdzy. 

Pò wëstãpie béł czas na gôdkã z artistama, a chãtny mò-
glë kùpic platë nagróné przez „We Dwa Kònie”.

RED.

Fot. Wawrzyniec Rozenberg 
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 BÒRZESTOWÒ. KÔRBIÓNCZI  
Ò PSZCZOŁACH
Slédny rôz w 2019 r. nôleżnicë Remù-
sowégò Krãgù pòtkelë sã 5 gòdnika. 
Zéńdzenié zaczãło sã òd przedstôwie-
niô nôwôżniészich sprôw tikającëch 
sã bòrzestowsczégò krãgù i Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Gôd-
ka bëła przed wszëtczim ò welacjach 
na przédnika KPZ i donëchczasnëch 
dzejaniach Jana Wërowińsczégò dlô 
Kaszëb, Pòmòrzô i Pòlsczi.

Gòdnikòwim gòscã Krãgù béł dr 
Marión Jelińsczi, aùtór czile kaszëb-
skòjãzëkòwëch tekstów (w  pòstacji 
ksążczi wëszła Gòscëna. Doktor Alosz 
z „Grifa Kaszëbsczégò”) i słowarzków: 
kaszëbskò-anielskò-pòlsczégò (razã 
z Davidã Shulistã), kaszëbskò-pòlskò-
-czesczégò (z  Klaùdią Kòczur-Lejk) 
i kaszëbskò-pòlskò-słowacczégò.

Marión Jelińsczi to téż lubòtnik 
i  znajôrz pszczolnictwa. Prawie ò 

ti òstatny swòji pasji òpòwiôdôł òn 
òbczas zéńdzeniô. Kôrbił ò tim, jak 
czedës lëdze na Kaszëbach zajimelë sã 
pszczołama, i ò wszelejaczich ôrtach 
miodu, a jesz òdpòwiôdôł na pëtania 
ùczãstników pòtkaniô. 

Zéńdzenié skùńczëło sã nawzôjny-
ma gòdowima żëczbama i pòspólnym 
òdjimkã.

RED.

Òdjimczi z archiwùm Remùsowégò Krãgù 

 PÙCK. DOBËŁË PILËCE 
I KASZËBIZNA
W  Spòdleczny Szkòle m. Sztefana 
Żeromsczégò w Pilëcach béł XXVII 
Kònkùrs Kaszëbsczi Gôdczi „Bë nie 
zabëc mòwë starków” m. Jana Drzéż-
dżona. Zòrganizowało gò Mùzeùm 
Pùcczi Zemi w Pùckù wespół z Pòwia-
towim Starostwã w Pùckù, a wëstą-
piło 44 ùczãstników w 4 wiekòwëch 
kategóriach. Kòżdi mùszôł zaprezen-
towac pùblikòwóny rëchli kaszëb-
skòjãzëkòwi dokôz, a  òkróm tegò 
napisac i recytowac swój tekst. Wedle 
òbsãdzëcelów (Róman Drzéżdżón, 
Jerzi Łisk i Dark Majkòwsczi) nôlepi 
delë so z tim radã:

Kat. kl. I–III
1. Jarosłôw Bisewsczi (Sp. Sz. w Pilë-
cach), 2. Bartosz Bisewsczi (Sp. Sz. 
w Pilëcach), 3. Nikòdem Zinkel (Sp. 
Sz. w Starzënie), wëprz. Zofiô Kòziróg 
(Sp. Sz. w  Gniéżdżewie) i  Wiktoriô 
Wëszeckô (Sp. Sz. w Dãbògórzim);
Kat. kl. IV–VI
1. Agata Bòszke (Sp. Sz. w  Swôrze-
wie), 2. Frãcyszk Proena (Sp. Sz. 
w Swôrzewie), 3. Òliwiô Wielewickô 
(Sp. Sz. w Starzënie), wëprz. Wiktoriô 
Krëża (Sp. Sz. w Swôrzewie);
Kat. kl. VII–VIII
1. Alicjô Dettlaff (Sp. Sz. w Pilëcach), 
2. Mariô Zeschke (Sp. Sz. w Pilëcach), 
3. Òliwiô Gadowskô (Sp. Sz. w Chła-
pòwie);

Mésterskô kategóriô
1. Nadiô Joachimiôk-Szpinda (Sp. Sz. 
w  Pôłczënie), 2. Adrianna Bùlczak 
(Sp. Sz. w Starzënie), 3. Małgòrzata 
Migòwskô (Sp. Sz. w Pilëcach).

Nôdgrodã za nôlepszi gwôsny 
dokôz dobéł Jarosłôw Bisewsczi, 
a  titel nôlepszi szkòłë – gòspòdarze 
z Pilëców.

Mediowim patronã kònkùrsu béł 
miesãcznik „Pomerania” i  naji lëte-
racczi dodôwk „Stegna”, w  jaczim 
w strëmiannikù mdze szerszô relacjô 
z kònkùrsu.

„Bë nie zabëc mòwë starków” béł 
ùdëtkòwiony przez Minysterstwò Bë-
nowëch Sprôw i Administracji.

RED.

Òdj. am

Òdj. am
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 KÒSCÉRZNA. 45 LAT KARNA 
SPIÉWË I TUŃCA
Kaszëbsczé Karno Spiéwë i  Tuńca 
„Kościerzyna” swiãtowało 14 gòd-
nika swój jëbleùsz 45-lecô dzejanié-
gò. Z ti leżnoscë w kòscersczi Zalë 
miona Lubòmira Szopińsczégò béł 
specjalny swiąteczny kòncert pòd 
zéwiszczã „Na Gòdë znad wòdë lecy 
wdzãczny spiéw”. Òkróm spiéwôków 
i  tuńcowników z zespòłu „Koście-
rzyna” zaprezentowelë sã téż: dzecnô 
grëpa „Mała Kościerzyna”, fòlkloro-
wé karno „Kaszubskie Nuty” i Karno 
Spiéwë i Tuńca „Młoda Kościerzy-
na”.

Przed kòncertã i  pò nim chãtny 
mòglë téż òbezdrzec wëstôwk „Ka-
szubi” przërëchtowóny przez Zofiã 
Błażkò. Przedstôwiôł òn piãc òléj-
nëch pòrtrétów młodëch nôleżników 
KKSiT „Kościerzyna”.

Nie felowało téż darënków dlô za-
służonégò karna i pòdzãkòwaniów 
dlô dzysdniowëch i  ùszłëch nôleż-
ników, instruktorów i  lubòtników 
zespòłu.

Redakcjô „Pòmeranie” téż do-
łącziwô sã do pòdzãkòwaniów i żëczi 
karnu samëch bëlnëch kòncertów 
a téż wiele chãtnëch do tańcowaniô 
i spiéwaniô.    

RED.

 SŁËPSKÒ. ZÉŃDZENIA  
ZRZESZIŃCÓW

W  piątk, 15 smutôna 2019 r. kar-
no słëpsczich Kaszëbów zeszło sã, 
żebë przë arbace i kùchach wësłëchac 
wëłożënkù pt. „Co to jest kaszubienie?”. 

Drëszka dr Ana Skòtnickô wëłożëła 
kaszëbską apartnosc zwãkòwą samò- 
zwãków i wespółzwãków, słowòbùdo-
wiznë, òdmieniwôniô słowów w dekli-
nacji a czasnikòwônim, a jesz juwernotë 
i  apartnoscë w  usôdzônim zdaniów. 
Przëmiarë nëch òbgadiwônëch teorë-
jów bëłë pòkazywôné w  kómpùtrowi 
prezentacëji, bez to słëchińcowie mòglë 
to lepi rozmiôc, a jak nié, téj sã snadni ò 

to dopitac. Jak to wszëtkò sã wërozmia-
ło, téj sã przëszło do prôwdë, że kaszëb-
sczi jãzëk to nie je jaczis jãzëk zepsëti, le 
je to jiny jãzëk. 

Pòtemù bëła wiesołô pòwiôstka, co 
pòkazywa kaszëbsczé słowa przódzy 
òbgadiwôné. Jak wiedno, tak i terôzka, 
pòspiéwelë më kaszëbsczé frantówczi 
przë wtórzenim akordionu, a na kùńcu 
Dorota Staszewskô naùczëła nas spie-
wac kaszëbską kòlãdã: „W stajeneczce 
narodzoné” ze słowôma i mùzyką An-
tona Peplińsczégò.

ANA SKÒTNICKÔ Òdj. Warcysłôw Machùra

 TRZEPÒWÒ, PIEKŁO GÓRNÉ, 
KÒSCÉRZNA. WIADŁA Z ÙCZBÓW 
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
Na ùczbach włôsny historii i kùlturë 
pòznôwómë nôblëższé òkòlé i  do-
wiadëjemë sã ò tim, co je apartné dlô 
Kaszëb i Pòmòrzô. Jô sã ùczã Trzepòwa, 
a  mòjim szkólnym béł na zôczątkù 
ùczéń V klasë Kacper Biélawa. Za-
prowadzył mie do Piekła Górnégò, 
gdze stoji widzałi bùdink szibòwcowi 
szkòłë. Szkòda, że òn wcyg ni mòże 
nalezc dobrégò i mądrégò gòspòdarza, 
cobë mù pòmógł nie zdżinąc z  tegò 
snôżégò môla. W Piekle Górnym je téż 
bùdink stôri szkòłë z 1905 rokù, le ten 
mô sã dobrze, a pòkôzôł mie gò ùczéń 
IV klasë Róbert Stencel. Żëją w nim 

i dozérają gò bëlny lëdze – starkòwie 
Róberta, Kùlôsowie. Jem rôd, że mòji 
szkòłownicë ùczą mie historie swòjégò 
domôcégò môla.

Na pòstãpnëch ùczbach pòznelë 
jesmë baro czekawą historiã szkòłë 
w Trzepòwie, co bez lata biôtkòwała 
sã ò pòlskòsc ti zemi, czegò dokazã 
bëłë m.jin. strajczi szkòłowników w la-
tach 1906–1907 a jiwrë starszich ò to, 
bë jich dzôtczi nie zabëłë kògùm są, 
i widzałô w ti historie pòstacjô Józefa 
Ùhlenberga. Je co czëtac i nad czim sã 
zastanôwiac.

Jesmë bëlë téż razã z ùczniama i jich 
starszima w Kòscérznie w kinie, co sã 
zwie Remùs, dze òdbëła sã prapremie-
ra filmù pt. „Kaszëba Remùs”, zrëchto-

wónégò przez Piotra Zatonia i Éwelinã 
Karczewską. Kinowô sala wëpełniła 
sã do slédnégò môla. W  filmie za-
grelë amatorzë – lëdze, chtërnëch 
znómë z codniowégò jinégò dzejaniô. 
A Remùs z karą wanożił pò Kaszëbach 
i òb ten czas pòkôzywôł kawel Kaszë-
bów i jich żëcé pòd zôbòrama. Ùtwór-
cë tegò dokazu pòwiedzelë, że żdają na 
ùwôdżi i mdą jesz nad filmã prôcowac, 
cobë gò zrobic jesz lepszim. Żdajemë 
tej na òficjalną premierã, a za to, co ju 
je – dzãkùjemë serdeczno.

SZKÓLNÔ KASZËBSCZÉGÒ 
 WANDA LEW-CZEDROWSKÔ WESPÓŁ 

 Z ÙCZNIAMA Z TRZEPÒWA I JICH STARSZIMA



 PŁÓTOWÒ. NIÉ LENO  
Ò SZLËMÓNKÙ

Wiérztów, òpòwiôdaniô ò Bòlesławie 
Jażdżewsczim, a do te jesz eseju i bi-
blijny òpòwiescë dlô dzecy słëchelë 
ùczãstnicë kaszëbsczégò lëterac-
czégò pòtkaniô w  domôctwie Stip-
-Rekòwsczich w Płótowie. Je wiedzec, 
że nie felało téż òbgôdków.

12 gòdnika w pòtkanim pòd titlã 
„Słowa kòl platë” brelë ùdzél nié leno 
bëtowsczi lëteracë. Z  nordë Kaszëb 
przëjachelë Dark Majkòwsczi, chtëren 
wespół z białką Aleksandrą je aùtorã 
serii òpòwiôdaniów ò Werónce, a téż 
Jarosłôw Éllwart, miéwca Wëdôwiznë 
Region. 

Na pòczątkù przërëchtowóné przez 
se dokazë przeczëtała Òlga Kùkliń-
skô, szkólnô kaszëbsczégò jãzëka 
w Spòdleczny Szkòle w Łubnie. Rëchli 
dała sã pòznac jakno gadëszka, a  ji 
szpòrtowny tekst, co dobéł grand prix 
we wielewsczim turnieru z 2019 r., béł 
pùblikòwóny w „Stegnie”. W domôc-
twie Stip-Rekòwsczich pòkôzała sã 
równak òd czësto jiny stronë. Prze-
czëtała wspòmink ze zéńdzeniô z fa-
milią Bòlesława Jażdżewsczégò i czile 
swòjich wiérztów.

Swòjã pòezjã prezentowelë téż nô-
leżnicë Lëteracczégò Klubù „Wers”. 
Andrzéj Waszkiewicz w dokazu spo-
koju chichot wspòminôł ò wëdarze-
niach wòjnowégò ùstawù, a Anastazjô 
Dëjasek (pòl. Dyjasek) czëtała m.jin. 
ò „szlëmónkù”. Tak zwało sã czedës pò 
kaszëbskù snieżélca – tłómaczëła póz-
ni ùczãstnikóm. Jerzi Kòncyk (pòl. 
Koncik) we wiérzce Kùrobicé pòrësził 
témã zabijaniô zwierzãtów. 

Jón Natrzecy przeczëtôł esej tikają-
cy sã X edicji Cassubia Cantat, jaczi 
òstónie wëdóny w latosym rocznikù 
bëtowsczégò Zôpadnokaszëbsczégò 
Mùzeùm „Nasze Pomorze”.

Lëteraturã dlô nômłodszich pre-
zentowôł Dark Majkòwsczi. Bëło to 
òpòwiôdanié napisóné na spòdlim 
biblijnégò kôzaniô na górze. Przed-
stawił téż filmk z cyklu „Òpòwiém cë 
ò jednym zabëtkù” przërëchtowóny 
przez jegò białkã Aleksandrã – je òn 
zestôwiony z  krótczich ùjimniãców 
z  òbrôzkama. Je tu prosti mòntaż, 
ale to trôfiô do dzecy, a to je przédny 
cél. Dodôwkòwò mómë tu nôdpisë pò 
kaszëbskù, żebë lżi bëło wszëtkò zroz-
miec – tłómacził Majkòwsczi. Òlga 
Kùklińskô dodała, że òbczas prowa-
dzonëch przez sebie ùczbów czãsto 
wëzwëskiwô te filmczi i òne baro sã 
widzą ùcznióm.

Przë kawie i kùchù bëłë òbgôdczi 
nié leno ò lëteraturze, ale téż ò stojiz-
nie na wëdôwnym rënkù. Pòtkanié 
zòrganizowelë bëtowsczi lëteracë 
i  Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm 
w  Bëtowie, jaczé reprezentowelë: 
direktór Tomôsz Semińsczi i Jaromir 
Szroeder.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
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 GDINIÔ. KASZËBA NA EÙROPEJSKĄ MIARÃ
W Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë bëła promòcjô ksążczi 
namieniony nadzwëkòwémù Kaszëbie, chtëren pòchò-
dzył z Lãbòrga, a kariérã zrobił w Rzimie, dze òstôł dok-
torã kanonicznégò prawa i prôcowôł m.jin. w Rzimsczi 
Roce, to je nôwôżniészim papiesczim sądze. Ùdostôł 
stolemny znaczënk we Wiecznym Miesce i  pòmôgôł 
w rozmajitëch sprawach m.jin. pòmòrsczim ksążãtóm, 
biskùpóm i Mikòłajowi Kòpernikòwi. 

Papieże, jaczi rządzëlë Kòscołã w kùńcu XV i na pò-
czątkù XVI w., dôwelë mù wôżné fónkcje i stanowisz-
cza, béł m.jin. sekretérą òbczas òbradów Laterańsczégò 
Sobòru (1512–1517).

Pùblikacjã ò jegò żëcym i dobëcach pt. Z Kaszub do 
Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450–1518) napi-
selë ùczałi zrzeszony z Ùniwersytetã Mikòłaja Kòpernika 
w Toruniu: Teréza Bòrawskô i Henrik Rietz. Ten slédny 
przëjachôł na promòcjã, jakô òdbëła sã 13 lëstopadnika 
w sedzbie KFK kòl al. Piłsudsczégò 18 w Gdini. Aùtór 
zaczął prezentacjã òd pòdczorchniãcô, że sóm je Kaszëbą 
i gdiniónã z Kacka, a pózni òpòwiôdôł pòzeszłim ò pòsta-

cji Scultetiégò. Kôrbiącë ò jegò kawlach, wiele razy pòdsz-
trichiwôł, że heroja pùblikacji béł człowiekã na eùropej-
ską miarã, dlô jaczégò mielë ùwôżanié nôwôżniészi lëdze 
tamtoczasnégò chrzescëjańsczégò swiata. Nimò tegò ni-
gdë nie zabéł ò rodnym Lãbòrgù i pamiãtôł ò kaszëbsczim 
pòchòdzënkù, czegò dokazã je chòcle nôdpis, jaczi dôł na 
jedny ze swòjich ksãgów, jakô przedërchała do dzysôdnia 
– „Bernard Sculteti Kaszëba”.

Pò zakùńczenim prezentacji na témã ksążczi ùczãstnicë 
pòtkaniô zadôwelë Henrikòwi Rietzowi wiele pëtaniów, 
m.jin. ò môle, z jaczima béł zrzeszony Sculteti (òkróm 
Lãbòrga i Rzimù bëłë to m.jin. Gduńsk, Kòszalëno, Mag-
debùrg i Frombòrg).

RED.



 PARCHÒWÒ. MODRAKI  
NAGRAŁË KÒLÃDË

Parchòwsczé karno Modraki wëdało 
platã z kòlãdama pò kaszëbskù. Ùdbã 
na ji nagranié ju dôwno jesmë mielë 
w głowie – pòdczorchiwô Joana Szro-
eder, jakô wespół z bracyną Môrcënã 
Kapiszką prowadzy zespół. W 2018 r. 
jesz sã nie ùdało, ale przed łońsczima 
Gòdama kùreszce sã ùkôzała. 
Westrzód 20 kòlãdów są napisóné 
przez ks. Antóna Peplińsczégò, Léòna 

Roppla, Jana Trepczika i Aleksandra 
Labùdã. Spiéwô je nié leno karno 
Modraki, ale i soliscë, m.jin. Zuza Ka-
piszka, dobiwczka Kaszëbsczégò Ido-
la Marcelina Szroeder i finalistka tegò 
kònkùrsu Juliô Bronk. Kolãdã „Bibi 
synkù bi” wëkònała Nataliô Szroeder, 
jakô czedës słëchała do karna. Na pla-
ce nie mdze felowac téż spiéwù star-
szich nôleżników zespòłu.

Nagrania òdbëłë sã pòd dozérã Tadeù-
sza Kòrthalsa w parchòwsczim Gmi-
nowim Centrum Kùlturë i Bibliotece. 
W tim placu jidze téż kùpic nônow-
szą platã Modraków. Zespół bãdze jã 
promòwac òbczas nôblëższich kòn-
certów, m.jin. w Nôklë i Parchòwie.

 ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
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Òdj. K. Rolbiecczi Òdj. ze zbiérów Gminowégò Centrum Kùlturë i Biblioteczi w Parchòwie

 SERAKÒJCE. DARËNCZI, 
SPIÉWË I PRZEZÉRK KÒLÃDOWËCH 
KARNÓW
W sobòtã i niedzelã 14 a 15 gòdnika 
Serakòjce rôczëłë na Gòdowi Jôr-
mark, chtëren ju drëdżi rôz béł zòr-
ganizowóny na lëfce. Chto jesz nie 
zdążił kùpic kùglów i  swiéczków na 
dankã, darënków dlô nôblëższich abò 
narobic klósków, ten prawie na rën-
kù w Serakòjcach (naprocëm kòsco-
ła sw. Môrcëna) mógł rozmajitim 
gòdowim felënkóm zaradzëc. Pier-
szégò dnia pôcha prawie co ùpie-
kłëch swójsczich kùchów a zupë, co 
ògrzéwałë òd wëstrzódka, cepłé wino, 
wafle, zawëkòwóné smaczczi wònie-
jącé cynamònã, gòzdzykama, imbirã 
a apfelzynama przërëchtowóné przez 
białczi, co zrzeszëłë sã w Kòłach Wie-
sczich Gòspòdëniów, dôwałë ùbëtk 
brëkòwnotóm cała. A i dlô dëcha sã 
co nalazło. 

W gòdowi czas szëkòwno i redosno 
wprowadzëlë młodi lëdze z Wëżigim-
nazjalny Szkòłë w  Serakòjcach, co 
swòjima talentama, spiéwã i granim 
pòdskôcelë płom spòlëznowi łącz-

bë. Gôdają, że ten spiéwô, chto je 
szczestlëwi. Wëzdrzi na to, że w Se-
rakòjcach leno taczich mòże nalezc…

W niedzelã reno człowiek mùszôł 
flot wstac z łóżka i nëkac na rënk, bò 
tam nen w czerwònym ancuchù bóm-
czi rozdôwôł. Je wiedzec, że doch nie 
béł sóm, a w towarzëstwie wiérnëch 
drëszków – elfów. Chto chcôł, to na-
wetka mógł so z nima zrobic òdjimk. 
Jenë! Dłudżima régama sã lëdze 
ùstôwielë. Nawetka ti dozdrzeniałi 
chcelë pòmùjkac swiãtégò. A co! 

Nôwôżniészé równak, ò czim za-
bôczëc ni mòżë, a piastowac sã słëchô, 
bëłë gwiôzdczi. Latos w  niedzelã 
miôł plac roczëznowi, bò XXX Prze-
zérk Kòlãdowëch Karnów. Wôrt dac 
bôczenié na to, że w zélnikù tegò rokù 
Kaszëbskô Gwiôzdka òsta wpisónô na 
„Krajową Listę Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego”. Chcemë le sã 
redowac i  bëc bùszny. W  przezérkù 
ùdzél wzãłë grëpë z  Szopë, Pùzdro-
wa, Załkòwa, Gòwidlëna, Tëchlëna, 
Tëchlinka. Jaczé pòstacë wëstãpiwałë 
w  kòlãdowëch karnach? Szandara, 
smierc, diôbéł, miedzwiédz, bòcón, 

strëch, baba z  dzeckã, janiół, kòmi-
niôrz, kóń a  kòzeł. W  słowarzu ks. 
dra Bernata Sëchtë (Słownik gwar ka-
szubskich na tle kultury ludowej) mòże 
wëczëtac, że w Pùzdrowie pò odéń-
dzenim gwiôzdkòwi grëpë gòspòdôrz  
klãkôł na pòdłodze i  zbiérôł słomã, 
jaką gwiôzdka nabarłożëła w  jizbie, 
a  tej ùkrącył z ni pòwrozë, szedł do 
ògrodu i òbłożił nima drzéwiãta, żebë 
dobrze rodzëłë. Tej nié dzyw, że lëdze, 
tacącë sã, zbiérelë ze zemi żôłtawé 
sztëczczi. To doch je wiedzec, że kòż-
di chce miec jãdrzné jabka i jãdrzné 
krëszczi na ten Nowi Rok. Gòdë nad-
cygają wiôldżima szusama, gwiôzd-
czi sã rëchtëją. Wôrt òdmëkac jima 
dwiérze, bò... Gdze gwiôzdka chòdzy, 
tam diôbéł nie szkòdzy!

Gòdowi Jôrmark òstôł zòrganizo-
wóny przez Gminowi Òstrzódk Kùltu-
rë w Serakòjcach, Zespół Wëżigimna-
zjalnëch Szkòłów w Serakòjcach i part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w Serakòjcach.

PAÙLËNA WÃSERSKÔ
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 WEJROWÒ. NÔÙKÒWÒ Ò WËDÔWIZNACH
W sedzbie Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i  Mùzyczi we Wejrowie  
5 gòdnika òdbëło sã Kaszëb-
sczé Seminarium, jaczégò 
témą bëłë „Wëdôwiznowé 
òficynë Kaszëb. Dzejanié 
i znaczënk”.

Òstało zaplanowónëch szesc wëstąpieniów tikającëch sã 
wëbrónëch wëdôwiznów, co mają w swòjim ùróbkù kaszëb-
skòjãzëkòwé pùblikacje. Jak pòdczorchnął na wstãpie prof. 
Daniél Kalinowsczi, meritoriczny czerownik seminarium, 
béł to pierszi krok w czerënkù ùsadzeniô mònografie kaszëb-
sczich òficynów.

Pòtkanié zaczãło sã òd przëwitaniô gòscy przez direkto-
ra Mùzeùm Tomasza Fópkã, a pózni referatowi dzél miôł 
òtemkłé Andrzéj Bùsler, chtëren gôdôł ò wëdôwiznach Czec, 
Arkun i Kara Remusa, a przede wszëtczim ò dzejanim pro-
wadzącégò je Wòjcecha Czedrowsczégò. Pòtemù prof. Daniél 
Kalinowsczi przeczëtôł referat br. Zbigniewa Joskòwsczégò 
ò brzadze robòtë wëdôwiznów Szos i Rost. Pierszi dzél se-

minarium skùńcził sã wëstąpienim Aleksandrë Majkòwsczi 
z Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù, chtërna òpisała wëdôwiz-
nowé dzejanié wëcmaniznë Kùrier s.c.

Drëdżi part zaczął sã òd prezentacji wëdôwiznë Region. 
Òpòwiedzała ò ni Béjata Jankòwskô (PA w Słëpskù), chtër-
na òkróm referatu zaprezentowa téż cziledzesąt òbkłôdków 
ksążków Regionu. Pózni prof. Kalinowsczi wëgłosył wëstą-
pienié pòd titlã: „Wëdôwcë kaszëbsczi lëteraturë. Céchùnczi 
do panoramë”. Westrzód wiele pòrësziwónëch przez niegò 
sprôw bëła m.jin. wëdôwiznowô robòta Ignaca Danielewicza, 
samizdatë Frãcëszka Sãdzycczégò i wëdôwanié kaszëbsczich 
ksążków w internece.

Jakò slédnô wëstąpiłã (parłãczącë sã przez skype'a) dr Ka-
rolëna Kerlańczik, chtërna kôrbiła ò wëdôwiznowëch dzeja-
niach Heronima Derdowsczégò w USA. 

Òbczas diskùsji, jakô kùńczëła seminarium, czile głosów 
bëło namienionëch editorsczi rówiznie kaszëbskòjãzëkòwëch 
pùblikacjów w  òstatnëch latach, prôwdzëwòscë zamkłëch 
w nich infòrmacjów i kòrekce (abò ji felënkù). Pòjawiło sã 
téż wiele bédënków témów, jaczé mùsz je jesz òbrobic, żebë 
ùdało sã w przińdnym rokù wëdac mònografiã ò kaszëbsczich 
wëdôwiznach.         RED.

 GDYNIA. WERNISAŻ  
KASZUBSKIEJ ZŁOTNICY
W  Kaszubskim Forum Kultury 
w Gdyni 19 grudnia 2019 roku za-
kończono kurs haftu – złotogłowia 
kaszubskiego. Jest to najstarsza i naj-
bardziej wymagająca technicznie od-
miana haftu kaszubskiego. W  daw-
nych czasach te piękne kompozycje 
hafciarskie zdobiły czepce bogatych 
Kaszubek. Dziś te wzory znajdziemy 
także na współczesnych częściach 
męskiej i  kobiecej garderoby oraz 
dodatkach do nich. W zeszłym roku 
torebkę zdobioną tą odmianą kaszub-
skiego rękodzieła otrzymała księżna 
Kate (księżna Cambridge) podczas 
wizyty na Pomorzu. Kaszubskie Fo-
rum Kultury oraz gdyński oddział 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
od blisko trzech lat starają się kulty-
wować ten rodzaj haftu kaszubskiego. 
W ostatnich kilku miesiącach w sie-
dzibie KFK odbył się cykl warsztatów, 
w którym uczestniczyło kilkanaście 
kobiet pod czujnym okiem Danu-
ty Niechwiadowicz – mistrzyni tej 
dziedziny, członkini Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Po kilku mie-
siącach żmudnej pracy uczestniczki 
zaprezentowały efekty swej pracy. 
Podczas wernisażu można było zo-
baczyć nie tylko pięknie zdobione 
czepce, ale i torebki, opaski, obrazy, 
sakiewki oraz pasy. Tradycyjne ka-
szubskie wzory wyszyte złotą i srebr-
ną nicią na czarnym, bordowym 
i  zielonym aksamicie to prawdziwy 
majstersztyk rękodzieła regionalnego. 

Za swoją wytrwałość i zaangażowanie 
uczestniczki kursu otrzymały z  rąk 
władz KFK i  ZKP Oddział w  Gdy-
ni dyplomy, które mają im nie tylko 
przypominać o odbytym kursie, ale 
i je motywować do dalszego rozwoju 
własnych umiejętności oraz do roz-
powszechniania wiedzy o  tym uni-
kalnym i tak bardzo trudnym hafcie 
szychem (kaszubskiej złotnicy). Cykl 
warsztatów odbył się przy finanso-
wym wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Serdecznie zapraszamy do obejrze-
nia galerii z wydarzenia, którą można 
znaleźć na stronie http://kaszubskie-
forumkultury.pl/galeriaaa/wernisa-
z-haftu-zlotoglowia-kaszubskiego/. 
Dostępny jest także krótki film z za-
jęć, gdzie uczestniczki opowiadają 
o swojej przygodzie ze złotnicą, po-
kazując jednocześnie, jak wygląda 
praca nad tym haftem (https://www.
youtube.com/watch?v=4sIxGB9a-
wE0&feature=youtu.be).

ANDRZEJ BUSLER

Mistrzyni haftu Danuta Niechwiadowicz 
z uczestniczkami kursu oraz władzami KFK 
i ZKP Gdynia. Fot. Ż. Janicka

Prace powstałe podczas warsztatów kaszub-
skiej złotnicy. Fot. Ż. Janicka
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 HISTORICZNO NISKÔ RÓWIZNA BEZROBÒCÔ 
W PÒMÒRSCZIM WÒJEWÓDZTWIE
Nôniższé w historii najégò regionu bezrobòcé pierszi 
rôz bëło notérowóné w czerwińcu 2019 rokù. Òd tegò 
czasu trzimie sã na rówiznie 4,4 proc., czej strzéd-
no w Pòlsce je to 5,1 proc. Lepi jak w Pòmòrsczim je 
leno w  sztërzech wòjewództwach: wiôlgòpòlsczim  
(2,8 proc.), sląsczim (3,6 proc.), małopòlsczim (4 proc.) 
i mazowiecczim (4,3 proc.).

Nimò tegò, że rówizna bezrobòcô je dërch nadzwëkòwò 
niskô, to kąsk zwikszëła sã lëczba lëdzy òstôwającëch bez 
prôcë i zmiészëła sã lëczba wòlnëch stanowiszczów zgło-
sziwónëch do ùrzãdów. W pòmòrsczim wòjewództwie 
w przërównanim do rujana 2019 je 400 bezrobòtnëch 
wicy, a  òglowô jich lëczba to 41,6 tës. Nôwikszi rost 
bezrobòtnëch je òbczas slédnégò miesąca w pùcczim 
i kòscersczim pòwiece – ò 5 proc.

W lëstopadnikù 2019 rokù do ùrzãdów robòtë bëło 
zgłoszonëch 7,1 tës. wòlnëch môlów robòtë i  môlów 
warkòwi aktiwizacji. Jesz w pòprzédnym miesącu bëło 
jich ò tësąc wicy (to je ò 12,1 proc.). Nômni nowëch 
bédënków pòjôwiało sã w lãbòrsczim pòwiece (mni ò 
wnet 60 proc.). Miészô lëczba wòlnëch stanowiszczów 
to zgrôw, jaczi je widzec w całim wòjewództwie – jich 
wielëna sã zmiészëła w 14 z 20 pòwiatów pòmòrsczégò 
wòjewództwa. Za to nôwicy bédënków robòtë w lësto-
padnikù pòjawiło sã w chòniccczim krézu (rost to 193,4 
proc.).
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 PÒMÒC DLÔ BEZROBÒTNËCH W BËTOWIE 
I BËTOWSCZIM KRÉZU
Dzãka wicy jak 4 mln zł wspiarcô z Eùropejsczi 
Ùnii sto mieszkańców Bëtowa i  bëtowsczégò 
pòwiatu bãdze mògło brac ùdzél w szkòleniach 
i zajmach z psychòlogama. Bãdą téż warkòwnie, 
kùrsë i warkòwé dorôdztwò.

Na projekt zjiscywóny w  Bëtowie òstónie 
sczerowónëch 67 bezrobòtnëch mieszkańców 
w drãdżi stojiznie na rënkù robòtë. Dlô kòżdégò 
z ùczãstników mdze przërëchtowóny indiwidualny 
plan dzejaniô. Pòwstónie téż bédënk warkòwëch 
szkòleniów i  stażów. Dodôwkòwò dostóną òni 
bédënk robòtë w òbrëmim interwencjowëch prôc. 
Wszëtkò dlôte, żebë jima bëło lżi nalezc robòtã 
i ùlepszëc swòjã żëcową stojiznã. Bëtowsczi pro-
gram bãdze kòsztac przez 900 tës. zł. Z tegò jaż 863 
tës. mô pòchòdzëc ze strzódków Eùropejsczi Ùnii. 

W  bëtowsczim pòwiece skòrzëstô z  projektu  
50 lëdzy, co są w zagrôżbie biédą abò spòlëznowim 
òdrzucenim. Lokalné centra i klubë spòlëznowi 
integracji zòrganizëją dlô nich m.jin. pòtkania 
z warkòwima dorôdcama i psychòlogama. Prô-
cownicë Pòwiatowégò Ùrzãdu Robòtë mdą pro-
wadzëc warkòwnie planowaniô kariérë i pòstrzéd-
niczëc w nawlékanim bezpòstrzédnëch kòntaktów 
z  môlowima robòtodôwôczama. W  òbrëmim 
projektu bãdą téż zòrganizowóné wielné mòtiwa-
cjowé warkòwnie, a  nawet warkòwnie robieniô 
swòjorãcznëch wërobiznów. Wôrtnota projektu to 
750 tys. zł, a dofinancowanié z Ùnii to przez 710 tës.  
Projekt mdze realizowóny do kùńca 2022 rokù.
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 BANĄ ZE SŁËPSKA DO ÙSCÔ ÒB CAŁI ROK
Wespół z  nowim planã jazdë òd niedzelë 15 gòdnika 
2019 rokù rëgnãło całoroczné banowé sparłãczenié ze 
Słëpska do Ùscô. Donëchczôs na tim dzélu bana fónk-
snérowała leno òb latowi sezón.

Ze słëpsczégò banowiszcza regionalné banë do Ùscô 
wëjéżdżają co 60 minut. W 20 minut zawiozą pasażérów 
do nowi kùńcowi stacji – Ùscé Ùroczëskò.

Plan òstôł ùsadzony w  tpzw. takce. Òznôczô to, że 
banë mdą òdjeżdżac ze stacji ò równëch gòdzënach òb 
całi dzéń. Dzãka temù rézëjący bãdą mòglë letkò zapa-
miãtac, ò jaczi òdjéżdżô bana. Pòjazdë stôwają téż na 
dwùch nowëch – wëbùdowónëch w  òbrëmim ti inwe-
sticji – stacjach. Pierszô to Nordowé Słëpskò, jaczé je 
w òbjimie Słëpsczégò Inkùbatora Pòdjimiznë. A drëgô 
to kùńcowô stacjô Ùscé Ùroczëskò (ò chtërny ju bëło 
rzekłé), jakô je pò zôpadny stronie Słëpi, kòl kilométra 
òd banowiszcza Ùscé.

Banowô lëniô midzë Słëpskã a Ùscym òstała wëre-
móntowónô dzãka wspiarcu z  Regionalnégò Òpera-
cjowégò Programù dlô Pòmòrsczégò Wòjewództwa 
na lata 2014–2020 sëmą przez 200 mln zł. Pòłożonô 
òstała nowô sztrëka, wëremóntowóné mòstë, wiaduk-
të i przepùstë. Przebùdowóné òstałë wszëtczé banowé 
przejazdë. Nowé, wëższé peronë zletcziwają wsôdanié 
do banów. Docélowô chùtkòsc banów dóńdze mak-
symalno do 100 km na gòdzënã. Dzél Słëpskò – Ùscé 
to dzél banowi lëni nr 405 z Piłë przez Szczecynk do 
Ùscô.

DÔKA NAD BANOWISZCZÃ W KARTUZACH W GÒDNIKÒWÉ PÒPÔŁNIÉ. 
ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

 ZAKÙŃCZENIÉ I ÒDBIÉR ROBÒTÓW  
NA WÒJEWÓDZCZI DRODZE NR 222
W  Ùrzãdze Gminë Trąbczi Wiôldżé 20 gòdnika 2019 
rokù òficjalno béł zjiscony òdbiér robòtów na wòjewódz-
czi drodze nr 222 w dzélu Gduńsk – Gduńsczi Starogard.

Dzãka rozbùdowie sześć partów wòjewódzczi dro- 
dżi – razã 28 km – òstała rozszerzwionô i  zmòcnionô 
szasëjô, są przeprawioné pionowé i  niwné łãczi. Prze-
bùdowóné òstałë krziżówczi, a jesz môlowò zbùdowelë 
piechtno-kòłowé cydżi abò kòłowé stegnë. Na dro-
dze je wëzwëskónëch czile rozrzeszeniów mającëch za 
cél pòprawã bezpiekù, w  tim m.jin. przeńdzenia dlô 
piechtnëch z  azylama, zwòlniwającé òstrowë na wjaz-
dach do môlëznów, aùtobùsowé wiczi, bariérë i  pòrã-

cza w  môlach, dze bëłë brëkòwné dodôwkòwé zabez-
pieczenia. Òstałë zrobioné niwné znaczi i  pòstawioné 
nowé znaczi pionowé, a  téż zbùdowelë òbswiécenié 
w  môlëznach. Òbczas inwesticji przebùdowelë mòst 
w  Kleszczewie i  zbùdowelë czile przepùstów i  przeń-
dzeniów dlô môłëch zwierzãtów i płazów, pòstawilë na-
prowadzającé płotczi dlô żabów i pòsadzëlë nowé drze-
wa a  krze, jaczé mają bëc kómpensacją dlô wëcynczi 
stôrëch drzew.

Wôrtnota inwesticji, jakô òstała dofinancowónô ze 
strzódków Regionalnégò Òperacjowégò Programù 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa na lata 2014–2020 to wnet 
109 mln zł. 

Przër. Sławòmir Lewandowsczi, przetł. Dark Majkòwsczi
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APTÉKA

C htëż z nas nie béł w aptéce...? Zeza tómbaka 
chłodno wëswiécywają pùdełka, bùdelczi z che-

mią. Na régã lékòwëch brëkòwników kùkają ti 
w biôłëch czitlach. Aptékôrze. Magistrowie i magistrë 
farmacje. Colemało mają òkùlôrzëska, bò òd òdczëti-
waniô doktorowëch pisënków mają skażoné òczëska. 
A zapisywają doktorzë rozmajitosca... I różnistosca 
aptékôrze z szëflôdków a pòlëczków wëkłôdają. Pële 
do łikaniô, do susaniô. Syropë. Smarë. Antibioticzi. 
I jinszé -bioticzi, bò jidze ò biôtczi z chëroma. Są taczé 
na receptã, co je wëdeptac w przichòdniach, wëżdac 
w pòczekalniach a pòwëbadérowac sã dac mùszi kòl 
dochtorów. Są te bez receptë, mni wôżné, co kùpisz 
wszãdze. Recepta je przëkôzanim kùpieniô pra- 
wie tegò lékù, co dochtór 
chce1. Nicht sã przë tim 
nie pitô chòrégò, co òn na 
to. Dochtór sã ùgôdiwô 
z aptékôrzã, co ten mô 
sprzedac pòtrzebùjącémù 
i kùli tegò. Chòri mô pò- 
słëszno to brac i kùńc 
mùzyczi. A czej sã lékòwa-
nié nie ùdô – tej ani do-
chtór, ani aptékôrz nie bie-
rze winë na se... Leno nen biédny chòri je sóm sobie 
winny, bò gòdzy sã w taczim systemie fąksnérowac, 
a jesz za to płacëc. Kò sami mòżemë zdecydowac, co 
chcemë łikac, pic a jaką smarã a dze sobie wcerac. 
Dochtór mô nama PÒDPÒWIEDZEC: mòże to a mòże 
no...i zapisac na kwitkù, zwónym receptą!

Równak léczi kòsztëją, pòwiéta, a czej są na recep-
tã – są dzél tóńszé. Tak je, bò państwò nama nôprzód-
kã zabiérô w pòdatkù pieńdze, wëdôwô na se, 
a kùreszce płacy, co mù zbiegnie, firmie tak, że dopła-
cywómë bòdôj leno négã. I to òn – wôżny ùrzãdnik 
wskôzywô, na jaczé léczi mòże dopłacëc z tegò, co 
nama państwò weznie. Mało tegò. Recepta je wôżnô 
leno 30 dniów i mùszisz jã wëkùpic w tim terminie. 
Czej chcesz to zrobic pò terminie wskôzónym do 
wëkùpieniô przez dochtora na recepce – mùszisz do-
płacëc... A czejbë tak më ni mùszelë òddawac taczégò 
haraczu państwù a mòglë, jakno lëdze wòlny a mësz-
lący, bez pòstrzédników – sami sobie kùpiac w aptéce, 
co chcemë? Zdôrzałobë sã, prôwdac, że chto za wiele 
tegò czë negò na czas nie wzął i mógłbë jesz chòrszim 

bëc – ale kò do zachòrzeniô nama receptë nie bëłë 
i nie są pòtrzébné. A lëdze, mëszlã, wzãlëbë tej fak-
ticzną òdpòwiedzalnosc za swòje zdrowié a żëcé i bar-
żi bë ò nie dbelë.

Chcã sóm płacëc dochtorowi za to, jak mie léczi. Bez 
państwòwégò pòstrzédnika. Jem tegò bòga, że czejbë 
më sã sami rozlicziwelë za lékarzenié – prizë ùsłudżi 
a léków bë chùtkò spadłë. I traktowelëbë nas, chòrëch, 
jak lëdzy. Pòjedińcznëch Tómków Fópków, a nié – jak-
no jesz jednégò pacjenta zez systemù, co gò mùszi 
rozliczëc. Całô służba zdrowiô w biôłëch czitlach 
a w kòrkach – tak samò. Ni mùszôł bë stojëc w rédze, 
jaż łaskawie ce zarejestrëją. Jesz sã takô zapitô: „do 
kogo Pan należy?”. Czej òdpòwiôdóm, że do nikògò, 

bò nie jem żódnym niewòl-
nikã, òkazywô sã, że ji szło 
ò to, jaczi dochtór mô pła-
coné za òbsługã mòjégò 
zdrowiô... Czej brëkùjã, 
żebë mie chto òbezdrzôł, 
òbsłëchôł, jak kaszlóm – tej 
prawie dochtórka mô ùrlop 
wzãté, a do drëdżi je ju fùl 
lësta lëdzy... Lëdze! Tec jô 
prawie terô jem chòri i terô 

pòtrzebùjã pòmòcë! Mòże mie jesz wëznaczą dobré 
terminë do chòrzeniô, tak cobë mòją chòroscą nikòmù 
jem nie wadzył?! A tzw. szpecjaliscë? Kuli sã trzeba 
nażdac, żebë taczi kardiolog czë jiny -olog, przëjimnął. 
Mùszi sã zapisywac w długą czilemiesądzową régã. 
Czãsto je tak, że człowiek chùtczi përdã wëpnie, niżlë 
gò jaczi „szpec” òbecknie. 

Sprawa mô sã czësto jinaczi, czej człowiek sóm za-
płacy. Nôczãscy zarô na drëdżi dzéń nôlepszi dochtór 
je parôt do robòtë, statk do jaczis -grafie je wòlny. Leno 
zapłacëc pôrã stów. Czej jô i tak mùszã płacëc, tej za 
piardã mie bierzą pieńdze z wipłatë na jaczés skłôdczi-
-pòdatczi!! Nie rabùjta mie jich, państwòwi ùrzãdnicë, 
a bądã mógł sobie kùpiac ùsługã kòl dochtora, jaczégò 
brëkùjã! 

Je jeden dochtór, co lékarzi normalno, bez tegò 
całégò ùrzãdowégò cyrkù a rabùnkù naszich wipłat-
nëch dëtków. Weterinôrz. Czëła Wa, cobë sã jaczis 
kóń, krowa czë jiny pies z kòtã skarżił na felënk szpe-
cjalistë? 

Na régã lékòwëch brëkòw-
ników kùkają ti w biôłëch 

czitlach. Aptékôrze.  
Magistrowie i magistrë 

farmacje. Colemało mają 
òkùlôrzëska, bò òd òdczëti-

waniô doktorowëch pisënków 
mają skażoné òczëska.

TÓMK FÓPKA

1  https://pl.wikipedia.org/wiki/Recepta 
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KÒLÃDA
Bëło to drëdżégò stëcznika 2020 rokù. Na ter-
mòmétrze bëło piãc wëżi zera. Słunuszkò prawie ga-
sło. Sniég òkriwôł zemiã… dzes baro, baro, baro dalek, 
na Antarktidze.

Më so trzeji sedzelë bùten przed mòją, zataconą 
na kùńcu swiata chëczą, a wëdôwelë ze se rozmajité 
pòzylwestrowònowòroczné zwãczi: hmm, ach, ech…  

– Cëż to je za zëma bez sniegù? Dlô zdrów rozëmù 
to bë sã przëdało kąsk jaczi pëszny biôłoscë zrëchto-
wac. Nëże, zrobi dlô naju trochã biôłoscë – rozkôzôł 
mie brifka.

Kliknąn jem dwa 
razy enter…

– Tëlé sygnie?
– Jesz trochã! – za-

żądôł lesny. – Niech to 
za zëmą wëzdrzi!

Kąsk w strachù, kò 
przédnô redachtorka 
naju pëlckòwsczi gazétë mdze nó tã biôłosc knérą krą-
ca, kliknąn jem jesz pôrã razy…

– Hmm, terô jo, terô to wëzdrzi… – hemnąn brifka.
– Ach jenë… – jenëjąco achnąn lesny, kò jemù 

wiedno mało.
– Jo, jo… – zajojowôł jem.
Nigle no naju hemmanié, achanié a jojowanié prze-

rwôł zwãk zwónka.
– Gwiôzdór?! – zadzëwòwôł sã brifka.
– Panëszczi?! – ùrzasł sã lesny a chcôł wiornąc 

w szafã.
– A Marija Józefkù swiãti! Biôłi tôflôk, krziż, swiéc-

czi, swiãconô wòda, kùwertë!!! Flot!!! – riknąn jem 
na całi gôrdzel.

Le bëło ju za pòzdze. Na pòdwòrzé, w ògnim fajer-
werków a grzëmòce petardów, co to je bówcë ze wsë 
nie sfórtowelë w Zylwestra wszëtczich wëstrzélac, 
wlezlë za régą: służka, òrganista a naju ksądz pro-
bòszczulk. Wszëtcë trzeji òblokłi bëlë w biôłé kòmże. 
Tesknilë wa dwaji mackòwie za biôłoscą – pòmëslôł 
jem, pòdzérającë na mòjich bladëch drëchów – to 
terôzka môta biôłoscë skòpicą!

Służka wcyg zwònił a òrganista Przybieżeli do Betle-
jem… zacząn spiewac. Më trzeji próbòwelë chwacëc 
melodiã a ritm…

Czej më doszlë do pokoju na ziemi, ksądz je-
gòmòsculk machnąn rãką na znak, że ju sygnie. Nijak 
jem sã jemù nie dzëwòwôł, kò mést ne òwce z betle-
jemsczi grotë brzëmiałë wiele lepi jak më. 

– Niech bądze pòchwôlony! – przëwitôł sã pro-
bòszczulk.

– Na wieczi wieków… – òdrzeklë më z brifką.
– Amen – dokùńcził lesny.

– A w chëczë wlézemë? – za-
bédowôł ksãżulk.

– Jo, jo, rôczã – òtemkł jem 
dwiérze mòji kôtë. – Le prôwda, 
jak na spòwiedzë rzekã, ò kòlã-
dze móm w kam zabëté.

– Doch wczerô bëło w ògło-
szeniach rzekłé – òdpòwiedzôł 
nó to ksądz. 

– Wczerô më jesz bëlë wczo-
rajszi… – wërwało sã lesnémù.

– Jo, jo… – zajojowôł ksądz. – Jesz dzysô czëjã.
Wlezlë më bënë. Prawie w zapùszczonym telewi-

zorze bëła pòwtórka kòńcertë kòlãdów Zeneka Mar-
tiniuka.

– Ùfff – ùfffnąn jem głosno, ceszącë sã, że chòc 
mùzyka pasérowała do ny kòlãdowi chwilë.

– Ech – echnąn ksądz. – Jô taczi mùzyczi nie lëdóm. 
– Lepi so zażëc – zabédowôł brifka a wëcygnąn 

swój stolemny różk.
– Jo, chcemë le – probòszczulk wcygnąn fëst prizã, 

a tej, ni to spitôł, ni rozkôzôł: – Tedë co, za miesąc zôs 
sã widzymë? 

– Za miesąc? – wëjikôł jem.
– Kò mùszi bëc tak, jak sã słëchô: ze spiéwã, swiã-

coną wòdą, kôwką, kùchã… a ną brifkòwą tobaką – 
zasmiôł sã ksądz. – Nôlepi, jak wa trzeji mdzeta, më 
so w baszkã zagrajemë, kò òrganista, chłop fejny, le ze 
cepłëch strón, ji ni mòże.

Czej ksądz bùten wëlôzł, prawie zacząn padac 
sniég. Kò na tim swiece wszëtkò mùszi miec swój 
szëk!

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Bëło to drëdżégò  
stëcznika 2020 rokù. (...) 

Sniég òkriwôł zemiã...  
dzes baro, baro, baro dalek,

na Antarktidze. 

pomerania.kaszuby



Zaprenumeruj „Pomeranię” na 2020 rok  
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim

– OTRZYMASZ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ!*

 * Nakład niektórych tytułów jest ograniczony



                       100-lecie ZAŚLUBIN POLSKI                                             100-lecie ZAŚLUBIN POLSKI                      

1920-2020

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

       Stary Rynek 
       Odsłonięcie tablicy Antoniego Miotka - puckiego
        działacza niepodległościowego przez Prezydenta RP
        w asyście wojskowej 
       

DWORZEC PKP
Przyjazd historycznego pociągu z Gdańska-inscenizacja
z powitaniem gen. J. Hallera i gości,
przejście uroczystego korowodu na Stary Rynek 

      Fara PW. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
       Koncelebrowana msza św. 

MOKSIR Al. Lipowa 3c
Wystawa „Wiatr od Morza”, promocja albumu 
prof. C. Obracht- Prondzyńskiego i K.Kordy „Powrót Pomorza
w granice Rzeczpospolitej w setną rocznicę (1920-2020)”

Nowy słupek zaślubinowy
(replika z 1920 r.) 

Nowe ławeczki 
zaślubinowe:
multimedialna, FALA

Wirtualny Teatr Historii w 
porcie jachtowym 
zapisy: www. konceptkultura.pl

Prezentacja zaślubinowej 
monety kolekcjonerskiej 
(Narodowy Bank Polski),
okolicznościowych 
pocztówek, pieczątek i 
znaczków (Poczta 
Polska) - bosmanat 

Strefy gastronomiczne 
(ul. Żeglarzy, port rybacki 
PZM Amex) 

Wystawy tematyczne 
(Stary Rynek, Park       
Kaszubski, port rybacki, 
Muzeum Ziemi Puckiej, 
biblioteka)
Karuzele dla dzieci
(ul. Żeglarzy)

Królewska Kompanija 
Kaprów Puckich - wieczór 
morski z szantami - godz. 
16.00-22.00 - Bosmanat 

                           Port Rybacki 
                           Koncert zespołu wokalnego Klubu MW

Fara/ port rybacki 
Przejście z Fary do portu rybackiego z Prezydentem RP
w asyście Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry MW

Port Rybacki 
Akt odnowienia Zaślubin Polski z Morzem
Salut narodowy (armatni)
Złożenie wieńca ze śmigłowca, składanie wiązanek  

                                      z morzem w pucku                                                     z morzem w pucku               
                                      10 lutego 2020                                                      10 lutego 2020                

pRZEJŚCIE Z Portu Rybackiego (budynek bosmanatu) 
w kierunkU PZM AMEX
Inscenizacja historyczna w miejscu autentycznych
Zaślubin Polski z Morzem (dawna baza Morskiego Dywizjonu Lotniczego)

Port Rybacki 
Spektakl na wodzie „Laserowe stulecie” 

Hala posm / lo  - ul. MDL-otu 18
Koncert Sławka Jaskułke „Inspiracje z Morza” 

12.45-
13.00

11.00

10.15

9.30

13.00-
14:00

14.00-
15:30

16.00-
17:00

17.15

18.00

Organizatorzy obchodów Współorganizatorzy Partnerzy 

             Para�ia pw.
     św. Piotra i Pawła
              w Pucku   

wiecej informacji: www.zaslubiny.miastopuck.pl

12.30-
12.45




