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Zmartwëchwstôł Jezus! Wstôł z martwëch Bóg!
Je kùńc niedolë, je kùńc ny klãsczi.

(Józef  Cenôwa, Jastra 1945 r.)

Z leżnoscë Jastrów żëczimë najim Czëtińcóm, żebë nick (nawetka pòszëdło, co mô naju zamkłé 
w chëczach) nie zabiło we wajich sercach redotë ze zmartwëchwstaniô Christusa. Chcemë pa-
miãtac, że krótkô je droga òd Gòlgòtë do Pańsczégò grobù, skąd sklëni wid i nôdzeja.
Wszëtczégò bëlnégò, zdrowiô i miłotë kòżdégò dnia

żëczi Redakcjowé Kòlegium i redakcjô „Pòmeranii”
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W NUMERZE:

ŁŻËKWIAT 2020

  3 Pomorańcy zmieniają plany
	 Ewelina	Stefańska

  4 Bùdëjemë zómk! 
 AM

  6 Nowé pòmòce dlô szkólnëch 
	 Dark	Majkòwsczi

  8 Sztërë miliónë òdjimków
 P.D.

11 Remus bez tajemnic
	 Edmund	Szczesiak

14 Kolebka i trauma. Śladami Remusa (fragment)  
	 Edmund	Szczesiak

17 Ksążka ò Miotkù z Lëzëna
	 Stanisłôw	Janka	

18  10 lutego 1930 roku – rocznica uwikłana.  
Część III: Wielkie świętowanie 
Marcin	Herrmann

22   Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Prezydent 
Stanisław Wojciechowski i wojewoda Stanisław 
Wachowiak a Kaszubi i Pomorze (cz. 7)

	 Józef	Borzyszkowski

25  Kartka z dziejów dawnego rybołówstwa 
sopockiego

	 Rajmund	Głębin

28 O „dzieciach syberyjskich” w Wejherowie (część I)
	 Piotr	Schmandt	

32   Kaszëba w stalinowsczi sôdzë. Przëtrôfk  
Zygmùnta Milczewsczégò (dzél 4)

	 Słôwk	Fòrmella

34  Gdańsk mniej znany. Kościół św. Bartłomieja
	 Marta	Szagżdowicz

NAJÔ ÙCZBA. Edukacyjny dodôwk nr 4 (136)

35  Smaki i aromaty Pomorza. Baby wielkanocne –  
bez nich nie ma świąt 

	 Rafał	Nowakowski

38 „Miodny dokôz” Matisa Klebbë
	 Felicjô	Bôska-Bòrzëszkòwskô

40   Jiwrë z baranã
	 Mateùsz	Bùllmann	

42   Nowiznë kaszëbsczé. Aùdioksążczi, pendrive,  
platë a... z internetu 

	 Tomôsz	Fópka

44  Ò palikòwi wòjnie na Gôchach i wëznôczanim grańcë 
	 Łukôsz	Zołtkòwsczi

46  Wid wiôldżi nôdzeje, czas młodëch – piãc lat Karna 
Kaszëbsczi Młodzëznë „Nowô Tatczëzna”

	 Klebbów	Matis

48  Z południa. Pierwszy wśród równych
	 Kazimierz	Ostrowski

49  Z Kociewia. Czas pierzyny i dyngusu
 Maria	Pająkowska-Kensik	

50 Śp. Mirek Ugowski – Pro Memoria 
	 Kazimierz	Ostrowski

52  Feliks Sikora – Wspomnienie z perspektywy ucznia

53  Lektury

59 Klëka

66 Przepisy kulinarne na czas kryzysu
	 Rafał	Nowakowski

67 Sëchim pãkã ùszłé. Dzegwią grëzc a jesc
	 Tómk	Fópka

68  Z bùtna. Pòszëdło!  
	 Rómk	Drzéżdżónk

Numer wydano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   
Zrealizowano ze środków Województwa Pomorskiego. 
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
i ze środków Miasta Gdańska.



Sławomir Lewandowski

Z uwagi na sytuację, jaka panuje dzisiaj w Polsce, Europie i na 
świecie, mogę napisać, że szczęśliwie, z niewielkimi zmianami 
w pierwotnie założonym planie wydawniczym, udało nam się 
dostarczyć do Państwa rąk kwietniowy numer „Pomeranii”.  Być 
może do niektórych prenumeratorów nasze pismo trafiło z lekkim 
opóźnieniem, za co pozostaje mi przeprosić i to czynię, niemniej 
prenumerata to dzisiaj najpewniejszy sposób na to, aby „Pomerania” 
gościła w Państwa domach, instytucjach kultury, urzędach i szkołach.

Nie bez przyczyny wspominam tutaj szkołę. Od wielu lat 
częścią „Pomeranii” jest dodatek edukacyjny „Najô Ùczba”, który 
ma za zadanie służyć przede wszystkim nauczycielom i uczniom 
w nauczaniu i uczeniu się języka kaszubskiego. Ale to także pomoc 
dydaktyczna dla rodziców, którzy chcieliby samodzielnie uczyć 
swoje pociechy bliskiego im języka. Kwietniowy numer odpowiada 
aktualnym potrzebom zdalnej edukacji. Scenariusz przygotowany 
przez Paulinę Węsierską dotyczy zwyczajów wielkanocnych.  
Oprócz praktycznych zadań, które nauczyciel języka kaszubskiego 
może zlecić swoim uczniom, w numerze znajduje się także obszerna 
część gramatyczna z kluczem odpowiedzi oraz historia biblijna 
o Zmartwychwstaniu Jezusa oparta na Ewangelii.      

W kwietniowej „Pomeranii” – również gratka dla wielbicieli 
książki „Życie i przygody Remusa”. Redaktor Edmund Szczesiak  
po raz kolejny odkrywa tajemnice powieści Aleksandra Majkowskiego 
oraz jego tytułowego bohatera. Fragmenty przygotowywanej do 
druku części trzeciej cyklu „Śladami Remusa” zaprezentujemy 
również w maju i w czerwcu.

W imieniu swoim oraz redakcji miesięcznika „Pomerania” składam 
naszym Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych 
i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech ten wyjątkowy czas 
napełni Państwa serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć 
największe trudności.
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Wieczór przed odwołaniem tego wydarzenia po-
morańcy także stanęli przed dylematem. Jak 

pisałam w artykule „#Pomoranianieśpi” w marcowej 
„Pomeranii”, na najbliższe tygodnie planowaliśmy dwa 
najważniejsze wydarzenia dotyczące młodych ludzi, do 
których przede wszystkim kierujemy swoje inicjaty-
wy: warsztaty regionalne Remusowa Kara i Konkurs 
Wiedzy o Pomorzu. Wieczorem 10 marca podjęliśmy 
decyzję, że oba wydarzenia przesuwamy na jesień. 
Stwierdziliśmy, że nie możemy ryzykować zdrowia 
uczestników, gości i  naszego. Nawet gdybyśmy nie 
podjęli wtedy tej decyzji, podjęłyby ją za nas zarządze-
nia rektora Uniwersytetu Gdańskiego (gdzie 4 kwietnia 
miał się odbyć Konkurs Wiedzy o Pomorzu) czy zalece-
nia i rozporządzenia rządowe (Remusowa Kara miała 
odbyć się 26-29 marca). Wszystkie instytucje kultury 
zostały niedługo później zamknięte, również muzea, 
z których usług mieliśmy korzystać.

Co istotne, wszystkie prace rekrutacyjne na Remuso-
wą Karę 2020 będą ważne, a w tej wyjątkowej sytuacji 
postanowiliśmy dopuścić do warsztatów obecnych ma-
turzystów, którzy jesienią nie będą już uczniami szkół 
średnich. Prawdopodobnie we wrześniu zorganizuje-
my też rekrutację uzupełniającą.  Protokoły z Konkur-

su Wiedzy o Pomorzu także są ważne. Zastanawiamy 
się tylko nad kwestią absolwentów – tak by wszyscy 
uczestnicy mieli równe szanse i żaden z nich nie czuł 
się pokrzywdzony.

11 marca organizacja Youth of European Nationalities 
wraz z dwiema organizacjami członkowskimi (mniej-
szości niemieckiej w Danii DJN  i duńskiej w Niem-
czech SdU) odwołała Wielkanocne Seminarium (Easter 
Seminar), które miało odbyć się 3-10 kwietnia właśnie 
w okolicach granicy niemiecko-duńskiej. Nie pojedzie-
my więc także tam. W tej sytuacji to bardzo rozsądne.

Wracając jednak do Lecha Bądkowskiego i Senatu:  
12 marca została tam otwarta wystawa „Autorytety. 
Lech Bądkowski” przygotowana przez Europejskie 
Centrum Solidarności. Senat również podjął uchwałę 
w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego. O nim 
mówił zaś senator Kazimierz Kleina. I my, pomorańcy, 
dziękujemy mu za ciepłe słowa.

Nastąpiła więc duża zmiana planów. Zostaliśmy 
w domach i czekamy na jesień, pełni nadziei, że wtedy 
będziemy mogli zorganizować bezpiecznie nasze wyda-
rzenia. Gwarantuję, że nadal #Pomoranianieśpi.

EWELINA STEFAŃSKA

POMORAŃCY  
ZMIENIAJĄ PLANY
W tym artykule miała znaleźć się relacja z senackiej konferencji na temat Lecha Bądkowskiego, pierwszego pre-
zesa „Pomoranii”. Na to wydarzenie zaprosił nas senator Kazimierz Kleina, również były prezes klubu. 12 marca 
rano mieliśmy wyruszyć z Gdańska do Warszawy. Ale będzie mowa o czymś innym, ponieważ ze względu na 
zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem marszałek Senatu odwołał konferencję.

ÒDWÒŁÓNÉ

# P o m o r a n i a n i e ś p i
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Aùtorzë zgódno pòdczorchiwelë, że pòwstanié grë 
bëło mòżlëwé dzãka ùdbie Lucynë Radzymińsczi 

z  Bióra Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniégò. W 2016 rokù Zrzeszenié zjiscëwało projekt 
„Krajobraz kulturowy Kaszub w grach”. Jesmë tej roczëlë 
do wespółrobòtë 15 szkólnëch z rozmajitëch strón Kaszëb 
i pòdzelëlë jich na karna: nordowé, westrzédné i pôłnio-
wé. Kòżdé miało za zadanié stwòrzenié planszowëch 
grów. Ùczëlë sã tegò pòd dozérã fachówców, didaktików 
z Gduńsczégò Ùniwersytetu. Nôprzód bëło wiele teòreticz-
nëch zéńdzeniów, òbczas jaczich szkólny sã ùczëlë, jaczé 
rozrzeszenia bë miałë pòjawic sã w grach, a pózni brelë 
jesz ùdzél w warkòwniach. Brzadã tëch pòtkaniów bëła 
m.jin. gra Zapadłi Zómk. Jesmë równak brëkòwelë jesz 
czasu, żebë przërëchtowac sã do ji wëdaniô i  przede 
wszëtczim zebrac brëkòwné dëtczi – gôdô Lucyna Radzy-
mińskô.

Wëdôwk grë ùdëtkòwiło Minysterstwò Bënowëch 
Sprôw i Administracje, a zaòstałé pieniãdze dało Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.

Jak ju bëło rzekłé, òbczas stajszewsczi promòcji pòja-
wilë sã wszëtcë ùtwórcë Zapadłégò Zómkù. Ùczãstnicë 
mòglë pòsłëchac jich wëpòwiedzów, òbezdrzec prezen-
tacjã ò grze, a przede wszëtczim zagrac w sztërëpersono-
wëch karnach. 

A  ò czim je Zapadłi Zómk? W  dëbeltjãzëkòwi in-
strukcji stoji napisóné: Gra nawiązywô do pòwiescë Alek-
sandra Majkòwsczégò „Żëcé i przigòdë Remùsa”, a  téż 
kaszëbsczi mitologie. Głównym bòhaterã pòwiescë je 
Remùs, jaczi wanożi pò Kaszëbach z karą nafùlowóną 
przede wszëtczim ksążkama i dewòcjonaliama. Jegò misją 
je ùretanié królewiónczi, jakô baro mòckò chce przińc na-
zôdka do swòjégò zómkù. Zómk i królewiónka są znanką 
zagrożonégò jãzëka i kùlturë kaszëbsczi. Zómk wëdostôwô 
sã ze zemi co 100 lat. Lud kaszëbsczi sã òdrodzy, jak kró-
lewiónka òstónie przeniosłô przez rzékã do swòjégò 
zómkù. Òbczas wëkònywaniô misje Remùsowi stôwają na 
przeszkòdze rozmajité złé dëchë i ùkôzczi. Nôcãższé do 
pòkònaniô są: Strach, Trud i Niewôrto. Bòhater biôtkùje 
sã téż ze Smãtkã. 

BÙDËJEMË ZÓMK!
Nônowszą planszową grą wëdóną przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié je Zapadłi Zómk. Ji aùtorama są 
doswiôdczony szkólny kaszëbsczégò jãzëka: Janusz Mamelsczi, Janina Mielewczik, Lucyna Reiter-Szczigeł i Do-
rota Wilczewskô. Wszëtcë òni pòjawilë sã òbczas promòcji ti grë, jakô òdbëła sã 3 strëmiannika w Stajszewie. 
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ZABAWA I EDUKACJÔ

Je tej widzec, że to pòsobny dokôz òpiarti na przigò-
dach Remùsa. Janusz Mamelsczi pòdczorchiwô, że chòcô 
roman Majkòwsczégò pòwstôł wicy jak sto lat temù, 
równak dërch wôrt do niegò wracac: „Remùs” je nają 
epòpeją, to nôbògatszi dokôz, nôbarżi wielewëmiarowi, 
nôbarżi symbòliczny. Ùdba, żebë nawléc do Remùsa, zro-
dzëła sã spòntaniczno na warkòwniach twòrzeniô grów. 
Zaczãło sã tak pò prôwdze òd symbòlu zapadłégò zómkù, 
jaczi zdôwôł sã nama baro ùtwórczi, a  ten symbòl je 
nôbarżi rozwiti prawie w „Remùsu”. 

Jinszô ùtwórczka Zapadłégò Zómkù Dorota Wilczew-
skô dodôwô: Më bëlë zgódny, że „Remùs” je naszą lëterac-
ką wizytówką, je tam wiele taczich wëjimków, ò jaczich 
wôrt je gadac, przëbôcziwac. Mòże to zachãcëc grającëch, 
żebë przeczëtelë całą ksążkã, a nié leno wëjimczi na ùcz-
bach.

Gwës wszëtczim, co bãdą grelë w  Zapadłi Zómk, 
przëdô sã znajomòsc ksążczi Aleksandra Majkòwsczégò, 
ale ùtwórcë zagwësniwają, że nie je to mùszebné do do-
bëcô: Nie trzeba znac „Remùsa”. Më wëjãlë z niegò nôwôż-
niészé dlô nas rzeczë: że królewiónka to je kaszëbsczi jãzëk, 
że Remùs miôł jã przeniesc przez wòdã, ale mù sã nie ùda-
ło, i że to je zadanié dlô tëch, chtërny bãdą grelë. Dlô nas 
nôwôżniészé bëło przesłanié ti ksążczi, że Remùs biôtkòwôł 
sã z trzema ùkôzkama, co sã zwałë Strach, Trud i Niewôr-
to. W żëcym tak je, że jak më chcemë cos zrobic, to czãsto 
mómë strach. Jak më tã gra projektowelë, më téż sã bòjelë, 
że bãdze drãgò, a jesz docze më to bãdzemë robilë, to doch 
nie je wôrto. Òkôzało sã, że wôrto dlô se, dlô rodzënë, dlô 
wszëtczich jinëch lëdzy. I to je to nôwôżniészé przesłanié 
(...), że wôrto sã biôtkòwac z ùkôzkama. Że òne sã w żëcym 
pòjôwiają, ale wôrto stanąc naprocëm nich i biôtkòwac sã, 
i dobëwac – pòdczorchiwô Janina Mielewczik. I dodôwô, 

że gra je pòmëslónô nié blós dlô lubòtników Remùsa, ale 
dlô całëch familiów, dlô ùczniów w szkòłach i wszëtczich, 
co mają chãc grac, co chcą sã òderwac chòc përznã òd 
smartfónów, tablétów i kómpùtrów, żebë sedzec ze sobą 
razã i czegòs sã naùczëc. 

W grze pòkazywają sã dobré pòstacje, jak: Królewión-
ka, Trąba, Marta, Marcjanna, Ksądz Paweł, Bòrowô Cot-
ka, Grzenia i Pólnica. Są równak téż złé mòce, jaczé prze-
szkôdzają grającémù w dobëcym materiałów i wiédzë 
brëkòwnëch do òdbùdowë zómkù.

Kòżdi dôł òd se jaczés ùdbë. Jô jem bédowała, żebë bëłë 
w ti grze téż lëché pòstacje z mitologii. Mòje dzecë grają 
np. w grã Minecraft i w ni są rozmajité creeperë i  jiné 
strôszczi. Chòc bùdzą strach, to równak są wôżnym ele-
mentã grë. Tej më wzãlë wieszczégò, nëczka, trzãsewida... 
Za czim dzecë mają szëkac taczich pòstacjów w Minecraf-
ce, jak më je mómë ù se? Chòdzëło ò to, żebë pòkazac 
rozmajitosc mitologii kaszëbsczi – tłómaczi Lucyna Re-
iter-Szczigeł.

Célã grë je ùłożenié zapadłégò zómkù – òbrôzka, jaczi 
je zbùdowóny z 12 dzélów. Nôprzód grający mùszą ze-
brac pasowné materiałë: drzewò, cegłë i kamë. Brëkòwnô 
je téż wiédzô i, jak w kòżdi grze, përznã szczescô.

Chcemë skùńczëc słowama z instrukcji: Remùs pò 
prôwdze nie wëkònôł swòjégò zadaniô, bò zafelało mù 
wiarë w dobëcé... Mòże tobie sã ùdô? Mòże të dobãdzesz? 
Chcemë spróbòwac! Zapadłi Zómk je do kùpieniô 
m.jin. w internetowëch ksãgarniach kaszubskaksiazka.
pl i czec.pl. To mòże bëc bëlnô ùdba na pòspólné fami-
liowé spãdzenié wòlnégò czasu abò na ùczbã kaszëb-
sczégò jãzëka.

 AM, GF

To dało gromadã smiéchù
Przëszedł rëbôk z Héla do Rzucewa za bùlwama do jedny białczi i widzôł ù ni baniã. Òn sã spitôł: Co to je? A ta 
białka rzekła: To je kóńsczé jaje. Tak rëbôk baniã kùpił i zaniósł jã w czerz i chòdzył do tegò krza zazérającë, a czej 
òn rôz przëszedł, tej tã wëlecôł zajc z tegò krza. Rëbôk mëslôł, że to bëło to zgrzébiã i òn biegôł za tim zajcã a wòłôł: 
Is, is – a is ùcekł.

Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I, s. 17.
* isk – w dzecnym jãzëkù: ‘koń’ (SY, t. II, s. 64)
* Wòłanié do kònia: is, is (SY, t. II, s. 64)

Kùliż razy mòże bëc człowiek wëbierzmòwóny? – spitôł sã biskùp knôpa. Tëli razy, kùli zbroji – rzekł knôp. 
bierzmòwac – ‘bierzmować’
wëbierzmòwac – 1. ‘wybierzmować’, 2. fig. ‘wypoliczkować, dać komuś w ucho’

Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I, s. 108.

PAÙLËNA WÃSERSKÔ
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Z Lucyną Radzymińską z Bióra Òglowégò Zarządu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô gôdómë ò no-
wëch ksążkach do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka, plan-
szowëch jigrach i pòrtalu skarbnicakaszubska.pl.

 W slédnym czasu kaszëbsczi szkólny i ùczniowie do-
stelë mòżlëwòtã wëzwëskaniô w swòji robòce nowégò 
ùczbòwnika. Kaszëbsczi Òdkriwca. Klasa V Emilii Masz-
czi to pierszô takô pùblikacjô dopasowónô do nowégò 
programòwégò spòdlô z 2017 rokù. Jaczi to mô znaczënk 
dlô ùczeniô kaszëbsczégò jãzëka?
Czedë w 2017 rokù system szkòłowiznë w Pòlsce przechò-
dzył pòsobną refòrmã, dlô szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka 
przëszedł drãdżi czas. Refòrma parłãczëła sã z rozmajitima 
zmianama, m.jin. programòwégò spòdlô i òrganizacji ùcz-
bów. W tim czasu Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié zòrga-
nizowało wespół z Centrum Kaszëbsczégò Jãzëka i Kùlturë 
Gduńsczégò Ùniwersytetu kònferencjã namienioną zmia-
nóm w naùczanim. Òbczas tegò zéńdzeniô Emiliô Maszka 
(pòl. Maszke) zabédowała aùtorsczi program dlô klas  
IV–VIII „Na Kaszëbach” dopasowóny prawie do nowégò 
programòwégò spòdlô. Je òn przistãpny na edukacjowim 
pòrtalu skarbnicakaszubska.pl (http://skarbnicakaszubska.
pl/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAM-NAUCZA-
NIA-KLASY-IV-VIII-1.pdf). Mòżemë rzeknąc, że òd tegò 
czasu zaczãła sã wëdôwiznowô wespółrobòta aùtorczi 
z KPZ. Do dzysô ùdało sã wëdac dwa dzéle z serii ùczbòw-
ników do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka dlô ùczniów 
spòdlecznëch szkòłów (klasë IV i  V), ale mùszimë pa-
miãtac, że ùczenié kaszëbsczégò jãzëka mòżemë zacząc na 
rozmajitëch szkòłowëch etapach i szkólny mògą kòrzëstac 
z tëch ùczbòwników téż w jinëch klasach.

 Co nowégò dôwô szkólnym ten ùczbòwnik?
Emiliô Maszka dôwô nowi bédënk zdrzeniô na témiznã, 
jakô je znónô, ale w nowim ùczbòwnikù òbrobionô na jiny, 
inowacjowi ôrt. Aùtorka czekawò parłãczi tradicjã z dzys-
dniowòscą. Są tu m.jin. témë ò gwiżdżach abò jastrowëch 
zwëkach, ale téż ò kaszëbiznie w internece i ò rozmajitëch 
dietach. Swiat brawãdów przemikô sã z terôczasnyma przi-
gòdama rówieników ùczniów: titlowëch Macka i Balbinë. 
Wôrt pòdczorchnąc, że aùtorka przërëchtowała dlô szkól-
nëch kómplet didakticznëch materiałów. Do ùczbòwnika 
je téż dodónô plata z nagrónyma tekstama òpòwiôdaniów, 
z wiérztama, ze spiéwama w wersji wókalny i instrumen-
talny, a téż kartë robòtë.

 Dze Kaszëbsczi Òdkriwca je do kùpieniô?
Wëdôwk ùczbòwnika je ùdëtkòwiony przez Minysterstwò 
Nôrodny Edukacji i dzãka temù KPZ razã z Kùratorium 
Pòùczënë mòże przekazac pòkôzkòwé egzemplarë do 
spòdlecznëch szkòłów, dze je ùczony kaszëbsczi jãzëk. 
Wiémë, że to nie sygnie, ale wôrt pòdczorchnąc, że dëtczi 
m.jin. na kùpienié ùczbòwników i didakticznëch pòmòców, 
kòżdi, chto prowadzy szkòłã, dostôwô dzãka subwencji na 
kaszëbsczi jãzëk.

A òdpòwiadającë prosto na pëtanié – ùczbòwnik je do 
kùpieniô w internetowi ksãgarni Wëdôwiznë KPZ kaszub-
skaksiazka.pl. 

 W Biórze KPZ zajimôsz sã sprawama zrzeszonyma 
z ùczbą kaszëbsczégò jãzëka. Jaczi je ùdzél Zrzeszeniô 
w wëdôwanim ùczbòwników? Jak mòżeta pòmòc szkól-
nym, co mają ùdbã na napisanié swòjégò aùtorsczégò 
ùczbòwnika?
Tëch aùtorów wcyg mómë za mało, dlôte òbczas wszele-
jaczich zéńdzeniów dlô szkólnëch i  kònferencjów 
przëbôcziwómë, że czekómë na chãtnëch. KPZ pòmôgô 
w całim wëdôwnym procesu – òd graficznégò projektu, 
nalezeniô ilustratora, redaktora i kòrektora, jaż do samégò 
drëkù, a pózni jesz pòmôgô w promòwanim i w distribùcji. 
Jeżlë je to brëkòwné, to dôwómë materiôł do kònsultacjów 
do metodików i glottodidaktików, żebë pòwstôwający ùcz-
bòwnik béł jak nôlepszi. Pòmôgómë téż w procedurach 
dopùszczeniô ùczbòwnika do ùżëtkù. Wôrt téż dopòwie-
dzëc, że wëdôwk i hònorarium aùtorsczé są financowóné 
przez MEN.

 Wedle cebie ùczbòwniczi do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka 
są tak atrakcjowé i dopasowóné do dzysdniowëch czasów, 
jak ùczbòwniczi do pòlsczégò, anielsczégò abò jinëch 
jãzëków? Krótkò gôdającë – mómë sã czegò sromac czë nié?
Mëszlã, że dzysô bez strachù mòżemë gadac, że ni mómë 
sã czegò sromac. Jesz czilenôsce lat temù nie bëło taczich 
mòżlëwòtów jak terô, a i tak ùczbòwniczi, co sã tedë ùka-
zywałë, jak na tamte pioniersczé czasë, bëłë baro dobré. 
I mëszlã, że wiele szkólnëch do dzysdnia do nich zazérô. Te 
ùczbòwniczi, co są wëdôwóné terô, wëchòdzą w atrakcjo-

NOWÉ PÒMÒCE 
DLÔ SZKÓLNËCH



ŁŻËKWIAT   2020  /    /  7

EDUKACJÔ

wim, nowòczasnym graficznym „òbleczenim”. Są dopaso-
wóné do edukacjowi rówiznë, np. w  młodszich klasach 
wôżną rolã mają ilustracje. Mómë téż starã, żebë bëłë 
w nich dodôwkòwé materiałë, np. zwãkòwé nagrania abò 
kôrtë robòtë. Òkróm tegò aùtorzë bédëją témë, co parłãczą 
tradicjã z nowòczasnoscą. 

 W slédnym czasu ùkôzała sã téż ksążka Zamalënił sã 
mak, jakô mô bëc pòmòcą dlô szkòlnëch kaszëbsczégò 
jãzëka...
Ùdbòdôwôczã, aùtorã wszëtczich tekstów je Tomôsz Fópka, 
chtëren rôcził do wespółrobòtë Wérónikã Kòrthals-Tartas, 
Dorotã Mùżã-Szlas i Jerzégò Stachùrsczégò. Pòwstôł dzãka 
temù spiéwnik z dokazama dlô dzecy òd przedszkòla pò star-
szé klasë spòdleczny szkòłë. Do wëdôwiznë òstała dodónô 
plata z wókalną i instrumentalną wersją. W realizacji wzãlë 
ùdzél ùczniowie, absolwencë i pedagódzë Państwòwi Mùzycz-
ny Szkòłë I st. m. F. Chopina we Wejrowie a téż ùczniowie 
Szkòłowò-Przedszkòłowégò Zespòłu w Kòstkòwie. Szkòda, że 
na skùtk pandemii jesmë mùszelë przesënąc promòcjã tegò 
spiewnika, jakô bëła planowónô na strëmiannik. 

 Dlôcze szkólny kaszëbsczégò jãzëka bë mielë kòrzëstac 
z tegò spiewnika?
Je baro wiele wôrtnotów, jaczé dôwô wëzwëskanié spiéwów 
òbczas ùczeniô jãzëka. Gwës słëchanié i spiéwanié mô do-
bri cësk na rozwij jãzëkòwëch ùmiejãtnosców. To sparłãcze-
nié tegò, co lubczé i miłé, z pòżëtecznym. Wôżné je téż, że 
na place dodóny do ksążczi są m.jin. instrumentalné wersje. 
To gwës pòmòże we wëzwëskiwanim spiéwów nié leno òb-
czas ùczbów, ale téż na wszelejaczich ùroczëznach, pòtka-
niach i apelach.

 Pòmòcą dlô szkólnëch je téż seriô platów Akademiô 
Kaszëbsczi Bôjczi. Òstatno jesta wëdelë Żëcé i przigòdë 
Remùsa w wëkònanim Zbigniewa Jankòwsczégò. Mòżesz 
ju pòwiedzec, co pòwstónie latos?
Latos mijô 10 lat òd wëdaniô pierszi platë z ti serii i zaczãcô 
pòspólny spòlëznowi kampanii KPZ i Radia Gduńsk  „Ka-
szubskie bajania”. Jidze w ni przédno ò to, żebë dzecë òd 
nômłodszich lat pòznôwałë kùlturową spôdkòwiznã Kaszëb 
i czëtałë pò kaszëbskù. Je to téż pòmòc dlô szkólnëch, bò 
nagrania mògą bëc wëzwëskóné na ùczbach. Z mëslą ò star-
szich ùczniach jesmë wëdelë czile lat temù słëchòwiszcze 
na spòdlim ksążczi Jana Natrzecégò Kaszëbògònia, a łoni 
aùdiobók, ò jaczim prawie jes rzekł, Żëcé i przigòdë Remùsa 

w  interpretacji Zbigniewa Jankòwsczégò. Żelë jidze  
ò planë na latosy rok, to warô ju robòta wkół zrëchtowaniô 
słëchòwiszcza dlô dzecy „Mariolka” na spòdlim tekstu 
Rómana Drzéżdżona. Nie bãdã jesz zdradzała drobnotów, 
ale zapòwiôdô sã baro czekawò.

 Kaszëbi dożdelë sã ju dosc tëlé planszowëch jigrów. 
W tim numrze piszemë ò Zapadłim Zómkù, ale rëchli 
ùkôzało sã jich wicy. Są ju ùdbë na pòstãpné? Môsz jakąs 
wiédzã, czë szkólny kòrzistają z taczi pòmòcë w ùczenim?
Pò prôwdze mómë corôz wicy planszowëch grów pò 
kaszëbskù. Wôrt wëmienic grë wëdóné przez KPZ: Gra  
ò knëpel abò wespół z Treflã Kaszëbsczé memos, Kaszëbsczé 
słowka, a w òstatnym czasu dodôwkòwé kôrtë pò kaszëbskù 
do grë Timeline i Zapadłi Zómk. Na tim nie skùńczimë. Żda-
je na realizacjã czile ùdbów i prototipów. Szkólny czãsto gô-
dają, że wôrt wëdawac tëch grów jak nôwicy, bò bëlno sã 
sprawdzywają jakno didakticznô pòmòc.

 Jak wëzdrzi szkòłowi rok 2019/2020, żelë jidze  
ò wielënã dzecy i młodzëznë, co sã ùczą kaszëbsczégò?
Lëczba ùczniów sã nie zmiésziwô. Tak pò prôwdze je na 
stójny niwiznie kòl 20,5 tës. (wedle pòdôwków ze Systemù 
Edukacjowi Infòrmacje Kùratorium Pòùczënë we Gduń-
skù). Je widzec rost zainteresowaniô ùczbą kaszëbsczégò 
jãzëka w branżowëch szkòłach.

 Òd czile niedzelów kòrunawirus całą edukacjã mô 
pòstawioné na głowie. We wiele szkòłach pòjôwiają sã 
teleùczbë. Szkólny kaszëbsczégò téż próbùją ùczëc przez 
internet? Mają do tegò brëkòwné strzódczi?
Szkólnëch kaszëbsczégò zachãcywóm w tim drãdżim czasu 
do kòrzistaniô z materiałów, jaczé są na skarbnicakaszub-
ska.pl. Ten edukacjowi pòrtal pòwstôł przédno dlô szkól-
nëch, i téż dlô jinëch lëdzy, co sã ùczą i są zainteresowóny 
kaszëbską kùlturą, jãzëkã abò lëteraturą. Jidze tuwò nalezc 
m.jin. ùczbòwniczi w pdf, pòmòcowé ksążczi do ùczbë, ar-
tikle ò jãzëkù. Prôwdzëwą skarbnicą wiédzë i ùdbów dlô 
szkólnëch są dodôwczi do „Pòmeranii”. Na pòrtalu je 
i „Najô Ùczba”, i „Stegna”. Zachãcywóm téż do kòrzistaniô 
ze skarbnicë filmów ò Kaszëbach – pòrtalu www.wirtual-
nekaszuby.com. Są tam edukacjowé i dokùmentalné filmë, 
co pòkazëją kùlturã, historiã, geògrafiã, a téż relacje z wôż-
nëch dlô kaszëbsczi spòlëznë wëdarzeniów.

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI
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SZTËRË MILIÓNË ÒDJIMKÓW
Kadzmiérz Rolbiecczi fòtografią zaczekawił sã za knôpiczich lat. Dzysô je znónym fòtografã, na co dzéń robi w redakcji 
gazétë „Kurier Bytowski”, je aùtorã abò wespółaùtorã czile albùmów i kaszëbskòjãzëkòwégò fòtokòmiksu Arbata. Jegò 
òdjimczi pùblikùjemë téż w „Pòmeranii”, a òsoblëwie w najich rokrocznëch ekòlogòwëch dodôwkach.

 Fòtografią jes sã zaczął zajimac jesz w czasach rolków 
z  filmama, pòwiãkszalników, wëwòłiwaniô òdjimków 
w kùwetach z kwasno smierdzącyma chemikaliama, cza-
sach przédno czôrno-biôłëch...
Kadzmiérz Rolbiecczi: To bëłë 80. lata ùszłégò wiekù, tak 
pò prôwdze kùńc tegò czôrno-biôłégò cządu, chòc wnen-
czas jô jesz tegò nie wiedzôł. Na pierszą kòmóniã dostôwa-
ło sã tej-sej òdjimkòwi aparat. Jô miôł Smienã 8M. Pò la-
tach widzã, że to béł baro dobri sprzãt dlô pòczątkùjącëch, 
ale tedë jô chcôł Zenita. Pózni, jak jem ju gò dostôł, nie béł 

jem z niegò rôd. W sódmi klase spòdleczny szkòłë jô zaczął 
chòdzëc na zajmë fòtografòwégò kółka kòl Bëtowsczi 
Mieszkaniowi Spółdzelni (BMS). Prowadzył je Zbigórz 
Hein, baro czekawò. Akùrôtno òdpòwiôdôł na wszelejaczé 
naje pëtania. Më chòdzëlë „na miasto” na plenerë, jesmë 
robilë w cemni, dze më sami wëwòłiwelë zrobioné przez 
naju òdjimczi. Pamiãtóm, że na jednym z tëch plenerów më 
fòtografòwelë bùdëjącé sã òsedlé BMS, na jaczim dzysdnia 
mieszkóm. W tim czasu më sã zdrëszëlë ze Zbiszkã Heinã. 
Pózni, nimò tegò, że jô sã ju nie ùcził w Bëtowie, mógł jem 
kòrzëstac z cemni BMS.

 Jak wiele òdjimków jes wnenczas robił?
To bëło sparłãczoné z financowima mòżlëwòtama. Jô ni 
miôł dëtków, żebë wcyg kùpiac nowé rolczi filmù. Pa-
miãtóm, że za całi swój miesãczny zôróbk w OHP (Ochot-
niczy Hufiec Pracy) jô kùpił wiôlgą szpólã w bikse, miała 
40 m. Załatwił to dzes prawie Zbiszk Hein. Pózni w cemni 
më to cãlë na miészé dzéle i nawijelë na normalné rolczi do 
aparatów. Tak bëło wiele tóni.

 Pò òsmi klase jes szedł do szkòłë w Słëpskù...
Jô mieszkôł w internace. Tam bëła fòtografòwô cemniô, ale 
kółkò nie dzejało tam za dobrze. Kùreszce ùdało mie sã 
dostac klucze do ti cemni. Robił jem òdjimczi òbczas roz-
majitëch szkòłowëch ùroczëznów, rôczëlë mie nawetka na 
zéńdzenia ZSMP (Związek Socjalistycznej Młodzieży Pol-
skiej), chòc jô nie béł nôleżnikã ti òrganizacji. Jem téż chò-
dzył na zajmë do Wòjewódzczégò Dodomù Kùlturë, jaczé K. Rolbiecczi w redakcji gazétë „Kurier Bytowski”
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prowadzył Zbigórz Szeliga. Pòznôł jem tam znónégò fòto-
repòrtera regionalny prasë Jana Maziejuka, chtëren béł 
przédnikã partu Związkù Pòlsczich Fòtografików.

 Pò szkòle jes wrócył do Bëtowa.
To béł 1990 rok. Zaczãłë sã tej jiwrë z nalézenim robòtë. 
Miôł jem kòntakt ze Zbiszkã Heinã, kąsk jem pòmôgôł we 
wespółtwòrzony przez niegò bëtowsczi òsedlowi telewizji. 
I dërch jem fòtografòwôł.

 I pògłãbiwôł wiédzã na tã témã.
Dzãka praktice, ale téż dzãka wszelejaczim ksążkóm. Prze-
czëtôł jem wszëtczé, jaczé ùdało mie sã dostac. Jinym 
zdrzódłã wiédzë bëła réga lëdzy, jakô stojała dwadzestégò 
dnia kòżdégò miesąca kòl fòtografòwégò krómù w Słëpskù. 
Tegò dnia bëło tam przëjãcé towaru. Zbiérôł sã tam całi 
môlowi swiatk fòtografów. Në i krótkò wespółrobił jem 
z miesãcznikã wëdôwónym przez gminã Bëtowò – „Posła-
niec Bytowski”. 

 Te robòtë przerwôł tobie biliet do wòjska.
Jo, ale òbczas jedny przepùstczi jem béł razã ze Zbiszkã 
Heinã na sesji Radzëznë Miasta. Tam më pòtkelë repòrtera 
z gazétë „Kurier Bytowski”, chtëren miôł ze sobą aparat, ale 
wierã za baro nie wiedzôł, jak z niegò kòrzëstac. Pòprosył 
mie, żebë jô wzął jegò aparat i zrobił òdjimczi. Pózni za-
bédowôł mie, żebë jô pò wòjskù przëszedł do „Kuriera”. 
Robòtã jô dostôł òb jeséń 1992 r.

 Przëbôczë, jak wnenczas wëzdrzała robòta fòtografa, 
prasowégò fòtorepòrtera.
Nôwôżniészé bëło fòtografòwanié i to sã za baro nie zmie-
niło do dzysô. Wëjazdë w  teren, wińdzenia na miasto, 
pòznôwanié nowëch lëdzy i placów, mni abò barżi wôżné 
wëdarzenia. To jô robił òd piątkù do wtórkù. Strzoda bëła 
namienionô na jinszą sprawã – na wëwòłiwanié filmów, 
przenoszenié òbrazu na papiór, a pózni rëchtowanié mate-
riału do drëkù, to je graficznëch mãcherzënów, na jaczich 
òdjimczi bëłë zmieniwóné na môłé pónktë, to je tpzw. ra-
ster. Bëlno pamiãtóm te strzodë. Òb zëmã jô przëchòdzył 

do robòtë, czej jesz bëło cemno, całi dzéń jem sedzôł 
w cemni i wëchòdzył pò smrokù.

 Pòd kùńc 90. lat w redakcji pòjawił sã cyfrowi aparat.
Kąsk rëchli më ùproscëlë téż proces rëchtowaniô òdjimków 
do drëkù i zrobilë pòkrok w drëkù farwnëch òdjimniãców. 
Në, a cyfrowô fòtografiô skrócëła do minimùm drogã òd 
wcësniãcô knąpczi w aparace do drëkarni. Cemniô z ji che-
mią i kùwetama, rastrowanié, reprodukcjowô kaméra abò 
skaner negatiwów szłë w nórt. 

 Jes pierszim repòrterã, chtëren òb tëlé lat dokùmentë-
je wnet dzéń w dzéń żëcé Bëtowa i òkòlô. Kùli môsz zro-
bioné òdjimków òb te wnetka 28 lat?
To je drãgò pòrechòwac. Nie robiã taczi statisticzi. Mòże ja-
kąs miarą bãdą nôrzãdła do rechòwaniô w mòjich aparatach? 
Dzysdnia móm dwa. Òdjimóm nima òd 3–4 lat. Kòżdi z nich 
mô zrobioné kòl 250 tës. òdjimniãców. Przenôszającë te lëcz-
bë na ùszłé lata, to samëch cyfrowëch òdjimków jem zrobił 
2–3 mln. Je wiedzec, nié wszëtczé sã ùdałë. Do te mùszôłbë 

J. Chełmòwsczi òbczas robòtë.
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 LËDZE 

dodac òdjimniãca zrobioné na tradicjowi ôrt. Mëszlã, że razã 
mògłobë tegò bëc ze 4 mln.

 A jak lëdze zdrzą dzysô na fòtorepòrtera?
Zacznã òd tegò, że czedës barżi jich to interesowało. Lokal-
nô prasa to bëło cos nowégò. Terô niejedny z górë gôdają, 
że nie chcą, żebë jich òdjimac. Jeżlë to sã tikô priwatnëch 
sytuacjów, wiedno móm ùwôżanié do jich wëbòru. Jô nigdë 
nie chcôł bëc paparazzo. Taczi ôrt robieniô òdjimniãców 
mie nie pasëje. Równak wiele lëdzy chce bëc w  gazéce. 
W  mòji robòce òkróm dokùmentowaniô wëdarzeniów 
nadzwëkòwé je òdkriwanié nowëch placów i zjawiszczów, 
ò jaczich mało chto wié, pòznôwanié lëdzy, bò robiącë 
òdjimczi, wiele razë téż słëchóm, co mają do pòwiedzeniô. 
Jô béł na niejedny produkcjowi halë, na bùdowach, w ùrzã-
dach, na sesjach, ale téż nad najima rzékama, jezorama, na 
bagnach. Nie lubiã leno jeżdżeniô do wëpôdków. Pamiãtóm 
òsoblëwie latanié mòtolotnią. Długò jem miôł ò to starã. 
Tej nie bëło jesz dronów, a òdjimniãców z górë nie bëło za 
wiele. Czej pierszi rôz jesmë pòlecelë, jô czuł strach. Nie 
spòdzéwôł jem sã, że to wszëtkò sã trzãse, że mdą nama 
cëskac turbùlencje. Pilot cos do mie wrzeszczôł, ale jô gò 
nie czuł, bò mòtór chòdzył baro głosno. Na pòczątkù jem 
sã mòckò trzimôł swòjégò sprzãtu i dopiérze pò dłëgszim 
czasu jô sã dôł na to, żebë robic òdjimczi. Kùreszce jem sã 
przënãcył.

 Robòta w tidzennikù „Kurier Bytowski” to blós jeden 
dzél twòjégò fòtografòwégò dzejaniô. Kò môsz wëdóné 
czile albùmów.
Zaczãło sã òd gôdczi z  Marianã Gòspòdarkã i  Adamã 
Leikã, chtërny robilë we wëdzélu promòcji Ùrzãdu Miasta. 
Szukelë materiałów, jaczé pòkazëwałë Bëtowò. Òd tegò cza-

su móm w głowie mëslã, że wôrt czasã zrobic fòtografie nié 
leno do gazétë. Pózni dzãka wespółrobòce z nadlesnym 
Wacławã Turzińsczim pòwstôł albùm Zielone Serce Pomo-
rza. Pòtemù wedle ùdbë Józefa Bòrzëszkòwsczégò Kaszuby, 
Ziemia, Ludzie. 

 Robòtë z tim slédnym albùmã bëło wiele?

Dosc tëlé, a tak richtich trzë lata. W tim czasu pôrãdzesąt 
razów jem jachôł dzes na Kaszëbë aùtã. Bez to trafił jem 
w place, jaczich jem pierwi nie znôł, i pòznôł jem nowëch 
lëdzy. Zjimôł jem pielgrzimkã na bôtach na Nordze, Czôr-
né Wieselé w Klëkach, jôrmark we wdzydzczim skansenie 
i wiele, wiele wiãcy. Mógł jem kòle tegò jesz lepi pòznac 
stronë, w jaczich ùrodzëlë sã mòja mëmka i tatk, to je Bru-
së, Òrlik, Lesno, Wësoką Zabòrską. Przë leżnoscë spòtikôł 
jem nierôz jaczé czekawé zwierzãta, ptôchë. To bëła richtich 
przigòda.

 Dlô albùmù jes téż jachôł na Zjôzd Kaszëbów do Gdini…
Pò prôwdze. Temù pózni wëdôwcë albùmù Zjazdy Kaszu-
bów. Kronika pòprosëlë ò mòje òdjimniãca. Kò nié leno 
z tegò zjazdu. Mòje òdjimczi są téż w jinëch ksążkach: By-
tów – opowieść o ziemi i ludziach, Losy różne, miejsca wspól-
ne. W krainie wielu: kultur, języków i… smaków, Bytowskie 
szlaki, w kaszëbskòjãzëkòwim ùczbòwnikù Bëtowskô zemia.

 Miôł jes téż leżnosc spòtkac Józefa Chełmòwsczégò. 
Jo i z tegò dało pòstãpny albùm. W całoscë ò tim wiôldżim 
kaszëbsczim ùtwórcë. Wëdało gò Zôpadnokaszëbsczé 
Mùzeùm w Bëtowie. Zetkanié z Chełmòwsczim kòl niegò 
doma, w jegò domôctwie, w ògrodze – wszãdze tam bëło 
fùl jegò dokazów. Béł baro òsoblëwim człowiekã, wedle mie 
jednym òd nôbëlniészich przedstôwców kaszëbsczégò 
najiwnégò ùtwórstwa abò, jak to zwią niejedny, art-brutu. 
Nie jem gwës, czë cos taczégò mie jesz czedës spòtkô.

A fòtokòmiks?
Przëbôcziwôsz Arbatã… To téż cos czësto jinégò jak repòr-
térka dlô gazétë. Zôs spòtkanié z grëpą lëdzy w rozmajitëch 
môlach. Wiele òdjimkòw do jedny scenë, a pózni robòta 
kòle kómpùtra. Wszëtkò jesmë zjimelë w Bëtowie i òkòlim, 
a nôczekawszô bëła robòta z młodzëznowim Téatrã „Zam-
kowa 2”.

Niejedne twòje òdjimczi pùblikùje „Pomerania”.
Tej-sej. Zjimóm tëlé, że jem rôd, czej chtos òkróm „Kuriera” 
chce z  tegò skòrzëstac. Mòje òdjimniãca trôfiają téż do 
dodôwków „Pòmeranie” ò nôtërze. Fòtografòwanié rodë to 
cos czësto òsoblëwégò. A tu ù nas na bëtowsczi zemi nôtër-
nëch temów mómë skòpicą.

GÔDÔŁ P.D.

14 strëmiannika w Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie miôł bëc òtemkłi wëstôwk òdjimków Kadzmierza Rolbiec-
czégò. Wernisaż sã nie òdbéł z pòzdrzatkù na pandemiã kòrónawirusa. Ekspòzycjã jidze równak òbezdrzec w internece. 
Òstała zaprezentowónô na filmie, jaczi je na starnie: https://kurierbytowski.com.pl/artykul/wystawa-zdjec-kazimie-
rza/941639. Na wëstôwkù je prezentowónëch kòl 100 fòtografiów, przédno z 90. lat XX w.

Stôrô kùzniô.
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Z tego fragmentu powieści Aleksandra Majkowskie-
go „Żëcé i przigòdë Remùsa” wynika, że czytelnicy 
nie mogą liczyć na poznanie szczegółów dotyczących 
pochodzenia głównego bohatera. Z dalszej lektury 
dowiedzą się jedynie, że gdy odrósł od ziemi na tyle, 
że mógł sygnąc kòniowi do ògòna, znalazł się na służ-
bie u gospodarza Zabłockiego na Lipińskich Pust-
kach, a tam kazano mu pasać bydło. 

Powieściowy Remus miał jednak swój pierwo-
wzór. A to zachęca do porównań. Sprawdzenia, na ile 
ten literacki jest podobny do prawdziwego i na ile 
wiedza o nim może uzupełnić to, czego nie dopowie-
dział autor.

Wytyczając szlak pierwszej mojej wyprawy ślada-
mi Remusa, zaraz na wstępie natrafiłem na prze-
szkodę. O ile większość miejscowości występują-
cych w  powieści jest autentycznych, to dwie 
początkowe – Lipińskie Pustki i Lipno – okazały się 
fikcyjne. Bez szczególnego trudu ustaliłem, że pier-
wowzorem Lipna jest Lipusz, ale gdzie znajdują się 
Lipińskie Pustki? Pomógł mi je odnaleźć profesor 
Edward Breza. Zbierając materiały do pracy magi-

sterskiej o  nazwach miejscowych i  terenowych 
w powiecie kościerskim, poznał mieszkańca Łubia-
ny Bogusława Baskę. Ten pokazał mu samotne go-
spodarstwo swoich krewnych, twierdząc, że właśnie 
to wybudowanie Łubiany, położone nad jeziorem 
Sudomie, jest pierwowzorem Lipińskich Pustek. Co 
więcej – powołując się na swego ojca, zaręczał, że 
służył tam jako parobek prawdziwy Remus. A nad-
to że urodziła się w tym miejscu i wychowała córka 
gospodarzy Józefina Baskówna, która po wyjściu za 
Jana Majkowskiego zamieszkała z nim w Kościerzy-
nie, a  ich pierwszym dzieckiem był Aleksander, 
przyszły pisarz.

Gdy Remus zajął się obwoźnym handlem, podczas 
pobytów w Kościerzynie odwiedzał Józefinę. Dziw-
nego handlarza widywał mały Aleksander. Odbijają-
ca od otoczenia postać kaszubskiego kupca z nieod-
łączną taczką pełną książek polskich, ciekawych i nie 
do kupienia w księgarniach, zaryła się głęboko w duszy 
chłopca i po latach stała się centralną postacią jego 
powieści – tłumaczyła fascynację ojca tą postacią cór-
ka Damroka.
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REMUS BEZ TAJEMNIC
Skąd òn sã wzął?... Nicht tegò nie wiedzôł. Nicht nie znôł jegò matczi, ani òjca, ani przëjacelstwa, ani chatë, 
w chtërny sã ùrodzył, ani wsë, co gò wëchòwała.

To tutaj, w dawnej Kaisershuette, wybudowaniu Gostomka (obecnie gmina Lipusz), urodził się prawdziwy Remus.
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W „Bedekerze kaszubskim” natrafiłem na infor-
mację, że ten prawdziwy Remus miał na imię Jakub. 
Zapytałem współautorkę Izabellę Trojanowską, z ja-
kiego źródła pochodzi ta wiadomość. Okazało się, że 
imię to podał w artykule zamieszczonym w „Dzien-
niku Bałtyckim” kościerski pedagog Alfons Wysocki, 
który w 1947 roku odwiedził na rowerze okolice Na-
kli, wsi leżącej na trasie Kościerzyna–Bytów. Trafił do 
przysiółka Zajączkowo i dowiedział się, że mieszkał 
tam przed laty dziwny człowiek Jakub Remus, zajmu-
jący się (głównie na odpustach) sprzedażą dewocjo-
naliów. Sprowadzał mu je organista z Lipusza. On 
sam w długie wieczory zimowe nizał na nici paciorki 
do różańców. Towar ładował na taczkę i ruszał w dro-
gę. Zmarł w wieku 60 lat, pochowano go w Lipuszu 
około roku 1910. 

Postanowiłem pojechać do Zajączkowa, z nadzie-
ją, że może i ja usłyszę jakieś, przekazywane z poko-
lenia na pokolenie, wiadomości o dziwnym miesz-
kańcu tego pustkowia. Zaoferował się zawieźć mnie 
tam swoją syrenką działacz kaszubski z Kościerzyny 
Gerard Pinker. Po drodze zabrał znajomego pra-
cownika leśnego Pawła Jereczka, doskonale znają-
cego te tereny. Za przystankiem Sylczno skręciliśmy 
z szosy kościersko-bytowskiej w lewo, w trakt leśny. 
Wkrótce pokazało się pole, a na jego krańcu zabu-
dowania gospodarcze z drewna i kamieni, pokryte 
słomą, jedynie dom mieszkalny był pod papą i z ce-
gły. Widok jakby wyjęty z powieści o Remusie, któ-
rej akcja dzieje się w drugiej połowie XIX wieku. 
Wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Nie 
wpuszczono nas do domu, a jedyną reakcją na pró-

by rozmowy były okrzyki, że nic nie powiedzą. 
W drodze powrotnej spytałem Jereczka, dlaczego 
tak zareagowali. Odparł, że wstydzą się tego, że żyją 
jak praojcowie. Nie mają prądu, wieczory spędzają 
przy lampie naftowej, bez telewizora, do obory cho-
dzą z  latarnią, z  maszyn u  nich tylko kierat. 
A w kuchni i izbach muzeum.  

* * *
Minęło trzydzieści pięć lat. Przypadek sprawił, że 
mój wnuk Przemek, pomagając w hurtowni będącej 
własnością jego ojca, poznał pracującego tam pasjo-
nata genealogii Sławomira Grabana. Zainteresował 
go moją książką „Mała odyseja. Śladami Remusa” 
i  opisanymi w  niej poszukiwaniami pierwowzoru 
bohatera powieści Majkowskiego. Nie trwało długo, 
gdy zacząłem otrzymywać korespondencję e-mailo-
wą traktującą o prawdziwym Remusie. 

Pan Sławek ustalił, że człowiek o takim nazwisku 
i o imieniu Jakub (w księdze chrztów zapisano Jacub) 
urodził się 24 lipca 1827 roku w Kaisershuette, wy-
budowaniu położonym na wschodnim brzegu Jezio-
ra Gostomskiego. W „Słowniku geograficznym Kró-
lestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich” 
występuje ono jako Ścibórz, ale z dopiskiem, że teraz 
to Kaisershuette. Słownik, nad którym prace trwały 
od 1880 do 1914 roku, usytuował to wybudowanie 
w powiecie kartuskim, w gminie Gostomko, w para-
fii Lipusz. Jeden dom, dziesięciu mieszkańców.

Według katastru pruskiego z 1772 roku w tej miej-
scowości mieszkał Martin Kayser. Zapewne od jego 
nazwiska przyjęła się nazwa Kaisershuette – Huta 
Kaysera, która wskazywałaby ponadto, że istniała 
tam huta szkła lub żelaza, jedna z wielu rozsianych 
wówczas po Kaszubach. 

Rodzicami Jakuba Remusa byli Marianna z domu 
Radke i Albrecht. Ślub wzięli w 1826 roku w Koście-
rzynie. Pan młody miał wówczas 26 lat, a panna mło-
da, pochodząca z Kornego – 28.

W jednym z e-maili pan Sławek napisał mi:
Sporządziłem drzewo genealogiczne Jakuba. Alek-

sander Majkowski miał rację, pasując Remusa na ry-
cerza. Jakub wywodził się ze stolemowego rodu (poto-
mek rycerstwa = szlachty). W  jego drzewie jako 
bezpośredni przodkowie występują Kiedrowscy (z Kie-
drowa), Pałubiccy (z Pałubic), Narożyńscy (szlachta 
przybyła na Kaszuby z  Prus). To tylko nazwiska 
z dwóch pokoleń wstecz.

Jakub, pierworodny syn Marianny i  Albrechta, 
miał siostrę i trzech braci, z których dwóch żyło bar-

W tym domu w Zajączkowie, pustkowiu należącym do Nakli (gmina Par-
chowo), mieszkał i zmarł Jakub Remus.
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dzo krótko: Martin trzy miesiące, Valentin rok.  
Stephan dłużej – 25 lat. Julianna i Martin, podobnie 
jak Jakub, urodzili się w  Kaisershuette, Stephan 
w Tucznie, a Valentin w Skwierawach. Widać z tego, 
że rodzina ta przemieszczała się, ograniczając się jed-
nak do najbliższej okolicy. 

Ojciec Jakuba zmarł, gdy ten miał dziesięć lat. Być 
może wtedy został oddany na służbę do gospodar-
stwa Basków w Łubianie. 

1 lutego 1858 roku Jakub Remus wziął ślub z Elż-
bietą Pałubicką z domu Czarnowską. Była wdową po 
Janie Wojciechu Zychta Pałubickim, który zmarł 
w 1857 roku w Nakli.

Elżbieta i Jakub mieli dwóch synów, którzy żyli 
wyjątkowo krótko: Casimir rok i trzy miesiące, Adal-
bert dwadzieścia jeden dni. Dzieci te urodziły się 
w Zdrojach (osada w gminie i parafii Lipusz). Był tu 
duży folwark. Pracowało w  nim wielu mężczyzn, 
m.in. Cybuski, Pazentzk, Czapiewski, Reszke, Blasz-
kowy i… Jakub Remus. Pracował i mieszkał w fol-
warku, o czym świadczy fakt, że w akcie zgonu jego 
matki zapisano, iż zmarła w  miejscowości Zdroje  
4 lutego 1858 roku (notabene trzy dni po ślubie Ja-
kuba, jak wynika z porównania obu dat). 

Zabudowania Zajączkowa jeszcze wtedy nie ist-
niały. Nie wiadomo, kiedy powstały (nie wcześniej 
jednak niż w 1865 roku) i kiedy zamieszkał w nich 
Remus. 

Zmarł 28 września 1896 roku. W akcie wystawio-
nym przez parafię w Lipuszu jest adnotacja: miejsce 
zgonu Nakel Abbau, czyli Nakla Wybudowanie. 
A taki status miało Zajączkowo, określane także mia-
nem Zajączki. Akt zgonu wystawił Urząd Stanu Cy-
wilnego w  Parchowie, gdyż Nakla należała do tej 
gminy, ale do parafii Lipusz i tam pochowano Jakuba 
Remusa. 

* * *
W końcu lutego br., wyposażony w wiedzę o praw-
dziwym Remusie, odwiedziłem trzy ważne miejsca 
z nim związane. 

W Gostomku pani Szymikowska, mieszkająca na 
początku wsi, wskazała mi widoczną z jej podwórza 
zagrodę po drugiej stronie jeziora. Uprzedziła, że na 
budynku widnieje tabliczka z adresem: Gostomko 
20, ale nikt nie mówi tutaj inaczej niż Kaisershuette. 
Od pani Ostrowskiej, właścicielki prawej części 
dwurodzinnego domu (typu bliźniak), dowiedzia-
łem się, że został wzniesiony w 1972 roku na starych 

fundamentach, a dawne są jedynie zabudowania go-
spodarcze. Czy pochodzą z czasów, gdy urodził się 
tutaj Jakub Remus? Nie sądzę, żeby przetrwały aż 
dwieście lat, ale samo miejsce było niewątpliwie tym 
odnotowanym w jego metryce. 

Z Gostomka pojechałem do osady Zdroje położo-
nej po drugiej stronie szosy Kościerzyna–Bytów. Nie 
ma tam już folwarku, w którym pracował Jakub Re-
mus, pola uprawne dawno temu zalesiono, a  cała 
osada to teraz trzy domy, w tym leśniczówka. Posta-
nowiłem zasięgnąć w  niej języka. Okazało się, że 
żona leśniczego to Maya Gielniak, utalentowana au-
torka wielu tekstów publikowanych w „Pomeranii”. 
Prowadzi szkółkę jeździecką. Akurat mieszkający 
w  Zdrojach Józef Cichosz przywiózł jej siano dla 
koni. Jego żona Teresa pochodzi z Zajączkowa. Po 
ślubie w 1975 roku pan Józef wprowadził się na to 
pustkowie. Pytany, jak tam się żyło, odparł, że bez 
prądu to nie życie, to udręka. Na szczęście cztery 
miesiące po ożenku dostał mieszkanie w budynku 
dla pracowników leśnych w Zdrojach. Takie ze świa-
tłem. Z Zajączek wszyscy z rodziny żony pouciekali. 
Gdy w końcu doprowadzono prąd, w jednej części 
budynku zamieszkało małżeństwo emerytów, drugą 
ktoś przekształcił w dom letniskowy. Zmarł i odtąd 
ta połówka stoi pusta. 

Jest światło, ale do szczęścia brakuje porządnej 
drogi. Gdy mocniej popada, trudno dojechać, chyba 
że ma się samochód terenowy z napędem na cztery 
koła. Pani Maya ma taki. Popatrzywszy na mojego 
yarisa, stwierdziła, że nie dojadę nim do Zajączków. 
Zaproponowała, że mnie zawiezie. I tak po wielu la-
tach znalazłem się ponownie w Zajączkowie vel Za-
jączkach, mając – dzięki ustaleniom pasjonata gene-
alogii Sławomira Grabana – pewność, że nie tylko 
mieszkał tam Jakub Remus, ale i dokonał żywota. 

* * *
Aleksander Majkowski zakończył swoją powieść zda-
niem: Taczé bëło żëcé i taczich przigód doznôł, niepòz-
nóny za dni żëcô, Remùs.

Dociekania dotyczące prawdziwego Remusa 
można by z kolei spuentować zdaniem: Takie były 
losy pierwowzoru bohatera powieści Aleksandra 
Majkowskiego, Jakuba Remusa, bez którego nie 
powstałoby kaszubskie arcydzieło. 

EDMUND SZCZESIAK



14  /    / KWIECIEŃ 2020

Przywędrował i tutaj. Trudniąc się obwoźnym han-
dlem, przemierzając Kaszuby wzdłuż i wszerz, krążąc 
od miejscowości do miejscowości, odwiedzając jar-
marki i odpusty, zawitał w końcu ze swoją taczką 
wypełnioną różnymi przedmiotami do Gdańska, 
uważanego w jego stronach za stolicę Kaszub. Miasto 
nad Motławą nie było co prawda ce-
lem tej jego kolejnej wyprawy, ale 
stanowiło w jej trakcie bardzo waż-
ny przystanek. 
RATOWANIE ZAMKU
Cała wędrówka bohatera powieści 
Aleksandra Majkowskiego „Żëcé 
i przigòdë Remùsa” miała zakończyć 
się znacznie dalej. 

Pùdzesz tedë i òdwiedzysz òstat-
né granice, chdze mówią naszą 
gôdką. 

To zadanie – dotarcia aż na kres 
obszaru, na którym można było 
jeszcze usłyszeć język kaszubski – 
zlecił Remusowi brat gospodarza 
z Lipińskich Pustek (ich pierwowzo-
rem było wybudowanie Łubiany). 
Powierzył mu misję, której sam, bio-
rąc w okresie Wiosny Ludów udział 
w powstaniu przeciwko zaborcy, nie 
zdołał dokończyć: pùdzesz miedzë 
lëdzy i prôcowôł bãdzesz nad  wëdwi-
gnienim zapadłégò zómkù. Zamku 
symbolizującego ziemię kaszubską, 
kiedyś rozległą i  potężną, w  ciągu 
wieków sprowadzoną przez wrogich 
sąsiadów do skrawka dawnego tery-
torium i pogrążoną w niewoli.

Po śmierci swego mentora Remus 
opuścił Lipińskie Pustki, w których 
służył jako parobek, i udał się do pobliskiej wsi ko-
ścielnej Lipno (jego pierwowzór to Lipusz). Tam od 
Żyda Gaby, który ze względu na podeszły wiek nie 
był już w stanie wykonywać zawodu wędrownego 
sprzedawcy, przejął to zajęcie. Uznał, że zajmowanie 
się obwoźnym handlem ułatwi mu kontakt z wieloma 
ludźmi, a w rezultacie – zjednywanie współbraci do 
walki o przywrócenie bliskiej jego sercu krainie daw-

nej świetności i blasku. W Lipnie-Lipuszu wynajął 
izdebkę na strychu w  domu nauczyciela i  ruszył 
w świat.

Zaraz na początku pierwszej wyprawy napotkał 
muzykanta Trąbę, mężczyznę pełnego energii i try-
skającego humorem. I odtąd wędrowali razem. A ja 

po latach wyruszyłem ich śladami, 
aby z  tej perspektywy spojrzeć na 
współczesne Kaszuby i porównać, na 
ile zmieniły się w stosunku do tam-
tych z  końca XIX wieku, opisywa-
nych przez Majkowskiego.

Pierwsza trasa przebiegała przez 
południowe Kaszuby. Rezultatem 
mojej eskapady był cykl reportaży 
w „Pomeranii”, który przybrał póź-
niej postać książki „Mała odyseja”. 

Wędrówkę zakończyłem w  Ko-
ścierzynie, w czasie, gdy przygoto-
wywano się tam do wymarszu na 
Kalwarię Wejherowską. Remus 
z Trąbą i spotkanym na wyspie Glo-
nek na jeziorze Wdzydze szlachci-
cem Zaborskim, nazywanym „kró-
lem jeziora”, ścigani przez 
żandarmów pruskich, skryli się 
w  tłumie pielgrzymów i  podążyli 
z nimi do Wejherowa. Przemierzy-
łem później z  pątnikami i  ja ten 
szlak, przebiegający głównie przez 
środkowe Kaszuby. Owocem był tom 
„Drogą do nieba”.

Po tych konfrontacjach – dla do-
pełnienia zamysłu – pozostała mi 
wyprawa na północ. Remus odbył 
i taką wędrówkę – nordowym szla-
kiem. Po drodze zatrzymał się jed-

nak na dłużej w Gdańsku – kolebce rodu książąt ka-
szubskich, udał się także do Oliwy, będącej wówczas 
samodzielnym miastem, aby w tamtejszym kościele 
poklasztornym pòmòdlëc sã na grobach ksążąt 
kaszëbsczich.
NAJDŁUŻSZA WĘDRÓWKA
Remusa czekała długa wyprawa. Dłuższa niż po-
przednie. 

KOLEBKA I TRUMNA 
 1  
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Pan Józef, zachęcając go do odwiedzenia najdal-
szych miejscowości, w których mówi się jeszcze po 
kaszubsku, pokazał mu na płóciennej mapie przebieg 
starodawnej granicy Kaszub: na północy wiodła 
wzdłuż morza, na południu – rzekami Wartą i Note-
cią, na wschodzie – Wisłą, na zachodzie sięgała aż za 
Odrę. Tłumacząc Remusowi, jak rozległe były Kaszu-
by i jak niewiele z nich pozostało, pan Józef posłużył 
się opowieścią o tym, jak to na górze Rowokół, która 
dzieli Pomorze na ciążące ku Odrze i na skłaniające 
się ku Wiśle, zeszli się biały duch Ormuzd i czarny 
Aryman, na Kaszubach nazywany Smętkiem. Pierw-
szy z nich, bolejąc nad losem odwiecznych mieszkań-
ców tych ziem, rzekł zatroskany: Ten kraj to kolebka 
i trumna. Ten lud umarł – a żyje. Zapowiedział, że 
zbudzi jego rycerzy i wodzów i rozżarzy płomień, by 
ożyli w mocy i chwale. Ten drugi wieszczył, że śmierć 
i zguba Kaszubów są już bliskie… 

Pan Józef, wskazując na wschodnią część mapy, 
wyjaśnił Remusowi, że ci Kaszubi, którzy żyją nad 
Wisłą, zachowują jeszcze mowę oraz obyczaj ojców, 
ale tam dalej, ku Odrze, ich mowa już wymarła. Nie 
określił miejsca, w którym pozostała jeszcze żywa. To 
zadanie zlecił Remusowi.

Od księdza Pawła, z którym przebywał jakiś czas 
w kryjówce „króla jeziora” na wyspie Glonek, Remus 
usłyszał z kolei, że przy ujściu rzeki Łeby i w pobliżu 
góry Rowokół mieszkają jeszcze bracia Kaszubi, któ-
rzy posługują się mową przodków. Co najmniej tam 
powinien był zatem dotrzeć. 
W DRODZE DO GDAŃSKA
Na razie zmierzał do Gdańska. W powieści nie znaj-
dziemy informacji, jakimi drogami podążał w czasie 
pokonywania tego pierwszego etapu wędrówki. Do-
wiadujemy się jedynie, że 

(...) skòrno na Strumianną sniedżi spłënãłë a ze-
mia òbeschła, wzął jem chwëcadła mòji karë i karo-
wôł w swiat.

I że tym razem coś gnało go w stronę morza… 
Zaraz potem następuje – jak mawiają filmowcy – 

cięcie, czyli raptowne przejście jednego ujęcia w dru-
gie, i widzimy Remusa w Gdańsku. 

Nie ulega wątpliwości, że wyruszywszy z Lipna-Li-
pusza, musiał przemaszerować przez dobrze znaną 
mu Kościerzynę. Tam miał do wyboru dwie trasy – 
przez Przywidz lub przez Żukowo. Gdyby podążył tą 
pierwszą, jak uczynili to bohaterowie poematu Hie-
ronima Jarosza Derdowskiego „Jasiek z Knieji” (ksią-
żeczkę tę, wydaną w Toruniu w 1885 roku, Remus 

woził na swojej jednokółce), bardzo by się natrudził. 
A za Prziwidzem je jesz bór dzewiczi, / Wstrzimùją 

kòła kòrzenie i pniôczi, / Wiãc czãsto złazëc mùszelë 
biédôcë. Stan tej drogi, jak wynika z tego wierszowa-
nego opisu, dał się we znaki Jaśkowi i jego kompano-
wi, mimo że podróżowali wozem zaprzężonym 
w dwa konie. Remus zaś nie tylko miał do przebycia 
całą trasę pieszo, ale ponadto pchał karę załadowaną 
towarami. W tej sytuacji byłby nierozsądny, gdyby 
wybrał pełen wykrotów gościniec wiodący przez 
Przywidz, a nie zbudowany w latach 1845–1862 bity 
trakt z Kościerzyny do Żukowa. Pójście tą trasą mu-
siało tym bardziej nęcić Remusa, że odległości w obu 
przypadkach były zbliżone. 

Nie spieszył się. Nie oczekiwał też wygód. Sypiał, 
gdzie popadło: w ciepłe dni pod gołym niebem – 
w lese, jak i w pòlu, w chłodne – na poddaszu stodo-
ły na sianie lub na klepisku na posłaniu ze słomy. 
Miejsc pod dachem poszukiwał niewątpliwie także 
na początku tej wyprawy, bo pierwsze dni wiosny 
(święto Matki Boskiej Strumiennej wypada 25 mar-
ca) to jeszcze nie pora, żeby ułożyć się do snu na 
świeżym powietrzu. 

Żył bardzo oszczędnie. Większość zarobionych 
talarów, a później marek (wprowadzono je w zaborze 
pruskim w 1873 roku) odkładał na czarną godzinę 
i pogrzeb. Od gospodarzy, u których znajdował noc-
leg, dostawał – jak sobie na ogół życzył – miskę ugo-
towanych kartofli, a on do nich dokładał kupionego 
w przydrożnej karczmie śledzia. 

Mógł liczyć na noclegi w  wiejskich zagrodach, 
zwłaszcza na pustkach (wybudowaniach), gdzie był 
wręcz oczekiwany, gdyż jako wędrowny kramarz 
przywoził różne przydatne w gospodarstwie drobia-
zgi: nici, guziki, igły, grzebienie, lusterka, wstążki, 
szelki, łańcuszki do zegarków itp. Do sklepu daleko, 
a tu towar zjawiał się na podwórzu. Jego przybycie 
szczególnie radowało dzieci, gdyż miał dla nich pisz-
czałki, drewniane kogutki, pistoleciki, orzechy…
SKARB PO PRZODKACH
Z książek, które stanowiły znaczną część zawartości 
taczki, największym zainteresowaniem cieszyły się 
polskie modlitewniki i śpiewniki nabożne, używane 
w domu i kościele. Kupowano również czytadła o in-
trygujących tytułach: „Róża z Tandeburga”, „Płacz 
i narzekanie Ojców Świętych w otchłani”, baśń „Ali 
Baba i czterdziestu rozbójników”. 

Remus starał się oblegających karę zainteresować 
zwłaszcza książkami napisanymi po kaszubsku. Jego 
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zadaniem było przecież przekonywanie współbraci, 
że odziedziczyli po przodkach nie lada skarb – język, 
który nie jest żadną prostacką mową, narzeczem po-
spólstwa, jak starali się im wmówić zaborcy, ale że to 
język prastarych plemion słowiańskich znad połu-
dniowego brzegu Bałtyku, który doczekał się dzieł 
literackich, czego potwierdzenie spoczywało w jego 
taczce. W pierwszej kolejności proponował pełne hu-
moru utwory Hieronima Derdowskiego, które zawie-
rały zarazem ważne przesłania skierowane do Kaszu-
bów. Z  krotochwilnego utworu o  szlachcicu 
Czorlińskim, który wybrał się po sieci do Pucka, wy-
dobyto później fragment, który – po skomponowaniu 
do niego przez Feliksa Nowowiejskiego w 1921 roku 
muzyki – urósł do rangi hymnu kaszubskiego. Zwrot-
ka Nigdë do zgùbë / Nie przińdą Kaszëbë, / Marsz, 
marsz za wrodżem! / Më trzimómë z Bòdżem stała się 
swoistym manifestem społeczności kaszubskiej. 

Remus woził na swej jednokółce również publika-
cje Floriana Ceynowy, ojca regionalizmu kaszubskie-
go, który jako pierwszy opracował zasady pisow- 
ni i gramatyki kaszubskiej, jako pierwszy zaczął pisać 

i wydawać utwory literackie w języku kaszubskim, 
a także stworzył pierwsze czasopismo w dziejach Ka-
szub: „Skôrb kaszébskosłòvjnskjè mové”. Starając się 
podkreślić, że kaszubski to osobny język słowiański, 
używał wielu odrębnych słów i stosował pisownię, 
która już wizualnie mogła zniechęcać do lektury. Der-
dowski (ur. 1852 r.), o dwa pokolenia młodszy od 
Ceynowy (ur. 1817 r.), nie zastosował jego pisowni, 
używał własnej, bardziej strawnej dla tych, którzy bie-
gle posługując się kaszubskim w mowie, nie mieli 
wcześniej okazji zetknąć się z formą pisaną. I to Heruś 
Derda, jak sam siebie nazywał żartobliwie, okazał się 
pod względem poczytności bezkonkurencyjny.

NIC NA SIŁĘ
Fakt, że Remus woził na taczce tak różne rzeczy – od 
igieł po książki kaszubskie – a także sposób, w jaki 
stopniował zachęty kupna przywiezionych towarów, 
zaczynając od praktycznych przedmiotów codzien-
nego użytku, a dopiero pod koniec oferując książki, 
ujął gdańskiego poetę, profesora Kazimierza No-
wosielskiego, czemu ten dał wyraz w szkicu „Moja 
przygoda z Remusem” zamieszczonym w „Pomera-
nii” (nr 11 z 2017 r.). Na swój sposób urocze, przyznaj-
my, jest (…) pomieszanie porządków, dziwnych mate-
rii splątanie. Galimatias – ale nie dla Remusa. On znał 
naturę swoich rodaków i wiedział, że tu nic na siłę, bo 
żeby coś wielkiego oraz szlachetnego dla nich uczynić 
(a taką w skrytości serca powziął misję!), trzeba wziąć 
pod uwagę nie tylko realność ich codziennego bytowa-
nia, lecz i tęsknoty, lęki, a nawet przesądy oraz zabobo-
ny – od których i on wszak też wolny nie był. 

Niewątpliwie w mijanych przez Remusa wsiach 
przyjmowano go serdecznie i z tego względu, że był 
Kaszubą. Był swój. Odkąd wyruszył z Lipna-Lipusza, 
poruszał się w środowisku zamieszkanym głównie 
przez współziomków. Kaszubskimi wsiami wciąż po-
zostawały również te znajdujące się przed samym 
Gdańskiem, na przestrzeni wieków noszące różne 
nazwy, znane teraz jako Kokoszki, Karczemki, Jasień, 
Zabornia, Emaus, Siedlce. 

Można z całym przekonaniem stwierdzić, że gdy 
wędrował tamtędy Remus, język kaszubski rozbrzmie-
wał aż po mury fortyfikacji grodu nad Motławą. 

Czy usłyszał ten język także w Gdańsku?
cdn.

EDMUND SZCZESIAK

Fragment przygotowywanej do druku części trzeciej 
cyklu „Śladami Remusa”.

Ksążczi, jaczé le jeden Fijałek w  Chełmnie miôł w  swòji ksążnicë, Remùs  
òbwòzył pò wsach i miastach kaszëbsczich.
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SWIĄTECZNY GÒSC
Przed II swiatową wòjną pòmòrsczé gazétë dosc wiele pisałë ò Kaszëbach, a òso-
blëwie ò najich zwëkach. Mést nôbarżi płodnym aùtorã béł szkólny a fòlklorista Jan 
Patock (1886–1940). Hewò w dodôwkù do pismiona „Gazeta Grudziądzka”, co sã 
zwôł „Gość Świąteczny” (nr 13, 1932 r.), czëtińcowie mòglë pòznac kaszëbsczé ja-
strowé zwëczi. Nen artikel béł téż drëkòwóny, leno że pò kaszëbskù, w gazéce „Przy-
jaciel Ludu Kaszubskiego” (nr 8, 1938 r.) – w jaczi króm te Patock òpùblikòwôł wicy 
jak 100 rozmajitëch piesniów, gôdków a pòwiôstków. 
Wszelejaczé cządniczi, pismiona a ksążczi mòże terôczas bez wiôldżégò jiwru 
przesznëkrowac w wielnëch cyfrowëch bibliotékach, chòcbë taczich jak Polona. 

RD

Z  pòstacją Pawła Miotka pierszi rôz 
jô sã pòtkôł w 1987 rokù. Jô czëtôł ò 
nim w pismionie „Literatura Ludowa” 
(1959) articzel Léòna Roppla, chtëren 
tamò drëkòwôł dwa wiérztë Miotka: 
„Òbjasnienié telefónu” i „Ò radëliónie”. 
Pisôł téż ò nim Ferdinônd Neureiter 
w  ksążce Historia literatury kaszub-
skiej. A ksądz Bernat Sëchta w swòjim 
kaszëbsczim słowarzu nazwôł gò „fa-
cecjonista kaszubski”. W  tim 1987 
rokù jô jachôł do Lëzëna, żebë sã ò 
nim dowiedzec czegòs wiãcy. Tamò 
mie ò nim përznã pòwiedzôł szkólny 
Féliks Sykòra i i baro wiele – kaszëbskô 
wësziwôrka Jadwiga Semakòwô (z do-
domù Kòtłowskô), chtërna mieszkała 
w chëczë kùpiony przez Miotka i chtër-
nã wëchòwiwała jegò białka Anastazjô. 
Òd Semakòwi jô dostôł wiele wiédzë 
i wiérztã Miotka „Mądrô głowa”, chtër-
nã jô òpùblikòwôł razã z mòjim arti-
klã pt. „Rękopis znaleziony w Luzinie”. 
Wszëtkò to sã ùkôzało w  1987 rokù 
w majewim numrze cządnika „Pome-
rania”, chtëren béł przërëchtowóny na 
przëwitanié Jana Pawła II, przed jegò 
rézą do Gduńska. 

A  ters ùkôzała sã ksążka ò Pawle 
Miotkù Gracjana Fópczi i Eùgeniusza 
Prëczkòwsczégò. Jô jã przeczëtôł jed-
nym dechã. Aùtorzë òpiselë jegò dze-
janié i ùtwórstwò dokładno i pòrządno. 
Z jich prôcë jidze sã dowiedzec m.jin. 
ò tim, że Miotk béł baro rësznym 
dzejôrzã i  pòdjimôrzã, lëteracczim 
ùtwórcą i samòrządówcã. I jesz że miôł 

przez jaczis czas swòjã aùtobùsową lë-
niã, benzynową stacjã, zléwniã mléka, 
wiôldżé gòspòdarstwò, prowadzył 
kòlonialny króm, restaùracjã, hòtel, 
zajôzd, gdze bëłë dwie zale: bilardowô 
i widowiskòwô. Jak na jednégò człowie-
ka to bëło baro wiele, a i dzys bëłobë 
czims apartnym. Do tegò béł wiôldżim 
spòłecznikã – nôleżôł do Rólniczégò 
Kółka, radë parafialny, PCK, Mléczar-
sczi Spółdzelni w Gdinie, béł téż załóż-
cą Kaszëbsczégò Bankù we Wejrowie. 
Jakò widzałi samòrządówc béł przez 
jaczis czas wicewójtã, a  pózni wójtã 
Lëzënã – i to bëlnym. 

Trzeba pòdczorchnąc, że Miotk béł 
wiôldżim, charizmaticznym mówcą. 
Nawetka młodi Gerat Labùda, pózniészi 
profesór historie, chtëren béł na ùroczë-
stoscë pòswiãceniô i òdsłoniãcô w Lëzë-
nie pòmnika Pòwstańców i Wòjôrzów 
pò latach napisôł, że wiele lëdzy tedë 
przemôwiało, „równak nôbarżi wbiła 
mie sã w pamiãc płënnô òracjô Pawła 
Miotka”. To bëło 11 lëstopadnika 1933 
rokù. Pôrã minut pò ti mòwie Miotk za-
słabnął i ùmarł na zawôł serca, ùchòwôł 
sã nawetka òdjimk, na jaczim je widzec 
gôdającégò przed pòmnikã Miotka – 
dëcht na sztërk przed smiercą. Przez 
wiele Kaszëbów béł zapamiãtóny jakò 
starosta na òglowòpòlsczich òżniwi-
nach w Spale, zòrganizowónëch przez 
prezydenta Jignasza Mòscëcczégò. Miôł 
tamò strój, chtëren béł òsoblëwò snôżi 
[czôpka z tegò òbleczënkù je widzec na 
òbkłôdce ksążczi].

Aùtorzë ksążczi òpùblikòwelë wszët-
czé nalazłé jegò wiérztë-òpòwiescë. 
Òne za jegò żëcô nie bëłë drëkòwóné, 
ale niejedne bëłë recytowóné przez 
samégò aùtora i  są deklamòwóné 
przez lëdzy jaż do dzys, tak jak „Ma-
linczi knôp”, chtëren zaczinô sã słowa-
ma: Czej jô béł taczi malinczi knôp / Tej 
jô mòji mëmce wparził prosto w grôp. 
Trzeba pòwiedzec, że to je nôbëlniészô 
lëteratura kaszëbskô, ale ze znankòw-
nikã: lëdowô. Bò taką téż më Kaszëbi 
mómë razã z wiele ji przedstôwcama. 

Wiôlgą wôrtnotą pùblikacje przë- 
rëchtowóny przez Fópkã i  Prëczkòw- 
sczégò są tekstë ò krewnëch i pòwino-
watëch Pawła Miotka, a téż òdjimczi, je 
jich przez sztërdzescë, w tim wszëtczé 
stôré i apartné. Ta ksążka pò prôwdze 
wôrt je akùrôtnégò i sëmiennégò czëta-
niô. 

STANISŁÔW JANKA

Gracjan Fopke, Eugeniusz Pryczkowski, Z Bãdar-
gòwa do Lëzëna. Paweł Miotk; dzejôrz, literat i wójt, 
Banino 2020. 

Ksążka ò Miotkù z Lëzëna
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10 LUTEGO 1930 ROKU – ROCZNICA UWIKŁANA 
CZĘŚĆ III. WIELKIE ŚWIĘTOWANIE

Dziesięciolecie oswobodzenia Pomorza i uzy-
skania przez II Rzeczpospolitą dostępu do 

morza stało się pretekstem do wielu wydarzeń oko-
licznościowych w całym kraju, oprócz oczywiście 
oficjalnych obchodów rocznicowych organizowa-
nych w roku 1930 przez władze i środowiska kom-
batanckie. Niektóre z inicjatyw nawet współcześnie 
powinny budzić szacunek ze względu na swoją ory-
ginalność i towarzyszącą im mobilizację społeczną.

Jednym z takich prawdziwie ambitnych zamy-
słów był plan zakupu statku dla rozbudowującej się 
floty handlowej. Koncepcja autorstwa członków 
Wojewódzkiego Komitetu Obchodu Dziesięciole-
cia Niepodległości przewidywała sfinansowanie 
inwestycji ze składek zgromadzonych na Pomorzu. 
Pomysł wpisywał się w ideę budowy „żywych po-
mników” niepodległości – obiektów użyteczności 
publicznej, wznoszonych z okazji dziesiątej roczni-

cy odrodzenia państwa polskiego. Począwszy od 
roku 1928 w całym kraju pod tym hasłem dokona-
no szeregu przedsięwzięć, zamiar Pomorzan był 
jednak niecodzienny, na ogół budowano bowiem 
szkoły, sierocińce, domy ludowe, szpitale, stadiony 
czy wiejskie biblioteki.

ŻAGLOWIEC ZA DATKI POLAKÓW
Nam przedewszystkiem Pomorzanom zlecił los tro-
skę o to, by ten dar Boży, brzeg morski, nie został 
zaprzepaszczony. Naszym to przedewszystkiem obo-
wiązkiem jest dbać, by morze polskie było wrotami 
do wolności i mocy Ojczyzny naszej najmilszej – 
apelowali w  odezwie do mieszkańców dzielnicy 
północnej organizatorzy składki1. 

Inicjatywę przeprowadzono we współpracy 
z Komitetem Floty Morskiej, który miał za zadanie 
koordynować wszelkie działania na rzecz wzmoc-
nienia polskiej marynarki. Na potrzeby zbiórki 

Warszawa. Uczestnicy Wyścigu do Morza Polskiego przed wyruszeniem w trasę. Zwraca uwagę wyposażenie kolarzy – przytroczone do kierownicy  
bidony i zapasowe dętki na ramionach. W tle wysadzony przez Niemców w 1944 roku Pałac Saski. 

1 Do obywateli Pomorza!, „Orędownik Powiatowy Powiatu Toruńskiego”, 1928 nr 92 (17.11.1928 r.), str. 518. 
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stworzono całą strukturę terenową składającą się 
z dwunastu komitetów powiatowych i stu czter-
dziestu dziewięciu lokalnych. Oprócz osób prywat-
nych, datki przekazywały samorządy, korporacje 
i stowarzyszenia oraz instytucje i urzędy. W mia-
stach kwestowano przy różnych okazjach, na 
wsiach zbiórkę prowadzili sołtysi. Sprzedawano 
także specjalne okolicznościowe znaczki. 

W trakcie zbiórki zmieniły się pierwotne jej cele. 
Priorytetem okazał się zakup żaglowca szkoleniowe-
go dla przyszłej kadry morskiej, który mógłby zastą-
pić wychodzący z eksploatacji sześćdziesięcioletni 
„Lwów”. W połowie czerwca 1929 roku w kasie ko-
mitetu znajdowało się przeszło dwieście trzydzieści 
tysięcy złotych (z czego jedna czwarta pochodziła 
z wpływów gotówkowych), a spodziewano się, że do 
końca roku suma ta powiększy się do czterystu ty-
sięcy2. Za zgromadzone pieniądze zakupiono, wy-
budowany w  1909 roku w  Hamburgu, żaglowiec 
szkoleniowy „Prinz Eitel Friedrich”, który po kapi-
talnym remoncie w Danii jako „Dar Pomorza” słu-
żył polskim marynarzom przez kolejne pół wieku.

AUTOMOBILEM NAD MORZE
Rocznicę połączenia Pomorza z Rzecząpospolitą ce-
lebrowano również poprzez organizację wydarzeń 
sportowych. Wspomnieć należy tu o dwóch ogólno-
polskich wyścigach – automobilowym i kolarskim 
– których meta znajdowała się w Gdyni. 

Sport samochodowy był przed wojną domeną 
elit, które zamieniały poczciwe kare, kasztany 
i gniade na konie mechaniczne. Dość powiedzieć, 
że na początku lat trzydziestych po polskich dro-
gach jeździło poniżej czterdziestu tysięcy maszyn, 
z czego tylko dwie piąte stanowiły prywatne auta 
osobowe. Na tle Europy II Rzeczpospolita wypada-
ła pod tym względem marnie. Według statystyk 
jedno auto przypadało na siedmiuset dwudziestu 
obywateli, dla porównania w Niemczech – na dzie-
więćdziesięciu. Niewątpliwą barierą była cena. 
W połowie 1930 roku za nowego citroëna trzeba 
było zapłacić kwotę, za jaką przez rok mogłoby się 
utrzymać w Warszawie pięć czteroosobowych ro-
dzin robotniczych3. Mimo to sport samochodowy 
zyskiwał na popularności, a od lat dwudziestych 
w całej Polsce powstawały organizacje zrzeszające 
miłośników czterech kółek. 

Już w roku 1920 po przekształceniu Towarzystwa 
Automobilistów Królestwa Polskiego zaczął działać 
w Warszawie Automobilklub Polski, który z bie-
giem lat dorobił się licznych oddziałów wojewódz-
kich, w tym istniejącego od 1928 roku Automobil-
klubu Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy. Od 
początku istnienia związek organizował dla swoich 
członków rajdy samochodowe. Jedną z większych 
tego rodzaju imprez był Międzynarodowy Rajd Au-
tomobilklubu Polski, którego dziewiąta edycja 
w czerwcu 1930 roku odbyła się na liczącej ponad 
trzy tysiące kilometrów trasie między Warszawą, 
Wilnem, Nieświeżem, Lwowem, Krakowem, Łodzią 
i Gdynią. Imprezę połączono ze Zjazdem nad Mo-
rze organizowanym przez pomorski oddział Auto-
mobilklubu Polskiego i Związek Propagandy Tury-
stycznej w Toruniu. Zjazd miał być upamiętnieniem 
dziesięciolecia przyłączenia dzielnicy północnej do 
Rzeczypospolitej, a swoim patronatem objął go pre-
zydent Ignacy Mościcki. 

Wyścig podzielono na dwa etapy. Pierwszy 
z nich polegał na dotarciu do Gdyni 28 czerwca 
z dowolnego miejsca w Polsce, przy czym podróż 
nie mogła trwać dłużej niż siedemdziesiąt dwie go-
dziny, a na terenie Pomorza należało przejechać 
przez Bydgoszcz, Chojnice, Kościerzynę i Wejhe-
rowo. Drugi etap zakładał objazd województwa ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc atrakcyjnych 
turystycznie i ważnych ze względu na przemysł. 

2 Województwo pomorskie funduje statek „Pomorze”, „Kurjer Poznański”, 1929 nr 287 (24.06.1929 r.), str. 5.
3 Por. Mały rocznik statystyczny, Warszawa 1930, str. 106.

Przekazanie urny z wodą morską prezydentowi Ignacemu Mościckiemu 
na Zamku Królewskim przez uczestników Wyścigu do Morza Polskiego. 
Drugi od lewej zwycięzca Feliks Więcek. 
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Regulamin imprezy4 przewidywał liczne nagro-
dy, przy czym przedmiotem rywalizacji był nie czas 
pokonania danego odcinka, a ogólna liczba przeje-
chanych kilometrów. W celu udokumentowania 
przebytej trasy zawodnicy zbierali po drodze tzw. 
wizy przejazdowe (najpewniej w postaci pieczęci 
z urzędów i komisariatów policji). Dla uczestników 
przewidziano nagrody zbiorowe (dla automobil-
klubów) i indywidualne. Dodatkowo w osobnych 
kategoriach konkurowały panie, a także użytkow-
nicy określonych marek samochodów oraz aut 
o  mniejszej pojemności silnika. Oprócz nagród 
wszyscy kierowcy otrzymali pamiątkowe plakietki 
uczestnictwa w zjeździe.

W wyznaczonej porze na metę znajdującą się 
w okolicach hotelu Riviera w Gdyni przybyło kil-
kadziesiąt maszyn. Najliczniej reprezentowani byli 
gospodarze (21 aut), kierowcy z Łodzi (16) i z Au-
tomobilklubu Polskiego z Warszawy (12). Z pozo-
stałych części kraju zjawiły się pojedyncze auta: 
swoje reprezentacje miały Wielkopolska, Wołyń, 
Śląsk i Wileńszczyzna. Wśród nagrodzonych zna-
lazły się dwie kobiety – Klementyna Śliwińska 
z oddziału poznańskiego, która na swojej pradze 
piccolo przejechała dystans ponad dwóch tysięcy 
kilometrów, i reprezentująca Pomorski Automobil-
klub Łucja Stenzel, która fordem pokonała około 
półtora tysiąca kilometrów. Wydano uroczysty 
bankiet, a następnego dnia odbył się objazd Pomo-
rza, podczas którego samochody zawitały do Gdań-
ska, Grudziądza i Torunia.

Regulamin zobowiązywał uczestników imprezy 
do określonego oznaczenia wozów. Na ich maskach 
należało wypisać czerwonymi literami na białym 
tle hasło „Zjazd nad Morze”. Antoni Chocieszyński, 
towarzysz podróży Klementyny Śliwińskiej, pod-
sumował ten wymóg – tym samym trafnie oddając 
całą ideę zjazdu – w sposób następujący: „ruszyli-
śmy […] udekorowani wielkiemi białemi płachtami 
z napisem Zjazd nad Morze”, aby roznieść po licz-
nych drogach Polski wici rozgłośne, że morze jest dla 
nas rzeczą wielką, że maksyma navigare necesse est, 
vivere non5 weszła nam już w krew i że Pomorze to 
nie żaden tam wyjąkany w koszlawej dyplomacji 
korytarz, w którym bywają przeciągi polityczne, lecz 
nieodrodna krew z krwi, kość z kości Polska mary-
tymna, partycypująca po równi a  sprawiedliwie 
w tej wolnej wszystkim narodom wspólnej drodze 
dróg – w morzu6.

MORSKA WODA DLA PREZYDENTA 
Kolejną imprezą sportową upamiętniającą złącze-
nie Pomorza z Rzecząpospolitą był wyścig kolarski 
na początku października 1930 roku. Impreza, zor-
ganizowana przez Warszawski Okręgowy Związek 
Kolarski, zwana powszechnie Wyścigiem do Morza 
Polskiego, była ówcześnie największym – obok Bie-
gu Dookoła Polski – wydarzeniem kolarskim 
w kraju. W inicjatywę zaangażowały się liczne or-
ganizacje. Patronat nad wyścigiem objęły Minister-
stwo Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, a wśród fundatorów wielu nagród 
znalazł się prezydent Ignacy Mościcki, a także to-
warzystwa sportowe i wielki przemysł. Państwowa 
Fabryka Uzbrojenia „Łucznik”, która produkowała 
wówczas także rowery, ufundowała puchar i spe-
cjalną urnę o dość zaskakującym przeznaczeniu. 
Zwycięzca gonitwy miał przewieźć w niej do War-
szawy wodę zaczerpniętą z  Bałtyku i  przekazać 
w symbolicznym darze głowie państwa.

Trasa wyścigu o łącznej długości dziewięciuset 
trzydziestu siedmiu kilometrów została podzielona 
na cztery etapy: Warszawa – Grudziądz, Grudziądz 
– Gdynia, Gdynia – Toruń, Toruń – Warszawa. Bli-
sko osiemdziesięcioosobowy peleton cyklistów ze 
wszystkich stron Polski wyruszył 1 października 
sprzed Pałacu Saskiego koło godziny siódmej. Póź-
nym popołudniem pierwsi kolarze dotarli do Gru-

4 Komunikat Pomorskiego Automobilklubu – Regulamin zjazdu nad Morze, „Samochód”, 1930 nr 35 (1.06.1935 r.), str. 6.
5 łac. Żeglowanie jest koniecznością, życie koniecznością nie jest.
6 Chocieszyński A., Okrężnym szlakiem nad polskie morze, „Kurjer Poznański”, 1930 nr 301 (4.07.1930 r.), str. 1.

Wymiana koła na trasie Zjazdu nad Morze. Źródło: album sporządzony 
przez Irenę Pratkowską dla Jerzego Korneckiego (w zbiorach autora).
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dziądza. Na finiszu rywalizowali Józef Stefański 
i Feliks Więcek, tuzy przedwojennego polskiego 
kolarstwa. Pojedynek zakończył się na korzyść Ste-
fańskiego, który o siedemnastej czterdzieści cztery 
przekroczył linię mety, dystansując swojego rywala 
o dwie długości. Zwycięstwo w pierwszym etapie 
okazało się jednak kosztowne dla dwudziestodwu-
latka, który wyraźnie kulał, odbierając następnego 
ranka nagrodę na grudziądzkim rynku. 

W drodze do Gdyni zawodnikom towarzyszył 
deszcz. Końcówka etapu należała tym razem do 
Wiktora Oleckiego, który pierwszy osiągnął metę 
ulokowaną przed gmachem gdyńskiej poczty, wy-
przedzając Stanisława Wasilewskiego i  Feliksa 
Więcka. Ostatecznie to jednak Więcek pokonał 
trasę między Warszawą a Gdynią w najkrótszym 
czasie 17 godzin, 47 minut i 57 setnych i to jemu 
przypadł zaszczyt transportu urny z morską wodą 
dla prezydenta. 

Kulminacyjnym momentem pobytu kolarzy 
w Gdyni była uroczystość zorganizowana w piątek 
3 października przy przystani pasażerskiej, gdzie 
cykliści dokonali swoistych zaślubin z Bałtykiem. 
Inaczej niż przed dziesięcioma laty w morze nie 
poleciała jednak platynowa obrączka, a specjalnie 
przygotowane na tę okazję… koło od roweru. Jan 
Bednarski, prezes Warszawskiego Okręgowego 
Związku Kolarskiego, wygłosił podczas uroczysto-
ści przemówienie: My kolarze w tym wielkim dla 
nas dniu na dowód nierozerwalności Polski z Mo-
rzem bratamy się z Tobą i ślubujemy, iż praw narodu 
polskiego bronić będziemy dopóki w piersiach tchu 
starczy. Na znak braterstwa i wieczną rzeczy pa-
miątkę, przyjm i zachowaj ten symbol nasz po wiecz-
ne czasy7.

Wyścig ukończyło tylko 29 kolarzy. Feliks Więcek 
utrzymał swoją przewagę do końca. Jako pierwszy 
przerwał metę na torze kolarskim na stołecznych 
Dynasach, dystansując Oleckiego i Wasilewskiego. 
Po przybyciu do Warszawy trójka medalistów stawi-
ła się na Zamku Królewskim na audiencji u prezy-
denta. Podczas spotkania przekazali głowie państwa 
urnę z wodą zaczerpniętą z gdyńskiego wybrzeża. 
Co zrobił z nią prezydent? Nie wiadomo.

Euforia towarzysząca obchodom dziesiątej rocz-
nicy przyłączenia Pomorza do Polski manifestowa-

ła się przez cały rok 1930 na wiele sposobów. W la-
tach późniejszych ta ogólnonarodowa energia 
utrzymała się, o czym świadczyły wielotysięczne 
tłumy, jakie rokrocznie przybywały z całego kraju 
do Gdyni na organizowane od 1932 roku Święto 
Morza. Jakie nastroje panowały w  tym czasie 
wśród Pomorzan? W 1920 roku przyjmowali Ar-
mię Hallera z nadzieją. W oficjalnym raporcie woj-
skowym z tamtych dni czytamy: Ludność polska 
witała nasze oddziały entuzjastycznie, wszędzie 
dekorując domy lub ustawiając bramy tryumfalne. 
Szczególnie TORUŃ, LUBAWA i Kaszubi w PUC-
KU i WIELKIEJ WSI witali nasze oddziały bardzo 
gorąco. Ludność polska licznie składa złoto na Skarb 
Polsk8. 

Mimo że pierwsze lata rządów Rzeczypospolitej 
dla mieszkańców kresów północnych wiązały się 
z  licznymi rozczarowaniami, wkroczenie wojsk 
polskich w roku 1920 świętowano podniośle. Jed-
nak podczas gdy krajanie z innych dzielnic fetowa-
li przede wszystkim uzyskanie dostępu do Bałtyku, 
dla Pomorzan było to święto o bardziej doniosłej 
symbolice: święto wolności i niepodległości. Po-
mnik nieugiętej woli ich i pokoleń ich przodków, 
którzy często wbrew nie tylko koniunkturze, ale też 
racjonalności pielęgnowali swoją tożsamość, nie 
mając żadnej gwarancji, czy kiedykolwiek ich wnu-
ki przyznają im rację. 

MARCIN HERRMANN

7  Wańkowicz M., Zaślubiny kolarstwa polskiego z morzem, „Kurjer Warszawski”, 1930 nr 273 (5.10.1930 r.), str. 17.
8  Raport bojowy – obejmowanie Pomorza, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, zespół: Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, 

teczka: 701/2/10, str. 23.

Meta Zjazdu nad Morze w  Gdyni. W  tle hotel Polska Riwiera. Źródło:  
album sporządzony przez Irenę Pratkowską dla Jerzego Korneckiego 
(w zbiorach autora).
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PREZYDENT STANISŁAW WOJCIECHOWSKI
I WOJEWODA STANISŁAW WACHOWIAK A KASZUBI I POMORZE

1  St. Wojciechowski, Wspomnienia…, s. 240-243. Zob. J. Kutta, op. cit., s. 76.

Objęcie i sprawowanie urzędu prezydenta przez Stani-
sława Wojciechowskiego przypadło na lata zaognionych 
konfliktów partyjno-politycznych w kraju oraz niełatwej 
sytuacji międzynarodowej, a przede wszystkim gospo-
darczej, której przejawem była postępująca inflacja mar-
ki polskiej. Wojciechowski, jeden z licznego grona wy-
bitnych ówcześnie polityków, jak mało który z nich był 
doświadczonym działaczem społeczno-gospodarczym, 
zakorzenionym w ruchu lewicowym i spółdzielczości, 
można rzec – w pracy organicznej. Był także doświad-
czony w sprawowaniu władzy, jako minister niejedne-
go już rządu, a przede wszystkim był człowiekiem idei 
demokratycznego państwa i  bezinteresownej pracy 
i współpracy na rzecz jego umocnienia i rozwoju. Był 
w pełni świadom grozy sytuacji po śmierci swego po-
przednika (…).  

Warto i  trzeba podkreślić fakt, iż S. Wojciechowski 
był świadom znaczenia kaszubskiego skrawka ziemi 
pomorskiej i morza dla Polski. Wypada przypomnieć, 

jakie refleksje wywołała w nim uroczystość zaślubin Pol-
ski z morzem w 1920 roku, w której uczestniczył jako 
minister spraw wewnętrznych – co przeżył i pomyślał 
wówczas nie tylko o Kaszubach:

W (...) przygnębiającej atmosferze Warszawa obojęt-
nie powitała wiadomość o obsadzeniu wybrzeża mor-
skiego przez nasze wojska (...) Toruń i dalej ku morzu 
– generała Hallera. Towarzyszyłem mu jako delegat 
rządu, ponieważ Piłsudski i Skulski zajęci byli innymi 
sprawami. Pociąg (…) witany był na stacjach przez 
tłumy miejscowej ludności z entuzjazmem wzruszają-
cym do łez. Do naszego wagonu, razem z wiązanka-
mi kwiatów, rzucano drobne zawiniątka z klejnotami 
i złotymi monetami na skarb narodowy. Z zachowania 
się i  twarzy witających nas rodaków bił wielki hart 
ducha, nakazujący wierzyć, że więcej niż inne dzielni-
ce dają Rzeczypospolitej, a mniej żądają. (…) Wraca-
łem z uroczystości przemoknięty i zziębnięty, ale pod-
niesiony na duchu rozmową z Kaszubami. Twardy to 
rdzeń naszego narodu. Wytrwali w oporze przeciwko 
uciskowi pruskiemu, zachowali wiarę i  język ojczy-
sty i sprawili, że Konferencja Pokojowa, kierująca się 
względami etnograficznymi, musiała przyznać Polsce 
to wybrzeże morskie. Gdańska, mimo że leżał przy uj-
ściu macierzy naszych rzek, nie dało się utrzymać przy 
Polsce, bo był zniemczony1. Tej opinii o  Kaszubach  
S. Wojciechowski dawał niejednokrotnie wyraz także 
jako Prezydent RP.

Żaden z prezydentów i premierów, nie tylko II Rze-
czypospolitej, nie poświęcił tyle uwagi, nie okazał Ka-
szubom tyle serdeczności, nie podjął większych starań 
o poprawę ich trudnych warunków bytowych w mło-
dym państwie polskim, co Stanisław Wojciechowski. 
Stąd warto tu na kartach ich dziejów poświęcić jego 
czynom i  słowom więcej uwagi. Sporo na ten temat 
napisał J. Kutta, przywołując kilka ważnych wydarzeń 
i wypowiedzi Prezydenta z jego pięciu wizyt na Pomo-
rzu, jakie miały miejsce w latach 1923–1925.

Podczas inauguracji pierwszej z nich (25–30 kwiet-
nia 1923 r.) sam S. Wojciechowski, przemawiając  
23 kwietnia w Toruniu, stwierdził:

Skierowałem swój pierwszy wyjazd oficjalny w stronę Po-
morza dla dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że jest ono 
korytarzem do morza, którego obrona i wzmocnienie we 
wszystkich kierunkach ma pierwszorzędne znaczenie dla 
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Prezydent Stanisław Wojciechowski.
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całej Rzeczypospolitej. Po wtóre, dlatego że lud pomorski 
posiada wielkie wartości moralne, które szczególnie ujaw-
niły się w czasach niewoli, kiedy nie tylko potrafił przez 
długie lata zachować swoją mowę i wiarę, ale zdołał prze-
ciwstawić wrogowi swoją prężność gospodarczą (…)2. (…).

Wizycie Prezydenta w stolicy Kociewia towarzyszył 
m.in. oryginalny akcent kaszubski. Z tej okazji nakładem 
Wydawnictwa Dzieł Pomorskich w Starogardzie w 1923 
roku opublikowany został dwukrotnie [Czcionkami 
Drukarni Gdańskiej A. G. Obszar miejski (Stadtgebiet 
12) i Czcionkami Drukarni Toruńskiej T. A. w Toruniu] 
najlepszy w  opinii historyków literatury kaszubskiej 
utwór Franciszka Sędzickiego „Godka o Januszu Skwier-
ku, najsławniejszym grajku kaszubścim”. W edycji gdań-
skiej po stronie tytułowej znajdujemy dedykację:

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
Stanisławowi Wojciechowskiemu,
Temu, którego opatrzność powołała do reprezentowania 

Majestatu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, a który 
pierwszy, jako najwyższy Jej dostojnik wnosi blask tego 
Majestatu na wyzwoloną Ziemię Pomorsko-Kaszubską, 
teren odwiecznych zapasów Świata Słowiańskiego z za-
borczością germańską – 

w dowód niezłomnego umiłowania wspólnej Ojczyzny 
poświęca

syn Ziemi Pomorsko-Kaszubskiej
Franciszek Sędzicki.
W edycji drugiej – toruńskiej – z Torunia wyszła jedy-

nie nowa kolorowa okładka, a na jej wewnętrznej stronie 
doklejono karteczkę z drukowanym napisem:

Pierwszy egzemplarz tego utworu z dołączeniem cha-
rakterystycznych krajobrazów kaszubskich art. malarza 
M. Mokwy wręczył autor Prezydentowi Rzplitej Wojcie-
chowskiemu podczas pobytu tegoż w Starogardzie na Po-
morzu w dniu 25 kwietnia 19233. W tym czasie Sędzicki 
był redaktorem „Dziennika Starogardzkiego”.

Podczas tej pierwszej wizyty, obejmującej stolice 
powiatów kaszubskich i  ich najważniejsze ośrodki 
wiejskie takie jak Chmielno, Sierakowice, Swarzewo 
i Żarnowiec, Prezydentowi w różnych miejscowościach 
towarzyszyli marszałkowie senatu i sejmu W. Trąmp-
czyński i M. Rataj, premier gen. W. Sikorski, ministro-
wie i ks. prymas kard. Edmund Dalbor, którzy przybyli 
specjalnym pociągiem do Kartuz, a stamtąd udali się 
do Gdyni. Zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami 
Prezydent podnosił potrzebę rozwiązania pilnych 
spraw gospodarczych i umacniał duchowo Kaszubów 

i Pomorzan, podkreślając znaczenie tej ziemi i morza 
dla Polski. Wśród problemów wyartykułowanych przez 
opozycyjne „Słowo Pomorskie” przed wizytą Prezy-
denta były sprawy floty wojennej i handlowej, budowy 
portów oraz uregulowania warunków gospodarczej 
wymiany – przywozu i wywozu z kraju w skali mię-
dzynarodowej. Podejmował je Prezydent, będąc w Kar-
tuzach, odnosząc się zdecydowanie do relacji polsko-
-gdańskich, a także w Gdyni, gdzie zwiedził rodzące 
się miasto i budujący port (…). 29 kwietnia 1923 r.  
na obiedzie w Gdyni padły jego ważne w kontekście 
ogólnopolskim słowa:

Zawieramy dziś serdeczny i nierozerwalny związek tej 
ziemi i morza z całą Polską.

Uroczystość dzisiejsza ma służyć nie tylko ku podnie-
sieniu ducha ludu Kaszubskiego, który od wieków wiernie 
stoi na straży morza dla Polski. Trzeba, ażeby cały Naród 
Polski zrozumiał, jakie znaczenie ma wolny dostęp do mo-
rza, zagwarantowany pełnym posiadaniem jego wybrzeża.

Tutaj winni zwrócić swój wzrok i prężność gospodarczą 
Mazurzy [czyt. Mazowszanie – J. B.] i Małopolanie, nazbyt 
w przeszłości zapatrzeni ku wschodnim rubieżom i czarno-
ziemom Podolskim. Tutaj jest gwarancja wolnego oddechu 
dla piersi wolnego narodu, dla całkowitej niezależności na-
szego gospodarstwa narodowego i jego rozkwitu.

Tutaj Polska nie ma granic. (…) Wśród najwięcej zasłu-
żonych w sprawie odzyskania morza dla Polski pierwsze 
miejsce zajmuje Piastowy lud Kaszubski. Jeden z jego po-
etów wiernie powiedział:

„Nie ma Kaszub bez Polonii
A bez Kaszub Polści”.
Trwał i wytrwał przy swojej wierze i mowie i sprawił, 

że Polska Bandera powiewa nad morzem. Wznoszę toast 
na pomyślność dalszej jego pracy: Niech żyją wierni Polsce 
Kaszubi!4.

Będąc w Pucku i Wejherowie, Prezydent nie żałował 
gospodarzom podobnych wyrazów uznania, ale też dzie-
lił się swoją troską o przyszłość; apelował o współtwo-
rzenie zgody politycznej w najważniejszych sprawach 
państwa. Podkreślał jedność Kaszubów z Polską, ich po-
zytywne cechy, wielką siłę charakteru, potrzebę jedności 
– zespolenia wszystkich Polaków z Kaszubami, koniecz-
ność odwrócenia kierunku uwagi Polski ze wschodu na 
zachód5. Tego rodzaju zachodnia myśl polityczna bliska 
była ogółowi Pomorzan, także opozycyjnej endecji, jed-
nając również wśród jej zwolenników sympatię dla Pre-
zydenta – można rzec wszystkich Polaków (…).

2  St. Wojciechowski, op. cit., s. 288.
3  Egz. obu edycji w ZJB; wydania 2. wersji nie odnotowano w biogramach autora. Zob. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, s. 335-338; 

F. Neureiter, Historia literatury, s. 141; J. Drzeżdżon, Piętno Smętka, s. 103-105; J. Schodzińska, Franciszek Sędzicki…, s. 121-123 i 294. 
Autorka za „Gazetą Gdańską”, 1923, nr 94, s. 1, odnotowała, iż przy tejże okazji jedna z uczennic tutejszej szkoły wygłosiła wiersz pióra 
poety F. Sędzickiego.

4  St. Wojciechowski, op. cit., s. 291-293. Zob. J. Kutta, op. cit., s. 133.
5  St. Wojciechowski, op. cit., s. 293-294.
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Z pozostałych wizyt kaszubsko-pomorskich na szcze-
gólną uwagę zasługuje następna z 1925 roku. Wówczas 
to, z inicjatywy i przy ogromnym zaangażowaniu pre-
zydenta Grudziądza inż. Józefa Włodka, prezesa Koła 
Miast Pomorskich oraz wojewody Stanisława Wacho-
wiaka, zorganizowano Pierwszą Pomorską Wystawę 
Rolnictwa i Przemysłu. (…)

Wojewoda Wachowiak witając Prezydenta, m.in. po-
wiedział o Pomorzu:

Oto w  jego mieszkańcach, trzeźwych nade wszystko, 
praktycznych i czyn ceniących ponad słowa, zakiełkowa-
ła myśl, że mało jest protestować i mało przysięgać, lecz 
że nade wszystko jednego potrzeba wysiłku: pozytywnej 
i konkretnej pracy, roboty twórczej i tworzącej, której owo-
ce lepszą będą odpowiedzią na wrogie zamiary od słów 
i przyrzeczeń. Umocnienie naszego stanu posiadania przez 
codzienny dorobek na wszystkich polach życia narodowego 
stało się wytyczną naszych dążeń (…)6. Wskazując kon-
kretny dorobek, przywołał kaszubskie dzieła i pomorskie 
organizacje potęgujące energię narodową, rosnące pod 
naporem złośliwej agitacji wrogów. Mimo woli uświado-
mił może niektórym także obecność „wrogów” wewnętrz-
nych, rodaków dalekich od ideałów pracy organicznej.

Prezydent Wojciechowski w czasie wieczornego obia-
du powiedział do zebranych:

Znając Was, Wasze zamiłowanie do pracy i umiejętno-
ści organizowania się, nie wątpiłem, że ta Pierwsza Wy-
stawa Pomorska, która miała zobrazować Wasze wysiłki 
oraz rozwój rolnictwa i przemysłu, wypadnie dobrze. Mu-
szę jednak przyznać, że oczekiwania moje znacznie zosta-
ły przekroczone przez rzeczywistość, jaką nam daliście.

Istotnie, należy tę wystawę nazwać nie tylko pierwszą, ale 
pierwszorzędną. Chciałbym, aby jak najwięcej obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w  tym czasie zwiedzają 
Polskę, skierowało swe kroki tutaj, do Grudziądza, aby po-
znali, jak cenną dzielnicą Rzeczypospolitej jest Pomorze i jak 
Pomorze dzielnie prezentuje i organizuje się. (…) Aczkol-
wiek podkreślając tę wielką zaletę Waszą, że liczycie przede 

wszystkim na siebie samych, muszę jednakże wspomnieć, że 
sprawa Pomorza jest nie tylko sprawą Waszą. Sprawa Pomo-
rza jest sprawą Polski całej, sprawą jej egzystencji. (…) Niech 
żyje, rozwija się Pomorze na chwałę Polski7. 

Kształt i  obraz Pierwszej Pomorskiej Wystawy Rol-
nictwa i Przemysłu w 1925 roku, która zyskała wysoką 
ocenę nie tylko Prezydenta, był owocem współpracy 
władz państwa – województwa i  samorządów, jedno-
czących się w  robocie na rzecz dobra wspólnego bez 
względu na przynależność partyjną8. Dobry przykład 
dał tu od początku swej służby, podjętej w maju 1924 r.,  
wojewoda Wachowiak, następca Jana Brejskiego. Był 
on – w przeciwieństwie do swego poprzednika i kolegi 
partyjnego (obaj należeli do grona przywódców NPR) 
– człowiekiem ukierunkowanym w swej pracy na pro-
blemy merytoryczne. Od początku zyskał pozytywną 
opinię w  województwie, nawet wśród przeciwników 
politycznych. W chwili inauguracji jego służby „Słowo 
Pomorskie” stwierdziło: P. J. Brejski nie okazał się praw-
dziwym mężem stanu, który by poprowadził Pomorze do 
wyżyn wszechstronnego rozwoju narodowego i gospodar-
czego. Załatwiał tylko „kawałki” urzędowe, a z największą 
przyjemnością zajmował się sprawami personalnymi. Sa-
modzielność pewną okazał w wystąpieniach przeciw du-
chowieństwu i obozowi narodowemu, kierując się w tym 
swoiście pojmowanymi „interesami” państwa9. Była to 
niewątpliwie opinia nader jednostronna i  krzywdzą-
ca J. Brejskiego, również gorącego zwolennika rozwoju 
gospodarki Pomorza i pomocy dlań władzy centralnej. 
Niemniej Wachowiak, jako doświadczony działacz gospo-
darczy i polityk, był lepiej przygotowany do wojewódz-
kich zadań i bardziej wrażliwy na nastroje różnych warstw 
społeczeństwa, odczuwającego dające już wówczas o sobie 
znać także negatywne dla ogółu ludności skutki reformy 
walutowej – koszty stabilizacji waluty i wprowadzenia 
polskiego złotego, wzrost kosztów produkcji i utrzyma-
nia, dobitnie odczuwalny także na Kaszubach10. (…)

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

6  Wojewoda był przewodniczącym Komitetu Honorowego Wystawy; Komitetem Wykonawczym kierował prezydent Grudziądza, 
wspierany przez starostę Leona Ossowskiego i szefów najważniejszych instytucji i korporacji gospodarczych regionu. Warto pamię-
tać, że obaj – Wojciechowski i Wachowiak – byli synami Wielkopolski, choć ukształtowani w różnych światach, reprezentowali pracę 
organiczną. Zob. Wybitny Wielkopolanin Stanisław Wojciechowski II Prezydent Rzeczypospolitej – „Nasza Wielkopolska”, nr 27, maj 
2001 (w numerze dwa artykuły Marka Rezlera: Prezydent z Kalisza i Konspirator – spółdzielca – polityk, s. 3-5).

7  Zob. „Słowo Pomorskie” i inne gazety lokalne z 26 VI 1925 r. oraz J. Borzyszkowski, Województwo pomorskie w okresie międzywo-
jennym, [w:] Toruń – stolica województwa. Tradycje i perspektywy, Toruń 1979, s. 5-16; toż, [w:] J. Borzyszkowski, Gdańsk i Pomorze 
w XIX i XX wieku, s. 152-153. Zob. też Maksymilian Trzciński, Wystawa Pomorska. Gdańsk 1997. Grudziądz 1921, 1925, „Pomerania”, 
1996, nr 9, s. 41-43 oraz Wojciech Pluta, Wystawa Pomorska, „Pomerania”, 1997, nr 6, s. 10-12.

8  Można powiedzieć, że doświadczenie z organizacji wystawy grudziądzkiej Wachowiak wspaniale wykorzystał jako główny organi-
zator PeWuKa w Poznaniu w 1929 roku. Swój udział w wystawie grudziądzkiej zgłosił m.in. mistrz kowalski Józef Klebba z Kosakowa 
(pow. pucki), który ma zamiar wystawić swoje wyroby z kości, rogu itp. (APB, UWP, syg. 26 392, s. 11-13).

9  „Słowo Pomorskie”, 1924, nr 107 z 8 maja – Zmiana wojewody. Cyt. za R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza, s. 103. W otrzymanym 
od Anny Łajming egz. wspomnień S. Wachowiaka w 1984 r. zanotowałem jej słowa: Wachowiak przyszedł po Brejskim jako dobry wo-
jewoda. Brejskiego uważano w starostwie chojnickim za złego, gorszego. Za czasów S. Wachowiaka wzbogacono Bibliotekę Naukową 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o liczne publikacje dot. problematyki Kaszub i Pomorza (APB, UWP, syg. 26 392, s. 29-40).

10  Zob. J. Kutta, op. cit., s. 129-130.
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WIEŚ RYBACKA SOPOT
W  najstarszym dokumencie z  5 mar-
ca 1283 roku, kiedy to książę gdański 
Mściwoj II przekazał Sopot wraz z pięt-
nastoma innymi wioskami klasztorowi 
cystersów w  Oliwie, Sopot nazwany 
został wioską rolniczą. W owym czasie, 
i jeszcze wiele lat później, teren poło-
żony między zabudowaniami chłop-
skimi a brzegiem morza był obszarem 
mokradeł i bagien, nienadającym się do 
zamieszkania. W XVI wieku Sopot stał 
się zapleczem rekreacyjnym bogatych 
gdańszczan. Wielu patrycjuszów gdań-
skich kupowało lub dzierżawiło od opa-
ta oliwskiego sopockie gospodarstwa, zwane dworami. 
Niektóre z nich posiadały również przywilej połowu ryb 
w sopockich potokach oraz w morzu. Właściciele uprzy-
wilejowanych dworów sprowadzili rybaków. Pierwsi ry-
bacy pojawili się w Sopocie około 1600 roku. Osiedlili 

się oni na małym, osuszonym skrawku 
w okolicach dolnej części dzisiejszej uli-
cy Bohaterów Monte Cassino. Najstarsza 
mapa Sopotu z roku 1714 przedstawia 
w  tym rejonie sześć małych domów. 
Były to jedyne zabudowania, jakie wów-
czas znajdowały się w dolnym Sopocie. 
W XVIII wieku określone zostały jako 
chaty rybackie. W  1805 roku tę część 
Sopotu po raz pierwszy nazwano „wieś 
rybacka Sopot” (Fischerdorf Zoppot). 
Pożar wsi, wzniecony w 1734 roku przez 
wojska carskie, strawił również więk-
szość chat rybackich. Ich odbudowę na 
koszt klasztoru zarządził opat Jacek Ry-

biński. On wydał też w 1764 roku „Ordynację rybacką” 
– określającą prawa i obowiązki rybaków wobec klasz-
toru. W połowie XVIII wieku większość opuszczonych 
i zrujnowanych dworów wykupili magnaci z rodu Prze-
bendowskich. Od tej pory rozpoczął się ponowny rozwój 

KARTKA Z DZIEJÓW DAWNEGO 
RYBOŁÓWSTWA SOPOCKIEGO 

Rybacka checz – ok.1905 r.

Wiele osób sądzi, że Sopot na początku swego istnienia był wioską rybacką. Takie twierdzenie jest błędne. Aby kon-
tynuować ten temat, należy określić najwcześniejsze położenie wsi Sopot. Pierwsze zabudowania Sopotu zajmowały 
teren wokół dzisiejszego skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i alei Niepodległości.

Herman Albert Zegke (1868–1943)
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wsi. W 1773 roku mieszkało tu już 18 rodzin rybackich, 
liczba ta na skutek wojen napoleońskich w latach 1807–
–1814 skurczyła się jednak do czterech.

SŁOMA POROŚNIĘTA MCHEM
Rozwój Sopotu w XIX wieku jako wsi uzdrowiskowej 
wpłynął na osiedlenie się w nim nowych rodzin rybac-
kich. Synowie sopockich rybaków żenili się prawie wy-
łącznie z córkami miejscowych rybaków, co z czasem 
doprowadziło do tego, że poszczególne rodziny były ze 
sobą spokrewnione. Prawie wszystkich rybaków charak-
teryzował podobno stoicki spokój, jakby ich krew miała 
chłód morskiej wody lub żyjących w niej stworzeń. Byli 
dobrze zbudowani, mieli potężną posturę. Ich twarze 
miały brązowoczerwoną barwę – od smagania wiatru 
i od słońca. Unikali alkoholu, byli uczciwi i prawdo-
mówni. Do rzadkości należało, aby którykolwiek rybak 
popadł w konflikt z prawem. Mieszkali skromnie w ma-
łych chatach w pobliżu morza. Wygląd najstarszych chat 
rybackich, z których ostatnia wyburzona została w 1839 
roku, opisał Edward Böttcher w wydanej w 1842 roku 
książce „Der Seebadeort Zoppot bei Danzig” (Kąpieli-
sko morskie Sopot koło Gdańska). Widział on te chaty 
i ich wyposażenie oraz poznał życie ich mieszkańców. 
Wszystkie postawiono na kamieniach polnych uło-
żonych na ziemi. Dachy kryte były słomą porośniętą 
mchem. Ściany miały konstrukcję szkieletową z wypeł-
nieniem gliniano-słomianym lub z czystej gliny. Ściany 
frontowe pozbawione były okien, a drzwi połówkowe 
prowadzące do domu były bez zamków. Mieszkający tu 
w XVIII i XIX wieku rybacy nie znali pojęcia włamania 
do domu lub ich okradzenia. Wewnątrz chaty były dwie 
izby bez pieców. Zamiast podłóg miały gliniane klepiska. 

Bezpośrednio w glinianej ścianie izby od strony podwór-
ka wmurowane były szklane szyby. Na ścianach izby 
wieszano obrazy świętych, a między obrazami – sprzęt 
rybacki. Izby rozdzielone były sienią, w której znajdo-
wał się szeroki komin służący do wędzenia ryb. Zimą 
stawiano w izbie żelazne naczynie, w którym rozpalano 
ogień. Wydobywający się dym, zmieszany z zapachem 
tranu i ryb, uchodził licznymi szparami znajdującymi się 
w ścianach i wokół drzwi, co zapobiegało zaczadzeniu 
się przebywających tam domowników. Rybacy wstawali 
bardzo wcześnie, gdy pozostali mieszkańcy wsi jeszcze 
spali. Ubranych w wysokie ciężkie buty można ich było 
spotkać, gdy podążali do swych łodzi, by udać się na 
połów.

PRUSKIE DANINY
Żony rybaków, podobnie jak ich mężowie, miały moc-
ną posturę. Rzadko chorowały. Prawie wszyscy rybacy 
oraz ich żony już w XVIII wieku żyli bardzo długo, do 
90 i więcej lat. Opowieści o wypadkach i wydarzeniach 
dotyczących kręgów rybackich przekazywane były z po-
kolenia na pokolenie. 

Po I  rozbiorze Polski w  1772 roku klasztor oliwski 
utracił wszystkie dobra, a wraz z nimi prawo własności 
dóbr sopockich. Sopot, należący po rozbiorze do Prus, 
podlegał od tej pory urzędowi skarbowemu królewskich 
dóbr pruskich w Mostach w powiecie wejherowskim. 
Rybacy, którzy wcześniej chcieli porzucić swe rozpada-
jące się domostwa i szukać szczęścia gdzie indziej, otrzy-
mali od rządu pruskiego zapomogi na remont swych 
chat. Po przyłączeniu Sopotu do Prus fiskus zażądał od 
wioski specjalnych danin związanych z prawem połowu 
ryb. W 1782 roku chciano nałożyć czynsz za korzysta-
nie z poszczególnych akwenów. Rybacy odmówili jed-
nak składania danin i płacenia czynszu, uzasadniając to 
przywilejami nadanymi im przez klasztor oliwski. Gwa-
rantowały one każdemu właścicielowi nieruchomości 
rybackiej prawo do połowu na Bałtyku. W zamian za 
to każdy z rybaków zobowiązany był do bezpłatnych 
posług, czyli szarwarku, w liczbie 60 dni w roku (wy-
konywanych przez ich żony i córki na terenie majątków 
klasztornych), ponadto musiał dostarczać odbiorcom 
korespondencję klasztorną oraz zobowiązany był oddać 
klasztorowi wszystkie złowione jesiotry dłuższe niż je-
den łokieć gdański (57,8 cm), a także część szlachetnych 
ryb, np. węgorzy, i co szóstego łososia. W odpowiedzi na 
to rząd pruski odebrał rybakom dawne listy z przywile-
jami nadanymi przez opata, wręczając im nowe, zwalnia-
jące ich od danin i czynszu od łowisk. W miejsce dotych-
czasowej dostawy ryb na rzecz klasztoru wprowadzono 
roczny niski czynsz dzierżawy dziedzicznej. W połowie 
XIX wieku prawie wszyscy rybacy płacili rządowi pru-
skiemu wyłącznie czynsz użytkowania dziedzicznego, Suszenie sieci – zdjęcie z ok. 1937 r.
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stając się jednocześnie pełnoprawnymi właścicielami 
danej działki.

ZA KRÓTKA KOSZULA RYBAKA
Po utworzeniu w  1823 roku uzdrowiska morskiego 
wprowadzono przepisy związane z  jego funkcjono-
waniem. Niektóre z  nowych przepisów ograniczyły 
dotychczasowe swobody i  przyzwyczajenia rybaków. 
Pierwszym poleceniem było przeniesienie łodzi rybac-
kich z dotychczasowego miejsca ich odstawiania, czyli 
plaży położonej w pobliżu ich domostw, w kierunku 
Karlikowa. Rybakom korzystającym z północnej czę-
ści plaży wyznaczono na jej końcu miejsce do suszenia 
sieci. Przez dziesiątki lat miejsce to, będące na przeło-
mie wieków XIX i XX placem zabaw, nazywano Man-
zenplatz (placem mancowym), tzn. placem sieci. Słowo 
to było miejscowym określeniem sieci. Ponadto zarzą-
dzono obowiązek utrzymywania plaży w czystości. Ry-
bakom zabroniono oczyszczania i sprawiania na plaży 
ryb przeznaczonych do wędzenia. Do tej pory wnętrz-
ności ryb zalegały plażę i prowadzące do niej drogi. Do-
tychczasowe przyzwyczajenia rybaków były sprzeczne 
z wprowadzonymi zarządzeniami. Tak np. w roku 1823 
rybak Zegke, jak chyba wszyscy pozostali, nie rozumiał, 
dlaczego zobowiązano go do nakładania latem spodni. 
Do tej pory ubierał się latem jedynie w krótką koszulę. 
Dzieci i podrastająca młodzież nie nosiły latem żadnej 
odzieży. 

Po wyburzeniu ostatniej z chat rybackich, jakie do 
tej pory znajdowały się w dolnym rejonie obecnej ulicy 
Bohaterów Monte Cassino, rybacy wybudowali ma-
sywniejsze, nowocześniejsze, parterowe domy głównie 
przy dzisiejszych ulicach: Parkowej, Ogrodowej, Ponia-
towskiego, Chrobrego, Grunwaldzkiej, Na Wydmach 
i Drzymały. W spisie ówczesnych rybaków Sopotu znaj-
dujemy m.in. następujące nazwiska (niektóre z nich to 
z  pewnością nazwiska kaszubskie): Abraham, Adler, 
Amort, Bartsch, Bergmann, Behnke, Brozio, Freund, 
Gehrke, Grönke, Grzentke, Hagen, Hinz, Jonas, Kar-
schnick, Konkel, Kreft, Krönke, Kunkel, Kur, Kurow-
ski, Oberzig, Piepke, Schamp, Schreiber, Schroettke, 
Schwabe, Schulz, Zegke. Najwięcej wariantów utworzo-
no od nazwiska Zegke. Spowodowane było to różnymi, 
z zasady błędnymi zapisami w księgach urodzenia lub 
skarbowych. Tak powstały nowe nazwiska osób wywo-
dzących się z tego samego rodu. Należą do nich: Zoycke, 
Zecke, Zeicka, Zeycke. Podobnie jest z nazwiskami Kur 
i Kurowski, jak również Grönke, Krönke, Krönkowski 
i Grönkowski, a może także Gehrke i Grzentke, które 
wywodzą się być może od Grzenkowicz czy Grzenkow-
ski. W roku 1905 wielu rybaków było jeszcze w posia-
daniu dokumentów świadczących o przywilejach ich 
przodków. Do nich należeli m.in. B. Abraham (przywilej 

z 1795), Posanki (przywilej z 1724), Schreiber (przywilej 
z 1795), Schulz (przywilej z 1731).

W KARLIKOWIE
W 1914 roku, na wniosek ówczesnego burmistrza Sopo-
tu Maxa Woldmanna, wyznaczone korporacje miejskie 
przystąpiły do wyrąbania części drzew Lasku Karlikow-
skiego i budowy w tym miejscu osiedla rybackiego, które 
rozbudowano w 1931 roku. Miastu chodziło o wyburze-
nie dotychczasowej niskiej zabudowy w centrum mia-
sta i zabudowanie tego terenu nowoczesnymi wysokimi 
budynkami. Nie wszyscy jednak rybacy, głównie starsi 
wiekiem i od dawna zasiedziali, zgodzili się na przenie-
sienie do nowego osiedla, gdzie powstały modne jedno- 
i dwurodzinne domki z przylegającymi do nich ogród-
kami warzywnymi i kwiatowymi. Domki te zbudowano 
wokół placu, na którym rosły pojedyncze stare sosny. 
Miało to nawiązać do pierwotnej osady rybackiej sprzed 
300 lat. Rozwój przedwojennego rybołówstwa, a głównie 
połów zmotoryzowanymi kutrami, utrudnił pracę ryba-
kom sopockim, pracującym na małych motorowych lub 
wiosłowych łodziach. Latem, w ramach ubocznej pracy, 
wynajmowano łodzie letnikom, obwożąc ich po zatoce, 
zimą natomiast w wielu rodzinach rybackich panowała 
nędza. Sytuacja ta zmusiła ich do pobierania w tym okre-
sie zasiłku ze strony miasta. 

W  okresie drugiej wojny światowej część rybaków 
wcielono do wojska niemieckiego. W 1945 i 1946 roku 
większość rodzin rybackich zmuszona została do opusz-
czenia Sopotu. Niektórych, osiadłych w sowieckiej stre-
fie okupacyjnej Niemiec, zawrócono, wśród nich jedne-
go z rybaków z rodziny Zegke, by uczył swego zawodu 
nowo przybyłych do Sopotu adeptów – przesiedleńców. 
Zegke i inni nieakceptowani „autochtoni” wraz z rodzi-
nami ostatecznie wyjechali do Niemiec w 1958 roku. 

RAJMUND GŁEMBIN

Rybacka rodzina Zegke – zdjęcie z ok. 1942 r.
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Wojna światowa, jak w okresie międzywojennym nazy-
wano największą z dotychczasowych hekatomb, niosła ze 
sobą, co oczywiste, śmierć, zniszczenie, deprawację. Pod 
warstwą propagandową kryło się morze cierpień. Defilady 
w pięknych mundurach, efektowne bitwy, coraz nowocze-
śniejsza broń, nadzieje na powiększenie terytoriów i zdoby-
cie nowych kolonii, obecne niemal we wszystkich krajach 
biorących udział w wojnie, to jedna strona wojennej rze-
czywistości. Druga – to uwidoczniona w bolesny sposób 
archaiczność świata, który tę wojnę wywołał. Cywilizacja 
doby belle epoque okazała się zmurszała 
i anachroniczna. Została zmieciona w la-
tach 1914–1918. Cesarstwem pozostało 
jedno jedyne mocarstwo świata, Japonia.

Wojnie tej jednak, jak mało której, to-
warzyszyły nadzieje spełnione. To, co dla 
jednych było tragedią, jak w przypadku 
potężnych wcześniej Rosji, Niemiec 
i Austro-Węgier (Węgry jednego dnia, 
4 czerwca 1920 roku, w wyniku posta-
nowień z Trianon, straciły dwie trzecie 
dotychczasowego terytorium), innym 
przyniosło niepodległość, o którą bez-
skutecznie walczyły pokolenia spiskow-
ców, powstańców i zwolenników pracy 
organicznej. Powiększyła się o Transyl-
wanię, Banat, Bukowinę i  Besarabię 

Rumunia, powstały Jugosławia, Czechosłowacja, Łotwa 
i Estonia, odrodziły się Polska i Litwa, przez moment wy-
dawało się nawet, że po raz pierwszy w historii na mapie 
Europy pojawi się na dłużej Ukraina. Na następną taką re-
wolucję na mapie przyszło czekać aż do jesieni narodów 
w roku 1989 i w kilku latach następnych.

Radowaniu się młodą państwowością towarzyszyły nie-
wyobrażalne dziś problemy w każdej dziedzinie życia. Tak 
jak meandrami, poprzez walkę, cierpienie i poświęcenie, 
niekiedy poprzez niesprawiedliwość, dochodziło do po-

wstania nowych lub odrodzenia starych 
tworów państwowych, częstokroć po-
dobnie wyglądała droga konkretnego 
człowieka czy określonej grupy do starej 
(nowej) ojczyzny. Epopeja „dzieci sybe-
ryjskich” jest dowodem na grozę i chaos 
wojny, ma jednak optymistyczne za-
kończenie. W powodzi dramatycznych 
wydarzeń, w wyniku których śmierć po-
nosiły jednostki i całe społeczności, ta 
historia, jak mało która w dziejach Polski 
i Pomorza, pasowałaby do stereotypo-
wej hollywoodzkiej opowieści, w której 
są i przygody, i pomocni ludzie, i wielka 
wędrówka, i wreszcie – wspomniany już 
szczęśliwy finał. Różnica między holly-
woodzkim snem a historią „dzieci sybe-

SIEROTY DOKTORA JAKÓBKIEWICZA 

O „DZIECIACH SYBERYJSKICH” 
W WEJHEROWIE (CZĘŚĆ I)
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W szpitalu Japońskiego Czerwonego Krzyża w Tokio.

Józef Jakóbkiewicz, fot. Leszek Spigarski.
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ryjskich” jest jednak zasadnicza – 
ta druga wydarzyła się naprawdę.

Jak wiadomo, Pomorze, a z nim 
większa część Kaszub, wróciło do 
Polski w pierwszych miesiącach 
1920 roku. Rzeczpospolita ist-
niała już wcześniej, ciągle jednak 
ważyła się sprawa jej terytorium, 
jej granic. Plebiscyty, powstania, 
konflikty, potyczki – wszystko to 
sprawiało, że kształt odrodzone-
go państwa przez dłuższy czas, 
właściwie aż do traktatu ryskiego 
z  Rosją Sowiecką z  marca 1921 
roku, był nieustalony. Podob-
nie było z  Polakami. Wskutek 
rozbiorów, a  zatem i  powstań, 
zsyłek, emigracji politycznej i za- 
robkowej, wreszcie wskutek mi-
gracji spowodowanych działania-
mi na frontach wojny światowej, 
poza granicami kraju, prowizo-
rycznymi i  później ustalonymi, 
znajdowały się miliony rodaków. Wielu Kaszubów i Pomo-
rzan odcięła od Polski granica z Niemcami, wielu innych 
pozostało na terytorium sowieckim, zwarta grupa ludności 
z Zaolzia znalazła się po stronie czechosłowackiej. Niektó-
rzy wracali, inni zdecydowali się zostać po „tamtej” stronie 
granicy, jeszcze innym nie dano wyboru. Wracano z Euro-
py i z Nowego Świata, z obu Ameryk, inna rzecz, czy były 
to powroty powszechne.

Pod pojęciem „wojny światowej” rozumieć należy, że 
działaniami bezpośrednimi i pośrednimi skutkami obejmo-
wała ona nie kilka państw, nie jeden kontynent, ale znaczną 
część globu ziemskiego. Europa była terenem najintensyw-
niejszych działań militarnych, ale zaangażowane w wojnę 
były przecież m.in. Stany Zjednoczone i Japonia, a wraz 
z nimi kolonie państw europejskich: afrykańskie, amery-
kańskie, azjatyckie i te leżące na Pacyfiku. Ta historia jest 
właśnie międzykontynentalna.

W KRAJU KWITNĄCEJ WIŚNI
Wojna światowa dotarła również do Azji, choćby przez sam 
fakt, że większa część terytorium zaangażowanej w dzia-
łania wojenne Rosji leżała na tym kontynencie. Ponadto 
po wybuchu rewolucji październikowej dalekowschodnie 
tereny Rosji również zostały objęte chaosem wojny domo-
wej, co bezpośrednio zagrażało życiu cywilów, zwłaszcza 
tak bezbronnych jak dzieci. Wojny domowe bywają zresztą 
najokrutniejsze. Na Syberii przebywała wówczas znaczna 

liczba zesłańców z  czasów caratu, 
zwłaszcza tych osadzonych po po-
wstaniu styczniowym i  ich potom-
ków. Zdarzali się również osiedleńcy 
dobrowolni i ci, których zawierucha 
wojenna rzuciła na Daleki Wschód 
po roku 1914. Szacuje się, że w  la-
tach 1917–1922 na obszarach Syberii 
Wschodniej, Dalekiego Wschodu 
oraz Mandżurii przebywało około 
40–50 tysięcy Polaków1.

Powstały 16 września 1919 r. Polski 
Komitet Ratunkowy, którego pierw-
szym prezesem została Anna Biel-
kiewicz, córka zesłańca syberyjskie-
go i działaczka patriotyczna, musiał 
sobie poradzić z coraz bardziej dra-
matyczną sytuacją Polaków, w  tym 
zwłaszcza sierot, na terenie północ-
no-wschodniej Azji. Najbliższymi 
współpracownikami Bielkiewicz byli 
lekarz i harcerz dr Józef Jakóbkiewicz 
oraz podróżnik i literat Wieńczysław 

Piotrowski. Komitet zorganizował we Władywostoku 
ochronkę, a  jego przedstawiciele przemierzali niekiedy 
wielkie odległości w poszukiwaniu polskich dzieci, które 
zabierano z ulic, dworców i przytułków. Jednakże sytuacja 
w kraju ogarniętym wojną domową była niestabilna. Dzieci 
należało ewakuować, zwłaszcza że komitetowi zaczynało 
brakować funduszy. Sytuacja w  samym Władywostoku 
była skomplikowana, ponieważ trwała wojna domowa, 
a w mieście stacjonowały wojska interwencyjne: francu-
skie, amerykańskie, brytyjskie, japońskie. Tam wycofały się 
również oddziały Korpusu Czeskiego i polskiej 5. Dywizji 
Syberyjskiej2.

Anna Bielkiewicz udała się do Japonii, gdzie prowadziła 
rozmowy w Ministerstwie Armii Lądowej i Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. Bardzo szybko uzyskano zgodę na 
ewakuację dzieci do Japonii, sprawę przejął prezes Japoń-
skiego Czerwonego Krzyża. Łącznie dzięki komitetowi do 
Polski wróciło 877 dzieci, choć trzeci transport odbywał 
się już drogą lądową, dzięki porozumieniu zawartemu po 
traktacie ryskim. Natomiast przez Japonię do kraju powró-
ciło z Syberii i Mandżurii ogółem 758 dzieci i ich dorosłych 
opiekunów3.

Pierwsze transporty przypłynęły w lipcu 1920 roku do 
portu Tsuruga (łącznie było ich pięć), skąd sieroty odjecha-
ły, jak się wtedy mówiło, koleją żelazną do Tokio (I trans-
port) i do Osaki (II transport). Chore dzieci oddzielono 
od zdrowych i umieszczono w szpitalach. Stan wielu był 

1  W. Theiss, Dzieci syberyjskie. Dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919–1923, Warszawa 1992, s. 25.
2  W. Theiss, Cztery bramy. Droga dzieci polskich z Syberii do ojczyzny (1919–1922), (w:) Syberyjskie dzieci cesarzowej Japonii, Warszawa 

2019, s. 39.
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fatalny, wygłodzenie i choroby pustoszyły dziecięce orga-
nizmy. Poruszający jest przypadek młodziutkiej japońskiej 
pielęgniarki, Fumi Matsuzawy, która zmarła na tyfus, zara-
ziwszy się od chorych dzieci4.

Istotną rolę odegrało buddyjskie towarzystwo charyta-
tywne Fukudenkai. Oprócz dachu nad głową, opieki me-
dycznej, wiktu i opierunku zapewniono dzieciom naukę, 
wycieczki i stały kontakt z japońskimi rówieśnikami oraz 
katolicką opiekę duszpasterską.

Dzieci cieszyły się w Japonii wielką sympatią, zaintere-
sowaniem prasy i „zwykłych” Japończyków. Odwiedzali je 
przedstawiciele rządu, mnisi buddyjscy, a także cesarzowa 
Sadako, która przeznaczyła dla polskich dzieci znaczące 
środki finansowe z prywatnych funduszy. Wizyta cesarzo-
wej u dzieci miała miejsce 6 kwietnia 1921 r. w szpitalu 
Japońskiego Czerwonego Krzyża5. Dla prasy i Japończyków 
szokujące było, że cesarzowa głaskała dzieci, a jedno wzięła 
na ręce. Dlaczego to mnie zdziwiło? Dlatego, że w Japonii 
w epokach Meiji i Taishō (1868–1926) cesarz był „bogiem”. 
A dokładniej: cesarz był czczony jako uświęcony, nietykalny 
byt. Zatem małżonka Cesarza Jej Cesarska Mość Cesarzowa 

Teimei (księżna Sadako) była podobnie czczona, jako istota 
bliska bóstwu, a przeciętny człowiek nie miał nigdy okazji, 
aby ją zobaczyć z bliska6.

Dary dla dzieci napływały z  całej Japonii. Egzotyka: 
język, architektura, stroje, obyczaje, pożywienie były dia-
metralnie różne od tego, co dotąd znały, równocześnie 
niemal bajkowe. Atmosfera miłości, która je otaczała, była 
ewenementem. Wszystko to sprawiło, że osoby, które tego 
doświadczyły, na zawsze zachowały głębokie uczucia w sto-
sunku do Japonii i Japończyków, niejednokrotnie do końca 
życia pamiętały np. piosenki, których opiekunowie uczyli 
je w Japonii. Skądinąd ich kontakty z Japonią nie ustawały, 
np. już na terenie zakładu w Wejherowie dzieci odwiedzane 
były przez pracowników japońskiego poselstwa.

Po opuszczeniu gościnnego Kraju Kwitnącej Wiśni dzieci 
trafiły do Stanów Zjednoczonych. Z Seattle wyruszały ko-
leją do Chicago, Pittsburga i innych miast, gdzie znalazły 
tymczasowe zakwaterowanie i opiekę szkolną w sierociń-
cach. Pomoc organizacji polonijnych była tu znaczna, choć 
one raczej koordynowały oddolną ofiarność społeczności 
polskiej. Nie brakowało też sporów na tle finansowania 
pobytu dzieci w sierocińcach. Wielkie było zaangażowa-
nie Heleny i Ignacego Jana Paderewskich. Po jakimś czasie 
wyczerpała się formuła pobytu dzieci w sierocińcach w Sta-
nach Zjednoczonych. Ponadto brakowało funduszy. Dzięki 
staraniom Komitetu przez Wielką Brytanię dzieci wróciły 
wreszcie do Polski.

Należy dodać, że w mieście Tsuruga działa Port of Hu-
manity Tsuruga, muzeum pielęgnujące pamięć tamtej po-
mocy, jak również akcji, podczas której ewakuowano około 
5500 osób narodowości żydowskiej z terenów Polski i Li-
twy podczas II wojny światowej. A w roku 2002 podczas 
wizyty w Polsce cesarz Akihito i cesarzowa Michiko spo-
tkali się w japońskiej ambasadzie z nielicznymi już żyjący-
mi „dziećmi syberyjskimi”.

JÓZEF JAKÓBKIEWICZ
Kim był człowiek, którego postać już na zawsze będzie ko-
jarzona z losami „dzieci syberyjskich”?

Józef Jakóbkiewicz urodził się 16 marca 1892 roku 
w Permie na Uralu w rodzinie Jana, zesłańca po powsta-
niu styczniowym, i Marii z domu Surin7. Zdał maturę 
w gimnazjum klasycznym w Smoleńsku. W 1915 roku 
ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Moskiew-
skim. Podczas wojny światowej Jakóbkiewicz służył na 
frontach Galicji i Rumunii. Pod koniec roku 1919 przybył 
do Władywostoku, obejmując funkcję naczelnego lekarza 
sanitarnego. Pracował ochotniczo przy ewakuacji V Dy-
wizji Syberyjskiej pułkownika Waleriana Czumy. Dzia-

3  Tamże, s. 42.
4   Tamże, s. 43.
5  D. Arciszewska-Mielewczyk, Wystąpienie posłanki na Sejm RP, (w:) Syberyjskie dzieci..., s. 15.
6  T. Matsumoto, Koszty wyprawy dzieci polskich do ojczyzny, (w:) Syberyjskie dzieci..., s. 52–53.
7  J. Szews, Jakóbkiewicz Józef, (w:) Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, t. II, red. Z. Nowak, Gdańsk 

1994, s. 260.

Fragment folderu wydanego przez Port of Humanity Tsuruga Museum, 
informującego o wydarzeniach z okresu I i II wojny światowej.
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łał również w założonej w 1917 roku władywostockiej  
drużynie harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki: w lutym 
został jej drużynowym, a w maju naczelnikiem Okręgu 
Harcerskiego Dalekiego Wschodu8. Latem 1919 roku 
z  Antonim Gregorkiewiczem zorganizował na Rosyj-
skiej Wyspie niedaleko Władywostoku obóz morski dla 
74 polskich harcerzy. Szkoła żeglarska drużyny włady-
wostockiej działała aż do roku 1924. Jej organizatorów 
i uczestników uważa się za twórców wychowania mor-
skiego polskiego harcerstwa.

We wrześniu 1919 roku Jakóbkiewicz został wicepreze-
sem Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego 
Wschodu (PKRDDW) we Władywostoku. Komitet, kie-
rowany przez wspomnianą już zasłużoną działaczkę nie-
podległościową i społeczną Annę Bielkiewicz, niósł pomoc 
rodzinom polskim i sierotom, które znalazły się na Sybe-
rii w wyniku zsyłek za czasów caratu. Dzięki Komitetowi, 
przy olbrzymiej pomocy Japońskiego Czerwonego Krzyża 
oraz amerykańskiej Polonii, przetransportowano do Polski 
877 dzieci w wieku od roku do szesnastu lat9. Właśnie tych 
dzieci, które tu wspominamy. 

Doktor Jakóbkiewicz zajmował się również organizacją 
PKRDDW w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach 1920–
1922 przebywał dwukrotnie. Aby zebrać odpowiednie 
fundusze, opublikował około siedemdziesięciu artykułów 
i „apeli syberyjskich”. Jego działalność zjednała mu także 
życzliwość i pomoc Heleny i Ignacego Jana Paderewskich, 
co z uwagi na międzynarodową sławę mistrza fortepianu, 
było bezcenne. We wrześniu 1921 roku Jakóbkiewicz przy-
był do Warszawy na spotkanie z Józefem Piłsudskim, który 
objął honorowy patronat nad PKRDDW.

Rok później dr Józef Jakóbkiewicz powrócił na stałe do 
Polski i zajął się organizowaniem Zakładu Wychowawcze-
go Dzieci Syberyjskich w Wejherowie. Kierowany przez 
niego Zakład istniał do roku 1928.

Z początkiem lat trzydziestych Jakóbkiewicz powrócił 
do swych zainteresowań medycznych. W  Państwowym 
Zakładzie Higieny w Warszawie ukończył kursy bakterio-
logii i medycyny tropikalnej. Ponadto kontynuował studia 
w Instytucie Pasteura w Paryżu10. W roku 1937 organizo-
wał i objął kierownictwo filii Państwowego Zakładu Hi-
gieny (dziś Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdyni). W celach zawodowych odbywał 
liczne podróże, m.in. do Włoch, Egiptu, Holandii, Niemiec 
i Wielkiej Brytanii. W drugiej połowie lat trzydziestych 
dr Józef Jakóbkiewicz ogłosił 28 prac naukowych, w tym 
w roku 1939 swoje główne dzieło, „Epidemiologia dżumy 
na drogach komunikacyjnych Gdyni”11.

Warto wspomnieć, że bliska mu była nadal tematyka da-
lekowschodnia, nie tylko związana z medycyną; w 1937 r. 
ukazała się jego praca Etyka rycerska Japonii.

Wybuch II wojny światowej zastał dr. Jakóbkiewicza 
w Senegalu, gdzie przebywał służbowo, zajmując się kształ-
ceniem kadr lekarskich marynarki handlowej. W listopa-
dzie 1939 roku znalazł się na terytorium Francji. Pracował 
w Grenoble i Aix-les-Bains nad zagadnieniami reumatologii 
i demografii, kierował studiami specjalnymi PCK. Towarzy-
szyła mu żona Władysława, dawna wychowanka zakładu 
wejherowskiego. We Francji urodziły się dzieci Irena i Rafał12.

Po powrocie do Polski w roku 1946 rodzina Jakóbkie-
wiczów osiedliła się w Cieplicach, uzdrowiskowej części 
Jeleniej Góry. Doktor był organizatorem tamtejszego 
uzdrowiska i pełnił funkcję naukowego doradcy w zakre-
sie balneologii. Nadal rozwijał działalność naukową, wie-
le pisząc i publikując. Józef Jakóbkiewicz zmarł w Łodzi  
9 lipca 1953 roku. Spoczął na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.

PIOTR SCHMANDT

Dokończenie w następnym numerze

8  Tamże.
9  Tamże.

10  J. Szews, Jakóbkiewicz Józef, (w:) Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, op.cit., s. 260.
11  Tamże, s. 261.
12  Tamże.

Fragment folderu wydanego przez Port of Humanity Tsuruga Museum, 
informującego o wydarzeniach z okresu I i II wojny światowej.
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W  pòprzédnym dzélu naji 
òpòwiescë ò Zygmùnce Mil- 

czewsczim pisôł jem ò dzeja-
niach, w  chtërnëch òn brôł ùdzél, 
a  jaczich célã bëło stwòrzenié nie-
legalnëch strukturów Nôrodnégò 
Stronnictwa (NS) na Pòmòrzim. 
Jak wiémë, z òpisónëch przez mie 
zéńdzeniów w  Wejrowie nick nie 
wëszło, ale kòmùnysticzny Ùrząd 
Bezpiekù z  całi mòcë chcôł tra-
fic na szlach wrogów Lëdowi Pòl-
sczi, co dzejelë w  ti partie. Wedle 
tegò, co nasz Kaszëba ze Strzép-
cza zeznôwôł w  rujanie 1949 r., 
dostôł sã òn zôs w  paje bezpieczi  
12 gromicznika 1947 r. Bëło to 
dzéla wiãkszi akcji, jaką zjiscëwôł 
tedë Wòjewódzczi Ùrząd Pùblicz-
négò Bezpiekù (WÙPB) we Gduń-
skù, chtëren chcôł ùdostac wiédzã 
ò wrodżich „kòmùnie” dzejarzach 
pòlsczi nôrodny rësznotë, cobë 
pózni zlëkwidowac jich dzejnotã. 
Milczewsczémù, chtëren aresztowó-
ny przez ÙB òstôł prawie za swòje 
dzejanié w NS, ùbówcë przë zwòl-
niwanim ze swòji sôdzë zabédowëlë 
krëjamną wespółrobòtã. Z  tegò, 
co bòhater naszégò dokazu zeznôł 
w 1949 r., wëchôdô, że bédënk nen 
òstôł przez niegò przëjãti. Nôblëż-
szô prôwdë wëdôwô sã dba, że Mil-
czewsczi zrobił to blós temù, żebë 
sã wërwac z ùbówsczich rãków, i ju 
òd samégò zôczątkù ni miôł chãcë 
dotëgòwiwac bezpiece wiadłów. 
W  swòjim zeznanim rzekł òn, że 
nie zaczął richtich wespółrobòtë 
z ùbówcama dlôte, że miôł baro wie-
le warkòwi robòtë. Òstôł tedë we-
zwóny do ùrzãdu bezpiekù w Gdini, 

gdze miôł sã zjawic 4 lëpińca. Rokù 
nasz bòhater w  swòjim zeznanim 
nie pòdôł, ale wierã to béł rok 1947. 
Fónkcjonariuszowie aparatu bez-
piekù kôzelë tej Milczewsczémù 
scharakterizowac niechtërnëch lë-
dzy, jaczich znôł, nie chcôł òn rów-
nak tegò zrobic. Przeszkôdza mù 
w tim bënowô mòc i sëmienié1. To, 
że béł przëmùsziwóny do krëjamny 
wespółrobòtë z bezpieką, na jaką ni 
miôł chãcë, miało lëchi cësk na jegò 
psychikã. Tak przënômni zeznôwôł 
w 1949 r., czedë to rzekł, że czuł so 
nerwòwò zmarachòwóny, że nie spôł 
nocama i dërch przëchôdałë mù do 
głowë nôrozmajitszé mëslë. Nen czas 
niedôwającégò pòkù nieùbëtkù 
sprawic miôł kùreszce, że samòrzą-
dzënowi ùrzãdnik z Wejrowa ùdbôł 
so zrobic cos, za co pózni trafił jesz 
rôz w paje ÙB, a  jesz pózni przed 
kòmùnysticzny wòjskòwi sąd.

Nigle równak napiszemë, cëż to 
taczégò bëło, wôrt wspòmnąc tuwò 
ò czile nadczidkach ò Milczew-
sczim, jaczé nalôzł jem w rapòrtach 
Bruna Richerta, chtëren przez czile 
miesãcy 1949 r. wespółrobił krëjam-
no z bezpieką jakno wiadłodôwôcz 
„C5”. W  jednym z  Richertowëch 
wiadłów bòhater ti rédżi artiklów 
òstôł wëmieniony jakno jeden 
z dosc tëlé kaszëbsczich dzejarzów 
ò pòzdrzatkù endecczim i katolëc-
czim. Wôrt w tim môlu wspòmnąc, 
że wedle „C5” òkróm Milczewsczé-
gò do ti rózdżi dzejarzów przënôlé-
gelë téż midzë jinszima: ks. Józef 
Wrëcza, ks. Bernat Sëchta, Alojz 
Grulkòwsczi z Wdzydz, Léón Rop-
pel, Francëszk Sãdzëcczi, Hùbert 

Suchecczi a nawetka wielewsczi żło-
biôrz Tédór Plińsczi.

Nie je to dejade wszëtkò, cze-
gò bezpieka mògła sã dowiedzec  
ò Milczewsczim òd Richerta.  
Przede wszetczim „C5” ju w strë- 
miannikù 1949 r. napisôł ò òpi-
sónëch w  pòprzédnym teksce 
pòtkaniach wastë Zygmùnta z òfi-
cerã szwédzczi hańdlowi mari-
narczi. Przë ti leżnoscë mùsz je 
pòdsztrichnąc, że sóm Milczew-
sczi przëznôł sã do pòtkaniów 
ze „Szwédą” dopiérze pò swòjim 
pòjmanim w rujanie 1949 r., to je 
przez pół rokù pózni òd czasu, czej 
Richert zrëchtowôł swój rapòrt 
dlô ÙB. Dali „C5” ò Milczewsczim 
pisôł tak cos: mëszlã, że Milczewsczi 
mòże dali cygnąc łączbã z  cëzym 
wëwiadã. Òkróm te ùbówsczi wia-
dłodôwôcz béł dbë, że nasz bòhater 
abò sóm prowadzy robòtã w  pò-
dzemim, abò téż mô łączbã z pòdze-
mim. W całim zachòwanim je wied-
no wrogò i dërno ùprocëmniony do 
Socjalisticzny Pòlsczi. W tim samim 
dokùmence czëtómë téż: Milczew-
sczi znaje cëzé jãzëczi (midzë jinszi-
ma bëlno kôrbi pò anielskù), czëtô 
anglosasczé cządniczi, w rozmòwach 
mô wrodżé òdniesenié do dzysd-
niowégò ùstawù w Pòlsce. W sléd-
nym czasu (2–3 miesące temù) czej 
pòtikôł mie [to je B. Richerta], miôł 
do mie żôl, że robiã w kòmùnysticz-
ny gazéce i  piszã „czerwòno”. Jak 
widzymë, dôwny przédny redaktór 
pòwòjnowi „Zrzeszë Kaszëbsczi” 
dotëgòwôł ùbówcóm wiele wiadłów 
na témã swòjegò dôwnégò wespół-
robòtnika z NS. Przë ti leżnoscë se-

Kaszëba w stalinowsczi sôdzë. Przëtrôfk 
Zygmùnta Milczewsczégò (dzél 4)

1   Wszëtczé wëzwëskóné w teksce cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtór.
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bie òpisôł dobrze jakno gazétnika, 
chtëren pisze (przënômni wedle 
wrodżégò „kòmùnie” Milczew-
sczégò) „czerwòno”, to je tak, żebë 
sã widzało nowim kòmùnysticz-
nym wëszëznóm Pòlsczi. Kùńczącë 
dzél tekstu namieniony rapòrtóm 
Richerta, wspòmnã jesz, że pòdług 
nich Milczewsczi jakno robòtnik 
wejrowsczégò starostwa miôł wë-
dawac wiãcy dëtków, jak zarôbiôł, 
a pò tim jak stracył tã robòtã, nimò 
że nigdze nie robił, i tak miôł jaczés 
zdrzódła dëtków. Widzymë tej, że 
„C5” zrobił dosc wiele, żebë òbrôz 
Milczewsczégò w òczach fónkcjo-
nariuszów bezpieczi béł jak nô-
gòrszi. Nick tej dzywnégò w  tim, 
że ti slédny zainteresowelë sã per-
soną najégò bòhatera. Chòdzëło 
tuwò òsoblëwie ò jegò związczi ze 
szwédzczim wëwiadã i wespółdze-
janié z  dzejarzama pòdzemnégò 
NS.

Z  pòprzédnégò akapitu jidze 
zmërkac, że nimò wiôldżégò do-
swiôdczeniô w  administracjowò-
-ùrzãdowi robòce Milczewsczi stra-
cył swòje stanowiszcze szpektora 
w Wejrowie. Stało sã to na pòczątkù 
1949 r. W  zdrzódłach jakno data 
zwòlnieniô wëstãpiwô 30 stëczni-
ka abò 1 strëmiannika tegò rokù. 
Wëzdrzi tej na to, że czej bezpie-
ka dzãka Richertowi zwëska wie-
le wiadłów ò Milczewsczim, nen 
ju w  starostwie nie robił. Jakno 
przëczënã swòjegò zwòlnieniô z  ti 
robòtë naj bòhater w swòjich póz-
niészich relacjach pòdôwôł to, że nie 
przënôlégôł do niżódny pòliticzny 
partii.

Pò czile miesącach nalôzł pòstãp-
ną robòtã w Szczecënie, to je, jak to 
sã przódë gôdało, na „òdzwëskónëch 
zemiach”. Przë ti leżnoscë wôrt 
wspòmnąc, że na te czësto niedôw-
no przëłączoné do Pòlsczi pònie-
miecczé òbéńdë przëjeżdżiwało tej 
wiele lëdzy z różnëch dzélów najé-
gò państwa. Bëlë westrzód nich téż 

ti, co wedle dbë kòmùnysticznëch 
wëszëznów bëlë wrogama „Lëdo-
wi Pòlsczi” i  chcelë sã tam zatacëc 
w lëdzczi mieszaninie – lëdze jesz sã 
tam nie znelë, bò kòżdi béł skądka 
jinądka. Chto wié, czë na ten sóm ôrt 
nie mëslôł téż Milczewsczi, chtëren 
w czësto nowim môlu chcôł zacząc 
nowi dzél w swòjim żëcym.

Nowim môlã robòtë dôwnégò 
wejrowsczégò i  rëmsczégò ùrzãd-
nika béł Zarząd Miesczich Nieru-
chòmòsców w  Szczecënie. Wedle 
rozmajitëch wiadłów, jaczé nalezc 
jidze w zdrzódłowëch materiałach, 
zaczął tam robic abò na zymkù, 
abò téż na pòczątkù lata 1949 r., 
a  zajimôł stanowiszcze Przédnika 
Finansowégò Wëdzélu. Wedle wa-
stë Zygmùnta wspòminkù, chtëren 
w  1989 r. òstôł òpùblikòwóny 
w  „Pomeranii” przez Édmùnda 
Szczesôka, w  Zarządze Miesczich 
Nieruchòmòsców w Szczecënie ro-
biło w tim czasu skòpicą dôwnëch 
przënôleżników Krajewi Armii. 
Dejade czas robòtë Milczewsczégò 
w  Szczecënie nie warôł długò, bò 
ju w séwnikù 1949 r., to je pò blós 
czile miesącach, òstôł òn znôwù 
zwòlniony. Jak zeznôwôł w  stëcz-
nikù 1950 r. w gduńsczim WÙPB, 
nie znôł przëczënów tegò, czemù gò 
zwòlnilë, ale wëdôwô sã, że pò pro-
stu „pòliticzno” nie pasowôł swòjim 
pòdwëższim.

Tuwò ju pòmalinkù dochôdómë 
do sztóta, czej pózniészi hònorowi 
òbëwatel Rëmi òstôł pòsobny rôz 
pòjmóny, pò czim trafił przed sąd, 
a pózni do sôdzë. Nigle równak za-
zdrzimë do aktów zebrónëch w ar-
chiwùm gduńsczégò partu Insti-
tutu Nôrodny Pamiãcë, chcemë le 
przëzdrzec sã, jak przëczënë i jeleż-
noscë jegò aresztowaniô pòkôzóné 
są w jinszich zdrzódłach. Chòdzy tu 
colemało ò pózniészé ò mni wiãcy 
sztërdzescë lat wspòminczi Mil-
czewsczégò zamkłé w  cządnikach 
i w jegò relacji napisóny dlô Pòmòr-

sczégò Archiwùm i Mùzeùm Kraje-
wi Armii ë Wòjskòwi Służbë Pòlôsz-
ków generôł Elżbietë Zawacczi. Òd 
razu mùsz je napisac, że w ti sléd-
ny relacji nie nalézemë niżódnëch 
drobnotów na témã tegò, jak doszło 
do pòjmaniô Milczewsczégò. Wie-
le wiãcy wiadłów ò tim zamkłëch 
je w  zôpisu kôrbieniô Szczesôka 
z  Milczewsczim, chtëren to zôpis 
ùkôzôł sã w  séwnikòwim numrze 
„Pòmeranii” w 1989 r. Z tekstu tegò 
wëchôdô, że szczecyńsczi ùbówcë 
zabrelë najégò bòhatera z jegò do-
domù i zawiozlë do sedzbë bezpieczi 
na Kapitańsczi sztrase. Miôł tam se-
dzec pòtemù przez tidzéń w  môłi 
sôdze ze scanama pòpisónyma przez 
pòjmańczików różnyma religijny-
ma i patrioticznyma zéwiszczama. 
Zdebło pózni przewiozłi òstôł ze 
Szczecëna do Gduńska, gdze w 1950 
rokù pòsądzony ò szpiegòwanié sta-
nął przed sądã.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*

Skan protokòłu przesłëchów
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GDAŃSK MNIEJ ZNANY

KOŚCIÓŁ ŚW. BARTŁOMIEJA 
Po dramatycznych informacjach o pękających murach kościoła Świętego Mikołaja 
i decyzji o zamknięciu świątyni, w październiku 2018 roku w mediach pojawiły się 
również doniesienia o złym stanie kościoła Świętego Bartłomieja. Podczas dzisiejszego 
spaceru sprawdzimy, czy jest tu już bezpiecznie.

U GREKOKATOLIKÓW

Historia kościoła św. Bartłomieja sięga 
średniowiecza, ale dzisiejszy wygląd 
budowla zawdzięcza działającym tu od 
1997 roku grekokatolikom. Oficjalny 
tytuł świątyni to konkatedra grecko-
katolicka pw. św. Bartłomieja i  Opieki 
Najświętszej Bogurodzicy w  Gdańsku 
eparchii (czyli diecezji) wrocławsko-
-gdańskiej. Choć spękania murów 
były widoczne od dawna, proboszcz 
ks. mitrat Józef Ulicki zauważył, że 
w ostatnim okresie zaczęły się nasilać. 
Na szczęście sytuacja została w  porę 
opanowana. W kaplicy północnej zbu-
dowano rusztowanie, które podpiera 
sklepienie. Wykonano również szereg 
prac wzmacniających konstrukcję ca-
łej świątyni. Dzięki temu parafianie, 
których przybywa w związku z co-
raz większą liczbą imigrantów 
z  Ukrainy, mogą dalej spokojnie 
korzystać z tego obiektu.  

UKRAIŃSKIE DZIEDZICTWO

W  ciągu ostatnich kilkunastu lat 
wnętrze przystosowane zostało 
do potrzeb liturgii greckoka-
tolickiej. Już w  przed-
sionku wita nas 
charakterystycz-

na dla sztuki bizantyjskiej mozaika. 
Przedstawia Matkę Boską wzorowaną 
na mozaice z  soboru Mądrości Bożej 
w Kijowie. 

W  2000 roku w  świątyni pojawił 
się ikonostas – najważniejszy element 
wyposażenia cerkwi. Ma on rozdzielać 
sferę sacrum od profanum, a  jedno-
cześnie wizualizować tajemnice wiary. 
Jego twórcą był Bogdan Boberski, który 
inspirował się przegrodą z bazyliki św. 

Marka w  Wenecji. W  centrum 
znajdują się tzw. carskie wrota 
ze sceną Zwiastowania. Według 
tradycji po lewej umieszczana 
jest ikona Matki Boskiej oraz 
szczególnie czczonego św. 

Mikołaja. Natomiast po 
prawej zawsze ukazy-

wany jest Chrystus 
oraz ikona z  wize-

runkiem patrona 
świątyni. Nie ujrzy-
my jednak Bartło-
mieja, a  tzw. Po-
krow Bogurodzicy, 
czyli Matkę Boską 
Opieki, ukazaną 
z  chustą – sym-
bolem opiekuń-
czości. Na drugi 
rząd składa się aż 
15 ikon opowia-
dających życie 
Maryi. Wyko-
nał je ukraiński 
artysta Andrij 

Wynnyczok. Całość wieńczy grupa 
Ukrzyżowania. 

W  2001 roku wykonano witraż 
w oknie za ikonostasem. Ukazuje scenę 
Zwiastowania, świętych Cyryla i  Me-
todego oraz Włodzimierza Wielkiego 
i Olgę. Wystroju dopełniają freski uka-
zujące postaci biblijne oraz najbardziej 
czczonych świętych w kościele grecko-
katolickim. 

CHRZEŚCIJAŃSKA EUROPA

W 2015 roku na skwerze przed kościo-
łem św. Bartłomieja został odsłonięty 
pomnik św. Włodzimierza. Był to rok 
obchodów tysięcznej rocznicy śmier-
ci świętego, kiedy to kościół otrzymał 
tytuł Sanktuarium św. Włodzimierza. 
Już w 2009 roku budowę zainicjował ks. 
mitrat Józef Ulicki, a sfinansowali para-
fianie. Autorem rzeźby jest pochodzący 
z Ukrainy Giennadij Jerszow, który od 
niemal 20 lat związany jest z  Gdań-
skiem. Figurę odlano w  Czernihowie. 
Święty Włodzimierz ustawiony został 
na dwumetrowym cokole. W  jednej 
ręce władca trzyma trójramienny krzyż, 
a w drugiej – miniaturę Cerkwi Dzie-
sięcinnej w  Kijowie. Świątynia ta była 
pierwszą chrześcijańską budowlą ufun-
dowaną przez Włodzimierza po chrzcie 
Rusi Kijowskiej w  988 roku. Władca 
obiecał przekazywać na jej utrzymanie 
dziesiątą część swych dochodów. 

Święty Włodzimierz uchodzi za pa-
trona Ukrainy i  jej proeuropejskich 
dążeń. W 2013 roku w miejscu dzisiej-
szego pomnika ustawiona była cho-
inka wystrojona w  barwy narodowe 
Ukrainy. Gdańszczanie solidaryzowali 
się w  ten sposób z  protestującymi na 
kijowskim Majdanie. 

MARTA SZAGŻDOWICZ
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Tradycja nakazuje staranne przygotowania do świąt. Kiedyś 
oznaczało to dostosowanie się do wielu nakazów i jeszcze 
większej liczby zakazów wskazanych przez Kościół. Dziś naj-
częściej stajemy przed koniecznością spędzenia kilku godzin 
w zatłoczonym markecie, z czego więcej niż połowa czasu to 
oczekiwanie na miejsce na parkingu, a później – pilnowanie 
swojego miejsca w kolejce do kasy. Na bok poszły zwyczaje 
związane z postem, choć w okresie przed Wielkanocą był 
on kiedyś treścią życia. Święta przyjęły charakter komer-
cyjny i stopniowo zatracają tradycyjnego ducha. Warto więc 
zastanowić się nad tym, czy nie da się wrócić do jakiegoś 
zwyczaju, który przypomni dawne czasy.

DLA CIAŁA CZY DLA DUCHA? DLA CIAŁA!
Wielki Post, który właśnie przeżywamy, 
zwyczajowo kojarzy się z powstrzyma-
niem się od zabaw i uciech oferowanych 
przez życie, a także ze swego rodzaju 
zadumą i pracą nad własnymi ułom-
nościami. Posępność pogody, zimowe 
jeszcze w  marcu wiatry nadal niosą-
ce przejmujące zimno, kwietniowa 
chwiejność pogody – to wszystko nie 
skłania do uśmiechu, a raczej pogrąża 
nas w postnej melancholii. Czekamy na 
koniec postu, czekamy na koniec zimy, czekamy na świe-
że barwy za oknem. Chętnie zapomnielibyśmy o słońcu 
omdlałym, bojaźliwie pojawiającym się na horyzoncie, 
i zaczęli żyć pełnią rozkwitającej wiosny.

Teoria Wielkanocy ma różne wersje. Według jednej Wiel-
kanoc jest czasem szczególnym, powiązanym bowiem z mę-
czeństwem Chrystusa, który na krzyżu odpokutował ludzkie 
winy. Po okresie wyrzeczeń przychodzi dzień, w którym po-
ranne dzwony ogłaszają nie tylko koniec czasu umartwień, 
ale przede wszystkim przyjście czasu nowego: kolorowego, 
smacznego, aromatycznego, jakże odmiennego od szarości 
dań postnych. Jest i taka wersja, która mówi, że należy koncen-
trować się na stronie duchowej i symbolice, a nie na jedzeniu. 

Ja, dla dobra czytelników, których może zainteresować 

historia bab wielkanocnych, wybrałem pierwszą, a  więc 
jeszcze w czasie postu zacząłem interesować się zarówno 
przepisami, jak i gotowymi wyrobami. Takie zaangażowanie 
w przygotowania do świąt, koncentracja na przynoszącym 
wiele radości procesie szykowania słodkości, to wielkie wy-
rzeczenie, ale czegóż nie robi się dla czytelnika…

BABA OD BABEK I PRABABEK
Nie ma co ukrywać, że na zakończenie postu, na świętowa-
nie Zmartwychwstania Pańskiego, czekają wszyscy. Choć 
z pewnością wielu z nas przestało już przywiązywać wiel-
ką wagę do duchowego znaczenia tego święta, to jednak 

ze stuprocentową pewnością mogę 
stwierdzić, że większość z nas (więk-
szość, bo są przecież i tacy, którzy do 
wielkanocnego śniadania włączą zdro-
we elementy, potrawy wegańskie lub 
wegetariańskie, za co trzeba mieć dla 
nich szacunek) kultywuje tradycję za-
siadania w szerokim gronie rodzinnym 
do suto zastawionego stołu. Po czter-
dziestodniowym poście królują na nim 
szynki, kiełbasy, pasztety, jaja, mazurki 
i lepiące się od lukru baby wielkanocne. 
Można najeść się do syta, wypić kieli-

szek lub dwa na trawienie, poszukać granic wyznaczonych 
w spodniach przez dziurkę i guzik, można mieć okruchy 
potraw na brodzie, plamy na odświętnej koszuli, a także 
oblizywać palce z lukru. Nie znam zbyt wielu dietetyków, 
chyba że mowa o kucharzach, więc nie wiem, ilu odważy-
łoby się uparcie bronić w te dni diety 1500 kcal czy naciskać 
na wybieranie dań fit. To się po prostu nie mieści w głowie, 
by w Wielkanoc dbać o linię!

Jednym z uwielbianych chyba przez każdego elemen-
tów wielkanocnego stołu jest wielkanocna baba. Podawana 
w tylu stylach, tylu postaciach, ile jest domów, z których 
wywodzi się rodzinna tradycja. A to z lukrem, a to bez lu-
kru. A to bogato obsypana cukrem pudrem, a to zaledwie 
nim oprószona. Bywa z polewą czekoladową, ale i owocową. 

Rok obrzędowy składa się z wielu świąt. Z każdym z nich wiążą się przeróżne zwyczaje 
kultywowane od dziesiątków, jeżeli nie setek lat. 

BABY WIELKANOCNE –  
bez nich nie ma s,wia,t
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SMAKI I AROMATY POMORZA

Z dodatkowymi ozdobami, ale i bezwzględnie surowa. Do-
brze wyrośnięta, cieszy oczy zgromadzonych przy świątecz-
nym stole swym wyglądem i bogactwem.

Nie ma chyba domu, w którym zeszytu z przepisem na 
pyszną wielkanocną babę nie przekazywało się z babki na 
matkę, z matki na córkę, bo żadna drożdżowa babka tak nie 
wyjdzie, jak ta na 20 jajach według przepisu babci Anieli. 
W większości domów ten zeszyt przechowywany jest jak 
źródło najcenniejszej wiedzy, niczym relikwie św. Macieja 
Apostoła, męczennika uznawanego za patrona cukierni-
ków (co ciekawe, Maciej dołączył do apostołów po zdradzie 
Judasza). Nie ma jednak co się dziwić. Przepisów na taką 
babkę nie odnajdziecie we współczesnych kolorowych cza-
sopismach. Tego smaku nie stworzą nawet Magda Gessler 
ani Wojciech Amaro. Nie zna go Jamie Oliver. Dlaczego? 
Dlatego, że ta genialna w swej prostocie, choć wymagająca 
wysokiej jakości produktów receptura, na której wychowało 
się już kilka pokoleń, sprawdza się w konkretnym domu, 
w konkretnej rodzinie. Próba wprowadzenia czegoś nowego, 
nieznanego, zawsze spotka się z poważnymi wątpliwościa-
mi. O tym, jak dużo tych pokoleń było, jaka jest historia tej 
jednej jedynej baby, może świadczyć stan pożółkłego zeszytu 
i przekazywanych razem z nim form do wypieku. 

BABA Z WI-FI
Tradycja wypieku bab sięga w naszym kraju XVIII, a nawet 
XVII wieku. Trudno powiedzieć, czy to z racji sąsiadowa-
nia z imperium osmańskim, czy to dzięki kontaktom miast 
hanzeatyckich, które przyjmowały dostawy z zamorskich 
kolonii, według literatury fachowej baby od zarania swo-
ich dziejów były pięknego złotego koloru dzięki dodatkowi 
szafranu, a  także bogate w bakalie (dodatek, który wiele 
osób kwestionuje, zapominając, że Kaszuby były powiązane 
z Gdańskiem, który był centrum handlu zamorskiego, a tak-
że że już w czasach średniowiecznych w zapasach zamków 
krzyżackich znajdowały się egzotyczne ingrediencje). 

Młodzi, szczególnie ci z miasta, mogą tego nie pamię-
tać, nawet jeśli jedli baby przysyłane przez babcie ze wsi, 
ale w wiejskich domach tradycyjny rytuał przygotowywania 
bab wielkanocnych ciągnął się od Wielkiego Poniedziałku 
do Wielkiej Soboty, kiedy to jedna z bab była umieszczana 
w koszyku ze święconką. Kulminacją zaś było spożycie baby 
w Niedzielę Wielkanocną.

Dlaczego przed laty przygotowanie bab zabierało tak wie-
le czasu? Odpowiedź jest prozaicznie prosta. Dziś zakupów 
dokonujemy w kompleksowo wyposażonym w towary mar-
kecie, który udostępnia wszystkie składniki przygotowane 
do wrzucenia do miski mającej służyć do wyrobienia ciasta. 
Natomiast przed laty trzeba było udać się do młyna po dobrą 
mąkę, przebrać bakalie, orzechy połupać, migdały posiekać, 
namoczyć szafran w alkoholu, a cukier pokruszyć z wielkiej 
głowy. Królem przyrządów kuchennych stawał się mosięż-
ny moździerz, w którym wszelkie te ingrediencje przygoto-
wywano do dalszego wykorzystania. Dziś królem w wielu 
gospodarstwach domowych jest urządzenie kombinowane, 
które jednocześnie waży, miesza i ugniata, a następnie pod-

nosi temperaturę w misie, by ciasto wyrosło; oczywiście 
urządzenie koniecznie najnowszej wersji. Królem bywa też 
robot z ciężkim mieszadłem hakowym znanej marki. W tle 
zaś – formy z teflonową lub kamienną powłoką typu anti stick 
i najnowsze piekarniki podłączone do sieci Wi-Fi, które prze-
każą gospodyni na smartfon ze stylizowanym owocem na  
obudowie informację o postępie przygotowywania dania, 
na które przepis na toż samo urządzenie pobrano wcześniej 
z sieci internetowej. Prosto i bez kłopotu. W zasadzie babę 
przeznaczoną do koszyczka można wrzucić do urządzenia 
w sobotę rano. I tak zdążymy na święcenie pokarmów.

BABA MIGDAŁOWA, PETYNETOWA, RÓŻOWA…
Tradycyjne baby miały bardzo klasyczną formę. Najczęściej 
był to wypiek o kształcie zbliżonym do walca lub ściętego 
stożka. Dopiero później naczynia do wypieku bab zaczęto 
modyfikować i nadawać im formę bogatszą przez dodanie 
przeróżnych karbowań. Tradycyjne było też to, że baby były 
wysokie. Znawca polskiej kultury ludowej Zygmunt Glo-
ger określał wysokość bab na mniej więcej łokieć. Badacz 
twierdził też, że baby wielkanocne – podobnie jak dostojne 
starsze panie – zawsze występowały w czepcu z lukru lub 
konfitur domowych.

Sięgnijmy do zapisków Zygmunta Glogera: Ł. Gołębiow-
ski pisze w 3-cim lat dziesiątku XIX wieku: „Uginają się i te-
raz stoły pod ciężarem szynek, mięsiw, jaj, kiełbas, placków, 
mazurków. Rzadko już gdzie dają się widzieć starożytne 
kołacze, obertuchy, jajeczniki. […] Są ciasta parzone, baby 
petynetowe, dla równości dziurek tak nazwane. Po miastach 
bogatsi cukiernicy zastawiają ciasta, lukrowaniem ozdobne, 
baby migdałowe, z razowego chleba, z ciasta białego, różowe-
go lub ciemnego, torty królewskie itp.”. […] ciasta wielkanocne 
od wieków nie mogły się obejść bez szafranu, który nie tylko 
nadawał im żółtą barwę, ale – jak utrzymywano – i rozwe-
selał, a były to święta zawsze wesołe, bo zbierała się na nie 
do ognisk domowych bliższa i dalsza rodzina, a zwłaszcza ci, 
którzy własnych domów i ognisk nie mieli, gościnnie i serdecz-
nie byli przez bogatszych krewnych przyjmowani.

Chcąc przedstawić dobrą definicję tradycyjnej baby 
wielkanocnej, nie posłużę się żadnym z pięknych, koloro-
wych poradników kulinarnych opracowanych przez któ-
regoś z kuchennych celebrytów. Poprzestanę na słynnym 
etnografie, twórcy „Encyklopedii staropolskiej” Zygmuncie 
Glogerze.

Podaje on, że baba wielkanocna, zwana też czasem bab-
skim kołaczem, było to ciasto z pszennej mąki, wypiekane 
zwykle do „święconego” na Wielkanoc, a dawniej także i na 
Zielone Świątki. Baby zaprawiano szafranem, a  miewały 
kształt zawoju tureckiego, wypiekane w formach glinianych lub 
miedzianych, albo w rondlach i formach papierowych. Te ostat-
nie miewają do dwóch stóp wysokości, zwane są podolskimi. 

Tak, sztuka kulinarna, sztuka cukiernicza rozpoznaje 
wiele rodzajów bab. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy 
nazewnictwo za etnografem Glogerem, czy za kucharzami, 
a może za najpopularniejszymi książkami kucharskimi Lu-
cyny Ćwierczakiewiczowej, Marii Ochorowicz-Monatowej 
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– przygotowanie prawidłowej smacznej baby wielkanocnej 
wymagało dyscypliny i staranności. 

PRZY BABIE NIE BIEGAJ!
Pomijając przygotowanie dodatków, o  czym było wyżej, 
pierwsze czynności wiązały się z doborem w młynie odpo-
wiedniej mąki, a jeżeli korzystano z zasobu własnego – z jej 
podsuszeniem i skrupulatnym przesianiem. Oczywiście do 
wielkanocnych ciast wybierano mąkę najczystszą, najbielszą.

Kolejnym krokiem było staranne oddzielenie, z uwagi 
na to, że tradycyjnie wypiekano więcej bab, setek żółtek od 
białek, co oczywiście wiązało się ze sprawdzeniem świeżości 
każdego jaja. Następnie żółtka trafiały do makutr, w któ-
rych były starannie ucierane, choć niektórzy twierdzą, że 
w pewnych regionach do tego celu używano kierzanki do 
ubijania masła. 

Najtrudniejsza część rytuału rozpoczynała się z chwilą 
przygotowania zaczynu drożdżowego. Gospodynie zamyka-
ły szczelnie drzwi do pomieszczenia, w którym miało wyra-
stać ciasto, albowiem najmniejszy przeciąg mógł sprawić, że 
ciasto opadnie. Brało się to z tego, że onegdaj wytwarzane 
drożdże nie były tak silne jak te dzisiejsze, były niepewne 
i niestabilne. Z tego powodu wymagały dłuższego czasu na 
wyrastanie i stworzenie idealnie napowietrzonej struktury. 
Obecnie produkowane drożdże bywają tak silne, że w cieście 
tworzy się sieć pęcherzyków o nierównej strukturze, dobrej 
w przypadku włoskiego pieczywa, ale nie klasycznego pro-
duktu cukierniczego.

Przy dodawaniu kolejnych składników zawsze obowiązy-
wała jedna zasada: ciasto musiało swoje dostać. Przez kil-
kadziesiąt minut było wyrabiane dla dokładnego połączenia 
składników. W wielu regionach proces ten nazywano wybi-
janiem ciasta. Solidne lanie, które fundowano ciastu, spra-
wiało, że na koniec dnia, gdy gospodyni uznawała, że jest już 
gotowe, było pełne pęcherzy pracujących drożdży, gładkie 
i wręcz lśniące. To był znak, że można nim wypełnić formy.

Wypełnione ciastem formy odkładano w spokojne miej-
sce, by przykryte ogrzanymi wcześniej lnianymi ścierecz-
kami odpoczywało w ciszy i spokoju. Za głośne rozmowy, 
bieganie albo, co gorsza, ruszenie formy można było nieźle 
dostać w skórę od gospodyni!

Baby wielkanocne pieczono tradycyjnie w piecach chle-
bowych opalanych drewnem. Oczywiście piec musiał być 

bardzo dobrze nagrzany. Moment uzyskania właściwej tem-
peratury weryfikowano metodą bardzo prostą: na omiecio-
ną z węgli powierzchnię pieca rzucano mąkę żytnią. Jeżeli 
zabarwiła się na ciemny odcień złota, był to ten moment, by 
z wielką pieczołowitością i bez zbędnych dźwięków prze-
nieść formy do pieca.

Ostatnim procesem, w którym należało zachować spokój, 
było wyjmowanie form z pieca i odkładanie ich na puchowe 
pierzyny i poduchy, by w spokoju przestygły przed końco-
wym etapem, jakim było nakładanie babom czepców z lu-
kru.

PO PRAWDZIWĄ BABĘ – DO CHMIELNA
Nie mam w swojej kuchni żadnego robota do zagniatania 
ciasta, więc teoretycznie mam szansę na tradycyjną babę 
wielkanocną, jednak jej nie upiekę. Mój piekarnik konwek-
cyjny bowiem ma wiele mądrych funkcji, ale nie potrafi 
jednego: udawać pieca chlebowego.

Prawdziwe baby pojawiają się natomiast w Chmielnie, 
w konkursie, w którym od kilku lat uczestniczę w charak-
terze sędziego. Sytuacja, w której się znaleźliśmy za spra-
wą epidemii, może jednak pokrzyżować tegoroczne plany. 
W chwili, gdy kończę pisać ten tekst, nie wiem, czy do Nie-
dzieli Palmowej nastąpi przełom i ograniczenia zgromadzeń 
zostaną może odwołane... 

Mam jednak nadzieję, że organizator nie zrazi się ewen-
tualnym fiaskiem tegorocznej imprezy i odbędzie się ona 
w kolejnych latach, bo to, co dotąd prezentowano, stanowi 
prawdziwą wartość w zakresie kultury kulinarnej regionu. 
Co roku w konkursie bab wielkanocnych w Chmielnie poja-
wia się kilkanaście wypieków, co dowodzi, że cenimy trady-
cję. Mimo szerokiej oferty babek proszkowych (nie chodzi 
o proszek do pieczenia, a o gotowe mieszanki cukiernicze) 
chcemy mieć na wielkanocnym stole babkę, którą pamię-
tamy z dzieciństwa, z pobytu na wsi. Babkę będącą dla nas, 
wówczas dzieci, synonimem czegoś smacznego, słodkiego, 
bogatego. Jako dzieci nie zastanawialiśmy się nad tym, skąd 
nasze babcie brały składniki do zrobienia tych bab wielka-
nocnych, ale jestem przekonany, że większość z nas kon-
sumując obecnie baby „kupne”, nie jest w stanie odszukać 
smaku dzieciństwa, a jeżeli już go odnajduje, to zapamiętuje 
adres, by do niego powracać.

RAFAŁ NOWAKOWSKI
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Niedôwno bëła jem w królestwie rozmajitosców mòji dôwny szkòłownicë Karolënë Bòber w Lëpùszu. „Niech wastna 
òbôczi, co móm” – rzekła, pòdôwającë mie ksążeczkã Matisa Klebbë Pszczoła to dar Boży. Rzecz o pszczelarstwie ludowym 
na Kaszubach. Wëdôwiznie Region – pòmëslała jem, zdrzącë na cwiardą, żôłtą, pasowną do titla farwą òbkłôdkã – nôleżi 
sã chwalba. Kòżdô kôrtka przëcygô zdrok snôżima òdjimkama, ilustracjama. Chùtkò jem je przezdrza i òd razu doznała 
jem sã, że móm „miodny dokôz”, wôrtny wëzwëskaniô w robòce z ùczniama.

„MIODNY DOKÔZ” MATISA KLEBBË

Ùczniowsczi òbsąd ò ksążce Klebbë 
béł szlachòwny za mòjim. Licealiscë 
delë bôczënk na bòkadosc materiału 
i ùznelë, że wôrt je przëzdrzec sã jemù 
barżi ùwôżno na pòsobnëch ùczbach. 
Zgódno ze swòjima zainteresowania-
ma pòdzelëlë sã na karna i analizowelë 
materiôł zamkłi w 113 rozdzélkach.

Chãtno czëtelë ò pszczołowëch 
domikach, bò zarô przërównywelë 
je z dobrze jima znónyma w ògardze 
wastë Józwë Chełmòwsczégò. Z do-
kazu Pszczoła to dar Boży dowiedzelë 
sã, że nôbarżi szczestlëwi Bòżi dómk 
to ten ùstawiony pòd lëpą, a rodzëna 
w nim mieszkającô je òsoblëwie za-
służonô dlô Bòga, je jegò włôsnoscą. 
Pòznelë téż wiele zwëków i  wierze-
niów sparłãczonëch z  ùlama: barnienié stëdni przed 
wëschniãcym, zanôszanié do ùla wilijnégò òpłôtka, co 
dôwało błogòsławieństwò wszëtczich swiãtëch przez 
całi rok, nacéranié kòszczi czosniôkã. Z ksążczi mòże sã 
dowiedzec, jaczima roscënama nôlepi òbsadzëc pszczel-
nik i jaczi to mô cél. Pòznôwómë historiã kaszëbsczégò 
pszczelégò dómika, plecónków, kòszków i mòżemë sã jima 
dokładno przëzdrzec, a dzãka pòdónémù materiałowi – 
nawetka sami je zrobic. 

Służkòwie przëwòłiwelë z ksążeczczi wëjimczi ò spar- 
łãczenim pszczelarstwa z wiarą ù Kaszëbów. Ùmôlowóny 
na dakù domika krziżik je merkã wiarë jegò włôscëcela. 
Kaszëbsczi pszczołownicë mają swòje mòdlëtwë. Ùczniów 
czekawiłë pòstacje wspòmóżców kaszëbsczégò pszczelar-
stwa – swiãtëch Ambrożégò i Frãcëszka, chtërnëch wëżło-
binóm bruscë licealiscë mają leżnosc sã przëzdrzec òb czas 
bëtnoscë w ògardze méstra Józwë Chełmòwsczégò w Ja-
gliach. Z prostą lëdową pòbòżnoscą Kaszëbów parłãczi 
sã stojenié miodu. Z dokazu Klebbë jidze sã dowiedzec, 

na czim òno zanôlégô, jaczi je jegò cél, 
òdniesenié do òbrzãdu.

Wiadã z  ksążczi Pszczoła to dar 
Boży jidze sparłãczëc z  warkama. 
Jedno z  karnów ùdbało so nawetka 
zaprosëc swòje mamë – nôleżniczczi 
wiesczich kòłów gòspòdëniów i pòd 
jich òkã przërëchtowac pòtrawë 
i rozmajité smaczczi: latkò – dôwny 
kaszëbsczi nowòroczny kùch, miodo-
wé bómczi, peparnutë, pfefferkùch – 
chtëren znaje wierã kòżdé kaszëbsczé 
dzeckò. Ùsôdzca pòzebrôł przepisë, 
chòc niejedne są òsoblëwé, krëjamné, 
przënôleżné leno sami gòspòdënie. Są 
téż receptë na przerobiznë, zaprawë: 
mùżdżónkã z  miodnëch malën, ja-
gòdë wew miodowim zaléwkù. Szma-

kają jakno dodôwk do klepónczi, kwasniówczi abò pliń-
ców. Licealiscë ùznelë, że miodowé bómczi i peparnutë 
bë bëłë bëlnym darënkã dlô dzecy, czej prowadzą czasã 
dlô nich warczi. Z dokazu Klebbë jidze sã jesz dowiedzec, 
czedë sã jaką jôdã rëchtëje, a téż jaczé są sparłãczoné z nią 
wierzenia i  zwëczi. Ùczniów zacekawiłë napòje: biónk 
– òsoblëwie sparłãczony ze swiãtojańską nocą, swiãtã 
pszczelôrzów, brzadowé arbatczi i jich ôrtë, mòrskô arbata 
a niedzelnô kôwka – kawa z miodã, słodkô, prôwdzëwô, 
i całi nen zwëk spòrządzaniô ji przez pszczelôrza kòżdégò 
niedzelnégò pòrénka.

Ùczniowie dôwelë bôczënk na wëzwëskiwanié pòòsta-
łosców pò cesce. Widzôł sã jima „chłopk” – apartny 
wëpiek, wachtôrz dodomù. A jô przëbôczëła jem so kùkle 
– pùpë z wiszniewima knąpkama, jaczé piekła nóm starka 
z Grzëbòwa z pòòstałosców casta w chlebòwim piéckù na 
pòdwòrzim.  

Klasowëch biologów nôbarżi zajimałë produktë, jaczé 
mògą bëc wspòmóżką na rozmajité bòlëznë, służącé do 
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robieniô taczich medikameńtów lëdowi medicynë, jak: 
różewô smara (mazëdło, gòjidło), rżany plińc z mio-
dã, wòskòwô (zmùrowô) smara. Wëzwëskùjącë mate-
riôł z ksążeczczi, òpòwiôdelë, jak sã ne smarë wërôbiô, 
jaczé są jich włôscëwòscë i mankamentë, kògùm i na 
co pòmôgają, np. prepòlis (pszczołowé łzë) je lékã na 
wszëtkò. Chtos dostrzégł, że nen materiôł szłobë bòdôj 
wëzwëskac w  jaczim lékarsczim dokazu. Zrobilë téż 
midzë sobą egzamin ze znajôrstwa miodonosnëch ro-
scënów i pszczelarsczich wzątków, rozpitiwalë sã ò jich 
pòzwë kaszëbsczé i łacyńsczé. Pòznelë praktikã i tradicjã 
wkół pszczelarsczich zélów na Kaszëbach. Czãsto kòrzi-
stelë z ksążkòwégò Słowôrzka gwarë 
kaszëbsczich pszczołowników. 

Niejedny ùczniowie kąsk znelë sã 
na robòce kòl pszczołów i dopòwiô-
delë, np. ò òdimianim pszczołów, 
wëcyskanim miodu, pszczelenim sã 
(marwienim, brzątwienim, rójce), ò 
pòzwach rojów, wierzeniach.

Klasowi „jãzëkòznajôrze” i „lëte-
racë” dôwelë bôczënk na przëwòłóną 
w dokazu bòkadosc pòzwów ze sło-
warza Sëchtë. Òpòwiôdelë legendë, 
òpòwiednie a pòwiôstczi, co ùczą, że 
prôca to pòwód do pòkòrny bùchë. Na 
spòdlim wkółpszczelarsczich przësło-
wiów i przëpòwiôstków òbmëslëlë ce-
kawi kònkùrs. Ùczëlë sã snôżich pie-
sniów pszczołów, pòznôwelë historiã 
i  fùnkcjã tëch spiéwów. Wróżbama, 
m.jin. „widama” – lanim miodu na krziż – nôbarżi za-
interesowałë sã dzéwczãta i ùdbałë so je wëzwëskac przë 
rozmajitëch leżnoscach. 

Młodzëznã wiedno interesëją sprawë wkół kaszëbsczi 
demònologie, a tu nalézą tegò wiele. Westrzód panteò-
nu kaszëbsczi mitologii je Rżanô (Żëtnô) Mac. Króm 
ji znaków, wëzdrzatkù ùbarnionégò malënkã, nadczid-
nął ùsôdzca ò ji sparłãczenim z jinyma kùlturama. Do-
znôwómë sã, jaczé są òbjawë dzejaniô nieczëstëch mòcy 
– złégò dëcha, i jak sã przed nim barnic. 

Pògrzebòwé zwëczi na Kaszëbach są baro bògaté. Matis 
Klebba pòzebrôł zrzeszoné z pszczolarstwã. „Hej, wstani-
ta, bò gòspòdôrz jidze do grobù” – ùwiadomielë pszczołë  
ò smiercë gòspòdôrza na zakùńczenié pùsti nocë. 
Stipòwim jedzenim ù pszczelôrza bëła słodkô kawa 
i kòłôcz – tradicyjny kòłôcz z mączi, miodu i mléka. Wôrt 
przëzdrzec sã célowi tegò òbrzãdu. Aùtór ksążczi czãsto 
przëwòłiwô wiadã z dokazów jinëch badérów, pisôrzów. 

Tu przëwòłôł zwëk sparłãczony ze smiércą pszczelôrza 
òpisóny przez Aleksandra Hilferdinga. 

Ùsôdzca rozmieje przërównëwac zwëczi. W rozdzél-
kù Miodowé kùlajcë przëwòłóné są zwëczi znóné w roz-
majitëch wespòlëznach: rëbacczi i  pszczelarsczi. Na 
przëmiar taczi zwëk: miód nót je dac kòżdémù, chto pòmô-
gôł w jegò pòzwëskanim, abò nawetka leno przëzérôł sã 
ti robòce. Dokôz je zafùlowóny zwëkama i wierzeniama. 
Czëtómë ò nich m.jin. w dzélëkach Toczëna pòd domikã 
pszczołów a Ùrzek na miodze i pszczołach.

Analiza ksążczi Pszczoła to dar Boży òbczas ùczbë 
w  szkòle je téż leżnoscą do dzeleniô sã wiadą ò dzys-

dniowòscë pszczołowégò rzemio-
sła w swòjim òkòlim. Je w ni gôdka  
ò produkcji swiéców, gromiców, a téż 
ò sparłãczonëch z nima wierzeniach. 
Pòdług pòsobicą pòdónégò rëchto-
waniô gromiców, szłobë je nawetka 
samémù zrobic. 

To, ò czim jem wëżi napisa, je leno 
dzélëkã cekawi wiadë ò malinczim 
stwòrzenim – pszczole, chtërny do-
równywô leno człowiek, i  ji brzadze 
– miodze, jaką mòże nalezc w dokazu 
młodégò badérë. Zachãcywóm wszët-
czich do przeczëtaniô ksążczi Pszczoła 
to dar Boży, a szkólnëch – do robòtë 
z nią na ùczbach. 

Róman Drzéżdżón òbtaksowôł 
dokôz i  pisze ò nim tak: Ti, chtër-
ny chcą wiedzec, jak wiele dobrégò 

lëdze òd pszczołów mają, rôd przeczëtają nen „miodny 
dokôz” Matéùsza Klebbë. W òbsądze Mariana Jelińsczégò 
czëtómë: Pò przeczëtanim tegò dokazu niejedny […] mògą 
kùpic ùle z pszczołama. Krësztof Jãdroch Plater-Zôlewsczi 
serdeczno dzãkùje: Matis, twòjô robòta je miodnô dlô na-
szich dëszów i bije òd ni jasnota, jakno òd gwësnégò złota; 
cygni jã dali i dali!  

A jô? Całim sercã sã zgôdzóm z òbsądzëcelama. Móm 
wiôldżé ùwôżanié dlô młodégò ùsôdzcë – licealistë. Pò 
prôwdze brëkùją taczich knéżków ùczniowie i prowadzą-
cy z nima zajãca szkólny, cobë nie zadżinął naj kaszëbsczi 
snôżi swiat, a młodi ùczëlë sã, jakô je nôlepszô stegna do 
gromadzeniô wiadë ò naju mòdri krôjnie. A przë leżnoscë 
gratulëjã téż ùdbë òrganizatoróm kònkùrsu „Poznajemy 
Ojcowiznę”, w chtërnym licealista Salezjańsczégò Òglo-
wòsztôłcącégò Liceùm w Rëmi w 2019 rokù zajął I plac 
za prôcã ò kaszëbsczim pszczelarstwie.

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

PRZËDATNÉ W SZKÒLE
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JIWRË Z BARANÃ

Bél sobie jeden gbùr. Żil òn so na 
swòji zemi z familią spòkójno. Miôl 
bialkã a szesc dzecy. Trzimôl kònie, 
knadżi, czile pùgów, kùrzãta, a co 
tam jesz przë gbùrstwie sã ùchòwa-
lo. Wkól téż mieszkalë w wikszoscë 
krewny, përznã letników mia swò-
je chëczczi nad jezorã, wszëtczi sã 
znalë a òsoblëwie òb lato nawie-
dzalë. Przë taczich pòtkaniach nie 
felowalo smiéchù a  rozmajitëch 
zdarzënków.

Wiele pòcechë dôwalë, jak to 
wszãdze, dzôtczi. Pò òkòlim 
krącëlo sã jich dërch calé karno, bò 
do ti szóstczi dochôdalë jesz 
kùzynczi, kùzynowie, sąsadzë. 
Krôsniãta jak to krôsniãta lubilë 
cos zbrojic a nawëstwarzac. Ze slë-
chanim starszich, je wiedzec, téż 
wszeljak biwa. Nen gbùr wiedno 
jima kôzôl wiornąc, czedë swinia 
bëla do bicô abò chtos z  kòblą 
przëszed do òdżera. Tedë òni nibë 
szlë, a pò prôwdze flot nëkalë na 
spikrz a wzéralë przez szparë mi-
dzë ceglamë. Czasã téż wchôdalë 
na dak òd òbòrë a wëstôwialë ce-
kawé òczë w  szczice na drëgą 
stronã.

Nen chlop miôl, jak sã rzeklo, 
téż pùdżi, a z nimë jednégò barana. 
Ten z nôtërë bél spòkójny, le z czasã 
to sã zaczãlo zmieniac. Stôwôl sã 
zaczépny. Nôprzód starszi nie wie-
dzelë, czemùż to, a to prawie dzôt-
czi gò gòrzëlë. Dokùczalë mù 
a  ùczëlë, żebë òn bòd. Czedë sã 
rozgòrzil, tedë òni z krzikã, le téż ze 
smiéchã flot wiornãlë. Na zaczątkù 

jesz nie bëlo tak lëchò. Dzecë 
ùmëslno wrzucalë balã w ògródk 
do tegò barónka, a  tedë jinëch 
wësylalë, że nibë jima przë granim 
wpadla. Rôz jedna kùzyna, co nie 
wiedzala, co tam na nią żdaje, 
pòszla za tą balą. Tedë òna mùsza-
la nëkac przed tim baranã przez 
cali ògródk, a òn jesz ji pòmôgôl 
w tim wiornienim, bò co sztócëk 
bòd jã a pòdrzucôl w lëft. Reszta 
wzéra na to midzë sztachétamë 
a smia sã w glos.

Z czasã z tim zwierzã bëlo corôz 
to gòrzi, a krôsniãta jesz gò wëpùsz-
czalë do szpòrtë. Rôz bëlo tak 
w niedzelã. Lëdze szlë z kòscólka, 
a  tu òd raza na drodze stoi ten 
diôblin. Jedna statecznô bialka 
pòmalinkù depta z przódkù. Jed-
némù chlopòwi, chtërny wiedzôl, 
co mòże bëc, zrobilo sã ji żôl. 
Wëszed do barana a  mëslôl, że 
chwôcy gò za rodżi a dô radã gò 
strzëmac. Nick z tegò. Zwiérz zro-
bil z niegò richtich flidżer. Chlopk 
jesz przë niedzelë miôl fejn kòszlã 
a biôlé bùksë òbloklé. Prawie bëlo 
pò deszczu, tej ruchna ju do nicze 
sã nie nadôwalë. Ti bialce, kùńc 
kùńców, téż sã dosta. Tëch dwòje 
bëlo rozgòrzonëch, le reszta, a nié 
blós dzôtczi, mielë sã z czegò smiôc 
jesz jaczis czas.

Taczich zdarzënków bëlo jesz 
wicy. Co sztócëk jiwer z  baranã. 
Dzecë brojilë, barónka gòrzëlë, 
wëpùszczalë, le czedë tatk czë 
mëmka chcelë jima wprac, tedë 
cëszô na pòdwórkù bëla, jakbë òr-

ganista ùmar, a wszëtczi bëlno bëlë 
schòwôny. Timczasã górz minąn.

Jednégò dnia tatk wieczór sôd 
z drëchã na òbòrze a so pòwiôdalë.

– Tadżi, a co të sã dërch za tã 
szpérã trzimôsz? – spitôl sã w kùń-
cu nen chlop. Gòspòdôrz pò prôw-
dze co sztót masérowôl sã pò 
szpérze.

– Eeee, nick nie gadôj! Jô dzysô 
wlôz w bùchtã do kòblë, a ta mie 
kòpnãla prosto tu, w ùd. Jô ledwò 
mògã chòdzëc.

– Të doch mùszisz ùważac. Të bë 
móg miec gnôt zlómôny!

– Në aż tak to nié. To je stlëklé 
blós, le bòli.

Bëlo ju dosc pózno, czedë òni sã 
òddzãkòwalë a rozeszlë. Cemno ju 
bëlo bùten. Gbùr wstôl cãżkò. 
Szpéra bòla gò mòcno. Pòmalinkù 
równak zacząn drobòlëc w czerën-
kù chëczë. Czedë bél ju krótkò 
dwiérzi, ùzdrzôl, że pórtka òd 
ògródka je szerok òtemklô.

– Aha, ten pùrtk je zôs wëszli – 
rzek sóm do se. Rozezdrzôl sã 
w lewò, w prawò, le nigdze nie wi-
dzôl barana.

– Móże të nie wëlôz – zôs gôdôl 
pòd knérą chlop – dożdżë le doż-
dżë, jô ce zarô zamknã.

Pòmalinkù zôs, bò w  szpérze 
dërch szarpa, stôwiôl szretë do ti 
pórtczi. Czedë zdżąn sã, żebë 
chwôcëc za hôk a jã zamknąc, do-
stôl taczi jib w rzëc, że aż szed przez 
glowã a sóm nalôz sã w tim ògród-
kù. Pòwzérôl za sebie. Jo, stoji ba-
ran! Ùd bòli, terô téż slôdk zacząn. 

Kaszëbi to szpòrtowny lëdze. To doch je wiedzec. Lubią pòdsmiewac sã jedny z drëdżich, a wëstwarzac so 
wszeljaczé wice. Bëlno téż je pòdsmiôc sã do szpòrtownëch wspòminków, chòc biwô, że te dopiérze pò czasu 
stôwają sã smiészné. Pewno tak jak w ti pòwiôstce, chtërna wnet calô je prôwdzëwô.
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Zwiérz miôl mòc, bél wërosli, dobri 
òsmëdzesąt kilo miôl.

–Jô sã òd ce nie dóm, të gromie! 
– rzek chlop do barana.

Zacësnąn zãbë. Wstôl na nodżi 
a zlapôl grable, co bëlë òpiarté ò 
scanã. Zastawil sã pórtką a  timë 
grablamë wnëkôl barana do ògród-
ka. Sóm wëskòczil rut a zamk te 
dwiérczi. Òdetchnąn a szed spac.

Na drëdżi dzéń zbùdzyl gò ból. 
Krącyl sã we wërach, bò ùd bél na-
pùchli a stroną nijak sã leżec nie 
dôwa. Na krzepce leżec téż nie szlo, 
bò slôdk tak richtich zacząn bòlec 
téż pò czasu. Òsta mù drëgô strona, 
blós kùli tak jidze strzëmac? 
Próbòwôl wszeljak sã òbracac, le 
przëszlo do tegò, że dôl pòkù 
a wstôl. Z tim a z òbleczenim téż 
nie bëlo letkò. Wszëtkò gò bòla, 
a na barana tak bél rozgòrzony, że 
na niegò spadla téż wina za tã 
kòblã. Dzôtczi téż swòje dostalë za 
tã òtemklą pórtkã.

Dopiérze za pôrã dni gòspòda-
rzowi zrobilo sã përzinkã lepi. Pò 
prôwdze równak tak richtich przë-
sadnąc móg pò dwóch niedzelach. 
Ze szpòrtowanim z  barónka bél 
kùńc zrobiony. Krôsniãta dostalë... 
wëpłatã. A na pórtkã trafila klódka.

Czedë chlop ju czësto przëszed 
do se, tedë kùńc przëszed na bara-
na. Przë pierszi leżnoscë, czedë na 

gbùrstwie pòjawil sã flészer, zwiérz 
– jak nen chlopk wiedno gôdôl – 
mùszôl swòją smiercą òd òbùcha 
pasc.

Nie bél to jesz czësto kùńc ti hi-
storii. Nen gbùr, jak nierôz òb lato, 
spòtkôl sã przë sobòce z tą familią, 
co krótkò mieszkala, a z timë letni-
kamë, co tam wiedno przejéżdżalë. 
Òni wszëtcë sã czasã robilë taką 
môlą zabawã. Kòżdi przëniós, co 
tam miôl, do jestkù a do wëpicô. 
Wësprzątalë jeden bùdinôszk 
w  gbùrstwie. Tam sedlë, za-
pùszczëlë radio abò czasã nalôz sã 
chtos z akòrdionã. Tak téż bëlo tegò 
wieczora. Gòspòdôrz równak 
zrëchtowôl cos òsoblëwégò, dôl na 
tã leżnosc ùpiec dzëka. Wiôlgô 
britfana z wòniającym miãsã bëla 

pòstawionô na westrzód stolë – 
prawie przed tą bialką, co rôz mù-
sza przed tim barónkã wiornąc. Ta 
smaczno jadla a gôda:

– Tak dobrégò dzëka jô jesz ni 
móm jadlé. Szmakòwno zrobioné.

Gbùr sã pòdsmiéwôl, a kòżdi so 
mëslôl, że òn sã ceszi, że gòscóm 
szmakô. Dopiérze pózni, czedë 
wszëtczi ju sã bawilë, rzek cëszi 
drëchòwi, co stroną sedzôl – temù, 
chtërnémù baran miôl te biôlé 
bùksë pòniszczoné a  kòszlã – że 
prawie tegò barónka wszëtcë przed 
sztócëkã na zdrowié zjedlë. Zôs 
mòglë sã razã bëlno pòsmiôc.

MATEÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama nordo-
wi kaszëbiznë. 
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• DZIAŁO SIĘ W KWIETNIU • DZIAŁO SIĘ W KWIETNIU • DZIAŁO SIĘ W KWIETNIU • DZIAŁO SIĘ

·  1 IV 1920 – w Kościerzynie ukazał się pierw-
szy numer pisma „Straż Pomorska” przekształ-
conego na „Pomorzanina”. Pierwszym redakto-
rem naczelnym został Aleksander Majkowski.

·  1 IV 1950 – dekretem ordynariusza chełmiń-
skiego ks. bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego 
powstało w Wejherowie Małe Seminarium Du-
chowne. Wychowankami Seminarium są m.in. 
biskupi Jan Bernard Szlaga i Andrzej Śliwiński, 
ks. Władysław Szulist i prof. Franciszek Grucza.

·  15 IV 1920 – w Wejherowie utworzono Pań-
stwowe Seminarium Nauczycielskie.

·  17 IV 1990 – po fali protestów społeczeństwa 
polskiego, a szczególnie członków Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, rząd polski wstrzymał 
budowę Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Osiem 
miesięcy później postawił ją w stan likwidacji.

·  27 IV 2000 – w Gdyni zmarł ks. kan. Henryk 
Mross, nauczyciel i działacz harcerski, proboszcz 

i dziekan w Osielsku, dyrektor biblioteki Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Pelplinie, 
wybitny biograf, autor ponad 300 prac nauko-
wych. Jego „Słownik biograficzny kapłanów 
diecezji chełmińskiej wyświęconych w l. 1821– 
–1920” zawiera ponad 1200 życiorysów księży.  
Ks. Mross był laureatem Medalu Stolema. Uro-
dził się 24.05.1928 w Gniewie, a pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Pelplinie. 

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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Rosce wcyg réga kaszëbsczich plat z  mùzyką 
a z czëtóną lëteraturą. Czile tidzeniów temù do-

szłë do ni Bajki Gdyńskie. Gdińsczé Bôjczi . Je to dwa-
platowi albùm z bôjkama ò Gdinie, dze na jednym 
dzélu – CD 1– czëjemë dokazë pò pòlskù: Oksywie, 
Babie Doły, Obłuże a Pogórze, a jich kaszëbsczé wer-
sje, smaczno przetłómaczoné przez Dariusza Maj-
kòwsczégò, czëjemë na CD 2. Czëtają, interpretëją 
doswiôdczoné lektorczi, zrzeszoné z anteną Radia 
Gduńsk: Magdaléna Kropidłowskô a Tatiana Slowi. 
Magdã znajemë ju z wielnëch lektorsczich robòtów. 
Tatiana dała na tëch platach niemałi pòkôzk swëch 
bòkadnëch aktorsczich ùmiejãtnosców. (Ji lektorską 
znanką òstôwô kąsk za mitczé „rz”). Aùtorã tekstów 
bôjk je dr Krësztof Wójcycczi, ùmarłi w rokù 2013. 
Albùm òstôł wëdóny przez gdińsczi part Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Ùdbòdôwcą a dozérôczã 
projektu béł Andrzéj Bùsler. Promòcjô dokazu Bajki 
Gdyńskie. Gdińsczé Bôjczi miała swój môl 11 gòd-
nika 2019 rokù w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë we 
Gdini1.

Wiôldżim wëdarzenim je gwësno wëdanié przez 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié (pòd dozérã Lucynë 
Radzymińsczi i  Anë Dunst) – aùdioksążczi pt. Żëcé 
i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, tj. z romanã 
Aleksandra Majkòwsczégò pòd tim titlã. Jakno mate-
riôł òstało wzãté òpracowanié rãkòpisu dokònóné przez 
sp. prof. Jerzégò Trédra. Czëtô nôbarżi doswiôdczony 
z kaszëbsczich lektorów, co sã ju rôz z nagranim Żëcô 

i przigód zmierził w latach dzewiãcdzesątëch ùszłégò 
stolata – Zbigórz Jankòwsczi2. Jegò cemnô, jãdrznô, 
głãbòkô farwa głosu je dobrze rozpòznôwónô przez 
nëch, co kòrzistają z kaszëbsczich nagraniów. Za na-
graniową kònsoletą zasôdł drëdżi méster, co wëpùscył 
spòd swòji rãczi dzesątczi plat kaszëbsczich a  tësące 
aùdicjów – Jack Pùchalsczi z Radio Gduńsk. Je to ju 
dzewiątô aùdioksążka wëdónô przez tegò wëdôwcã 
(KPZ) w òbrëmim akcje promòwaniô kaszëbsczich bôjk  
pt. „Kaszubskie bajania”3.

Plata, dze czëjemë i czëtóné, i spiéwoné, je doparłãcz-
nikã do nônowszégò ùczbòwnika do kaszëbsczégò 
jãzëka Emilie Maszczi pt. Kaszëbsczi òdkriwca. Klasa 5.  
Wëdôwcą je Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Do-
zérôczką projektu bëła Lucyna Radzymińskô. Aùtorka 
ùczbòwnika wëzwëskała tekstë a spiéwë (pòdług za-
mieszczeniô w spisënkù): Janusza Mamelsczégò (jegò 
pësznô klasyka dzecny szkòłowi prozë – Mack), Toma-
sza Fópczi , Józefa Cénowë, Aleksandra Majkòwsczégò 
(Remùs), Jana Trepczika (Kaszëbskô Królewô) a Fran-
cëszka4 Kwidzyńsczégò (jegò Tata i kòza). Czëtają: Mag-
daléna Kropidłowskô, Michôł Bronk (pëszné wëkòna-
nié), ks. Marión Miotk, Zbigórz Jankòwsczi a Danuta 
Stenka. Spiéwô: Wérónika Cénowa. Aranżacje zrobił 
Tadéùsz Kòrthals. Na place są téż gòtowé instrumental-
né pòdkładë do piesniów. Pòwstała plata baro farwnô, 
jakô je bòkadnym wspiarcym dlô szkólnëch a szkòłow-
ników kòrzistającëch z ksążczi, pòsobnégò ju dobëtnégò 
dokazu młodi szkólny z pùzdrowsczi szkòłë.

NOWIZNË KASZËBSCZÉ.  
AÙDIOKSĄŻCZI, PENDRIVE, PLATË A... Z INTERNETU

1 Andrzej Busler, Dla młodszych i starszych. Audiobook Bajki Gdyńskie / Gdińsczé bôjczi, https://czec.pl/pl/n/44 [przëstãp: 15.03.2019].
2  Òkróm Jankòwsczégò za arcëdrãgą robòtã nagraniô całoscë nôwiãkszi kaszëbsczi pòwiescë wzął sã téż Tomôsz Fópka (CD 2011). 

Nagrania są przëstãpné tuwò: http://www.fopke.pl/melodie/117/zece-i-przigode-remusa/ 
3  Hewò je starna tegò wôżnégò projektu: http://www.akademiabajkikaszubskiej.pl/ 
4  Przëtrôfkòwò je pòdóny Édmùnd.
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Czësto nową generacjã w kaszëbsczi fònografie re-
prezentëje, wëdóny bez Sztudio MTS Mariusza Za-
czkòwsczégò ze Gduńska, pendrive (pamiãc USB), na 
jaczim je klasyczny dokôz Anë Rocławsczi-Mùsałczik 
pt. Osiem pieśni z Księgi Koheleta na recytatora, głosy 
solowe, grupę perkusyjną, instrumenty ludowe, chór 
i orkiestrę, w języku kaszubskim do słów tłómaczeniô ò. 
prof. Adama Riszarda Sykòrë. Je to zôpis (audio-video) 
wëkònaniô tegò dokazu 17 gòdnika 2018 rokù w kòscele 
pw. sw. Trójcë we Wejrowie. Wëstąpilë: Juliô Pruszak 
– sopran, Mariô Malinowskô – sopran, Tomôsz Fópka 
– recytatór, Zofiô Trystuła-Hovhannisyan – duduk, Pa-
weł Grëba – bazuna, Symfònicznô Òrkestra Projektowô, 
Miészóny Chùr „Cantores Veiherovienses”, Wòkalné 
Karno „Art’n’Voices”, Żeńsczi Chùr I Òglowòsztôłcącé-
gò Liceùm m. Józefa Wëbicczégò w Kòscérznie. Diri-
gòwôł Tomôsz Chiła5, dlô chtërnégò béł to artisticzny 
dokôz w doktorsczim przewòdze6. 

„Cantate Domino Canticum Cassuborum”7 (Spiéwta 
Panu Kaszëbską Piesniã) to je titel nowégò edukacjowé-
gò i mùzycznégò kaszëbsczégò cyklu, dze na spòdlim 
kòscelnëch piesniów ùczi sã jãzëka8. Mòże ne ùczbë 
(dzesãc piesniów) nalezc na starnie TTM (Twoja Tele-
wizja Morska), w zakłôdce „Nasze programy”. Pòsobné 
programë „Cantate” prowadzy òd klawiru dr Tadéùsz 
Fòrmela, jaczégò w mòwie a spiéwie wspiérô T. Fópka 
(ùdbòdôwca projektu), a òd òrganizacjowi starnë – dr 
Aleksandra Janus. Nagrania bëłë realizowóné w parad-
ny salë wejrowsczégò mùzeùm. Wëstąpiłë w całoscë kar-

na z Radë Kaszëbsczich Chùrów, co wëkònałë znóné 
i mni znóné nasze kòscelné piesnie: Kaszëbskô Królewô 
– sł. i mùz. Jan Trepczik, òpr. Julius Mòwińsczi (Chór 
„Lutnia” z Lëzëna, dir. T. Fópka); Spiéwta ptôszczi –  
sł. Léón Roppel, mùz. Witosława Frankòwskô, òpr.  
M. Rocławsczi (Chùr SP 9 we Wejrowie, dir. Aleksandra 
Janus); Të jes – sł. i mùz. Jerzi Stachùrsczi (Fòlkloristicz-
né Karno „Nadolanie”, dir. Ilona Kòwalczik; W sztëczkù 
chleba – sł. ks. Jan Walkùsz, mùz. W. Frankòwskô, òpr. 
T. Fópka (Chùr „Piãclëniô” z Lëni, dir. Jan Szulc); Matkò  
Bòlesnô – sł. ks. Bernat Sëchta, mùz. W. Frankòwskô 
(Karno „Kosakowianie”, pòd czer. Tadéùsza Kòrthalsa); 
Tak, jak tedë – sł. Kazmiérz Jastrzãbsczi, mùz. Karól 
Krefta (Chùr „Strzelenka” z Tëchòmia, dir. K. Krefta); 
Òjcze nasz – sł. Aleksander Labùda, mùz. J. Trepczik 
(Spiéwné Towarzëstwò m. J. Trepczika z  Wejrowa, 
dir. Môrcën Grzëwôcz); Niebnô droga – sł. Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi, muz. W. Frankòwskô, òpr. Przemësłôw 
Stanisławsczi (Kaszëbsczi Regionalny Chùr „Morzanie” 
z Dãbògòrzô, dir. Paweł Nodzak); Jezë, jidze nocka – 
sł. i mùz. J. Stachùrsczi, òpr. Marzena Graczik (Chùr 
Kaszëbsczi „Rumianie”, dir. M. Graczik) a Plac dlô Ce – 
sł. i muz. K. Jastrzãbsczi, òpr. Szëmón Chilińsczi (Karno 
„Kaszubki” z Chwaszczëna, dir. Sz. Chilińsczi).

Spiéwë òstałë wëbróné z różnëch lëturgicznëch czą-
dów. Są piesnie marijné, kòlãdë, wiôlgòpòstné jaż pò... 
eùcharisticzną. 

TOMÔSZ FÓPKA

5  Wejrowò. Òsmé spiéwów z Knédżi Kòheleta (red.), „Pomerania”  nr 1 (527) styczeń 2019, s. 62.
6  Dochtoratë z kaszëbsczi mùzyczi zrobioné mają téż: Witosława Frankòwskô (téòriô), Tadeùsz Fòrmela (dirigeńt chùru), Sławòmir 

Bronk (dirigeńt chùru) a Tomôsz Fópka (spiéwôk).
7  DM. Spiéwta Panu Kaszëbską Piesniã. „Pomerania” nr 5 (531) maj 2019, s. 51. fot.
8  https://telewizjattm.pl/nasze-programy/125-cantane-domino-canticum-cassuborum.html?play=on
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27 gromicznika do Przechlewa, a w drobnotach: do Nadle-
syństwa Niedzwiadë zjachalë przedstôwcowie lokalnëch 
samòrządów, a do te lesny, szkòłownicë i lubòtnicë kaszëb-
sczi historie. To prawie tam òdbëła sã kònferencjô 
w roczëznã 100-lecégò palikòwi wòjnë. Tą témą w swòjim 
wëstąpienim zajął sã dr Marión Frida, chtëren gôdôł jakno 
pierwszi: Ten termin [palikòwô wòjna] do pòwszechnégò 
òbiegù wprowadzył Zbigórz Talewsczi, inicjatór ùpamiãtnie-
niégò zdarzeniów z 1920 r. Pierszą òkazją do jich przëbôcze-
niô bëła òbchòdzonô w 1968 r. 50. roczëzna òdzwëskaniô bez 
Pòlską samòstójnotë. 

W tim samim rokù ùkôzałë sã wspòminczi Józefa Spi-
czak-Brzezyńsczégò z Ùpiłczi, jednégò z ùczãstników pa-
likòwi wòjnë. Na kònferencje bëła leżnosc wësłëchaniô jegò 
òpòwiescë (wczasni nagróny): Kùreszce nadeszedł 1920 rok. 
2 gromicznika 1920 r. z wieczora do naszi wsë wkroczëła kóm-

paniô pòlsczégò wòjska. Redosc bëła baro wiôlgô. Lëdze pła-
kalë ze szczescégò. Bëlë wòlny, w kòńcu wòlny. Przëszedł czas, 
że mdzemë mòglë jawno dzejac. Wszëtczi wëleglë na szaséjã 
witac pòlsczé wòjskò. Ze wspòminków Spiczak-Brzezyńsczé-
gò ùczãstnicë dowiedzelë sã kąsk wicy ò przebiegù palikòwi 
wòjnë. Jô òbjasniôł panu òficerowi, w jaczim bësma sã nalezlë 
pòłożenim, czejbë grańca tak òstała, jak sã na to zanôszało. 
Pò drëdżi stronie grańcë òstôłbë wikszy dzél najich pòlów, 
wnetka wszëtczé łączi i lasë. Państwòwé łączi Rosocha żëwią 
chòwã całi nordowi czãscë òkòlégò. Wikszosc lëdzy ni mô 
swòjich łąk. Państwòwé lasë to jedurné zdrzódło robòtë dlô 
robòtników. Ni ma ù nas przemësłu, fabrik. Z nëch lasów cy-
gniemë drzewò dlô se i na òpôł. Jesma Pòlôchama i chcemë 
bëc dlô dobra Òjczëznë i swòjégò, walczëc ò ne zemie i pro-
symë ò przesëniãcë grańcë dali na zôpôd abò przerwanié ji 
wëznôczaniô, bësma mielë czas jic do wëższich instancjów – 
czëc bëło nagróny głos Józefa Spiczak-Brzezyńsczégò. Tak 
téż sã stało. Lëdze dostalë czas na wniesenié swòji skardżi. 
Chòc bëłë téż strzéle w lëft i rozkôz, żebë sã rozéńc. W maju 
tegò samégò rokù do Kònarzën zjachała Midzënôrodnô Grań-
cowô Kòmisjô w całim składze. Dwa tidzénie pózni na sama 
kòmisjô przëjachała do Bòrowégò Młëna. Czej wësłëchalë 
wszëtczich najich prosbów i żëczbów, do Pòlsczi przëłączëlë 
wse: Brzozowò, Wierzchòcëno, lesyństwa Stôri Mòst i Wie-
czewno. Bëła to dlô nas wiôlgô redosc, że zwëskalësma jesz 
145 òddzélów stôrégò snôżégò lasu. Wedle najich pragniącz-
ków przëłączëlë jesz majątczi Żëchce i Cechòlewë, në i wòlną 
szaséjã do Chònic. Nama słëchałë téż wszëtczé państwòwé 
lasë na pòrénk òd szaséji do charzikòwsczich jezór. Dali më 
ùdostelë miesczi las słëchający do Chònic, a leżący pò zôpad-
ny stronie szaséji. Do grëpë kòl 400 km2. W tim 38 wsów. To 

Ò PALIKÒWI WÒJNIE NA GÔCHACH 
I WËZNÔCZANIM GRAŃCË
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Dze mòżemë nalezc materialné szlachë dôwny przedwòjnowi grańcë i czim sã wëapartniwało bùdownictwò 20-lecégò? 
Midzë jinyma ò nym më mòglë ùczëc na kònferencje na wdôr przesëniãcô grańcë na Gôchach.

M. Frida

ÒD
J. 

Ł. 
ZO

ŁT
KÒ

W
SC

ZI



ŁŻËKWIAT   2020  /    /  45

HISTORIÔ

je bilans najich zabiegów, dobëti bez rozlaniô jedny kroplë 
krwi – bëło czëc głos z nagraniégò. 

To bëła dzywnô wòjna. Nie pôdł na ni niżóden célny strzél, 
nie rechùjąc nëch dwóch w lëft, òddónëc, barżi na wiwat. Nie 
bëło żódnëch zabitëch, a wëgrała sprawiedlëwòta – rzekł na 
zakùńczeniô swòjégò referatu dr Marión Frida.

Ò cekawim wątkù wëznôczaniô grańcë, le nié na Gô-
chach [w tim dzélu Kaszub gôdô sã: Gòchë, na Gòchach – 
dop. red.], a w Kònarzënach, gôdôł Krësztof Tibòrsczi: Mało 
chto wié, że dzysdniowé wse Kòrné i Kònarzënë piérwi bëłë 
jedną wsą, jakô òstała pòdzelonô. Wszëtkò bez familiã Sche-
unemannów, jakô miała wiele zemie, a w drobnotach bez 
białkã miéwcë Cesirã, chtërna bëła z Italie. Pòtemù tłomacził, 
jak to tej bëło: Rodzëna Scheunemannów zabiégała ò to, żebë 
jich dobra w całoscë nalazłë sã pò miemiecczi stronie. W jich 
dwòrkù bawiła grańcowô kòmisjô. W ji składze béł pòrucznik, 
jaczi wierã pòchôdôł z Italie. W naddôwkù razã z Cesirą znalë 
swòje rodzëznowé môlëznë. Na òstatkù òkôzało sã, że do pò-
dzélu doszło tak, jak chcelë Scheunemannowie. 

Pò nim ò materialnëch swiôdectwach grańcë z 1920 r. 
gôdôł nadlesny Nadlesyństwa Niedzwiadë Ireneùsz Jaż-
dżewsczi. Pòspólné pòlskò-niemiecczé grańcowé znaczi miałë 
trzë fòrmë. Nôwiãkszé i nôbëlniészé bëłë tpzw. wersalsczé 
kamë. Nazwa wzãła sã òd negò, że na nich béł wëkùti nôdpis 
„Versailles 28.06.1919”. Bëłë to przédné grańcowé kamë, gra-
nitowé ò wëmiarach 40x40x175 cm. Dali bëłë normalné 
kamë. Téż granitowé ò wëmiarach 25x25x125 cm i pòmòc-
niczé: 20x20x90 cm wësokòscë. Miałë wëkùté lëtrë P i D – 
tłomacził Jażdżewsczi. Jich dzél sã ùchòwôł, niechtërne na-
wetka do dzysô stoją na swòjim placu. Jinszé ju 
niekònieczno. Tak bëło z granicznikã, jaczi pierwòtno stojôł 
kòl szaséji Bëtowo – Chònice. Miéwca gbùrstwa przeniósł gò 
i pòstawił kòl dwiérzi swòji nowi chëczë – òpòwiôdôł nadle-
sny. Jeden z  nalazłëch kamów òbczas kònferencje òstôł 
przekôzóny Regionalnémù Mùzeùm w Człëchòwie. Trafił 
jem na niegò bez przëtrôfk. W likwidowóny hùrtownie w Chò-
nicach. Zaczekawił mie biôłi kam, jaczi przëtrzimiwôł brómã, 
żebë sã nie òdmikała. Jak sã òkôzało, béł to òdłómóny górny 
dzél granicznika – wspòminôł Jażdżewsczi. Ò ùchòwónëch 
szlachach przedwòjnowi grańcë òpòwiôdôł na spòdlim roz-
pòrządzeniô prezydenta Rzeczpòspòliti z 1927 r. Zgódno 
z nim wszëtczé drzewa i krze miałë bëc wëcãté co nômni 15 
métrów òd grańcë. Dzys drãgò trafic na taczi plac w terenie. 
Kò wiele drzew naturalno wërosło na tëch môlach. Równak 
jesz je taczi plac, gdze to je dosc dobrze widzec. To môl przë 
drodze Bëtowò – Chònice, kòl òsadë Wòlnosc – wëjasniwôł 
nadlesny z Niedzwiadów.

Ò historicznëch mapach gôdôł Bartosz Czarnecczi. 
Ùczãstnikóm kònferencje przëbliżôł nié leno internetowé 
starnë, na chtërnëch mòże nalezc dôwné mapë, ale téż dar-
môk òprogramòwanié, jaczé pòzwòliwô np. na nałożenié 
stôri mapë na terôczasną. Dzysô nôlepszim zdrzódłã karto-

graficznëch dónëch je internetowé Archiwùm Map Wòjskòwé-
gò Institutu Geògraficznégò. Skanë, jaczé tam są, pòchôdają 
z rozmajitëch bibliotek. Starna mô téż przistãpny skòrowidz 
– zachãcywôł do kòrzëstaniô z ni. Na zaczątkù pòlsczi Wòj-
skòwi Institut Geògraficzny brôł mapë zabòrców, kòpiowôł 
i wëdôwôł jakno swòje. Pózni, òb czas II swiatowi wòjnë, 
Miemcë zrobilë jistno – skòpiowalë mapë Wòjskòwégò Insti-
tutu Geògraficznégò i wëdôwalë jakno ùdzysdniowioné mapë 
pòlsczich terenów. Co cekawé, zrobilë to tak chùtkò abò tak 
nieùwôżno, że przë leżnoscë nanioslë téż grańcã z 1920 r. 
A z historie wiémë, że ta z wersalsczégò traktatu ùznôwalë za 
hańbã – dopòwiedzôł Czarnecczi.

Òstatny z prezentowónëch referatów przërëchtowôł Ja-
rosłôw Czarnecczi. Tikôł sã bùdownictwa z midzëwòjnowé-
gò cządu. Pòlskô w nym czasu stwòrzëła swój sztél projekto-
waniô ùrzãdów abò bùdinków pùbliczny ùżëtecznoscë. Bëło 
to widzec w całim kraju, ale na òbéńdach dôwnégò prësczégò 
zabòru miało to ò wiele wikszé znaczenié niż w jinëch placach. 
Prusë pò wòjnie z Francją w latach 1870–1871 dostałë kòn-
tribùcje. Do wëbùchniãcô wòjnë w 1914 r. òstało wëbùdowóné 
wiele infrastrukturë ùrzãdowi i  gòspòdarsczi. Akcjô nie 
òminãła chònicczégò krézu i dlôte do dzys w krôjmalënkù 
widzec je charakteristiczną architekturã „grundyjską”. Elewa-
cje z  czerwiony cegłë, wąsczé wësoczé òkna i  dwiérze za-
mknioné górnym rańtã w  sztôłce delikatnégò łãkù, a  jesz 
dwaspadowé daczi z mòckò wësëniãtima òkapama. Tim wëa-
partniwają sã szkòłë, banowé stacje, pòcztë i lesniczówczi. 
Taczémù zdebło mònumentalnémù sztélowi – II RP 
prôcëmstôwiała architekturã òpiartą na tradicje rozmajitëch 
regionów Pòlsczi. Przede wszëtczim òna nie bëła òpiartô leno 
na mùrowónëch bùdinkach. Stôwielë téż na drzewò – gôdôł 
Czarnecczi. Rzekł przë tim m.jin. ò bùdinkù òstrzódka zdro-
wiô w Lëpińcach. Pòwstôł w latach 30. jakno pierszi mùro-
wóny wiesczi òstrzódk. Webùdowóny w sztélu mòdernisticz-
nym. Przëbôcziwac mòże zabùdowã Gdinie – pòwiedzôł 
slédny referent. 

Kònferencjã, w chtërny ùdzél wzãło cziledzesąt lëdzy, 
zakùńczëła czekawô diskùsjô.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
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Ùdba ò karnie młodëch zrodza sã w 2014 rokù wew Rëmi 
wëstrzód ùczãstników Miesczégò Kònkùrsu Wiadë  
ò Kaszëbach. Ùdba ta bëła bùńtã procëm narracje kòn-
kùrsù (nié dlôte, że bëła òna lëchô, leno dlôte, że nie bëła 
naszô). Karno „procëmników”, do jaczégò w nym czasu 
należało piãc sztëk drist knôpów, ùdbało so zmienic pòz-
drzatk swòjich równolatników na kaszëbską sprawã – 
nôswiãtszą sprawã. Tedë, szëkającë „wiôldżégò bracynë”, 
wëstosowało do ZG KPZ sztërë (bez dwa lata) pisma 
z prosbą ò pòmòc wew zarzeszenim kaszëbsczich mło-
dzëznowëch strukturów – równak do ne czasu niżódny 
òdpòwiescë ni ma. Mòże to je szczescé, kò „Nowô Tat-
czëzna” je apart a samostójnô, a leno to je niwizną do 
aùtenticzny robòtë młodëch. 

Przedstôwcowie karna na pòczątkù 2015 rokù ùgô-
dalë sã na pòtkanié do pòsłanczi Kristinë Kłosin wew 
sprawie „należnego szacunku dla ludności kaszubskiej” 
– kò młodëctwò mô swòje prawa. Brzadã ny kôrbë bëło 
zwëskanié numru do direktora Tomasza Fópczi, ò jaczim 
młodi wiedzelë nié wicy nigle to, że je òn kaszëbsczim 
Jamesã Bondã ë żelë òn nie dô radë pòmòc, tej nicht nie 
dô radë. Kôrbiónka bez mòbilkã, czile słowów ë… pòtka-
nié (nawetka wew gwësnym wejrowsczim starostwie, 

w jaczim nicht z młodëch donenczas jesz ni miôł bëté). 
Tim spòsobã Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi òstało dodomã nowégò kaszëbsczégò 
karna, jaczé swòją pòzwą chcało ùdokaznic, że mdze to 
kòntinuacjô założeniów karna Tatczëzna. Dozérôczã 
karna òstôł Róman Drzéżdżón, a pierszim przédnikã 
Wòjcech Szczerka. 

Terô prawie béł zaczątk nowégò dzéla – przédnik wew 
wãpsu, pòtkania z kôwką, kùchë, wëdowiédzë w Radio 
Kaszëbë, Radio Gduńsk, TTM ëtd. Dlô nech w nym cza-
su jesz baro, baro młodëch lëdzy béł to kaszëbsczi Hol-
lywood, w  chtërnym mielë leżnosc pòznac kùluarë 
kaszëbsczi rësznotë. Okróm wszëtczich nëch pësznëch 
zwësków bëcégò „na topie” nót bëło dzejac – kò za tim 
pòwstało Karno Kaszëbsczi Młodzëznë „Nowô Tat-
czëzna”. Tak téż wzął zaczątk rajd szlachama Remùsa, na 
jaczim bëło wicy jak sto młodëch lëdzy z wejrowsczégò 
krézu. Razã z karnama młodëch wanożił jejich wiôldżi 
aùtoritet, gazétnik z Radia Kaszëbë, Adóm Hébel. Pro-
wadnikòwie karnów mielë wiôldżi tôczel, pòdług zało-
żeniô rajdu nót jima bëło gadac leno po kaszëbskù, a nie 
rozmielë òni w nen czas wicy jak piãc słowów w swòji 
rodny mòwie. Tak czë jinak wanoga sã ùdała, a diplomë 
jesz dzysô mòże òbaczëc na szkòłowëch scanach. 

Wew 2016 rokù rozpòczãła sã akcjô „młodi młodszi-
ma”, jaczi cwëkã bëło prowadzenié zajmów ë warkòwni 
dlô dzecy z przedszkòlów. Rozegracjô dérowała dwa lata, 
a w nym czasu „Nowô Tatczëzna” bëła wew wicy jak sto 
przedszkòlach, prowadzącë jigrë i animacje dlô kòl 2000 
dzôtków. W midzëczasu artistczi Asza Skrzëpkòwskô 
a Ala Lës rozpòczãłë robòtã nad kaszëbską farwòwónką 
„Kaszëbsczi Dëch” we wespółrobòce z  MPiMKP ë 
Wëdôwizną KPZ – równak farwòwónka nie òsta dónô 
do smarë (graficzi òstałe wëzwëskóné wew zajmach 
w przedszkòlach). Na pòczątkù tegò samégò rokù òstôł 
wëbróny nowi przédnik, Klebbów Matis, a bëłë pòwòłóné 

WID WIÔLDŻI NÔDZEJE, CZAS MŁODËCH – PIÃC LAT  
KARNA KASZËBSCZI MŁODZËZNË „NOWÔ TATCZËZNA”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

„Nowô Tatczëzna” – stowôra młodëch Kaszëbów, jaczi chcelë retac swòjã snôżą Tatczëznã, 
òficjalno pòwsta 22 strëmiannika 2015 rokù. Béł ë je to w kaszëbsczim swiece samostójny môl 
młodzëznë, w jaczim je plac na kòżdą ùdbã. Rzeknącë słowama piesniodzeja, w Nowi Tatczëznie 
zrzeszonô młodzëzna ùzdrza swòjã mòc, tuwò nicht nie béł ju sóm, wiedno sprzëti béł kamrôt, 
co wew swòji młodi, òfiarny miłoce dla Kaszëbsczi zdzejôłbë wszëtkò.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Z CZËSTO NÔNOWSZICH DZEJÓW 

trzë nowé terenowé karna KKM „NT”: w Rëmi, Wejro-
wie ë Gowidlënie. W czerwińcu negò rokù „Nowô Tat-
czëzna” pòdpisała akt wespółrobòtë z Kaszëbską Jedno-
tą, a ji brzadã bëła wespółrobòta z młodzëzną z Kraju 
Basków a téż z Bretonie. 

Z czasã ti młodi lëdze mielë jesz wikszą swiądã, jakô 
przerodzëła  sã w  facebookòwą akcjã „Mómë swòje”. 
Wew pùblikòwónëch grafikach pòdsztrichiwelë, że ni 
mòże stawiac merkù równoscë midzë Kaszëbama 
a Miemcama, i téż Kaszëbama a Pòlôchama. Rozegracjô 
nie dérowa długò – hejt ze stronë rozmajitëch strzodo-
wiszczów béł tak wiôldżi, że ùkôzała sã leno jedna grafi-
ka. Òkróm nëch wszëtczich rozegracjów, akcjów ë even-
tów nôleżnicë Nowi Tatczëznë mielë starã bëc wszãdze 
tam, dze bëła kaszëbizna, cobë sã ji ùczëc, a téż dlôte, że 
bëło wôrt. 

Do KKM „Nowô Tatczëzna” przënôleżi dzys 25 sztëk 
lëdzy z cawnëch Kaszëb, jaczi gwës mdą sã biôtkòwalë 
za Królewiónkã. Żelë chto nie wierzi, niech le rzecze, że 
kaszëbizna to nie są wësoczé tónë, a kaszëbsczi to gwara, 
a gwësno pòznô jejich mòc! Do rokrocznëch akcjów nô-
leżi: przëznôwanié certifikatu „Miejsce przyjazne ka-
szubskiej młodzieży”, jaczi do nen czas mô MKPPiM, 
part PTTK Gdiniô a Radio Norda FM, a téż òrganizacjô 
fabùlarnégò rajdu (kùligù). 

Nôleżnikã KKM „NT” mòże òstac kòżden, chto mô 
mni jak 21 lat, abò ùczi sã na Ùniwersytece. Równak 
w nym karnie je téż plac dlô barżi dozdrzeniałëch, jaczi 
mają „głos doradczy” – są òni nôleżnikama hònorowi-
ma. Kandidatów na hònorowëch nôleżników mògą sélac 

dzëce a młodzëzna na adres: klebba2@onet.pl. W tim 
placu sertno gratulëjã Felicji Bôsce-Bòrzëszkòwsczi – 
„zwikłi szkólny”, jak ò se gôdô – chtërna decyzją KKM 
nr 02/88/2020 òstała nôleżniczką Karna z głosã dorad-
czim. Dopòwiém jesz, że latos mdą miałë plac welacje, 
w jaczich òstónie wëbróny nowi Zarząd.

To bëło brzadné piãc lat dzejaniégò dlô Kaszëb. Rów-
nak nôwiãkszô biôtka KKM dérëje prawie terô – a je to 
biôtka ò ksążnicã miona Aleksa Labùdë w Bólszewie. 
Młodi lëdze mògą baro wiele, leno żebë mielë plac do 
dzejaniô.

Za wszëtczé lata, za wszëtczé akcje wszëtczim baro, 
baro dzãkùjemë! Òsoblëwie wiôldżé Bóg zapłac nyma, 
jaczi chcelë i chcą w naju młodëch wierzëc.

Wiedno Kaszëbë!
– ë Wiedno Kaszëbi!

KLEBBÓW MATIS

W swòjich grafikach młodi z "Nowi Tatczëznë" pòdczorchiwają, że ni 
mòże stawiac merkù równoscë midzë Kaszëbama a  Miemcama, i  téż 
Kaszëbama a Pòlôchama. 

Marszôłk Pòmòrsczégò Wòjewództwa mô ògłoszoné 
lëstã ùtwórców kùlturë, jaczi dostóną stipendium na 
rozmajité dzejania. Wespół pòmòrskô samòrządzëna 
dała dëtczi dlô 104 artistów. Je na to namienioné  
400 tës. zł. Stipendia są przëznôwóné lëdzóm, chtërny 
zajimają sã artisticznym ùtwórstwã, rozkòscérzają kùl-
turã i mają starã ò zabëtczi pòmòrsczégò wòjewództwa. 
Latos dostóną je m.jin. pòecë, pisarze, plasticë, mùzycë 
i filmówcë. Jaż 75 stipendistów pòchòdzy z Trzëgardu. 
Strzédno sëma pòmòcë dlô artistów to 3846 zł (nôwicy 
7000 zł).

Tradicjowò, dzél stipendistów mdze zjiscëwac pro-
jektë zrzeszoné z kaszëbizną. Westrzód nich są: Stani-
słôw Janka, jaczi planëje napisanié tomikù pòezji dlô 
dzecy „Alfabét dlô dzôtków”, Hana Makùrôt-Snuzëk, 

chtërna przërëchtëje zbiérk wiérztów „Pòtwòrë / Po-
twory”. Żdajemë téż na brzôd robòtë Darii Ka-
szubòwsczi, jakô chce wëdac roman, co mô promòwac 
Kaszëbë i jich historiã. Dómnik Kisiel i Jakùb Klemen-
siewicz szëkùją jazzową interpretacjã kaszëbsczi lëdowi 
mùzyczi z  Hélsczégò Półòstrowù, Elżbiéta Chrap-
kòwskô-Pòcéj zrobi dwa tôflôczi i  szesc serwétów 
kaszëbsczim mòdrim wësziwkã, a Magdaléna Wirkùs 
zrëchtëje stegnã dlô zwiedzającëch pt. „Tajemnice wy-
obraźni Józefa Chełmowskiego”. Latosym stipendistą je 
téż Tomôsz Słomczińsczi, chtëren planëje przëszëkòwa-
nié dokùmentacji i  napisanié scenarnika do filmù  
ò 1945 rokù na Pòmòrzim.

Wszëtczim winszëjemë i żëczimë brzadny robòtë!
RED.

GDUŃSK. PIENIÃDZE DLÔ ARTISTÓW
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W plejadzie postaci, które przed stu laty przywracały 
Chojnice odrodzonej Polsce, poczesne miejsce ma 

pierwszy polski burmistrz dr Alojzy Sobierajczyk. Przy-
padła mu główna rola w repolonizacji okrutnie zniemczo-
nego miasta oraz ukształtowanie z demograficznego tygla 
nowej społeczności miejskiej. Z historycznej perspektywy 
widać, że dobrze wypełnił swe zadanie.

Mija właśnie 150 lat od dnia urodzenia Alojzego So-
bierajczyka – 7 kwietnia 1870 roku. Pochodził z patrio-
tycznej rodziny, działaczami polskimi byli jego dziadek 
i ojciec. Ukończył gimnazjum w Gnieźnie, po studiach 
medycznych doktorat uzyskał w Berlinie. Działał wśród 
berlińskiej Polonii, wśród której poznał przyszłych lide-
rów politycznych na Pomorzu. Po powrocie na Złotowsz-
czyznę zmagał się z antypolską polityką pruską, a z koń-
cem wojny włączył się do działalności niepodległościowej. 
Do Chojnic przybył z polecenia wojewody pomorskiego 
Stefana Łaszewskiego jako komisaryczny burmistrz i w tej 
roli 31 stycznia 1920 r. witał 
wkraczające do miasta Woj-
sko Polskie. W 1922 r. Rada 
Miejska powierzyła mu stano-
wisko burmistrza na kolejne 
12 lat.

W trudnych latach powo-
jennych i następnie w okresie 
kryzysu ekonomicznego 
znaczniejszy rozwój miasta 
nie był możliwy, ale niewątpli-
wą zasługą rozważnego bur-
mistrza i skupionego przy nim magistratu było zapobie-
żenie konfliktom narodowościowym, stabilizacja sytuacji 
społeczno-gospodarczej, skuteczne ograniczanie bezro-
bocia. Sobierajczykowi przypisuje się inicjatywę lub co 
najmniej współudział w kwestii utworzenia średniej Szko-
ły Handlowej oraz Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego, 
ogródków działkowych, spółdzielni budowy domów jed-
norodzinnych z  dogodnym kredytowaniem, stadionu 
miejskiego. Działał na rzecz promocji miasta, założył 
Miejskie Biuro Popierania Turystyki i był w gronie zało-
życieli oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
Wspierał powołanie Muzeum Regionalnego. Dzięki takim 
działaniom utwierdzał swój autorytet wśród mieszkańców 
Chojnic, ale także zdobywał uznanie na szerszym forum, 
w organizacjach samorządowych Pomorza i Wielkopolski. 
Współtworzył Koło Miast Pomorskich i pełnił w tym sto-
warzyszeniu funkcję wiceprezesa. Był współzałożycielem 
i członkiem Rady Nadzorczej Banku Komunalnego w Po-
znaniu. 

Na co dzień jednak zmagał się z opozycją. Atmosferę 
i współpracę w ratuszu zakłócał szczególnie konflikt bur-
mistrza Sobierajczyka z przewodniczącym RM Feliksem 
Kopickim. Mecenas Kopicki, Kaszuba spod Pucka, był 

człowiekiem wielu zasług: obrońcą Polaków w procesach 
politycznych, organizatorem życia polskiego w Chojni-
cach w  ostatnim okresie pruskiego zaboru. Ówczesny 
sekretarz miejski Józef Trzebiatowski wspominał: 

Antagonizm między nimi trwał do ukończenia kadencji 
burmistrza i wywarł niekorzystny wpływ na całość gospo-
darki miejskiej. (…) Kiedy nastąpił przewrót majowy, dr 
Sobierajczyk przechylił się w stronę Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, aby mieć mocniejszą pozycję wobec 
przewodniczącego RM, który jako endek był przysięgłym 
wrogiem sanacji. (…) W późniejszych latach, mimo pozor-
nej zgody, Kopicki nie zapomniał odpłacić Sobierajczykowi. 
W 1934 r., kiedy nastąpił kres 12-letniej kadencji burmi-
strza, mimo iż wyraził chęć dalszego urzędowania, Rada 
Miejska pod przewodnictwem Kopickiego nie wybrała go 
ponownie. I jeszcze jedno spostrzeżenie: [Sobierajczyk] Był 
dobrym mówcą, jego wystąpienia były sensowne, przeko-
nujące, w czym Kopicki, choć był adwokatem, nie dorów-

nywał mu.
Inne wspomnienie o So-

bierajczyku zanotował 
Franciszek Pabich, który 
w latach 20. jako kilkuna-
stoletni chłopak był prak-
tykantem w ratuszu: 

Nam młodym doktor 
i „prezydent” wykładał raz 
w tygodniu w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej ordynację 
miejską i prawo administra-

cyjne, był wymagający, każdego kolejno egzaminował. 
Gniewnie kiedyś nakazał nam wszystkim, byśmy go tytuło-
wali doktorem. – Tego tytułu mi nikt nie odbierze – powie-
dział. Między nim a  przewodniczącym Rady Miejskiej, 
adwokatem i  notariuszem Feliksem Kopickim, przyszło 
bowiem do sprzeczki właśnie o tytuł prezydenta, który bur-
mistrz sobie rzekomo sam nadał.

Na początku 1934 roku dr Sobierajczyk wraz z żoną 
i synem opuścił służbowe mieszkanie w ratuszu i zamiesz-
kał w spółdzielczym domu przy ul. Warszawskiej. Nagły 
zwrot w życiu odbił się na jego zdrowiu i dwa miesiące 
później, 28 kwietnia 1934 roku, zmarł w chojnickim szpi-
talu św. Boromeusza. O  pogrzebie burmistrza napisał 
Trzebiatowski: 

Była to manifestacja, jakiej Chojnice nigdy przedtem nie 
widziały. Kondukt pogrzebowy wydłużył się od kościoła do 
samego cmentarza, prowadziło go ok. 100 księży. Po kró-
lewsku żegnano człowieka, patriotę, o wysokich walorach 
osobistych i społecznych.

Na ścianie w holu ratusza zawisła tablica memorialna 
dr. Alojzego Sobierajczyka, któremu Chojnice wiele za-
wdzięczają. 

KAZIMIERZ OSTROWSKI

PIERWSZY WŚRÓD RÓWNYCH

Przypadła mu główna rola 
w repolonizacji okrutnie 

zniemczonego miasta (...) 
Z historycznej perspektywy

widać, że dobrze wypełnił 
swe zadanie.
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Z KOCIEWIA
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O roku ów! Pamiętamy to krótkie zdanie poety odno-
szące  się do ważnych zdarzeń zapamiętanych przez 
historię. Trwa rok, który zaczął się od braku zimy, a te-
raz pokory wobec tego, co niewidoczne, uczy nas nie-
zwykły wirus. A  już niektórym marzyła  się globalna 
szczęśliwość... Namolnie powtarzam, że trzeba się za-
trzymać, chwycić szczęśliwą chwilę. W dziełach natury 
dojrzeć Boży zamysł. Filozoficzne myśli przychodzą nie 
tylko podczas czytania  literatury. Przyjrzyjmy się na 
przykład przebiśniegom. Nie doczekały  się w moim 
ogrodzie śniegu, więc po prostu zakwitły. Skąd wie-
działy, że to ich czas? Wszystko ma swój czas – brzmi 
niby banalnie, a jednak. 

Sięgnijmy  po  „Pra-
wiek  i  inne  czasy”. 
Trwam w czytaniu me-
taforycznych  tekstów 
Olgi  Tokarczuk  i  za-
chwycam się  językiem 
i sposobami obrazowa-
nia  spraw  uniwersal-
nych.  Nieoczekiwanie 
nauczycielka  z  Kaszub 
Wanda Kiedrowska poleca mi „Nieczułość” Martyny 
Bundy. Odkrycie czułej narratorki zamienia się w inte-
lektualne doznanie. Polecam tę książkę moim bliskim. 
Różne czasy  i historie na Pomorzu – opowiedziane, 
więc zostają. 

Pozostaną  też myśli  z  przedwielkanocnego  czasu 
zapisane w codziennie przesyłanych tekstach Stanisła-
wa Sierki. „Przypominajki” – ktoś nazwał, gdyż poeta 
przypomina, że jeszcze 30, 29, … dni. Czas poezji i czas 
prozy mieszają się, przenikają. Prozaiczne zajęcie – cię-
cie lodu na jeziorze, by potem ułożyć sztaple w wyko-
panej ziemiance  i przechowywać prawie do  lata, za-
stępując  współczesne  lodówki  –  było  w  tym  roku 
niemożliwe. Od kilku  lat prezentowano ten „proces” 
jako ciekawostkę z dawnych lat w Nadwiślańskim Par-
ku Krajobrazowym, chroniącym też krajobraz kulturo-
wy południowego Kociewia.

W tym roku musiało być inaczej, nawet na błotkach 
nie było  lodu. Regionaliści zorganizowali więc pokaz 
darcia pierza. Przy okazji  ożyły opowieści o  żywych 
piórach,  kluskowaniu  gęsi,  robieniu  okrasy  z  cóm-
pram… Prezentacja – od gęsi do pierzyny. I tu znamien-
na sytuacja. Zapytałam kilkuletniego chłopca korzysta-

jącego  ze  smartfona,  czy  wie,  co  to  jest  pierzyna. 
Wychowany pod kołdrą, nie wiedział. Kiedyś była (i to 
nie jedna) w każdym domu. „Żelazny punkt w posagu”. 
Nigdzie nie było tak ciepło i miło, jak u babci – wspo-
minały moje dzieci grube pierzyny z tamtych lat. 

To niby oczywiste, kiedyś nie wiedziano, co to jest 
mop, a teraz niewielu wie,  jak wygląda szruber. Nie-
oczekiwanie mop zdobył telewizyjny rozgłos, gdy po-
kazano, jak dzielna sklepowa musiała go użyć. Wspo-
minam to, bo wymieniając Pinczyn, powiedziano, że 
na  Kociewiu.  Dowiedziała  się  Polska,  że  jest  gdzieś 
jakieś Kociewie. Tego, że Kuba był z Pinczyna, mogą już 
nie wiedzieć… 

A u nas na Kociewiu wiele się dzieje i będzie działo. 
Mamy rok kongresowy. Rzódcó  (rządcą) VI Kongresu 
Kociewskiego, czyli ważną osobą,  jest zasłużony dla 
kultury regionalnej Lech Zdrojewski. Mam nadzieję, że 
nie pogniewa się na mnie, że tak go nazywam. Docie-
ra do wszystkich części Kociewia. Był w Gniewie na 
historycznym balu, na festiwalu w Skórczu. W Świeciu 
nad Wisłą też  jest znany  i koordynuje działania z sa-
morządem,  animatorami  kultury.  Skry  Ormuzdowe 
docierają daleko, nie gasną. Ostatnia z Kociewia otrzy-
mała to wielkie wyróżnienie Mirosława Möller. Wszy-
scy  interesujący się regionem wiedzą, co to za ista… 
Cieszę się i gratuluję srodze! 

Przy południowej granicy Kociewia, w Topolnie za 
Grucznem, co roku rychtują przedwielkanocny kier-
masz, świąteczne spotkanie wokół tradycji. Młodszym 
warto przypomnieć, że kiedyś u nas nie oblewano się 
wodą, lecz chodziło się po dyngusie. No tak, zwyczaje 
też mają swój czas. Rozwiniętymi gałązkami brzózki 
w wielkanocny poranek chłopaki dyngowali dziewczy-
ny. Trzeba było podnieść pierzynę…

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

CZAS PIERZYNY I DYNGUSU

Trzeba się zatrzymać,  
chwycić szczęśliwą chwilę
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Wędrówką jedną życie jest człowieka; 
Idzie wciąż, 
Dalej wciąż, 
Dokąd? Skąd?

Tak Edward Stachura śpiewał, by wyrazić stan swojej nie-
spokojnej duszy. Tych kilka wersów służyć jednak może 

za pełną charakterystykę, niekiedy dewizę, a czasem motto 
niejednego ludzkiego życia, również mojego. Od dzieciństwa 
marzyłem o nieznanych zakątkach, odkrywanych przez har-
cerskie szlaki, piosenki z „Krainy Łagodności” i książki Ry-
szarda Kapuścińskiego. 

W 2000 r. poznałem Mirka Ugowskiego. Rok później cie-
szyłem się, że mogę towarzyszyć Mirkowi i Bożenie Szymań-
skiej podczas ślubu i wesela. W ten sposób jako młody ksiądz 
wyruszyłem z Nowożeńcami w nową drogę życia, biegnącą jak 
najbardziej realnymi drogami ziemskimi, na których spotyka-
ły się nasze wspólne pasje, m.in. podróżowanie i poznawanie 
piękna stworzonego świata. 

Już w następnym roku, po wytyczeniu trasy i odwiedzeniu 
biura paszportowego, wyruszyliśmy na pierwszą wspólną wy-
prawę, bo tak nazywaliśmy nasze coroczne urlopowe wyjazdy. 
Mirek w ciemnych okularach, na fotelu kierowcy, pełen entu-
zjazmu powiedział domownikom: Zostańcie z  Bogiem!, 
uśmiechnął się spod ciemnego wąsa, pokazał kciuk do góry 
i włączył pierwszy bieg...

Po kontroli granicznej w Kołbaskowie wjechaliśmy do no-
wego świata, kierując się autostradą w kierunku Berlina. Mirek 
czuł się wolny – easy rider. Człowiek na wózku inwalidzkim, 
znający tylko otoczenie własnego domu, teraz krzyczał ze 
szczęścia! Szybko mijały nam kilometry w samochodzie Re-
nault Laguna przystosowanym do Mirka potrzeb. Z atlasem 
i mapami na moich kolanach mijaliśmy Niemcy, Alzację, Taize, 
Lourdes i Pireneje. Hiszpania pokazała nam, jak mocne potra-
fi być słoneczko. Nasz doskonały kierowca, który zawsze tęsk-
nił za ciepłem, teraz czuł duży dyskomfort zdrowotny. Odwie-
dziliśmy św. Jakuba w Santiago de Compostela, najdalej na 
zachód wysunięty przylądek Europy Cabo da Roca w Portuga-
lii, Coimbrę, miasto Batalha, Fatimę, Lizbonę, Sewillę, Kordo-
bę, Grenadę, Montserrat, Barcelonę, słynny Pont du Gard we 
Francji, Awinion we Francji, Pizę, Florencję, San Gimignano, 
Sienę… Mirek z Bożeną pocałowali Pierścień Rybaka na dłoni 
Jana Pawła II w Castel Gandolfo. Podziwialiśmy Rzym, Monte 
Cassino, Asyż, Loreto, Padwę, Wenecję, Jeziora Plitwickie, 
Split, Dubrownik, Medjugorie i… Nową Karczmę. 

To były trzy tygodnie w samochodzie, pod namiotem, z toale-
tą na stacjach benzynowych. Wtedy Mirek uwierzył, że jego ogra-
niczeniem nie jest wózek inwalidzki, ale lęk rodzący się w głowie. 
Uwierzył, że w gronie kilku osób można dokonać cudów, a świat 
i życie należą do odważnych. Owszem, są mury językowe, archi-

tektoniczne, techniczne w samochodzie, który kilkukrotnie odma-
wiał posłuszeństwa, ale szybko upadają, gdy pielgrzym ma przy-
jaciół. Bo nikt z nas nie ma tego, co mamy razem.

Od tamtego czasu w każde wakacje wyjeżdżaliśmy na dwa-
-trzy tygodnie w Polskę i Europę. Mirek był świetnym kierow-
cą, nie lubił siedzieć na miejscu pasażera. Wspólnie zwiedzili-
śmy: ścianę wschodnią Polski, Mazury i Bieszczady, Wilno, 
Ukrainę, dwukrotnie Rumunię i Bułgarię, Mołdawię, Grecję. 
Bardzo miło wspominaliśmy wyprawę do krajów byłej Jugo-
sławii, szczególnie w pamięć zapadła nam Czarnogóra. Drogi 
wiodły nas też ku Albanii, Sycylii i kilkakrotnie przez Włochy. 
Mirek nie wyobrażał sobie wakacji bez odwiedzin u przyjacie-
la, ks. Macieja Kędziory, który posługuje w diecezji Klagenfurt. 
Spotkanie z tym proboszczem było zawsze długo wyczekiwa-
nym i niepowtarzalnym świętem. 

Wspólna droga, szczególnie ta długa, szybko odkrywa nasze 
prawdziwe oblicza. W takich okolicznościach zazwyczaj po-
zbywamy się masek, które chętnie nakładamy, aby wybielić 
swój charakter. Szybko trzeba porzucić swoje ego na rzecz two-
rzenia wspólnego zespołu. Mirek był bardzo oszczędny w roz-
mowie za kierownicą. Potrafił przez długie kilometry nie po-
wiedzieć słowa. Myślę, że nie dlatego, iż nie odnajdował się 
w dyskusji, ale taką miał naturę, poza tym pewnie bardzo kon-
centrował się na kierownicy i obserwacji drogi. Natomiast kie-
dy wracał do domu i spotykał kolegów, to mógł godzinami 
opowiadać o tym, co widział i czego doświadczył podczas wy-
prawy. Był niezwykle spostrzegawczy. Widział rzeczy, których 
my nie zauważaliśmy. 

Mirek interesował się historią. Bardzo chciał zobaczyć 
umocnienia na Linii Maginota we Francji. Opowiadał nam 
wtedy ciekawostki z jej budowy i historię, która pokazała zu-
pełną nieprzydatność setek betonowych bunkrów, kilometrów 
okopów i przygotowanego wyposażenia artyleryjskiego. Po-
dobnie było, gdy zwiedzaliśmy przez dwa tygodnie Dolinę 
Loary, Bretanię i Normandię. Potrafił długo opowiadać o lądo-
waniu aliantów na plażach „Utah” i „Omaha”, gdzie się zatrzy-
maliśmy, by spojrzeć w spiętrzone fale kanału La Manche. 

Mirku, pozostaniesz w mojej, naszej pamięci jako nieprze-
ścigniony znawca sportu, szczególnie piłki nożnej. Potrafiłeś 
niemal w każdym mieście Europy powiedzieć, jak nazywa się 
tutejszy klub sportowy i w jakiej gra lidze. Pamiętam, jak leże-
liśmy przy namiocie w cieniu oliwek we włoskim Lecce, a Ty 
opowiadałeś o  drodze Zbigniewa Bońka od Zawiszy Byd-
goszcz, przez Widzew Łódź, aż do objęcia funkcji trenera US 
Lecce. Dzięki Tobie byłem na kilku najważniejszych stadionach 

ŚP. MIREK UGOWSKI – 
PRO MEMORIA
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Europy: FC Arsenal London, Liverpool, FC Barcelona, San Siro 
w Mediolanie, Bayern Monachium czy na Stadionie Energa 
w Gdańsku. Wiedziałem, że gdy nie czułeś się najlepiej, to te-
maty sportu, transferów piłkarskich dodawały Ci sił.

Każda z kilkunastu wspólnych wypraw wzbogacała nasze 
wnętrza. Mirek i Bożena wybierali literaturę duchową do sa-
mochodu na długie godziny jazdy. Na tylnym siedzeniu, 
w mobilnej biblioteczce, znajdowały się zawsze: przewodniki 
po danych krajach, literatura pisarzy kaszubskich (np. prof. 
Brunona Synaka, Augustyna Necla, Augustyna Chrapkowskie-
go, Jerzego Sampa), historyczna i podróżnicza (np. Waldema-
ra Łysiaka, Michała Kruszony, Tadeusza Biedzkiego) czy reli-
gijna. Swoje stałe miejsce zajmowały broszurki z  żartami, 
najczęściej po kaszubsku. Na wszystkie wyjazdy zabieraliśmy 
kaszubskie koszulki, które wkładaliśmy w niedziele i podczas 
wyjątkowych okazji...

Droga była czasem duchowego wzrastania. Mirek najczę-
ściej zaczynał podróż od sakramentu spowiedzi. Twierdził, że 
źle jeździ się z dodatkowym ciężarem. Codziennie spotykali-
śmy się z Bogiem przy ołtarzu i wspólnym różańcu. Kierowca 
pilnował też odmawiania południowego „Anioła Pańskiego” 
oraz ulubionej przez niego „Koronki do Bożego Miłosierdzia”.

W lipcu 2018 r. pojechaliśmy na wyprawę – wtedy jeszcze 
nie wiedzieliśmy, że ostatnią – do Italii. Przez tydzień penetro-
waliśmy ciekawe, bardziej lub mniej znane zakątki Apulii, za-
trzymując się w San Giovanni Rotondo, w cieniu ojca Pio. Po 
niedzielnym spotkaniu z papieżem Franciszkiem na placu św. 
Piotra w Rzymie przekwaterowaliśmy się na drugi tydzień do 
Perugii w okolice Asyżu. Zaczerpnęliśmy słońca Toskanii i wia-
tru Umbrii. Św. Franciszek wyprosił dla nas umiarkowanie 
ciepłą pogodę. Codzienne wycieczki pozwoliły cieszyć się bło-
gim duchowym stanem, jakiego na tej kamienistej ziemi do-
świadczał Biedaczyna z Asyżu.

Podczas drogi powrotnej do Polski, do domu, mieliśmy 
w zwyczaju jeszcze raz przypominać sobie poszczególne dni 
wyprawy. Tak jak w poprzednich latach, również i teraz padło 
pytanie: Johny, dokąd za rok?

Rok później odprowadziłem Cię, z niezliczoną rzeszą Two-
ich bliskich, w tę ostatnią ludzką drogę na cmentarz w Nowej 
Karczmie. 

Dziękuję Ci, Mirku, że Bóg postawił Cię na mojej kapłań-
skiej drodze. Przepraszam, to Ty stałeś się moją drogą!

Pozwól, że zakończę to wspomnienie wierszem ks. Janusza 
Pasierba „Rozmowa o Franciszku” z tomiku „Rzeczy ostatnie”:

My krajobrazy Umbrii na pamiątkę 
  zostaniemy na wieki łagodne 
my drogi zachowamy odcień jego szarego habitu 
my drzewa rosłyśmy wyżej gdy wznosił ku niemu ramiona 
my kwiaty nie umiałyśmy kwitnąć jak jego uśmiechy 
my ptaki jakże on śpiewał 
my ryby widziałyśmy jak poruszał srebrnymi wargami 
ja świerszcz muzykujący kucnąłem na jego dłoni 
  niepewny jak spojrzenie chiromanty 
ja wiatr gładziłem go czasem po włosach 
my cienie zasypiałyśmy na jego policzkach 
my światła ciemniałyśmy w oczach 
mgły i chmury jak miłosierdzie 
nad wilkiem i nad owcami 
ja woda kochałam go niemal tak silnie jak ogień 
ja śmierć przy nim zapominałam straszyć 
ja bieda uwierzyłam że jestem na coś potrzebna 
włóczył się mówi burgrabia 
wyłudzał dodaje kupiec 
błaznował mruczy uczony 
goły w południe rumieni się biskup 
śnił mi się nie zawezwany rzecze papież 
ja go widziałem na jawie uśmiecha się sułtan 
musiałem dobrze się trzymać żeby nie stracić posady 
i tak dalej i dalej 
coraz dalej 
bractwa i zakony 
jeszcze bracia mniejsi i więksi 
i czarni i brązowi 
a ja powiada Serafin z Alwerni 
ja jeden widziałem go z bliska 
gdy strzały jak krew ogniste 
przeszywały mu dłonie i stopy 

KS. JANUSZ PAWLAK, OSTROWITE

Przed włoskim sanktuarium Monte St. di Lussari w Alpach Julijskich. Plac św. Piotra w Rzymie, w oczekiwaniu na niedzielną modlitwę Anioł 
Pański.
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7 grudnia 2019 roku na cmentarzu w Luzinie spoczął Fe-
liks Sikora, wieloletni nauczyciel geografii w tutejszej 

Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego, działacz, li-
terat i fotograf, propagator historii, kultury i piękna natury 
Kaszub. Miał 79 lat.

Był stuprocentowym luzinianinem. Urodził się 28 paź-
dziernika 1940 r. Z liczną rodziną mieszkał początkowo 
przy ul. Kościelnej. Po szkole podstawowej kształcił się 
w Liceum Pedagogicznym w Wejherowie, a potem krótko 
uczył w Wyszecinie. Na pocz. lat 60. zaczął wieloletnią pra-
cę w Luzinie. Najpierw uczył w tzw. starej szkole przy ul. 
Ofiar Stutthofu 13 (tam przedstawiał dzieciom „podróże 
dookoła świata – po globusie”), a potem w nowej – ówcze-
snej luzińskiej „tysiąclatce” przy ul. Szkolnej 13, otwartej 
w 1964 r. Pracował gorliwie i stosował się do wytycznych 
ówczesnych władz. Dokształcał się oraz awansował i przez 
kilka lat był wicedyrektorem placówki. Z  żoną Reginą 
i czwórką dzieci mieszkał we wspomnianej „starej” szkole. 
Doczekał się sporego grona wnucząt.

Geografia była jego prawdziwą pasją. Gromadził atlasy, 
albumy i literaturę fachową, miał setki tomów z serii „Bi-
blioteka Geograficzna”. Jego szkolny gabinet na końcu I pię-
tra „nowej” szkoły był pełen eksponatów z podróży, map 
i pomocy naukowych. Każdy jego uczeń pamięta te szafy, 
a w nich np. muszle, kokosy czy miecz ryby piły. Za wyła-
manie z niego choćby jednego zęba Feliks Sikora oferował 
od razu piątkę z geografii na koniec roku. Nie muszę chyba 
dodawać, że nikomu się to nie udało.

Oprócz geografii prowadził też lekcje m.in. wychowania 
obywatelskiego i biologii, uczył śpiewu, muzyki, a nawet 
tańców. Grał na pianinie i akordeonie. Jak każdy, miał drob-
ne wady i słabości. Bywał surowy, ale starał się być sprawie-
dliwy. Dla swych wychowanków był na pewno jednym 
z najważniejszych ludzi w życiu. Po latach chętnie się z nimi 
spotykał.

W swej profesji miał wielką wiedzę, umiejętności i auto-
rytet. Potrafił zdyscyplinować swych uczniów, ale także 
zachęcić ich do poszerzania wiedzy, dodatkowych lektur 
itp. Robił częste kartkówki, które zaraz sprawdzał i oceniał. 
Swoją klasę corocznie zabierał na wycieczkę po Kaszubach. 

Mawiał, że do Krakowa czy Warszawy zawsze w życiu tra-
fimy, ale najbliższa okolica może nam umknąć. Już w latach 
70. przyjeżdżał z dziećmi do Piaśnicy, a pamięć o niej nie 
była wtedy tak celebrowana jak obecnie.

Miał też duże poczucie humoru, które prezentował na 
lekcjach swego przedmiotu. Poglądowo tłumaczył na przy-
kład, że ruchu Ziemi nie odczuwamy, ale gdyby zahamo-
wała, to zaraz byśmy to poczuli. Charakteryzując naszych 
wschodnich sąsiadów, mówił, że dla Rosjanina 100 kilome-
trów to nie jest odległość, -20 to nie jest mróz, a pół litra to 
nie jest wódka.

Po przemianach z lat 80. Feliks Sikora zaangażował się 
w działalność regionalną. Prezesował tutejszemu oddziało-
wi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, publikował w pra-
sie, wystawiał swe zdjęcia, postarał się też o uruchomienie 
w  szkole izby pamięci, która potem przekształciła się 
w małe muzeum. Angażował się w życie samorządowe i po-
litykę lokalną. Poglądowo zbliżył się do PSL-u.

Największe sukcesy odniósł jednak w literaturze, w któ-
rej był bardzo wszechstronny. Pisał aforyzmy, fraszki, wier-
sze (w tym kaszubskie), opowiadania, recenzje, szkice hi-
storyczne i poważne opracowania. Popularyzował historię 
Luzina i  okolic. Na początku 2006 r. wydał pionierskie 
„Kalendarium kaszubsko-pomorskie”, wykorzystywane do 
dziś. Legendy tutejsze zamieścił w książce „Zaczarowany 
dąb”. Z pomocą syna Radosława opublikował bardzo war-
tościowy album zdjęć swej rodzinnej miejscowości, zesta-
wiając te same ujęcia w odstępie kilku, a nawet kilkunastu 
lat. Pod koniec życia wydał swe „Zapiski sztubaka i belfra”.

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

(SC)

FELIKS SIKORA –  
WSPOMNIENIE  
Z PERSPEKTYWY  
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Po lekturze pracy zbiorowej „W krę-
gu dwóch kultur. Społeczeństwo 
polskich ziem zachodnich w  XIX 
i  XX stuleciu” (Toruń 2017), czyli 
o  tematyce szerszej od ujętej w  ty-
tule niniejszego artykułu, można 
z pewnym zaskoczeniem stwierdzić, 
że jest w  niej dużo bezpośrednich 
nawiązań do Kaszub, Kaszubów, ich 
dziejów i kultury. Najwięcej, w tym 
w znacznej części mogących wywo-
łać ożywioną dyskusję, w  artykule 
Edmunda Kizika „Bieda i kaszubska 
sztuka ludowa. Początki działalności 
Izydora i Teodory Gulgowskich (do 
1914 r.)”.

E. Kizik opierając się głównie  
na niemieckojęzycznej publicysty-
ce sprzed 1914 r., jak również na 
niemieckiej literaturze przedmiotu, 
w odmienny sposób od funkcjonu-
jącego w  polskich opracowaniach 
przedstawia kulisy zainteresowania 
się przez I. Gulgowskiego kaszubską 
kulturą ludową, jego poglądy na pol-
ski ruch narodowy, działalność mło-
dokaszubów itp. W znacznej części 
odnosi się do już wcześniej znanych 
faktów, okoliczności, nadaje im 
jednak inne znaczenie, odmiennie 
interpretuje, pomniejsza znaczenie 
niektórych, innych – uwypukla. 

GULGOWSCY A GERMANIZACJA KASZUBÓW
Według Kizika I. Gulgowski to w ta-
kim stopniu Polak, co może przede 
wszystkim – pruski nauczyciel na ka-
szubskiej wsi (s. 142). W oczywistym 

domyśle nauczyciel, który zgodnie 
z wytycznymi władz miał germani-
zować (germanizował) miejscowych 
uczniów, bo nie stronił również od 
łam organów prasowych Ostmarken- 
verein – Hakaty (tamże). Do zain-
teresowania się kaszubską kulturą 
ludową skłonił go dylemat każdego 
ówczesnego nauczyciela skierowa-
nego przez zwierzchników na takie 
„nędzne odludzie” jak Wdzydze: 
albo izolacja w oczekiwaniu szybkiego 
awansu, czyli przeniesienia do innej, 
większej, bogatszej miejscowości, albo 
próba nawiązania kontaktu z miesz-
kańcami i przejęcie funkcji miejsco-
wego organizatora życia społecznego 
(s. 146).

Zdaniem E. Kizika to skuteczne 
nawiązanie kontaktu z  kaszubski-
mi mieszkańcami Wdzydz i okolicy 
przez małżeństwo Gulgowskich, za-
miłowanie, promocja tutejszej kul-
tury ludowej, stworzenie na miejscu 
manufaktury hafciarskiej i garncar-
skiej z ich inicjatywy w nieodległym 
Chmielnie przez Franciszka Necla 
wpisywało się w  wizję całego śro-
dowiska niemieckich ludoznawców  
(s.  141), które miało cele podobne 
do Hakaty, ale odmienne sposoby 
ich realizacji. Mówiąc w uproszcze-
niu, zamierzano poprzez konserwo-
wanie wiejskiej struktury społecz-
nej, zachowanie dawnych rzemiosł 
powstrzymać upadek moralny miast 
i utrzymać zdrowego ducha niemiec-
kości (s. 148). Wyrób i  zbyt przed-

miotów kaszubskiego rzemiosła miał 
umożliwić pozyskanie Kaszubów dla 
niemieckości, w przeciwnym razie bie-
da może ich skłonić do optowania za 
organizacjami polskimi (s. 150). Dla 
poparcia tych słów autor przytacza 
sporo informacji o docenieniu przez 
państwo i  społeczeństwo niemiec-
kie wytworów kaszubskiej kultury 
i  wdzydzkiej, ludoznawczej pary. 
Z nakazu niemieckiego cesarza Wil-
helma II haftowane kaszubskie ob-
rusy i inne podobne wyroby zdobiły 
jego rezydencje (s. 156), a I. Gulgow-
ski według jednej relacji stał się ofi-
cjalnym dostawcą dworu cesarskiego 
(s. 157) i zabierał głos na oficjalnych 
spotkaniach niemieckich organizacji 
obok najwyższych przedstawicieli nie-
mieckich, zaborczych władz (s. 151).

W kontekście powyższego E. Ki-
zik trochę sobie przeczy, uznając  
I. Gulgowskiego wyłącznie za spo-
łecznika, dalekiego od polsko-nie-
mieckiej rywalizacji o  Kaszubów. 
Według niego było to powodem ro-
zejścia się jego działalności organiza-
cyjnej od wybitnego językoznawcy, 
badającego język kaszubski Fr. Lo-
rentza jako naukowca gabinetowego 
i  najwybitniejszego młodokaszuby  
A. Majkowskiego, który używał 
kaszubskiego ludoznawstwa jako 
dodatkowego narzędzia polityczne-
go, chociaż wczesniej cała trójka 
współpracowała w  ramach Verein 
für Kaschubische Volkskunde – Ka-
szubskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego (s. 150). Autor artykułu moc-
no podkreśla, że stworzona przez  
T. Gulgowską szkoła haftu kaszub-
skiego utraciła prawie wszystkie 
związki genetyczne z  dawniejszymi 
zabytkami miejscowego rzemiosła, 
podobnie jak ceramika F. Necla stała 
się neokaszubską (s. 142 i 152). Dla 

Polacy, Niemcy i Kaszubi  
na Pomorzu w drodze  
do współczesności
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podparcia tej tezy przywołuje, że  
T. Gulgowska tworząc wdzydzką 
szkołę haftu, wykorzystywała orna-
mentykę z kolekcjonowanych przez 
jej męża dawnych mebli i strojów, a ta 
występowała w epoce późnego baro-
ku w całej Europie Północnej (s. 151- 
-152), czyli – co warte uwypuklenia 
– także na Kaszubach.

Swoistym podsumowaniem 
przedstawienia poglądów i działal-
ności I. Gulgowskiego sprzed 1914 r. 
w omawianym tekście jest streszcze-
nie jego dwóch niemieckojęzycznych 
opowiadań opublikowanych w 1908 r.  
Ich treść sprowadza się do kryty-
ki polskich chłopów i  robotników 
rolnych za uległość wobec polskich 
działaczy narodowych i katolickich, 
co prowadziło do nałogów (pijań-
stwa) i  przeszkadzało w  podejmo-
waniu racjonalnych decyzji (s. 157- 
-158). Dopiero przyłączenie Pomo-
rza do odrodzonej Polski w 1920 r. 
zakończyło współpracę wdzydzkie-
go folklorysty z niemieckim środo-
wiskiem nacjonalistów, przekreśliło 
różnice ideologiczne pomiędzy nim 
a A. Majkowskim i umożliwiło póź-
niejszą mitologizację polskich badań 
kaszuboznawczych, a (neo)kaszubski 
haft i ceramika stały się znakami roz-
poznawczymi całego ruchu społecz-
no-politycznego, którego twórcą był  
A. Majkowski (s. 158, 143). Dodajmy: 
znakami, z którymi utożsamiamy się 
wszyscy jako kaszubscy regionaliści, 
niezależnie od występujących wśród 
nas różnic.

Jak się wydaje, wnioski E. Kizika 
nie uwzględniają wszystkich uwa-
runkowań sytuacji Pomorza i  jego 
mieszkańców na przełomie XIX 
i  XX w., a  także całokształtu dro-
gi życiowej I. Gulgowskiego przed 
1914 r. Z  drugiej jednak strony za 
największą wartość przybliżanego 
artykułu należy uznać, że wykorzy-
stano w nim dane nieco wstydliwie 
pomijane w  niektórych opraco-
waniach czy też niedostępne – na 
przykład z powodu bariery języko-

wej – dla poszczególnych autorów. 
Prawdopodobnie artykuł ten wywoła 
ożywioną dyskusję naukową, prowa-
dzoną wprost bądź pośrednio z nie-
wątpliwym pożytkiem dla pełnego 
poznania początków współczesnego 
kaszubskiego ruchu regionalnego. 
Dobrze by jednak było, gdyby zarów-
no z omawianym opracowaniem, jak 
i wywołaną przez niego reakcją zapo-
znał się każdy kaszubski regionalista. 
Jest to bowiem jedyna droga, żeby 
poznać własną przeszłość, możliwo-
ści jej różnej oceny, a przez to także 
z jeszcze większą rozwagą podejmo-
wać działania na rzecz naszej małej 
ojczyzny, Kaszub i Pomorza.

POLSKIE PENSJONATY W ZOPPOT
Opracowanie E. Kizika w  wymie-
nionej pracy zbiorowej nie jest je-
dynym, w  którym są nawiązania 
do Kaszub i  Kaszubów. W  drugiej 
kolejności należy wymienić artykuł 
„Polskie pensjonaty w  Sopocie do 
1939 r.”. Nic w tym dziwnego, bo jak 
podał jego autor, Janusz Dargacz, 
tytułowe podmioty, oprócz przyno-
szenia zysków swoim właścicielom 
i  wypoczynku ich klientom, miały 
uchronić miejscową ludność polską 
i  polsko-kaszubską przed germani-
zacją (s. 100). Zbitka słowna łącząca 
w jedno Kaszubów i Polaków nie jest 
przypadkowa. Największe zasługi na 
tym polu wśród posiadaczy polskich 
domów wczasowych odniósł Alfons 
Chmielewski, między innymi założy-
ciel i prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Kaszub, który nie tyle chciał oca-
lić specyficzne kaszubskie wartości 
kulturowe, ile przyswoić Kaszubom 
polski język i kulturę. W jego pen-
sjonacie o znamiennej nazwie Quo 
Vadis miało siedzibę kilka polskich 
organizacji powstałych z  jego ini-
cjatywy, których członkami byli 
Kaszubi z  Sopotu oraz pobliskich 
miejscowości. Rzeczywiście dzięki 
jego aktywności nabierali oni „pol-
skiego ducha”, uczyli się poprawnie 
władać językiem polskim w mowie 

i  piśmie (s. 107). Jednocześnie był 
to jeden z powodów założenia przez  
A. Majkowskiego organizacji mło-
dokaszubskiej, przeciwstawiającej 
się „starokaszubom”, do których zali-
czano także A. Chmielewskiego. Dla-
tego ten drugi powstrzymywał tego 
pierwszego od osiedlenia się w Sopo-
cie, wyraźnie obawiając się siły jego 
oddziaływania na Kaszubów, konku-
rencji „o rząd dusz” nad nimi [por. 
J. Borzyszkowski, „A. Majkowski 
(1876-1938)”, Gdańsk-Wejherowo 
2002, s. 300-301], o czym już w tym 
opracowaniu nie ma mowy. 

Powyższą konstatację trzeba uzu-
pełnić spostrzeżeniem, że to dzięki 
pracy takich ludzi, jak A. Chmielew-
ski, wiedza o Kaszubach i ich nadbał-
tyckiej krainie była w polskim spo-
łeczeństwie coraz powszechniejsza. 
Inny budowniczy i właściciel polskie-
go pensjonatu w Sopocie, Stanisław 
Tomaszewski, umieścił w  murach 
swojego hotelu butelkę z  listem do 
potomnych: Roku 1913 kupiłem od 
Niemca ten kawał prastarej polskiej 
ziemi na krańcach naszej kochanej Oj-
czyzny na Kaszubach nad Bałtykiem... 
W  roku jubileuszu powrotu Polski 
nad morze szczególnie wzruszająco 
brzmi końcówka tego przekazu: Oby 
budynek ten doczekał się naszej wol-
nej Ojczyzny. Sopoty d. 5go listopada 
1913 (s. 109). Tego rodzaju informa-
cje uzmysławiają też, jak zmieniał się 
Sopot – szczególnie dolna jego część 
– w ciągu poprzedniego stulecia od 
wioski rybackiej po modny kurort. 
W 1923 r. powstawał kolejny polski 
pensjonat na działce przy ul. K. Pu-
łaskiego, czyli dzisiaj w  lekkim od-
daleniu od morza, w otoczeniu wie-
lu innych zabudowań, gdzie trudno 
wypatrzeć, idąc chodnikiem, morze 
i morski piasek. Wtedy to jednak był 
plac, czyli góra piachu, wydma porosła 
ostrą trawą (s. 115).

HIGIENA I ZDROWIE
Wśród pozostałych wzmianek o Ka-
szubach, rozproszonych w  całej 
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książce, warto odnotować przyto-
czenie w tekście A. Niewęgłowskiej 
„Kondycja zdrowotna mieszkańców 
miast prowincji Prusy Zachodnie na 
przełomie XIX i XX w.” pracy dok-
torskiej Floriana Ceynowy o  prze-
sądach medycznych w  ówczesnym 
powiecie puckim (s. 78-79). Posłu-
żyła ona autorce do zilustrowania 
tezy o  wolnym upowszechnianiu 
się w  środowiskach małomiastecz-
kowych i wiejskich XIX-wiecznych 
osiągnięć medycznych w całych Pru-
sach. Dobry to przykład, że owoce 
życia „Budziciela Kaszubów” mogą 
również być doskonałym źródłem 
wiedzy o realiach sprzed stu lat.

Na wielu kartach przedstawianej 
książki spotykamy też bezpośred-
nie nawiązania do kilkunastu ka-
szubskich działaczy i twórców oraz 
kaszubskich małych miast, w  tym 
najwięcej do Chojnic. Wszystkie 
one, podobnie jak praca doktor-
ska F. Ceynowy, służą do lepszego 
zilustrowania szerszych procesów 
zachodzących w stosunkach polsko-
-niemieckich na Pomorzu w dwóch 
ostatnich wiekach. Działająca w 1918 r.  
polska spółdzielnia mieszkaniowa 
w Chojnicach była przykładem upo-
wszechniania się, także na prowincji 
ówczesnej cesarskiej Rzeszy, tego 
typu budownictwa (s. 58), a  zain-
stalowanie aparatu rentgenowskiego 
w tej samej miejscowości w 1926 r. 
(s. 82) – długiego, rozciągniętego 
w  czasie upowszechniania się tej 
zdobyczy techniki medycznej na 
byłych krańcach Niemiec. Zorgani-
zowanie pod koniec okresu zaboru 
wystawy wyrobów przemysłowych 
i  rzemieślniczych w  Kościerzynie  
(s. 126) wykorzystano jako po-
twierdzenie, że nawet w mniejszych 
ośrodkach z  powodzeniem można 
było przeprowadzać tego rodzaju 
przedsięwzięcia. W tym kościerskim 
wzięli udział także wystawcy z Byd-
goszczy, czyli bardziej znaczącego 
centrum gospodarczego niż miasto 
rodzinne A. Majkowskiego.

Wszystkie te opisy mają dwie ce-
chy wspólne. Po pierwsze, z wyłącze-
niem tekstu E. Kizika i w mniejszym 
stopniu J. Dargacza, w zasadzie nie 
wyróżnia się w  nich ludności ka-
szubskiej, autorzy ją jednoznacznie 
kwalifikują jako Polaków i nie widzą 
konieczności oddzielnego nawiąza-
nia do niej, co ze względu na cha-
rakter całego opracowania ma swoje 
uzasadnienie. Jedynie Przemysław 
Olstowski w artykule „O potrzebach 
badań nad procesami modernizacji 
społecznej na ziemiach Polski za-
chodniej w XIX i XX w.” zaznaczył, 
że także Kaszubi podlegali w  tytu-
łowym okresie procesowi narodo-
twórczemu i w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku prowadzono 
w związku z tym specjalne badania 
historyczne (s. 18). Nie podał jednak, 
o jakie konkretnie badania chodzi.

Po drugie, co zaznaczono już we 
wstępie omawianej książki, jej celem 
było ukazanie innej niż konflikty 
perspektywy stosunków polsko-
-niemieckich. W znacznej części to 
się autorom udało. W szczególności 
dotyczy to zachodzących w państwie 
niemieckim na przełomie XIX i XX w.  
procesów modernizacyjnych. Patrząc 
z tej strony, można uznać, że zarów-
no Niemcy, jak i  Polacy i  Kaszubi 
jako obywatele tego samego państwa 
w jednakowym stopniu byli poddani 
przekształceniom życia codziennego, 
przenosili się z wsi do miast, poszu-
kiwali mieszkań, swoją postawą 
wymuszali, żeby były coraz wygod-
niejsze, tańsze. Doprowadzało to nie 
tylko do porządkowania miejskiej 
przestrzeni, upowszechnienia wo-
dociągów, kanalizacji itp. W równym 
stopniu wszyscy też dostosowywali 
się do nakazywanych przez państwo 
zasad higieny, korzystali ze zdobyczy 
medycyny itd. W tym zakresie naj-
częściej dochodziło do współdziała-
nia przedstawicieli wszystkich grup 
narodowych i etnicznych. Czytając 
o tym, można sobie uzmysłowić, jak 
wiele Polacy (i Kaszubi) zawdzięczają 

Niemcom, ale też odwrotnie. To było 
wzajemne.

O ile skutek tych procesów jest ła-
two zauważalny we współczesności, 
to, jak wolno przypuszczać, na co 
dzień mało kto zdaje sobie sprawę 
z tego, jaki był ich początek. Dla jego 
zobrazowania warto wykorzystać 
modne obecnie określenie „pokój 
na godziny”, czyli miejsce potrzebne 
na chwilę do spraw męsko-damskich. 
W XIX w., obok jeszcze częściej wy-
stępującego określenia „ciepłe łóż-
ko”, oznaczało ono wynajmowanie 
nie mieszkania czy pokoju, ale tylko 
łóżka na określony, godzinowy czas, 
po upływie którego mógł się w nim 
przespać, w jeszcze ciepłej pościeli, 
kolejny wynajmujący (D. Łukasie-
wicz, „Epoka »ciepłego łóżka«. Dom 
i mieszkanie w Prusach i pod pru-
skim zaborem w XIX w.”, s. 43, 49). 
Dużo to mówi o realiach, w jakich 
mieszkali i  zarabiali pieniądze Ka-
szubi, którzy wówczas „za chlebem” 
emigrowali do niemieckich miast 
i często przesyłali swoje zarobki po-
zostającej na miejscu rodzinie. Czy 
ta rodzina zdawała sobie sprawę 
z tego, ile wyrzeczeń kosztowało ich 
to wsparcie? Na pewno nie do koń-
ca, z drugiej jednak strony warunki 
miejskie prawdopodobnie były lep-
sze od tych panujących wtedy na wsi. 

PODOBNIE W WIELKOPOLSCE
W  odniesieniu do sytuacji panują-
cej na wsiach warto polecić artykuł 
Sz. Wierzchosławskiego „Wielko-
polanin w bluzie robotnika w Pru-
sach, niepodległej II RP i  PRL. Ja-
kub Wojciechowski (1884-1958)”, 
przede wszystkim dlatego, że opisane 
w nim wielkopolskie realia są bardzo 
podobne do kaszubskich, a  stano-
wiący ich podstawę opis, pamiętnik  
J. Wojciechowskiego, wykazuje sze-
reg zbieżności z prozą wybitnej ka-
szubskiej prozatorki Anny Łajming. 
Można tutaj wymienić występującą 
także w  wielu kaszubskich wspo-
mnieniach informację, że bogatsi 
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Niemcy byli często bardziej szczo-
drzy dla Polaków (Kaszubów) niż 
będące na takim samym poziomie 
materialnym osoby narodowości 
polskiej. Jednak na terenie Wielko-
polski taka opinia szczególnie wyra-
zista była w odniesieniu do polskich 
ziemian, którzy w  przeciwieństwie 
do swoich niemieckich odpowied-
ników o wiele bardziej wyzyskiwali 
polskich robotników, nie tylko ła-
miąc zasady obowiązującego pod-
czas zaboru solidaryzmu narodowe-
go, ale i elementarnej przyzwoitości 
(np. s. 29-30). Na marginesie można 
dodać, że z  kolei według D. Łuka-
siewicza (s. 69) szlachta na wschód 
od Łaby, czyli także na Kaszubach, 
prowadziła się skromnie, co wyni-
kało nierzadko raczej z konieczności 
i biedy. Dla kaszubskiej społeczności 
owa konieczność i bieda, co ujawnia 
ogrom przekazów, była niedościgłym 
bogactwem.

Najwięcej przykładów przyswo-
jenia części polskiego dziedzictwa 
kulturowego przez Niemców znaj-
dziemy w artykule Tomasza Łaszkie-
wicza „Między wyborem a wpływem 
środowiska. Relacje polsko-niemiec-
kie na Kujawach Zachodnich w I po-
łowie XX w.”. Warto na ten artykuł 
zwrócić uwagę także dlatego, że są 
w  nim opisane losy wielu tamtej-
szych osób narodowości niemieckiej, 
określających się jako niemieckich 
Kujawiaków (als deutscher Kujawiak) 
(s. 260), podobnie jak występujących 
w naszym regionie niemieckich Ka-
szubów. Najwybitniejszy spośród 
nich, uznany naukowiec Ulryk von 
Wilamowitz-Moellendorff odczuwał 
związek z polskimi krajanami poprzez 
miejsce urodzenia, naturę oraz wspól-
nych bogów ojczystych […]. Jego dzie-
cięce wyprawy nieraz prowadziły nad 
Gopło i  pod dominującą nad jezio-
rem Mysią Wieżę. To właśnie legendy 
związane z tym miejscem ukształto-
wały wrażliwość i osobowość później-
szego filologa […] Wilamowicz czuł 

się jednocześnie Kujawiakiem oraz 
pruskim, a  i  niemieckim patriotą. 
Zwalczał nietolerancję swoich roda-
ków wobec ludności polskiej, otwarcie 
opowiadał się za zachowaniem ich 
praw do obowiązkowej nauki języka 
polskiego i swobodnego rozwoju wła-
snej kultury (s. 260-261).  Baronowa 
Helena von Schlichting, właścicielka 
dóbr w Wierzbiczanach, mimo na-
cisków i  gróźb niemieckich władz 
odmówiła zmiany nazwy tej miej-
scowości na niemiecko brzmiącą. 
Próbującemu ją skłonić do tego pre-
zesowi prowincji (odpowiednikowi 
polskiego wojewody) powiedziała: 
Ekscelencja kiedyś stąd pójdzie, a ja 
zostanę (s. 266).

Mimo wielu przykładów polsko-
-niemieckiej współpracy, współ-
działania, także omawiana książka 
potwierdza, że konfliktów, narodo-
wościowej rywalizacji nie udawało 
się w dwóch poprzednich stuleciach 
wyeliminować. Od strony ekono-
micznej dobrze ukazuje to artykuł 
Katarzyny Grysińskiej-Jarmuły 
„XIX-wieczna Bydgoszcz i jej miesz-
kańcy jako organizatorzy wystaw 
przemysłowych”. W wystawach tych, 
mimo wzajemnej konkurencji i nie-
porozumień, uczestniczyli Niemcy 
i  Polacy, zarówno w  ich przygoto-
waniu, jak i prezentowaniu swoich 
wyrobów. Jednak gdy władze i część 
niemieckiego społeczeństwa zaczę-
ły wykorzystywać je jako środek do 
gloryfikowania szeroko pojętej niem-
czyzny i germanizacji, obie te nacje 
zaczęły organizować własne poka-
zy. Pod względem ideologicznym 
wymowne są tutaj ustalenia Toma-
sza Krzemińskiego opisane w  tek-
ście „Codzienne relacje Polaków 
i  Niemców na Pomorzu w  okresie 
wojny światowej 1914–1918”. Wyni-
ka z nich, że wybuch tego konfliktu 
zbrojnego powiększył animozje na 
tle narodowym, ale w  miarę jego 
trwania niemieckie i polskie społe-
czeństwo się zjednoczyło, by wspól-

nie przetrwać jego trudy, a  także 
udzielać współczucia i pomocy jego 
ofiarom. Jednak nie zmieniło to ich 
podejścia do samej wojny, niemiec-
kich zwycięstw, przez Polaków przyj-
mowanych na ogół obojętnie, przez 
Niemców z euforią. Wyłącznie też we 
własnym gronie obchodzono święta 
narodowe, ważne dla obu narodowo-
ści historyczne i kulturalne rocznice.

Z  większości artykułów wprost 
bądź pośrednio wynika też, że dopie-
ro odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości, nawet jeżeli część polskich 
działań wspierali także Niemcy, do-
prowadziło do swobodnego rozwo-
ju ekonomicznego i  kulturalnego 
polskiego społeczeństwa, postawiło 
obie te nacje na bardziej wyrówna-
nym poziomie. Dotyczy to także Ka-
szubów. Zakończenie opracowania 
E. Kizika potwierdza, że powrót Pol-
ski nad Bałtyk umożliwił docenienie 
przez całą kaszubską społeczność 
dzieła I. i T. Gulgowskich, przyjęcie 
zaproponowanych przez nich wzo-
rów rodzimej kultury, ich „mitolo-
gizację”!

Wszystko to sprawia, że przedsta-
wiana książka stanowi bardzo do-
brą lekturę w roku stulecia zaślubin 
Polski z morzem, chociaż warto do 
niej sięgać także przy wielu innych 
okazjach. 

BOGUSŁAW BREZA

W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo polskich ziem 
zachodnich w XIX i XX stuleciu, pod red. Sz. Wierz-
chosławskiego, A. Niewęgłowskiej, T. Krzemińskie-
go, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017
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Co znaczy imię Morkut, dokładnie 
nie wiadomo… Czy chodzi o  ja-
kąś odmianę mory, która pokutuje 
wśród ludzi? A może to forma imie-
nia prasłowiańskiej bogini śmierci 
Morlawy? Chyba że imię Morkut 
trzeba wiązać z  nazwą cmentarza, 
jak w przypadku określenia kirkut. 
Dźwiękowo imię Morkut niepokoi, 
ma w sobie zawarte drżenie i to ra-
czej niezwiązane z niczym przyjem-
nym…

Od strony fabularnej patrząc, 
Morkut to przezwisko dziewczynki, 
która w istocie ma na imię Magda. 
Jest kilkunastoletnia. Ze wsi. Sa-
motna i smutna. Skazana na życie. 
Właśnie zmarła jej matka i przycho-
dzi jej teraz walczyć o każdy dzień 
egzystencji. W  otoczeniu zupełnej 
biedy materialnej, z ojcem zwyrod-
nialcem, który zabiera się za mole-
stowanie swych córek. Po pogrzebie 
matki dalsza rodzina stwierdza, że 
zabierze do siebie dwójkę dzieci, 
ale Morkut zostanie na wsi. Pew-
nie bardzo szybko dorośnie: będzie 
w  domu sprzątaczką, kucharką, 
pewnie i nałożnicą. Czy ktoś to za-
uważy? Raczej nie… A jeśli jednak, 
nikomu o tym nie powie. Bo kto by 
chciał się narażać…?

Tak mrocznie zaczyna się pierw-
sze opowiadanie niewielkiego zbior-
ku prozy Aleksandry Majdzińskiej, 
wydanego przez Wydawnictwo 
Marpress w serii „Książki na ostro”. 
Tego typu utworów jest łącznie 
czternaście i  każdy niesie ze sobą 
opis cierpienia i  zła, które ciężko 
doświadcza bohaterów. Debiutująca 
autorka pochodząca spod Słupska 
nikogo w swej literaturze nie oszczę-
dza, ukazując ból dorosłych i dzieci, 
kobiet i mężczyzn, wrażliwców i lu-
dzi prostych. Dzieli natomiast swój 
zbiorek na dwie części opowiada-
jące o  geografii rzeczywistej i  wy-

obrażonej. Z  jednej grupy wyłania 
się czarne Pomorze, pełne marności 
i ograniczeń, z drugiej zarysowuje 
Wschód, a dokładnie południowo-
-wschodnia Europa, Rosja z Kazach-
stanem i Kaukaz. 

Czytelnika pomorskiego najbar-
dziej pewnie zainteresują obrazy 
z jego rodzinnego regionu, lecz tu-
taj może czekać pewne zdziwienie, 
może nawet rozczarowanie. Nie 
odnajdziemy w  miniaturach Maj-
dzińskiej wielkości ludzkiej, tylko 
małość, nie zauważymy postaw 
altruistycznych, lecz skrajnie ego-
istyczne. Do tego typu klimatów 
przyzwyczaił nas już kilkadziesiąt 
lat temu Anatol Ulman, od kilku-
nastu lat pisze w tym trybie Daniel 
Odija, ostatnio – Cezary Łazarewicz. 
Wszyscy z wymienionych literatów 
ukazywali Pomorze jako krainę trze-
ciej kategorii, ziemię zapóźnioną 
cywilizacyjnie, zamieszkaną przez 
nieudaczników, zgorzknialców, al-
koholików czy dewiantów. Czyżby 
teraz przyszedł czas na tego typu 
opis ze strony kobiet?

Weźmy opowiadanie „Pamiątki 
rodzinne” o wizycie Niemca Hein-
richa w zagubionej gdzieś na Pomo-
rzu Środkowym wiosce. Mężczyzna 
przyjechał z  bogatego RFN-u  do 
krainy bylejakości i biedy, aby odna-
leźć rodzinne pamiątki. Odwiedza 
więc dom, w którym mieszkali jego 
rodzice, a  teraz przesiedleńcy zza 
Buga. Po krótkich poszukiwaniach 
odnajduje pudełko ze zdjęciami. Ra-
dość jest krótka: Heinrich odkrywa, 
że jego ojciec nie był szlachetnym 
żołnierzem, jak mu to przez całe 
życie przedstawiała matka. Więcej, 
był oprawcą fotografującym swoje 
zbrodnie. Pomorze, które Heinri-
chowi przedstawiano jako krainę 
łagodności i  szczęścia, okazało się 
kolejnym miejscem zła i przemocy. 

A zatem mit sielskiego, bezpieczne-
go Pomorza runął.

Dla kaszubskiego czytelnika Maj-
dzińskiej zajmująca będzie lektura 
opowiadania „Ze wszystkim”, któ-
rego treść zdaje się nawiązywać do 
ludowej opowieści o skrzypku i jego 
zaczarowanym instrumencie, spisa-
nej przez Franciszka Sędzickiego. 
W zbiorku „Morkut i inne opowia-
dania” bohaterem krótkiej narracji 
jest Baniuk, zwykły, niczym nie-
wyróżniający się mężczyzna, który 
kupił od Cygana skrzypce, a  wraz 
z nimi – przedziwne zjawisko. Oto 
bowiem instrument wzięty w  ręce 
gra bez jakichkolwiek umiejętności 
wykonawcy. Wówczas radość z mu-
zykowania staje się przekleństwem. 
Nawet odłożenie instrumentu nie 
zapobiega dalszemu wydobywaniu 
się z  niego muzyki. Żona Baniu-
ka rozbija więc skrzypce, a on sam 
z  pogodnego męża, sąsiada i  rol-
nika zmienia się w dziwaka. Choć 
nie gra na instrumencie, wciąż ma 
duchowe moce i prorokuje, a nawet 
potrafi zahipnotyzować. Staje się 
samozwańczym wiejskim sędzią, 
który wyznacza karę i  sam ją wy-
konuje. Cała okoliczna społeczność 
jest szczęśliwa, kiedy Baniuk umie-
ra, gdyż wówczas tajemnicza siła 
skrzypiec przestaje działać. W po-
równaniu z wersją kaszubską opo-
wieść Majdzińskiej jest bardzo krót-
ka, lecz może bardziej demoniczna 
i okrutna zarówno wobec głównego 
bohatera, jak i ludzi go otaczających.

W  części wiążącej się z  Pomo-
rzem jest tylko jedno opowiadanie, 
które wywołuje pozytywną postać. 
To relacja „Pamiętam” o  Zenonie 
Kołakowskim, który zamieszkał na 
Pomorzu Środkowym nieco przy-
padkowo i żył wśród innych egzu-
lantów niczym obcy wśród swoich. 
W otoczeniu chłopów i robotników 
jako jedyny miał techniczne umie-
jętności, wykształcenie oraz zna-
jomość języków obcych. Jak nikt 

Życie jest okrutne 
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inny przeżył bardzo wiele podczas  
II wojny światowej, będąc na róż-
nych frontach, udzielając się w prze-
różnych, także tych najbardziej zna-
czących środowiskach politycznych. 
Jego szlachetność, oddanie i patrio-
tyzm nie zostały jednak docenione, 
gdy wrócił po wojnie do Polski. Nikt 
nie chciał pamiętać o jego zasługach, 
co więcej, to, co zrobił, było trakto-
wane jako gest wrogi wobec władz 
socjalistycznych. Kiedy jego cicha 
egzystencja w  pomorskiej wiosce 
wypaliła się, nikt nie chciał wiedzieć, 
czego Kołakowski dokonał, i nikt nie 
zamierzał o  nim pamiętać. Narra-
torskie próby opisu tego człowieka 
są aktem spóźnionym i jedynie na-
miastką tego, co można było zrobić, 
a czego nigdy nie wykonano.

Druga część zbiorku Majdziń-
skiej rozgrywa się poza fizycznie 
rozumianym terytorium Pomorza, 
gdzieś daleko, na Kresach Wschod-
nich. Nie jest to jednak przestrzeń 
sentymentalnych wspomnień, a ra-
czej kraina przypominająca to, co 
opisał Włodzimierz Odojewski: 
Ukraina i  Kazachstan bezrozum-
nych postanowień komunistów, 
ogrom ludzkiej głupoty i złej woli, 
przestrzeń smutku, rozłąki i  cier-
pień. Opowiadania z tomiku „Mor-
kut” ukazują tę rzeczywistość jako 
coś, co minęło, z nadzieją, że może 
już nigdy się nie wydarzy. Czasami 
jednak to sytuacje sprzed kilku lat, 
może nawet wciąż aktualne, ciągle 
niezrozumiane i nierozwiązane.

Autorka ujawnia więc okrutną 
ironię w takich opowiadaniach jak 
„Betlejem”, w którym tak pozytyw-
nie kojarzone miejsce urodzenie Je-
zusa staje się nazwą hospicjum, gdzie 
umierają niechciane dzieci, niemają-
ce z racji śmiertelnych chorób szans 
na przeżycie. Więcej, narratorka 
odwzorowuje sposób myślenia ob-
soletki, kobiety, która dowiaduje 
się, że urodzi martwe dziecko. Nic 
nie jest w takich chwilach oczywi-
ste. Jak mają się wówczas zachować 
przyjmujący poród lekarze? Jak ma 
sobie poradzić z procesem rodzenia 
kobieta? Ironia jest w tym opowia-
daniu szczególnie bolesna: miejsce 
narodzin, tytułowy dom chleba, 
staje się miejscem śmierci i domem 
straty. Ironią objęte są również wy-
darzenia w opowiadaniu „Chustka”, 
w którym żyjący z rozboju dojrzały 
mężczyzna gwałci młodą kobietę, 
nie wiedząc, że to jego córka, która 
wróciła z obcego kraju w rodzinne 
strony po wieloletniej nieobecności. 
Cóż z  jej zarobku i  samozaparcia, 
skoro jest tak „czule” witana przez 
domową ojczyznę? Cóż z  zysku, 
który po pobiciu i zgwałceniu uzy-
skał mężczyzna, skoro prześladują 
go jakieś nieznane mu wcześniej 
wyrzuty sumienia? Cóż wreszcie ze 
wzajemnego rozpoznania się ofiary 
i złoczyńcy, skoro tych dwoje ludzi 
ma teraz żyć pod jednym dachem 
jako ponownie połączona rodzina?

Drastycznych, trudnych do za-
akceptowania sytuacji przedstawia 

Majdzińska bardzo dużo, właściwie 
nie ma opowiadania, w którym nie 
czaiłyby się: głupota, ograniczenie 
i zło. Gdyby jej zbiorek był większy, 
być może ilość pesymizmu zawar-
tego w  tych narracjach byłaby dla 
czytelników nie do zaakceptowania. 
Warto jednak dostrzec to, że pisar-
ka obnaża złudzenia i  wydobywa 
na powierzchnię niechcianą prawdę 
nie dla defetyzmu, nie dla turpizmu, 
tylko dla potrzeb wyzwolenia zdu-
szonych emocji i uczuć, dla podkre-
ślenia heroizmu ludzi, którzy mimo 
wszystko wciąż próbują żyć. Choć 
brakło w  doświadczeniach przed-
stawionych przez narratorkę postaci 
literackich dobra, sensu i harmonii, 
to przecież przynajmniej niektóre 
z nich wciąż podejmują próby, aby 
je osiągnąć. Czyż nie jest to potężny 
akt odwagi?

AUTOR

Aleksandra Majdzińska, „Morkut i inne opowiadania”, 
Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2019
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 GDUŃSK. KASZËBIZNA 
W GDUŃSCZIM CHMÙRNIKÙ
W gromicznikòwi „Pòmeranii” 
w artiklu Piotra Dzekanowsczé-
gò „Z  chmùrnika dô widzec 
dali” jesmë piselë ò darmòwëch 
warkòwniach òrganizowónëch 
dlô dzecy, co sã ùczą kaszëb-
sczégò jãzëka. Rëchtëje je Fùn-
dacjô „Inspirujące Przykłady” 
prowadzonô przez wielelatnégò 
radiówca robiącégò w  Radiu 
Gdańsk Leszka Szmidtkã. 

Do naji redakcji przëszedł 
mail pòdpisóny Jan Dosz – 
szkólny z relacją ò ùdzélu w tim 
projekce ùczniów ze Spòdleczny 
Szkòłë m. Jana Pawła II w Bòr-
kòwie. Hewò jegò wëjimczi:

Warkòwnie bëłë na wëz-
drzatkòwi terase wieżë we Gduń-
skù-Òliwie (kòl halë Olivia). Tam 
Tatiana Slowi z  Radia Gdańsk 
òpòwiedzała ùcznióm ò kaszëb-

skòscë Gduńska, tak w  ùszło-
ce, jak i dzysdnia. Na telebimie 
pòkôzała wizerënczi kaszëbsczich 
ksążãt pòchòwónëch w  òliwsczi 
katédrze, zaprezentowała pòmnik 
ksãca Swiãtopôłka Wiôldżégò, 
jaczi stoji kòl Mariacczi bazyliczi, 
kôrbiła ò wszelejaczich dzeja-
niach gduńsczich Kaszëbów. Bëłë 
to baro czekawé i  pòdskacywa-
jącé zajmë. Pòkôzałë dzysdniową 
twôrz kaszëbiznë. Nôbarżi trôfia-
ło do dzecy dzejanié bëlnëch ar-
tistów z Kaszëb: Danutë Stenczi, 
Maceja Miecznikòwsczégò, Weró-
niczi Kòrthals-Tartas i jinëch (...).

Drëdżi dzél prowadzëlë młodi 
insztruktorowie, chtërny pòd-
skacëlë ùczniów do nalezeniô w se 
nômòcniészich strón. Gwës takô 
wiédzô (ò samëch se) przëdô sã 
jima, czej mdą wëbierac dozdrze-
niałą żëcową drogã.

RED.

 GDUŃSK, INTERNET. KÒLEKCJÔ  
LECHA BĄDKÒWSCZÉGÒ

W nawléczenim do ùchwôlënkù Radzëznë Mia-
sta Gduńska, jakô mô ògłoszoné rok 2020 Rokã 
Lecha Bądkòwsczégò, w Bôłtowi Cyfrowi Biblio-
tece pòwstała specjalnô kòlekcjô pòd titlã „Lech 
Bądkowski”. 15 strëmiannika bëłë w ni trzë numrë 
legendarnégò spòlëznowò-pòliticznégò tidzeni-
ka „Samorządność”, jaczi wëchôdôł krótkò przed 
ògłoszenim wòjnowégò ùstawù w  1981 rokù. 
Jegò przédnym redaktorã béł prawie Bądkòwsczi, 
chtërnégò setnô roczëzna mijô latos. W kòlekcji je 
téż pierszi tekst tegò pisarza, pùblicystë i samòrzą-
dowégò dzejarza – wëdónô w 1945 r. ksążka Po-
morska myśl polityczna.

Kòlekcjô namienionô dokazóm Bądkòwsczégò 
je na starnie https://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/
collectiondescription/123. 

Bôłtowô Cyfrowô Biblioteka je prowadzonô 
przez Wòjewódzką i Miastową Pùbliczną Biblio-
tekã m. Josepha Conrada Kòrzeniowsczégò we 
Gduńskù i Miastową Pùbliczną Bibliotekã m. Ma-
rii Dąbrowsczi w Słëpskù. W planach je pùblika-
cjô pòsobnëch materiałów zrzeszonëch z latosym 
gduńsczim patronã.

RED.

Dzecë z Bòrkòwa w gduńsczim chmùrnikù

 CZÃSTOCHÒWA. KASZËBSCZÉ FILMË NA PRZEZÉRKÙ
Òd 6 do 8 strëmiannika w Czãstochòwie w Mùzeùm Mònetów i Me-
dalów Jana Pawła II warôł Przegląd Filmów Dokumentalnych Niepo-
prawnie Prawdziwych. Westrzód pòkazywónëch filmów bëłë m.jin.: 
„Bitwa warszawska 95 lat później”, „Człowiek, który zatrzymał Rosję”, 
„Nikt im iść nie kazał” i „Generał”. 

W finale przezérkù bëła prezentacjô dwùch filmów namienionëch 
historii Kaszëbów: „Do morza przez serca Kaszubów” i „Nieustrasze-
ni żołnierze z Kaszub”. Reżisérą òbëdwùch je Eùgeniusz Prëczkòwsczi.

Przegląd Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie Prawdziwych 
òdbiwô sã òd szesc lat. Òrganizëje gò Katolëckô Stowôra Gazétników 
[Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy] i Mùzeùm Mònetów i Me-
dalów Jana Pawła II pòd patronatã czãstochòwsczégò arcybiskùpa 
Wacława Depò. 

RED.
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 BËTOWÒ. RECYTOWELË „BËTKA”
W Spòdleczny Szkòle nr 1 w Bëtowie 
28 gromicznika béł Pòwiatowi Recy-
tatorsczi Kònkùrs „Kaszubski Świat 
w Literaturze Zaklęty”. W latosy, sztër-
nôsti ju edicji pierszi rôz ùczãstnicë nie 
gôdelë na binie legendów i brawãdów, 
a dzélëczi ksążków Anë Glëszczińsczi 
Bycio herbu kasztan i Bycio herbu kasz-
tan. Bëtk na zómkù w Bëtowie. Wôrt 
dodac, że przed recytacją bëła prawie 
promòcjô nônowszi, trzecy ksążczi  
ò przigòdach môłégò ricerza z Bëtowa, 
jaczi tim razã trafił na Gôchë.

Hewò dobiwcowie 14. edicje
Kl. I–III
1. Blanka Tëpa [pòl. Typa] ze  

Sp. Sz. nr 5 w Bëtowie, 2. Juliô Depka 
Prądzynskô ze Zespòłu Szkòłów w Szla-
checczim Brzéznie, 3. Juliô Cyrson  
ze Sp. Sz. w Stëdnicach.

Kl. IV–VI
1. Òliwiô Depka Prądzyńskô ze 

Zespòłu Szkòłów w  Bòrowim Młë-

nie, 2. Izabela Kòssak-Główczewskô 
ze Zespòłu Szkółów w Szlachecczim 
Brzéznie, 3. Agata Kùłakòwskô ze  
Sp. Sz. w Niezabëszewie.

Kl. VII–VIII
1. Paùlëna Stip Rekòwskô ze Sp. Sz. 

w Niezabëszewie, 2. Dawid Lemań-

czik ze Zespòłu Szkòłów w Bòrowim 
Młënie, 3. Juliô Swiątk Brzezyńskô ze 
Zespòłu Szkòłów w Lëpińcach.

Nôdgrodã bùrméstra Bëtowa za 
nôlepszą kaszëbiznã dostała Julianna 
Złotkòwskô z Niezabëszewa.

RED.

 WEJROWÒ. KÒNKÙRS  
NA KASZËBSKĄ KÒLÃDÃ
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie-
niznë i Mùzyczi we Wejrowie mô ògło-
szoné II Òglowòpòlsczi Kómpòzytorsczi 
Kònkùrs na Kaszëbską Kòlãdã. Ùczãst-
nicë mają za zadanié ùsadzëc mùzykã 
do wëbrónégò tekstu Eùgeniusza Prëcz-
kòwsczégò. Kòżdi mòże zgłosëc jeden 
abò dwa sztëczczi. Tekstë do wëbòru, jich 

tłómaczënk na pòlsczi jãzëk i wëmòwa 
są na starnie https://www.muzeum.
wejherowo.pl/d/aktualnosci/konkursy/
konkurs-kompozytorski-na-kolede-ka-
szubska/ii-konkurs-kompozytorski-na-
-kolede-kaszubska-zapraszamy/. Tam 
téż mòże nalezc wszelejaczé drobnotë 
tikającé sã kònkùrsu.

Òrganizatorzë żdają za dokazama do 
kùńca latoségò rokù. Na wszelejaczé 

pëtania zrzeszoné z kònkùrsã bãdą òd-
pòwiadac robòtnicë Dzélu Mùzyczi wej-
rowsczégò mùzeùm (tel. (58) 672 29-56, 
e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl).

Ògłoszenié rezultatów je planowóné 
w stëcznikù 2021 rokù òbczas II Pòmòr-
sczégò Przezérkù Kaszëbsczich Kòlã-
dów m. Frãcëszka Òkùnia w Lãbòrgù.

RED.

Latos ùczãstnicë kònkùrsu recytowelë ksążczi ò Bëtkù

 WEJROWÒ. ÙCZĄ MŁODËCH 
SAMÒSTÓJNÉGÒ ŻËCÔ
Młodzëznowô Radzëzna Wejrowsczé-
gò Pòwiatu przëznała nôdgrodë miona 
Lecha Bądkòwsczégò. Ùroczëzna jich 
wrãcziwaniô bëła 24 gromicznika w se-
dzbie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

Jak pòdczorchnął przédnik Mło-
dzëznowi Radzëznë Matis Klebba, je to 
wëprzédnienié „dlô lëdzy, chtërny ùczą, 
gôdającë słowama Lecha Bądkòwsczé-
gò, żëcô na swój rechùnk, nie szukającë 
przë tim achtnieniô, bãdącëch w céni, 

òddôwającëch sã do czësta dzecóm 
i młodzëznie”. 

Nôdgrodë dostelë: w  kategórii Pro-
wadnik Młodzëznë – Artur Jabłońsczi 
(miéwca Naji Szkòłë), w kategórii Kùl-
tura – Irena Gaj (managerka w Miasto-
wim Dodomie Kùlturë w Rëmi), w ka-
tegórii Spòlëznowé Dzejanié – Patrik 
Turek (ksądz w parafii Swiãti Trójcë we 
Wejrowie), w kategórii Spòrt – trenéra 
Krësztof Jãdrzejewsczi i przédnik WKB 
Grif Wejrowò Wòjcech Wasakòwsczi.

Do nôdgrodë bëło nominowónëch 
18 lëdzy. Kòżdi z  nich dostôł òd Sta-
rostë Wejrowsczégò Pòwiatu Gabrielë 

Lisius diplóm z  pòdzãkòwanim „za 
przërëchtowanié młodzëznë do żëcô na 
swój rechùnk”.

W  artisticznym dzélu wëstąpiła 
Wérónika Cenôwa, jakô zaspiéwała 
czile kaszëbsczich sztëczków dlô dzecy 
i młodzëznë.

Na ùroczëznie bëlë przedstôwcowie 
wëszëznów wejrowsczégò krézu i córka 
Lecha Bądkòwsczégò Sławina Kòsmùlskô. 

Ùdba nôdgrodów m. Lecha Bąd-
kòwsczégò pòchòdzy òd nôleżników  
II Młodzëznowi Radzëznë Wejrowsczé-
gò Pòwiatu.

RED.
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 BÒRZESTOWÒ. 1920 ROK  
NA KASZËBACH
W  môlowi szkòle 5 strëmiannika,  
tj. jak wiedno w pierszi czwiôrtk mie-
sąca, zeszlë sã nôleżnicë Remùsowégò 
Krãgù. W jich karnie bëlë m.jin. wójt 
gminë Chmielno Michôł Melibruda 
i przédnik Radzëznë Gminë Stanisłôw 
Klimòwicz, chtërny òmówilë planë 
swiãtowaniô 800-lecô Chmielna.

Specjalnym gòscã béł wiceprzédnik 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
Łukôsz Grzãdzëcczi, jaczi wëgłosył 
referat na témã: „Rok 1920 na Ka-
szubach – czas radości, obaw, na-
dziei i niepokoju”. Swòje wëstąpienié 
zaczął òd òpòwiescë ò zakùńczenim 
I  swiatowi wòjnë, a  pòtemù gôdôł  
ò pierszich latach samòstójnotë 
w Pòlsce i na Pòmòrzim. Bëło téż wie-
le ò przëjimanim przez mieszkańców 
Kaszëb wòjsków gen. Józefa Hallera 
i ò bùdowie Gdini. 

Jak wiedno òbczas pòtkaniów Remù-
sowégò Krãgù nie felowało spiéwów pò 

kaszëbskù, czëtaniô dzélëka ze Żëcé-
gò i  przigòdów Remùsa Aleksandra 
Majkòwsczégò (tegò dnia ò bëtnoscë 

Remùsa i Trąbë „w piekle”) i pòspól-
négò òdjimka.      

RED.

Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù

 TCZEW. SPACER HISTORYCZNY 
ŚLADAMI GEN. HALLERA 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Od-
dział Kociewski w Tczewie zorganizo-
wało historyczny spacer poświęcony Jó-
zefowi Hallerowi z okazji 100. rocznicy 
przybycia generała do grodu Sambora. 
Uczestnicy spaceru poznali okoliczno-
ści wkroczenia 30 stycznia 1920 roku 
wojsk Frontu Pomorskiego do Tczewa 
oraz powitania ich przez mieszkańców 
Kociewia. 

Józef Haller przyjechał do miasta 
nad Wisłą 4 lutego 1920 roku i powie-

dział: Ślubuję, że tej ziemi nie oddamy 
nigdy!, po czym zawołał: Nie rzucim zie-
mi, skąd nasz ród.

W Fabryce Sztuk uczestnicy spaceru 
mogli zobaczyć replikę czapki generała 
i obrączkę, którą wrzucił do Morza Bał-
tyckiego podczas zaślubin w Pucku. Na 
placu Marszałka Piłsudskiego poznali 
dzieje pomnika cesarza Wilhelma I, 
który to pomnik został zniszczony przez 
marynarzy przybyłych wraz z Hallerem 
do Tczewa. Jego dewastacja była sym-
bolicznym zakończeniem niemieckich 
rządów na Pomorzu. W miejskiej bi-

bliotece dr Krzysztof Korda przedsta-
wił zdjęcia i dokumenty z 1920 roku, 
które znajdują się w zbiorach tczewskiej 
książnicy. Ostatnim akordem spotkania 
była wizyta na placu Hallera w histo-
rycznym miejscu, w którym przed stu 
laty stał generał „Błękitnej Armii”.

Historyczny spacer pt. „Tczewskie 
ślady gen. Józefa Hallera” przygoto-
wały: ZKP Oddział Kociewski w Tcze-
wie, Miejska Biblioteka im. A. Skulteta 
w Tczewie oraz Fabryka Sztuk w Tcze-
wie.

TOMASZ JAGIELSKI
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 SŁËPSKÒ. WSPÒMINCZI  
Ò KS. ANTONIM PEPLIŃSCZIM 
„W KASZUBSKIEJ ZAGRODZIE”

Słëpsczim zwëkã zebrało sã karno 
Drëchów – Zrzeszeńców, nëch, co 
to lëdają wiedzec cos ò naszińcach, 
chtërnëch ju ni ma na swiece, ale 
dërch je w naji swiądze to, co rzeklë, 
napiselë, zdzejalë, zbùdowelë. 

Latos to zéńdzenié przëpadło na 
14 gromicznika. Tą razą wspòminelë 
më ksãdza Antoniégò Peplińsczégò 
(26.04.1918 – 6.08.1995). Ò Jegò żë-
cym a dzejanim kôrbiôł nama piãkno 
a mądrze dr Antoni Szréder, krewny 
ks. Peplińsczégò. 

Ksądz Antoni Peplińsczi ùrodzo-
ny we Wiôldżim Klińczu (Wielki 
Klincz) w kòscersczim pòwiece, póz-
ni ze swòjima starszima mieszkôł 
w Łësniewkù kòl Serakòjc (Łyśniew-
ski Dwór). W  gimnazjum ùcził sã 
w Kòscérznie, a w Dëchòwnym Se-
minarium (1945–1950) – w Pelplinie. 
Ksãdzã béł w  Chòjnicach, w  Czar-
nowie, w Pawłowie, a na kùncu we 
Mscëszejcach (Mściszewice). To nie 
bëłë bògaté parafie, bez to ksądz Pe-
plińsczi mùszôł bëc téż rólnikã, żebë 
ùtrzëmac sebie i kòscół, a jesz pòma-
gac krewnym i cëzym, co całé żëcé 
robił. Teskno mù bëło za kaszëbizną, 
temù ùcesził sã baro, czéj dostôł na-
mienienié do Mscëszejc. 

Òkróm kapłańsczi służbë w  na-
szi pamiãcë je zakarbòwôny jakno 
ùtwórca kaszëbsczich wiérztów, pie-
sniów, frantówków, jaczé są spiéwôné 
czãsto, chòc niejedny spiéwôcë mòże 
nie wiedzą, chto je ùtwòrził. Wnet do 
wszëtczich słowa i  nótã ks. Antoni 
ùkłôdôł sóm. Pewno nôbarżi znôné 
są te sztërë piesnie: „Kaszëbi wòła-
ją nas” („Chto chce spãdzëc dobré 
wczasë, / niech w stëdzyńsczé jedze 

lase...), a ne „stëdzyńsczé” spiéwôcë 
przerôbiają sobie na: „bëtowsczé”, 
„kartësczé”, „kaszëbsczé”; „Pòrénny 
wiéw”; „Żebë wrócył ten czas” (...
czedëm bëdełkò pasł); „W pòlu brzóz-
ka”. Ùsadzoną bez ksãdza Antoniégò 
Peplińsczégò, pòrëszającą piesniã 
„Nie je cë żôl” zaspiéwôł Òjcu Swi-
ãtémù Janowi Pawłowi II w Pelplinie 
5 czerwińca 1999 rokù tësącòsobòwi 
chór Kaszëbów.

Më na naszim zéńdzenim téż za-
spiéwelë so frantówczi Tegò Twórcë, 
wëpilë arbatã, zjedlë kùchë, a ùgôdelë 
sã na przińdné pòtkanié.

ANA SKÒTNICKÔ 
ÒDJ. WARCYSŁÔW MACHÙRA

Òdj. kaszubi.pl

 ŻUKÒWÒ. MALËNCZI I PËTANIA Ò MIASTO
W Spòdleczny Szkòle w Żukòwie ju dzewiąti rôz òdbéł sã 
Pòwiatowi Kònkùrs „Historia Żukowa” m. Antóna Grzã-
dzëcczégò. Wzãło w nim ùdzél 48 ùczniów. Kònkùrs miôł 
dwa dzéle: plasticzny i wiédzë ò ti môlëznie. W pierszim 
parce ùczãstnicë przedstawilë wëbróny przez se żukòwsczi 
zabëtk, a pózni mùszelë òdpòwiedzec na pëtania tikającé sã 
dzejów Żukòwa. W kòmisji òbsãdzëcelów bëłë: Mariô Bëcz-
kòwskô, Kristina Rogalewskô, Hana Grubs, Heléna Hinz, 
Grażina Glienka, Dorota Gòszka-Stoltman, Bògùmiła Bùndt 
i Wioletta Wëdrowskô. Nôlepszą szkòłą òstała Spòdlecz-
nô Szkòła w Skrzeszewie, jakô ùdostała titel „Prowadnik 
Żukòwa”. Drëdżi plac miała Spòdlecznô Szkòła w Pãpòwie, 
a trzecy Spòdlecznô Szkòła nr 1 w Żukòwie. Wëprzédnienié 
dostała Pùblicznô Spòdlecznô Szkòła w Żukòwie. 
A hewò pòdrobné rezultatë.
Plasticzny dzél 
Kl. III–IV:
1. Ameliô Willich (Sp. Sz. Skrzeszewò), Filëp Macuńsczi 
(Sp. Sz. Tëchómie), 2. Òskôr Maslak (Sp. Sz. nr 1 Żukòwò), 
Dómnik Kreft (Sp. Sz. nr 1 Żukòwò), 3. Ameliô Zarach  
(Sp. Sz. Skrzeszewo), Wiktoriô Szëdełkò (Sp. Sz. Skrzeszewo).

Kl. V–VI:
1. Jeremi Swiątkewicz (Publ. Sp. Sz. Żukòwò), Antoni-
na Kùchta (Sp. Sz. nr 1 Żukòwò), 2. Òliwiô Wëdrowskô  
(Sp. Sz. nr 1 Żukòwò), Jakùb Chãcyńsczi (Sp. Sz. Pãpòwò), 
3. Ameliô Szczecyńskô (Sp. Sz. Pãpòwò), Martina Bronk 
(Sp. Sz. Skrzeszewò).
Kl. VII–VIII:
1. Szëmón Czaja (Sp. Sz. Skrzeszewò), 2. Kamila Wãsora 
(Sp. Sz. Pãpòwò).
Dzél wiédzë ò Żukòwie
Kl. III–IV:
1. Ameliô Willich, 2. Wiktoriô Szëdełkò, 3. Ameliô Kreft 
(Sp. Sz. Skrzeszewò).
Kl. V–VI:
1. Òliwiô Wëdrowskô, Natliô Markùszewskô (Sp. Sz. Skrze-
szewò), 2. Macéj Halman (Sp. Sz. Skrzeszewò), Jakùb Zeliń-
sczi (Sp. Sz. Skrzeszewò), 3. Ameliô Hòpa (Sp. Sz. Pãpòwò).
Kl. VII–VIII:
1. Jagòda Mielczarek (Sp. Sz. Skrzeszewò), 2. Wiktoriô Jank 
(Sp. Sz. Pãpòwò), 3. Aleksandra Dosz (Sp. Sz. Pãpòwò).
Kònkùrs zòrganizowelë: Spòdlecznô Szkòła nr 1 m. Òbroń-
ców Pòbrzegù w  Żukòwie i  żukòwsczi part Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.                                                  RED.
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 GDINIÔ. Ò KASZËBSCZICH  
KAZNODZEJACH
W sedzbie Kaszëbsczégò Fòrum Kùl-
turë pòjawił sã nowi wëstôwk. Mô 
titel „Kaszubscy siewcy Bożego Sło-
wa”. Òstôł namieniony kaszëbsczim 
kaznodzejóm, chtërny parłãczëlë 
(i  parłãczą) dëszpasturską robòtã 
z dzejaniama, jaczé mają za cél pia-
stowanié i rozwij kaszëbsczégò jãzëka. 
4 strëmiannika òbczas wernisażu  
ò wëstôwkù òpòwiôdôł jegò ùtwórca 
Pioter Schmandt z Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie. Przëbôcził òn téż histo-
riã tłómaczeniów Biblii na kaszëbsczi 
jãzëk i  pierszich ksãżi, co wprowa-
dzywelë kaszëbiznã do liturgii. We-
strzód nich wëprzédnił ks. Walãtégò 
Dąbrowsczégò głoszącégò kôzania pò 
kaszëbskù jesz òbczas zabòrów, a téż 
ks. Frãcëszka Grëczã, chtëren jakno 
pierszi òdprawił mszã w tim jãzëkù.

W pòsobnym dzélu pòtkaniô Da-
riusz Majkòwsczi kôrbił z  ks. Ma-
rianã Miotkã, jednym z  bòhatérów 

prezentowónégò wëstôwkù, aùtorã 
ksążków Séw Bòżégò Słowa na niwie 
kaszëbsczich serc (je to zbiér kaszëb-
skòjãzëkòwëch kôzaniów) i Recepcja 
kaszubskich przekładów Biblii (pùbli-
kacjô, jakô òpisywô rozkòscérzanié 
skaszëbionëch Swiãtëch Pismio-
nów i  jich òdbiér przez wiérnëch).  
Ks. Miotk wspòminôł swòje pier-
szé msze z  kaszëbską liturgią sło-
wa, òpòwiôdôł ò lëdzach, jaczi bëlë 
żëczny wprowôdzaniu kaszëbiznë do 
liturgii, i ò ksãżach, chtërny w 80. la-
tach zaczãlë òdprawiac eùcharistiã pò 

kaszëbskù. Bëła téż gôdka ò dzejanim 
Twòji Religijny Telewizji, jaką prowa-
dzy ks. Miotk.

Na kùńc bëła leżnosc do wspòmin-
ków zrzeszonëch z pòczątkama kaszë-
biznë w  Kòscele. Ò rëmsczich do-
swiôdczeniach z  80. lat òpòwiôdôł 
tamtoczasny przédnik Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w tim mie-
sce Ludwik Bach, a ò historii kaszëb-
sczégò jãzëka w gdińsczich kòscołach 
rzekł dzysdniowi przédnik KPZ w Gdi-
ni Frãcyszk Gùrsczi.                      RED.

Òdj. Ż. Janickô

 GMINY GNIEWINO  
I WEJHEROWO. „POZNAJ  
KASZUBY W PIGUŁCE”
Stowarzyszenie Promocji Kultury Ka-
szubskiej, Aktywizacji Obywatelskiej 
i Ekologicznej Mòje Stronë z Nado-
la realizuje projekt „Poznaj Kaszuby 
w pigułce – wędrówka turystyczno-
-edukacyjna po gminach Gniewino 
i  Wejherowo wirtualnie i  w  realu”. 
Jego rezultatem będzie m.in. powsta-
nie multimedialnej bazy zbierającej 
informacje o  kulturze, legendach, 
tradycjach i  języku kaszubskim na 
terenie wspomnianych gmin. Został 
też wydany specjalny folder, który po-
maga w szukaniu kaszubszczyzny na 
tym obszarze. Oprócz podstawowych 
informacji o miejscach i ludziach za-
wiera on kody QR, które umożliwiają 
zwiedzanie gmin Gniewino i Wejhe-
rowo wirtualnie i  w  rzeczywistości. 
Można np. zatrzymać się nad jeziorem 
Zawiad i, przykładając smartfon do 
kodu QR, posłuchać legend związanych 

z tym akwenem albo, będąc w Nadolu, 
dowiedzieć się czegoś o  miejscowym 
skansenie, zespole „Nadolanie” i twór-
cach z tej wioski. Kod odeśle do bazy 
internetowej, w  jakiej będą filmiki, 
materiały dźwiękowe i zdjęcia – mówi 
przedstawicielka stowarzyszenia Mòje 
Stronë Aleksandra Majkowska. W ba-
zie znajdą się też zachęty do troski 
o przyrodę i do ekologicznego trybu 
życia. 

Tematy, jakie zostaną zaprezento-
wane w folderze i na stronie interne-
towej http://www.mojestrone.pl, to 
m.in. kaszubskie legendy o  gminie 
Wejherowo oraz o stolemach, kranc- 
bal w  Nadolu i  palenie Sztrómana 
w Zbychowie, język kaszubski na te-
renie gmin Wejherowo i  Gniewino, 
twórczość Stanisława Jankego, zespół 
„Nadolanie”, działalność ks. Mariana 
Miotka i  ks. Stanisława Bacha, pro-
mocja kaszubszczyzny przez artystów 
mieszkających na opisywanym obsza-
rze oraz przez miejscowe koła gospo-

dyń wiejskich, zespoły folklorystycz-
ne, orkiestry itp.

Folder z  kodami QR jest darmo-
wym dodatkiem do tego numeru „Po-
meranii”. Zachęcamy do wycieczek 
po gminie Wejherowo i  Gniewino 
kaszubskimi śladami.

Projekt „Poznaj Kaszuby w pigułce” 
został dofinansowany ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 w ramach Lokal-
nej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 
„Bursztynowy Pasaż”.

PL
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 WIEŻËCA. ZÉŃDZENIÉ  
ÒGLOWÉGÒ ZARZĄDU
W  sedzbie Kaszëbsczégò Lëdowégò 
Ùniwersytetu we Wieżëcë 29 gromicz-
nika bëło zéńdzenié Òglowégò Zarządu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

Jednym z  pónktów òbradów bëła 
diskùsjô ò „Pòmeranii”. Ò stojiznie 
miesãcznika gôdelë przédnik Redak-
cjowégò Kòlegium Pioter Dzekanow-
sczi i przédny redaktór Sławòmir Le-
wandowsczi. Zapòwiedzelë pòzmianë, 
jaczé òstóną jesz latos wprowadzoné 
w  sztôłce i  fòrmùle pismiona. Nôleż-
nicë Zarządu kôrbilë ò mòżlëwòtach 
dochôdaniô „Pòmeranii” do wikszégò 
karna czëtińców, w  tim do szkólnëch 
kaszëbsczégò jãzëka.

Òbczas zéńdzeniô bëła téż gôdka  
ò latosëch ùroczëznach zrzeszonëch ze 
100. roczëzną zdënkù Pòlsczi z mòrzã. 
A  jesz gòspòdarze pòtkaniô prezes 
Zarządu Fùndacji Kaszëbsczi Lëdowi 
Ùniwersytet Mariusz Mówka i nôleż-
niczka Zarządu Sulisława Bòrowskô 
pòdrechòwelë dzejanié ti institucji 
w slédnëch latach. 

Òglowi Zarząd pòwòłôł zespół, jaczi 
mdze decydowôł ò przëznanim prawa 
do naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka. Jegò 
przédnikã òstôł prof. Mark Cybùlsczi. 
Béł téż przëjimniãti plan robòtë Zarzą-
du na 2020 rok. 

Òkróm te bëtnicë zéńdzeniô we 
Wieżëcë delë rekòmendacjã Przédny 
Radzëznie KPZ, żebë ta przëjimnãła 
bédënk kùpieniô nierësznotë w  Star-
bieninie słëchający Zrzeszeniô. Lëdze, 
chtërny chcą jã kùpic, planëją prowa-
dzëc w ni hòtelowé ùsłëżnotë.               RED.

 WARSZAWA. ÙCHWÔLËNK  
SENATU Ò BĄDKÒWSCZIM

Senat RP przëjimnął 12 strëmiannika 
ùchwôlënk zrzeszony ze 100. roczëz-
ną Lecha Bądkòwsczégò. Ùdbã taczé-

gò ùtczeniô pisarza i wespółùtwórcë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
miôł przédnik Kaszëbsczégò Par-
lamentarnégò Zespòłu Kadzmiérz 
Kleina, chtëren béł téż senatorã 
sprawòzdôwôczã.

W  ùchwôlënkù stoji napisóné 
m.jin.: W jego publicystyce i działal-
ności miejsce szczególne zajmowały 
problematyka kaszubsko-pomorska 
oraz idea samorządności i krajowości. 
Wspierał początkujących pomorskich 
i  kaszubskich literatów, tłumaczył 
dzieła literatury kaszubskiej na ję-
zyk polski. Przyjmował, że północna 
i zachodnia część współczesnej Polski 
odegra decydujące znaczenie w  pro-
cesie demokratyzacji i decentralizacji 
państwa. Praca na rzecz najbliższe-
go regionu była dla niego podstawą 

rozwoju kultury, moralności, szkołą 
obywatelskiego, samorządowego dzia-
łania. Całownô zamkłosc je na starnie 
http://kaszubi.pl/aktualnosci/aktual-
nosc/id/1884. 

Z przëjimniãcym ùchwôlënkù bëła 
sparłãczonô prezentacjô przërëchto-
wónégò przez Eùropejsczé Centrum 
Solidarnoscë wëstôwkù „Autory-
tety Lech Bądkowski” (jegò aùtorã 
je Krësztof Kòrda). W  tim wëda-
rzenim wzãlë ùdzél m.jin. przédnik 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
Jan Wërowińsczi, direktór ECS Basil 
Kersczi i wiele senatorów z marszôłkã 
Tomaszã Grodzczim i wicemarszôłkã 
Bògdanã Bòrusewiczã. 

                RED.

Òdj. M.Józefaciuk / Kancelariô Senatu

Òdj. S. Lewandowsczi

pomerania.kaszuby
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GDUŃSK. KASZËBSKÔ FANA SZAPÒCE NA GRADOWI GÓRZE W DNIU JEDNOTË KASZËBÓW SWIÃTOWÓNYM 
19 STRËMIANNIKA. ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

 50 MLN ZŁ NA BIÔTKÃ Z PANDEMIĄ KÒRUNAWIRUSA 
NA PÒMÒRZIM 
Zarząd Pòmòrsczégò Wòjewództwa zdecydowôł ò chùtczim 
przesëniãcym 50 mln zł z  ùniowëch dëtków na wspiarcé 
pòmòrsczich bòlëców. Zarezerwòwôł téż financowé strzódczi 
na dalszé dzejania zrzeszoné ze skùtkama rozkòscérzaniô sã 
kòrunawirusa w pòmòrsczim wòjewództwie.
Dëtczi trafią do czile pòmòrsczich bòlëców, m.jin. do tëch za-
rządzywónëch przez samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa: do 
Pòmòrsczégò Centrum Zarazlëwëch Chòrosców i Sëchòtów, do 
bòlëców w Ùscym i w Prabùtach. Pòmòc òd samòrządu trafi 
téż do rządowi 7. Bòlëcë Wòjnowi Marinarczi we Gduńskù.

Zarząd Pòmòrsczégò Wòjewództwa chce téż zarezerwòwac 
pòsobné 120 mld zł z ùniowëch strzódków na wspiarcé pòmòr-
sczich pòdjimców i systemù zdrowiô – zanôleżno òd rozwiju 
stojiznë i pòjôwiającëch sã brëkòwnotów. Pòsobné 20 mln zł 
mdze na biôtkã z negatiwnyma zjawiszczama na rënkù robòtë 
i kòl 10 mln zł na wspiarcé môłëch i  strzédnëch pòdjimiz-
nów, żebë lepi dôwałë so radã z niebezpiecznyma dzejnikama 
w môlu robòtë. Pòmòrsczi ùrząd mô téż namienioné 30 mln zł 
z gwôsnëch strzódków na pòżiczkòwą akcjã, jakô mòże pòmòc 
ùtrzëmac financową płënnosc pòdjimiznów. 

Wëzwëskanié ùniowëch strzódków financowëch do biôtczi 
z pandemią je mòżlëwé dzãka decyzji Eùropejsczi Kòmisji, jakô 
dała mòżlëwòtã przesëwaniô pieniãdzy na céle sparłãczoné 
z dzysdniowim epidemiowim krizysã.
PRZËRËCHTOWÔŁ SŁAWÒMIR LEWANDOWSCZI, TŁÓMACZIŁ DARK MAJKÒWSCZI

             

 DWA NOWÉ KRIMINALISTICZNÉ 
AMBÙLANSE DLÔ PÒLICJI   
Je w nich nôbarżi nowòczasny sprzãt, bùt-
nowé rozwidnienié i zagwësniwają wiôlgą 
wëgòdã robòtë. Dzãka nowim ambùlansóm 
pòlicjô mòże ju na môlu zdarzeniô prowa-
dzëc nieòbéńdné analizë. Na kùpienié pòjaz-
dów marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa 
dôł 350 tësący złotëch. Ùroczësté przekôza-
nié ambulansów do służbë bëło 5 strëmianni-
ka 2020 r. w Wòjewódzczi Kòmendze Pòlicji 
na Biskùpi Górce we Gduńskù.

Dwa pòjazdë kòształë wicy jak 660 tës. zł, 
a jich kùpienié bëło financowóné w systemie 
pół na pół – 350 tës. pòchòdzëło z samòrządu 
wòjewództwa. 
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PRZEPISY KULINARNE 
NA CZAS KRYZYSU

Czasy mamy ekstraordynaryjne. Zagrożenie epidemią 
jest czymś, czego się w XXI wieku nie spodziewaliśmy, 
ewentualnie byliśmy zdania, że współczesna nauka po-
radzi sobie z zagrożeniem w krótkim czasie. Okazało się 
jednak, że jesteśmy bezsilni, jeśli chodzi o leczenie za-
każeń wirusem, ale prewencja może czynić cuda. Rząd 
i lekarze namawiają do powstrzymania się od aktywności 
poza domem.

Nie słyszałem słów o zapobiegliwości i konieczności 
robienia zapasów, jednak komunikat o zawieszeniu zajęć 
w szkołach i na uczelniach okazał się sygnałem do wzmo-
żonych zakupów. Zdawać by się mogło, że współcześni 
doskonale znają treść notatki prasowej zamieszczonej 
w wydawanym w Kartuzach czasopiśmie rolniczym „Go-
spodarz i Gospodyni” z 15 lipca 1939 roku…

Każdy z nas był w sklepie dzień czy dwa po wydaniu 
tego komunikatu. Każdy z nas widział opróżnione lodów-
ki przeznaczone na mięso i puste półki, na których zazwy-
czaj stoją produkty o przedłużonym terminie spożycia. 
O dziwo, ocalały ziemniaki. O dziwo, na półkach nadal 

można dostrzec groch, soczewicę, mniej znaną, a kojarzą-
cą się z Kaszubami grykę niepaloną.

Widok osób pędzących do kas z koszykami pełnymi 
słoików z gotowymi zupami, torebek z kaszotto, pudełek 
mrożonej pizzy sprawia, że osoba obserwująca to z ze-
wnątrz myśli, że mamy do czynienia nieomal z wojną.

W tym miejscu należy powiedzieć, że możemy się-
gnąć do starego przedwojennego przepisu i bazując na 
najprostszych składnikach, które nie potrzebują fabryk, 
możemy stworzyć dania smaczne, zdrowe i przyjemne. 
Ziemniaki i jajka ma wszak w domu każdy. Czemu ich nie 
zapiec i nie zjeść po posypaniu szczypiorkiem?

Ktoś powie, że trudno jeść zasmażane bulwy każdego 
dnia. Autor podpowiedzi z okresu tuż po I wojnie świa-
towej wylicza wariacje dania, które dzięki dodaniu jedne-
go składnika zmieni swój charakter. Dzięki temu nawet 
w czasie ścisłej kwarantanny nie będziemy cierpieć z po-
wodu monotonnego jedzenia.

Dawna kuchnia kaszubska charakteryzowała się pro-
stotą. Dominowały w niej sycące dania jednogarnkowe, 
eintopfy. Robione z prostych składników, miały przede 
wszystkim zapewniać siły. Myśląc o jedzeniu czasu kry-
zysu koronawirusowego, pamiętaj o  tym i  porównaj 
w głowie wartość energetyczną tego, co jadano w czasach 
biedy, z tym, co zjedzą ci, którzy zaopatrzyli się w zupki 
w proszku i dania instant. Wybierz rozsądnie. Korzystaj 
z doświadczenia dziadków.

RAFAŁ NOWAKOWSKI
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RÃKA RÃKÃ MËJE

J ak sã mëc? Pòwiéta, je ten Fópka natrzasłi?! Kò 
to nawetkã nômiészé dzecuszkò wié. Taczé, co to 

je  czësto przed  sztócëkã  złazłé  z nocnégò  topka. 
A pielëchã métrową za sobą cygnie. 

Bez  tegò  parchatégò  kòrunawirusa  jeden 
z drëdżim w telewizje na miónczi jidą, jak to sã robi. 
PiS gôdô tak – Platfòrma jinaczi. I bãdze tu mądri... 
Czej  jem zapitôł ò to mòjã Białeczkã, dorazu  jem 
dostôł jakno praktikã òmiwanié statków. Pò wëpù-
cowanim zachtnégò grôpa, òmëcym dzesãc  tale-
rzów, wëpłókanim trzech sklónków a wësëszenim 
skòpicą  nożów,  gafelków  a  łëżków  –  jem  dostôł 
rãczulczi jak ksądz dzekón mitczé. Wszëtczé żëłë mie 
wëlazłë  na  wiérzk,  nawetkã  te  nôcenszé, 
nômòdrzészé. A cepluch-
né  pajczi  bëłë  taczé,  że 
leno  błogòsławic.  Le  nié 
wiedno  człowiek  taką 
òrãdz trafi. Mòże téż rãce 
miec ùmëté przë brëlów 
mëcym.  Mni  robòtë 
a skùtk ten sóm. I na òczë 
lepi je widzec. 

Piłat  ùmił  rãce  i  miôł 
Jezësa  „z głowë”. Tak pò 
prôwdze nëch, co na niegò ùstëgòwelë. „Ùkrziżuj!” 
– a ten wzął i ùmił. „Na krziż z Nim!” – dôjta miskã 
i pò ptôchach. „Òbniżë pòdatczi!” Wej, na to  jesz 
żódny misczi z wòdą ni mają wënalazłé. I żóden Piłat 
sã nie ùmiwô. Bò za pòdatczi Judasze òdpòwiôdają 
a jich sã nie mëje. Ewentualno mògą sã zawiésëc... 
na sëchi gałãzë. Za Jezësowëch czasów nodżi bëłë 
mëté. Tima Dwanôsce. Swiãti Tomôsz téż sã na taką 
mëjniã w promòcji załapôł. Wierã sã jima temù lżi 
z Bòżim Słowã pò tëch përdëgónach chòdzëło. Rów-
nak niżóden z nich ani sã ùmiwô do tegò, co mara-
tón przebiégł. Filippidesa, co to prawie per pedes... 
Z taczima biegama wszãdze bë zdążił i białka bë ni 
mùsza głowë zmëwac, że na pôłni przëbéł na drëdżi 
dopiérze môltëch. Colemało mëją sã nôpiarce ti, co 
ni mają co mëc. Wëjątkã są doktorzë, co to pò wëjã-
cym pòsobny flaczi z człowieka czë jinym krëwią sã 
wëczapanim – prosto mùszą, bò jak tu taką sztólã 
pózni jesc... Ti, co przë smarach różnistëch robiwa-
ją – téż sã mëją i mają do te szpecjalné rozpùszcziwô-
cze, co jak tim pòleje – to za zelonym jabłuszkã wò-
niô.  (Nôbarżi  lubiã  cknąc  to  mëdło,  co  na 
benzynowëch sztacjach mają). 

Rãce, nodżi, a reszta? Gãbã, kònieczno. Czej  je 
czëstô, bòdôj sã tëli szpetnëch słowów nie ùżiwô. 
Mùszi leno òpasowac, cobë za mòckò ji nie wëcerac 
pózni – piãkniészô nie mdze. Òczów sã nie mëje. 
Same sã łzóma czëszczą. Tak są ùprawioné. Ùszë sã 
barżi wëcérô jak mëje. Môłé są i w nie wiele wòdë 
nie wléze, za to rãcznik jidze wkrãcëc wnetkã całi, 
jaż do trąbczi Eùstachiusza. Z szëją mòże so smiało 
dac pòkù, tec òd te są szale, cobë jã przëkrëc. Pòd 
pôchama a w słabiznach wszelejaczich òstróżno je 
nót wòdą szafòwac. Czedë bò na jaką dzurã trafi, tej 
letkò całi blokòwi przëdzél wòdë ùńdze a pùdze jak 
zmëti. Òni to pòzéwają... lewatiwą czë jakòs tak. 

Są rozmajité statczi do przë mëcym szorowaniô. 
To zanôlégò òd te,  jak  je 
grëbò człowiek wëczapó-
ny.  Tak  òd  trzech  cen-
timétrów  grëbi  –  mùszi 
szrober  brac  i  côrniwac, 
jaż sã drëgô skóra pòkôże. 
Do piãtów są ekstra kami-
szczi – pùmeksë, co to jak 
kòl  kònia  mòże  nim 
kòpëto  zeszorowac.  Czej 
to nie pòmôgô – òstôwô 

leno kòwôl... Są szczotczi krótczé. I szczotczi na czi-
ju, le te są mało chwalebné. Je òsóbnô szczoteczka 
do mëcô zãbów, ò jaczi bë mógł òsóbną pòwiôstkã 
naskriblac. I pasta. Téż do mëcô. Miãtowô colemało, 
cobë miło z gąbczi ba czëc pò jaczi salôtce ze sle-
dzów. 

Jesz są tzw. intimné môle, co to je ùrzãdowò je 
nót rôz na dzéń przemëc, a kùreszce włosë na gło-
wie, co to nôwôżniészé są do mëcô. Na nie bò to sã 
lëdztwò slépcëje nôczãscy. Czësté, wëmëté – alana! 
To je pòrządny chłop, nawetkã czej jednégò klacëka 
na  łësënie  sóm  Nôzarosniészi  nie  dôł.  Białczi, 
dzéwczãta w całoscë mają z tima klatoma krziż pań-
sczi. Niech le takô nieùmëtô, nieùczosónô wëléze... 
zarô je włos na czwioro dzelony. A òd klatôków, czu-
chów, szlinzdrów je wëzéwóné. Tuwò je czas na jed-
ną krëjamnotã, co to jô jã prawie òdkrił: białczi lepi 
pôchną òd chłopów. Bò wòdã lubią. Lepi téż w ni, 
gwës dzél pòkùsni, sã szlapią. W taczim bòdôj ha-
remie  kòl  sułtana  na  Krótczim  Wschòdze  nick 
wnetkã jinégò nie robią, le sã kąpią a rozpòwiôdają. 
Pewno ò żëcym... i mëcym.

TÓMK FÓPKA

Mòże téż rãce miec 
ùmëté przë brëlów 

mëcym. Mni robòtë 
a skùtk ten sóm. I na 

òczë lepi je widzec.
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PÒSZËDŁO!
A nie przëlôzł òn zôs? Kò  jô miôł mù zakôzóné: 

kwarantanna!  Chòdzy  doch,  brzëdôl,  pò  lëdzach, 
temù rãkã pòdô, ną w gãbã kùsznie, tam pòmùjkô, tu 
côrnie… To mòże gadac a sra… a nen przegrzeszony 
brifka i tak swòje. 

Në cëż, jak ju przëlôzł, to niech wléze. 
– Pòj, pòj, bratkù – rôcził jem jegò bënë.
Rãczi mie nie pòdôł, le mie swòją, òbùtą w òcza-

póné  kùrpë,  szpérą 
w stopã kòpł. 

–  Ała!  –  wrzasnął 
jem barżi  do  cyrë,  kò 
to nijak nie bòlało.

–  Ała!  Widã,  że  ju 
znajesz  nowé,  bez-
pieczné przëwitanié. 

– Terô ju znajã.
– Chto wié, mòże za 

dwasta,  trzësta  lat mdze  to  normalné,  a  nicht  nie 
mdze pamiãtôł, skądkaż taczé cëdaczné przëwitanié 
sã wzãło. Gwës niejeden ùczałi mdze sã doktorowôł 
abò nawetka habitowôł z pòwitalnégò kòpa – zasmiôł 
sã brifka a sôdł na mòjim, swiéżo òdkażonym, zeslu.

Sedzôł tak dłudżi sztërk a zdrzôł na mie nyma swòji-
ma celëczima slépiama. Kùreszce spitôł:

– Znajesz sytuacjã?
– Tëlé, co je nót, to wiém – òdrzekł jem niespòkój-

no.
– Tej jô cë zarôzka wszëtkò prosto a równo wëdol-

maczã – brifka zerwôł sã jak òparzony kùr z mòjégò 
zesla, ze swòji wiôldżi briftaszë wëcygnął planszã, na 
jaczi antitaleńtną rãką miôł nacéchòwóné òbrôzczi, 
zawiesył jã na gòzdzu, na jaczim czedës wisôł òbrôz, 
a zaczął spiewac:

To je rzëpòt, to je sznëra
To fùl lëdzy bòlëca
To je wirus, to je chëra
To parchatô mòrnica

Parchatô mòrnica, wirus, chëra, rzëpòt, sznëra, to fùl 
lëdzy bòlëca

To je larwa, to je nosk
To tobaczny bruny proszk
Bruny proszk, larwa, nosk, parchatô mòrnica, wirus, 
chëra, rzëpòt, sznëra, to fùl lëdzy bòlëca.

To je czosniôk, to je miód
Pijkôj szpirtus – bãdzesz zdrów
Szpirtus, zdrów, czosniôk, miód, 
bruny proszk, larwa, nosk, par-
chatô  mòrnica,  wirus,  chëra, 
rzëpòt, sznëra, to fùl lëdzy bòlë-
ca.

To są rãce, to je mëcé –
To je prosto dłudżé żëcé.
Dłudżé żëcé – rãków mëcé, szpi-

rtus,  zdrów,  czosniôk,  miód,  bruny  proszk,  larwa, 
nosk, parchatô mòrnica, wirus, chëra, rzëpòt, sznëra, 
to fùl lëdzy bòlëca.

Kò nôlepszé na pòszëdło –
Cepłô wòda a téż mëdło
Na pòszëdło – wòda, mëdło, dłudżé żëcé – rãków 
mëcé, szpirtus, zdrów, czosniôk, miód, bruny proszk, 
larwa, nosk, parchatô mòrnica, wirus, chëra, rzëpòt, 
sznëra, to fùl lëdzy bòlëca.

Chto chce długò w zdrowim żëc
Ten sã mùszi czãsto mëc!

Slédną réżkã brifka zaspiéwôł dwa razë, skłónił sã, 
zwinął planszã a, jak sã słëchô, szedł rãce ùmëc. 

Mô cë nen naju pëlckòwsczi brifka bëlné a prosté 
ùdbë, jak naj` lud ùswiądnic!

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Na slédny òbkłôdce nalézeta tekst brifkòwëch nót na 
czas pòszëdła z malënkama Aleksandrë Majkòwsczi.

To są rãce,  
to je mëcé –
To je prosto 
dłudżé żëcé.

pomerania.kaszuby



BOROWY MŁYN.  
PRZEZ ŚRODEK UPIŁKI GRANICĘ USTALILI...
14.02. w Borowym Młynie na Gochach upamiętniono wy-
darzenia związane ze wstrzymaniem wytyczania granicy 
i  jej przesunięciem. Część ziem okolicznych gospodarzy 
miała się bowiem znajdować po niemieckiej stronie. Ta hi-
storia znana jest pod nazwą wojny palikowej. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą św. W homilii proboszcz parafii z Boro-
wego Młyna ks. Jacek Halman przypomniał postać jedne-
go ze swoich poprzedników, pierwszego proboszcza bo-
rowomłyńskiej parafii ks. Bernarda Gończa. Był on jednym 
z  inicjatorów przesunięcia granicy na rzecz Polski. Tamte 
wydarzenia upamiętnia Leśna Strażnica Pamięci i  Patrio-

tyzmu. To tam po mszy św. wygłoszono okolicznościowe 
przemówienia i  złożono kwiaty. Odsłonięto również ka-
mienny obelisk upamiętniający 100-lecie przyłączenia 
Borowego Młyna i Gochów w granice Rzeczpospolitej. Na-
stępnie w miejscowej szkole odbyła się dalsza część uro-
czystości. Wiązankę pieśni patriotycznych zagrała orkiestra 
dęta z Zapcenia. Z kolei uczniowie przybliżyli wydarzenia 
z Borowego Młyna sprzed 100 lat w przedstawieniu.

W  czasie imprezy wręczono także bazuny i  ryngrafy 
przyznane przez Fundację Naji Gòchë, współorganizatora 
uroczystości.         Ł.Z.
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Na uroczystościach w Borowym Młynie licznie stawiły się poczty sztandarowe.



Kò nôlepszé 
na pòszëdło 

Nótë na dzysdniową chërã

To je rzëpòt, 
to je sznëra

To fùl lëdzy 
bòlëca

To je wirus, 
to je chëra

To je larwa, 
to je nosk

To tobaczny 
bruny proszk

To je czosnik, 
to je miód

Pijkôj zelé –
bãdzesz zdrów

To parchatô 
mòrnica

To są rãce, 
to je mëcé 

To je prosto 
dłudżé żëcé

Cepłô wòda 
a téż mëdło

Chto chce długò 
w zdrowim żëc Ten sã mùszi czãsto mëc!

Słowa: Róman Drzéżdżón / Malënczi: Aleksandra Majkòwskô


