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Ida Czaja
Fot. Marek Demczuk

Numer wydano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   
Zrealizowano ze środków Województwa Pomorskiego.  

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków Miasta Gdańska.



Od redaktora 
Pod koniec października 

poznaliśmy laureatkę Kaszubskiej 
Nagrody Literackiej. Wyróżnienie 
za 2020 rok otrzymała poetka Ida 
Czaja, której poezja gościła także 
kilkukrotnie na łamach „Pome-
ranii” i „Stegny”. Nasi czytelnicy 
mogli również zapoznać się z prze-
tłumaczonymi przez laureatkę na 
język kaszubski wierszami Cypria-
na Kamila Norwida.

Cieszymy się również z wyróż-
nienia, które otrzymał za całokształt pracy literackiej 
Paweł Huelle. Gdańsko-kaszubsko-pomorski świat wie-
lokrotnie był elementem literackiego przekładu w wyko-
naniu urodzonego w Gdańsku pisarza, czego dowodem 
jest ostatnia jego powieść Talita, wydana w 2020 roku. 
W imieniu redakcji „Pomeranii” składam serdeczne 
gratulacje wszystkim tegorocznym laureatom.

O uroczystości wręczenia Pomorskiej i Kaszubskiej 
Nagrody Literackiej piszemy na stronach 3-5.

O Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
i udzielanej tam pomocy nauczycielom języka kaszub-
skiego na łamach listopadowej „Pomeranii” (na stronach 
8-9) piszą Felicja Baska-Borzyszkowska i Elżbieta 
Pryczkowska. Obie panie w maju br. wygrały konkurs 
przeprowadzony przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku 
na stanowisko nauczyciela doradcy języka kaszubskiego 
w województwie pomorskim. Swoim bogatym doświad-
czeniem, podczas warsztatów, szkoleń i konsultacji, 
podzielą się teraz z innymi nauczycielami, pomagając 
tym samym rozwiązywać codzienne wyzwania związa-
ne z edukacją.  

W listopadowej „Pomeranii” żegnamy zmarłego kilka 
tygodni temu Henryka Musę, wieloletniego członka 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, laureata Skry 
Ormuzdowej, poetę. Jak ujął to w mowie pogrzebowej 
Eugeniusz Pryczkowski: – Najmocniej przemawiały 
wiersze pisane przez Henryka Musę w jego rodzimym 
języku kaszubskim, który kochał w sposób szczególny.

Cześć Jego pamięci! 

 Sławomir Lewandowski

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

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

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
ul. Straganiarska 20–23, 80-837 Gdańsk, 
podając imię i nazwisko (lub nazwę jednostki 
zamawiającej) oraz dokładny adres
• złożyć zamówienie w Biurze ZG ZKP,  
tel. 500 183 832 
e-mail: prenumerata@kaszubi.pl

PRENUMERATA
 z dostawą do domu!
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Ida Czaja odbiera KNL z rąk marszałka  
Mieczysława Struka 
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Fot. Marek Demczuk
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WIATR OD MORZA PO RAZ CZWARTY

W sformułowanym przez jury uzasadnieniu moż-
na przeczytać, że laureatka Kaszubskiej Nagrody Li-
terackiej została doceniona za nazywanie rozważnym 
i oszczędnym słowem poetyckim najburzliwszych emo-
cji i podstawowych ludzkich potrzeb: poczucia bezpie-
czeństwa, bliskości drugiego człowieka oraz poszuki-
wanie tego, co nadaje życiu sens nie tylko tu i teraz. Za 
zadawanie pytań, na które nie ma jednej, rozstrzyga-
jącej odpowiedzi. Za świadomość własnego warsztatu 
poetyckiego i nieustanną nad nim pracę, co pozwala jej 
także na podejmowanie udanych prób przekładu na ję-
zyk kaszubski wierszy innych twórców, m.in. Leśmiana 
i Norwida. Za odwołania do kultury i historii Kaszub, 
także tej najdawniejszej. I przede wszystkim za piękno 
języka kaszubskiego, którym się posługuje, języka niby 
prostego, zwyczajnego, a migocącego bogactwem skoja-
rzeń, odnawiającego znaczenia. 

Podczas gali przywołano tytuły opublikowanych 
przez Idę Czaję tomów wierszy:
–  tom Mòjim mùlkã je kam... wyszedł w  1994 roku 

dzięki Oddziałowi Gdańskiemu Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego i  Agencji Wydawniczo-Re-
klamowej A-Z GRAF w Kartuzach, wyboru wierszy 
dokonała Izabella Trojanowska;

–  Przechlastłô idila została wydana w  roku 1999  
w serii Poezja Kaszub pod redakcją Wojciecha Kie-
drowskiego, w  jego i  jego żony Renaty gdańsko-

27 października br. w Centrum św. Jana w Gdańsku 
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomor-
skiego, wręczył Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr 
od Morza” za rok 2020. To czwarta odsłona tego pre-
stiżowego wyróżnienia. W  tym roku kapituła kon-
kursowa spośród ponad 400 zgłoszonych tytułów 
wybrała ośmiu autorów nominowanych do nagrody 
marszałka. Zwycięzców jest czworo, w tym laureatka 
Kaszubskiej Nagrody Literackiej, promującej literatu-
rę i publikacje tworzone po kaszubsku lub tłumaczo-
ne na ten język – jedyny w kraju zarejestrowany jako 
oficjalny język regionalny.

Nagrodę w kategorii Literacka Książka Roku otrzy-
mał Antoni Pawlak za tomik poezji Ale bez rozgrzesze-
nia. Zwycięska w  kategorii Pomorska Książka Roku 
okazała się Wrzeszcz! Mikołaj Trzaska – autobiogra-
fia, której współautorami są Tomasz Gregorczyk i Ja-
nusz Jabłoński. Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr 
od Morza” za całokształt pracy literackiej otrzymał 
w  tym roku Paweł Huelle. Podczas uroczystej gali 
wręczono również Kaszubską Nagrodę Literacką. Ka-
pituła w składzie: Bogumiła Cirocka (przewodniczą-
ca), o. prof. Adam Sikora oraz dr Łukasz Zołtkowski 
dokonała analizy nadesłanych zgłoszeń i postanowiła 
przyznać nagrodę Idzie Czai za dotychczasową twór-
czość poetycką w 30. rocznicę jej debiutu poetyckiego 
w piśmie „Tatczëzna”.

Antoni Pawlak, Mikołaj Trzaska, Tomasz Gregorczyk, Janusz Jabłoński, Paweł Huelle oraz Ida Czaja to 
tegoroczni laureaci nagrody Wiatr od Morza, która przyznawana jest autorom związanym z Pomorzem 
i Kaszubami lub piszącym o tym regionie.

Laureaci Pomorskiej i Kaszubskiej Nagrody Literackiej za 2020 rok. Fot. Karol Stańczak
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Wydarzenia

Wiersz Idy Czai z 1989 roku:

Spòtka wczora Bòga
spóznił sã na wieczerzã 
i zabrakło placu dlô Niegò
stojôł i płakôł westrzód nienawiscë lëdzczi
Zawòła gò za piéck 
i da Mù sztëczk chleba 
A czedë Bòga krziżowelë 
jã zabilë nôprzód

zyk, w którym zostały napisane, nie będzie przeszkodą, 
język poezji jest przecież uniwersalny – mówiła pod-
czas gali Bogumiła Cirocka. 

Laureaci otrzymali statuetki zaprojektowane przez 
gdańskiego artystę, prof. Akademii Sztuk Pięknych 
Jacka Zdybla, i nagrody pieniężne.

Pomorska i  Kaszubska Nagroda Literacka zostały 
ustanowione przez samorząd województwa pomorskie-
go w  2017 roku z  okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości i 20-lecia samorządu wojewódzkiego. Honorują 
autorów mieszkających i  tworzących na Pomorzu bądź 
twórców dzieł, które w istotny sposób korespondują z na-

szym regionem. To nagroda m.in. dla 
pisarzy, dziennikarzy, autorów ksią-
żek i  opracowań humanistycznych, 
historycznych, regionalnych, drama-
topisarzy i  scenarzystów, wydawców 
książek i  czasopism, bibliotekarzy 
i księgarzy. Celem nagrody jest pro-
mocja kultury słowa pisanego, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzi-
mych twórców i literackich odwołań 
do Pomorza.

Inicjatorem i organizatorem Kaszubskiej Nagrody 
Literackiej jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które przeprowa-
dza proces naboru zgłoszeń, powołuje kapitułę tego 
wyróżnienia, przekazuje zwycięzcy nagrodę finan-
sową oraz partycypuje w  kosztach organizacji gali, 
organizowanej wspólnie z Wojewódzką i Miejską Bi-
blioteką Publiczną w Gdańsku. Fundatorem KNL jest 
samorząd województwa pomorskiego.

W poprzednich latach laureatami Kaszubskiej Na-
grody Literackiej byli: Stanisław Janke, Krystyna Lew-
na oraz o. prof. Adam Ryszard Sikora.

Red.

-kartuskiej Oficynie CZËC, z  posłowiem Barbary 
Pisarek; 

–  trzeci tom, Kropla krëwi. Dërgnienié, ukazał się 
w  2007 roku w  banińskim wydawnictwie ROST 
dzięki dobrzińcóm – firmom z Kartuz i Dzierżążna, 
z  pięknym wstępem Mirelli Komkowskiej zaczy-
nającym się od słów: Pòetny swiat w wiérztach Idë 
Czajiny je na pògrańczim zemi ë nieba;

–  Czôrny kléd to tytuł ostatniego tomiku Idy Czai, 
dwujęzycznego, z  utworami kaszubskimi i  polski-
mi; w  bardzo interesującej szacie graficznej został 
opublikowany w  2012 roku przez gdyńskie Wy-
dawnictwo Region i  Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
w  Gdyni (ze wstępem etnogra-
ficznym Andrzeja Buslera). 
Przywołanie nazw wydawnictw, 

w  których ukazały się wiersze 
laureatki, nie było przypadkowe. 
Zdaniem Bogumiły Cirockiej, 
przewodniczącej jury, poezja po-
trzebuje nie tylko odbiorcy, czytel-
nika, ale i medium, dzięki któremu 
może do niego dotrzeć, a  zatem też wsparcia mate-
rialnego, logistycznego.

– Poezję niełatwo wypromować, nagłośnić, bo 
przemawia do nas tylko w ciszy, w samotności czy na 
osobności, zatem i nie sposób na niej zarobić, wydając 
i sprzedając książki poetyckie w dziesiątkach czy set-
kach tysięcy egzemplarzy. Wiersze wydają i wspierają 
ich publikację tylko ci, którzy wierzą w  moc poezji, 
w  jej moc nieoczywistą, choć rzeczywistą – uwrażli-
wiania na inną istotę poprzez poznawanie siebie, do-
cieranie do własnych uczuć odzwierciedlonych w czy-
imś poetyckim słowie. Czytajmy wiersze Idy Czai, 
znajdziemy w nich najlepszą wersję samych siebie. Ję-

Kaszubską Nagrodę Literacką wręczył marszałek Mieczysław Struk. Fot. Marek Demczuk
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Wëdarzenia

Jô wdôrzóm so, jak za dzecka depta jem 
slôdë mòji Starczi i Ji blérwë w mòji ma-
linczi Kamiéńcë Szlachecczi, chtërna 
tej wëzdrza czësto jinak jak dzysô. Pa-
miãtajã, jak zachôda jem do Ji jizdebczi 
w szarwarkòwim bùdinkù Pałasza, bë 
słëchac Ji òpòwiesców ò dôwnëch dze-
jach, ò dzejach z Ji żëcégò. Starka kôrbia 
ze mną le pò kaszëbskù i ani jednégò 
słowa nie rozmia richtich rzec z pòl-
ska. Jô tej nierôz próbòwa naùczëc mòjã 
Starkã wëmôwiac miono mòji drëszczi 
„Marylka”, bò Starka wiedno gôda „Ma-

Ida Czajinô dostała Kaszëbską Lëteracką Nôdgrodã w 30. roczëznã pòeticczi pierszëznë w „Tatczëznie”. Òdj. M. Demczuk

ryjka”. Babcza sã nigdë negò nie naùcza, 
równak jô sã naùcza bëlno wëmôwiac za 
Starką „Òjcze nasz…” i „Zdrowas Mari-
ja…”, tak jak òna sã mòdla. 

Nijak tej jem nie mësla, że gôdka mòji 
Starczi przëniese mie taczé zaszczitë, że 
ò mòjich wiérztach ùczëjã tëli snôżich 
słów, że mòje wiérztë w ti gôdce mdą 
taczim merkã Kaszëbiznë.

Czedë jô dzysô mëszlã ò nëch wszët-
czich wëdarzeniach, jô sã pò prôwdze 
smiejã do mòjich mëslów.

Ida Czajinô

Ida Czajinô

* * *
wszëtkò sã zdarzëło
co sã stac mùszało
a bez òdżin pańsczi
trzeba bëło przeńc
przëszło mie ce dwigac
të mie niósł w remionach
òbrzeskóné bëłë serca
ë òmglałé rãce...
le w gòdzënie najich cał
nawetk jich pòpiołë
òdnalézą sã
przëmùjkóné

Latosé swiãtowanié Pòmòrsczi Lëteracczi Nôdgrodë bëło tradicjowò w Centrum sw. Jana we Gduńskù. Òdj. M. Demczuk
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WIĖW MŁODOSCĒË

pòznac wiele nowëch lëdzy, jaczi dzejają dlô kaszëbiznë 
– dodôwô Adóm Lubòcczi.

Jeden z òrganizatorów Kòngresu Młodëch Kaszë-
bów Gracjón Fópka z  Klubù Młodëch Kaszëbów je 
dbë, że dzãka temù wëdarzeniô niejedny jegò ùczãst-
nicë zrozmieją, że bë mielë zjiscëwac w swòjim żëcym 
wôżną misjã: Òna sã zaczinô w  codniowim żëcym 
– òd gôdczi we familie, w  krómie, westrzód drëchów. 
Młodi mô swòjim codniowim żëcym pòkazac bùchã 
z bëcégò Kaszëbą, dac przikłôd jinszim – miec òdwô-
gã ùprocëmnic sã do kòmùnisticznëch stereòtipów, że 
Kaszëba to je człowiek gòrszi. Nót zamknąc w kùńcu 
ten lëchi dzél naji historie. Nié wiedno mdze letkò, czasã 
człowiek mdze wësmióny, ale apòstołowie téż mùszelë 
òddawac żëcé za swòjã wiarã. Tak téż më Kaszëbi tegò 
smiéchù i wëszczérzaniégò mùszimë bëc nôłożen. Blós 
sã nie òbdac i  do kùńca dërchac kòl tëch wôrtnotów. 
Nie wërzec sã swòjich starków i prastarków. To ju mdze 
dobëcé, a czas pòkôże, że za tim pùdą jinszi.

W pòpôłniowim dzélu Kòngresu béł czas na diskù-
sje i  pòstulatë. Westrzód tëch slédnëch pòjawiłë sã 
m.jin. bédënczi òrganizowaniô spòrtowëch turniérów 
dlô Kaszëbów (m.jin. w  nogòwą abò sécową balã), 
prosba do Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô ò wikszé wspiarcé ùsadzywaniô 
młodzëznowëch klubów kòl partów KPZ. Nôwicy 
bëło prosbów tikającëch sã szerszégò wchôdaniô 
kaszëbiznë do internetu: rozszérzwianié kaszëbsczi 

Kòngres òdbéł sã 23 rujana. Zaczął sã òd mszë swiãti 
òdprôwiony w kòscele pw. sw. Anë pòd przédnictwã 
ks. bpa Wiesława Szlachetczi. Pózni bëła promòcjô 
Ksãdżi Mòdlëtwów Pòwszechnëch i  projekcjô filmù 
„Życie w opinii świętości” ò patronie latoségò rokù – 
bpie Kònstantinie Dominikù. 

Pòtemù ùroczësté òtemkniãcé Kòngresu… i  czas 
na robòtã. Młodi lëdze brelë ùdzél w  rozmajitëch 
wëkładach, warkòwniach i  diskùsjach. Tikałë sã 
òne przede wszëtczim kaszëbsczi swiądë westrzód 
młodëch, bùdzeniô bùchë z bëcô Kaszëbą. Bëłë téż za-
chãtë do wstãpòwaniô do klubów młodëch Kaszëbów, 
do pòznôwaniô swòji historii, do czëtaniô kaszëbsczi 
lëteraturë i do biôtczi ò swòje prawa. Do te Miklosz 
Ridiger òpòwiedzôł ò tim, jak rozwijô sã bùczka – 
kaszëbskô discyplina spòrtu. Nen dzél prowadzëlë 
Patricjô Andriskòwskô i Mateùsz Klebba.

Ùczãstnicë bëlë rôd z bòkadnégò programù w tim 
dzélu Kòngresu, nôbarżi równak widzała sã jima sama 
mòżlëwòta pòtkaniô sã ze swòjima równienikama, co 
mëslą jistno jak òni. Brëkòwnota taczich zéńdzeniów 
je wiôlgô, żebë młodi lëdze mòglë sã ze sobą pòtëkac, 
gadac ò wôżnëch dlô nas sprawach, dzelëc sã swòjima 
ùdbama – pòdczorchiwô Juliô Domarus, sztudér-
ka kaszëbsczi etnofilologie i  ùczãstniczka Kòngresu. 
Młodi lëdze mają jiné ùdbë jak starszi, jinszi pòzdrzatk 
na swiat. Fejn je ò tim pògadac. Jem pierszi rôz na 
taczim pòtkanim i baro mie sã widzało. Jô miôł leżnosc 

Ju drëdżi rôz òstôł zòrganizowóny Kòngres Młodëch Kaszëbów. Pierszi béł w 2016 r. w Kartuzach, a tim 
razã młodi przëjachalë do sedzbë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

Òdj. EP
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Wëdarzenia

wôrtnotą je ùchòwanié i  rozwij kaszëbsczégò jãzëka. 
Dlôte zachãcywómë, żebë młodi sztôłcëlë sã i robilë za 
szkólnëch tegò jãzëka, a  téż jakno gazétnicë, lëteracë, 
ùtwórcë i robòtnicë kùlturë.

Chcemë gòrąco zaapelowac do Przédny Radzëznë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, żebë w rëchtowó-
ny strategie rozwiju i ùchòwaniô kaszëbsczégò jãzëka 
pòjawił sã zapis, że mùsz je zgrôwac do òbòwiązkòwi 
jegò nôùczi w szkòłach. Jesmë dbë, że to jedurnô nôdze-
ja jegò ùretaniô.

Równoczasno apelëjemë do dzejarzów z partów KPZ, 
żebë wspiérelë pòwstôwanié klubów młodëch kòl swòjich 

òrganizacjów. Mùsz je dozerac wszele-
jaczé pòdjimiznë młodëch, jaczé mają za 
cél dobro najégò jãzëka i kùlturë.

To je naja spôdkòwizna, na jaką 
skłôdô sã robòta wiele pòkòleniów. Ò niã 
chcemë miec starã z mëslą ò przińdnëch 
pòkòleniach. Równoczasno chcemë jã 
zwieliwac, tak we warkòwim, jak i ama-
torsczim òbrëmim, w  rozwiju szkòłowi 
edukacji, w intensywno twòrzony dzys-
dniowi mùzyce, jak téż w  ùchòwanim 

i  piastowanim tradicyjny mùzyczi. Chcemë przez to 
wërazno wesprzéc proces ùchòwaniô i rozwiju kaszëb-
sczégò jãzëka (…).

Jednym z  pónktów Kòngresu bëło rozrzeszenié 
kònkùrsu na nôlepszi teledisk do spiéwë „Rozsewac 
miłotã” namieniony bp. Kònstantinowi Dominikòwi. 
Wicy na tã témã piszemë w Klëce.

Òrganizatorama II Kòngresu Młodëch Kaszëbów 
bëlë: Òglowi Zarząd KPZ, banińsczi part KPZ, KMK 
Cassubia i  MKPPiM we Wejrowie. Partnérzë: wej-
rowsczi part KPZ i Wejrowsczé Centrum Kùlturë. 

am

wikipedie, òrganizowanié internetowëch kùrsów 
kaszëbsczégò jãzëka, pòmôganié youtuberóm i  za-
chãcywanié jich do gôdaniô pò kaszëbskù w swòjich 
programach, wikszô bëtnosc kaszëbiznë na face- 
bookù, w systemach Windows, Android itd. 

Na kùńc ti programòwi diskùsje nôleżnicë Kòngre-
su przëjimnãlë dejową deklaracjã, w jaczi stoji m.jin:

I  Kòngres Młodëch Kaszëbów wëprôcowôł pòstulatë 
dzejaniów młodëch Kaszëbów na wiele lat. Zachãcył, 
żebë pòwstôwałë pòstãpné klubë młodëch kòl partów 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Nen proces warô, 
chòc jesmë dbë, że wërazno za pòmalë 
w  przërównanim chòcle do przëspie-
szonégò dżiniãcô jãzëka w  młodszich 
pòkòleniach Kaszëbów. 

I  Kòngres pòkôzôł téż, że w  kòż-
dim pòwiece są młodi baro zaintereso-
wóny kaszëbsczim regionalizmã. Ten 
wiéw młodoscë zmòcniwô partë KPZ. 
W  przińdnoce to prawie ti młodi lëdze 
przejimną pòczestny i nieletczi òbòwiązk 
prowadzeniô i  rozwiju kaszëbsczich òr-
ganizacjów. Ten proces w  jednym z  wielnëch pòkòn-
gresowëch artiklów òstôł pòzwóny „dobrim pòczątkã 
daleczi drodżi”.

Òd I Kòngresu minãło piãc lat. Béł to czas brzadny 
robòtë. Z ùdzélã młodëch pòwstało czile ksążk, òstało 
napisónëch i nagrónëch cziledzesąt spiéwów, zrealizo-
wónëch wiele teledisków z  nima, bëła szerokô akcjô 
promùjącô Kaszëbë òsoblëwie w mediach. Są to szerok 
pòmëslóné dzejania, jaczich prôwdzëwi brzôd mdze 
dozdrzeniewac w przińdnoce.

II Kòngres chce zachãcëc do dalszégò prowadzeniô 
tëch dzejaniów, a  nawetka zmòcnieniô jich i  rozsze-
rzwieniô tematicznégò zôkrãżô. Òsoblëwą dlô naju 

Młodi mô swòjim 
codniowim żëcym 

pòkazac bùchã 
z bëcégò Kaszëbą, dac 

przikłôd jinszim

Prowadzący dzél Kòngresu: Patricjô Andriskòwskô i Mateùsz Klebba. 
Òdj. Jiwòna Stenka Mateùsz T. Meyer. Òdj. Jiwóna Stenka
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do pòdjimaniô nôùczi najégò jãzëka. Kònferencje, se-
minaria, a  òsoblëwie metodiczné warkòwnie są bël-
ną do te stegną. Gdińsczi Òstrzódk przë wspiarcym 
Ùrzãdu Gminë i  Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô w  Lëpùszu przërôcził w  séwnikù regionalistów 
kòscersczégò krézu do Spòdleczny Szkòłë w Lëpùszu. 
Prowadzëła jem warkòwnie pn. „Wëzwëskiwanié do-
kazów swòji miescowòscë w nôùce kaszëbsczégò”, a Ju-
stina Mikòłajczik przërôczëła na ùczbã w  lëpùsczim 
mùzeùm. Wójt gminë Mirosłôw Ebertowsczi i  wice-
direktorka szkòłë Mariô Szëszka serdeczno witelë re-
gionalistów w Remùsowim Lipnie, direktór Gdińsczégò 
Òstrzódka Doskònaleniô Szkólnëch Wòjcech Janow-
sczi i Justina Òlewińskô, kònsultantka w tim òstrzódkù, 
dzelëlë sã infòrmacjama ò dokazach gdińsczi institucji. 
W  rujanie gòscëlë regionaliscë chònicczégò pòwiatu 
w  Spòdleczny Szkòle nr 2 w  Brusach. Brusczi Ùrząd 
Gminë i  Fùndacjô Jadwidżi i  Józefa Chełmòwsczich 
dopòmòglë w  òrganizacji warkòwniów pt. „Mòtiwë 
w dokazach Józefa Chełmòwsczégò”, jaczé prowadzëła 
piszącô te słowa, a  pò skansenie starka òprowôdzała 
Magda Wirkùs. „Krótką historiã Chëczë w  Jagliach” 
przedstawił Krësztof Gradowsczi, a „Na naju brusczim 
smãtôrzu…” òprowôdzała Justina Górskô. Gòscama 
bëlë: direktór Zarządu Òswiatë w Brusach Jack Brusczi 
i direktór szkòłë w Brusach Tomôsz Rogala.

W  nôblëższim czasu planëjemë pòtkanié ò ksãdzu 
Rómanie Skwierczu i  Halinie Wreze w  roczëznã jich 
smiercë, a  pònemù zawitómë do szkólnëch w  bëtow-
sczim i  słëpsczim krézu. Zéńdzenia mdą miałë plac 
w  pòsobnëch pòwiatach, równak mògą w  nich brac 
ùdzél regionaliscë z jinëch miescowòsców. Dlô lepszi òr-
ganizacji brëkòwné je leno ùgwësnienié swòji bëtnoscë. 

Dzãkùjã wszëtczim za donëchczasné telefónë ze 
szkòłów i  òd szkólnëch. Ò mòżlëwòce pòtkaniów 
ze mną jidze sã dowiedzec na stronie Kaszëbsczégò 
Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Brusach.

Móm nôdzejã, że pòspólné naju dzejania mdą 
brzadowałë inicjatiwama, pòmògą w rozrzesziwanim 
problemów, chòcbë jich bòkadoscą w szkòłach strzéd-
nëch. Institucjonalnô wspòmóżka regionalny eduka-
cji, w tim pòwòłanié doradcë kaszëbsczégò jãzëka, je 
wôżnym elementã w kaszëbsczich szkòłach, je pòdsz-
trëchniãcym nôleżnëch kaszëbiznie wôrtosców. Mdã 
miec starã, żebë jak nôlepi wspòmagac… drãgą, ale 
pôłną redoscë prôcã drëchów regionalistów.

Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô

Wiedno bëła jem dbë, że je brëkòwnota metodiczné-
gò doradztwa w naùczanim kaszëbsczégò jãzëka. Òd 
zôczątkù wprowadzeniô nôùczi te jãzëka do szkòłów 
mielë ò to szkólny starã. Jedną z  pierszich szkòłów 
z  naùczanim kaszëbsczégò bëło pòwòłóné w  1991 
rokù Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm w  Bru-
sach. Nie je tej dzyw, że czãsté tu bëłë telefónë z roz-
majitima prosbama: ò programë, rozkładë, materiałë 
na zajãca… Gòscëlë jesmë szkòłowé wespòlëznë, 
sztudérów, przedstôwców jinëch karnów, zaintereso-
wónëch kaszëbizną i żdającëch na wspiarcé. 

Ùdbała jem so tej przërôczëc szkólnëch najé-
gò rodnégò jãzëka na samòsztôłceniowé pòtkania. 
Przëjéżdżelë na nie òd 2006 rokù szkólny nié le z chò-
nicczégò pòwiatu, ale téż kòscersczégò, bëtowsczégò, 
słëpsczégò. Céle zéńdzeniów diktowelë nôleżnicë, 
a  môlã samòsztôłceniô bëła nié le licealnô zala, bò 
na ùczbë do se rôczëlë regionaliscë wszëtczich eta-
pów naùczaniô w  jinëch miescowòscach Kaszëb. 
Bòkadosc materiału dało sã pòzebrac òbczas pòspól-
nëch wanogów. Rodzëłë sã inicjatiwë, a  jich brzadã 
są midzë jinszima kònkùrsë: „Czëtanié Remùsa”, 
„Twòrzimë w  Rodny Mòwie” i  òdjimkòwi „Kaszëbë 
Sztótã Zatrzimóné”.

Zdecydowa jem sã w tim rokù òstac metodicznym 
dorôdcą naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka przë Gdiń-
sczim Òstrzódkù Doskònaleniô Szkólnëch. Chcã 
dzelëc sã z regionalistama swòjim doswiôdczenim. 

Wôżné wedle mie je òrganizowanié warënków do 
wespółrobòtë midzë szkólnyma, jich placówkama 
a  téż institucjama w  rejonie. Robòta regionalistë jesz 
wiedno domôgô sã metodicznëch wskôzów i  nôrzã-
dzów, mdącëch zachãcbą dlô ùczniów i jich rodzëców 

PÒMÔGAJĄ SZKÓLNYM 
KASZĒBSCZĖGÒ JÃZĒKA

Òd séwnika w Gdińsczim Òstrzódkù Zbëlniwaniô Szkólnëch dzejają dwie metodiczné doradczëcelczi 
kaszëbsczégò jãzëka – Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô i Elżbiéta Prëczkòwskô. Jesmë pòprosëlë, żebë 
rzekłë czëtińcóm „Pòmeranie” ò swòjich planach zrzeszonëch z wëkònywanim ti fónkcje – ò tim, jak 
chcą pòmagac szkólnym w jich robòce.

F. Bôska-Bòrzëszkòwskô. Òdj. am
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Edukacjô

a)  internetowégò pòrtalu, na jaczim mdą dërch 
wëwidniwóné nowé ùdbë cekawëch i skùtecznëch 
ùczbów,

b)  metodicznégò doradnika dlô szkólnëch kaszëb-
sczégò,

c)  zrëchtowaniô metodicznëch warkòwniów dlô 
szkólnëch – regionalistów.
Nen proces, chtëren gwës òbjimie jesz w praktice 

wiele jinszich sprôw, jaczich dzys nie je nót jesz do 
kùńca przewidzec, bądze wëmôgôł baro drãdżi a mi-
sterny robòtë. Òna mùszi bëc dërch promòwónô, bë 
ji pòmión dochôdôł dëcht wszãdze, nawetka tam, 
dze jesz mało sã ùczbą interesëją. I nie gôdóm tu ni-
jak ò nôdalszich dzélëkach Kaszëbsczi Zemi. Nijak 
nié! Barżi mie chòdzy ò môle dëcht krótkò centrów. 
Òsoblëwie móm na mëslë wiôldżé szkòłë, w  jaczich 
òdsetk ùczącëch sã rodny mòwë je baro môłi. Tak 
pò prôwdze to je dzys nôwikszi jiwer w nym proce-
su. A  kò przińdnota òbstojeniô kaszëbiznë przede 
wszëtczim zanôlégô òd wiãkszich òstrzódków. Temù 
dzejanié to brëkùje wiôldżi promòcji w bezpòstrzéd-
ny łączbie (telefónë, e-maile, messengerë i jinszé spò-
sobë dialogù), a téż w mediach. Jô bë baro chca, żebë 
pòwstôwało dërch fùl artiklów ò ti sprawie, pisónëch 
przez wiele òsób. Stolemnô je tu téż rolô telewizji 
a radia. Kò mómë prôwdac czile kaszëbsczich progra-
mów. Ni ma jich za wiele, ale bë bëło bëlno, żebë te, 
co są, stolemno wprzëgłë sã w to dzejanié. To wëmôgô 
wiédzë i robòcoscë. Tu rodzy sã téż ùdba, żebë dążëc 
do pòwòłaniô stałi aùdicji w telewizji, cobë leno zaji-
ma sã ùczbą kaszëbsczégò jãzëka.

Te wszëtczé zgrôwë bëm chca rozkòscerzac 
przë dëchtowny wespółrobòce z  Òglowim Zarządã 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, ale téż baro 
mòcno przë wespółrobòce (i  wspòmóżce!) tereno-
wëch partów. Na tim pòlu – mùszimë to so prosto 
rzec – są wiôldżé zaniedbania przez lata. A  kò chto 
mô lepi wiedzec, jaczi szkólny mają nôlepszą zdatnosc 
do ti ùczbë, jak prawie nié môlowi dzejarze? Pòwiém 
wiãcy, spòdzéwóm sã prawie, że westrzód nôleżników 
partów są taczé persóné, co bądą zdatny, bë włączëc 
sã w nen wiôldżi proces na rozmajiti ôrt. Temù mëszlã 
téż ò blisczi wespółprôcë z Kaszëbsczim Ùniwersytetã 
Lëdowim, a téż samòrządama. Bëm chca pòbùdzëc te 
strzodowiszcza do rëchtowaniô wielnëch kònkùrsów 
we wszelejaczich wiédzowëch rëmach. Wierã nôbarżi 
w tim môlu mie bë zanôlégało na ùdbach filmòwégò 
pòkôzywaniô bëlny ùczbë. Kò w nen spòsób nôrëchli 
mòżemë dzys duńc z wiédzą do wszëtczich, co na niã 
żdają. Do te kònieczno jô bë chca zacząc – i to mòże ju 
wnet, w pierszi rédze – òtemkłé zajmë w szkòłach, na 
jaczé zapraszac je nót jinszich szkólnëch kaszëbsczé-
gò z òkòlégò. W taczi spòsób chùtkò i dobrze mdze 
sã dokònywa wëmiana wiédzë, a ùmiejãtnosców dlô 
dobra rodny mòwë a Kaszëbsczi Zemi.

Elżbiéta Prëczkòwskô

Nôùka jãzëka kaszëbsczégò w  szkòle dérëje ju òd 
zôczątkù 90. lat ùszłégò stolatégò. Pierszi zaczãlë jã 
szkólnowie Witóld Bòbrowsczi, Wanda Czedrow-
skô, Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô i  Mariô Gùsman. 
Wnetka pòjawilë sã nastãpny. Dzys je jich ju czileset, 
chtërny mają fùl ùprawnienia do ùczbë rodny mòwë 
w szkòle. 

Wiele ze szkólnëch mô ju zachtny doróbk w swòji 
kaszëbsczi robòce. Ale są téż taczi, chtërny le za-
czinają, abò jesz ni mielë leżnoscë òbjawic swòjich 
mòżnosców, chòc ùczą ju czasã wiele lat. Je wiedzec, 
że szkólny mają wiele jiwrów, z  chtërnyma mùszą 
sã biôtkòwac w  swòji codniowi robòce. Pòmòc dlô 
nich je pòsłanizną, jaką òd latoségò séwnika móm 
czestnosc pòdjëmac na stanowiszczu metodicznégò 
dorôdcë dlô szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka. 

Je bëlno, że lëczba szkólnëch rosce. Kò to leno je 
przënôleżny czerënk w stronã rozwiju ti ùczbë. Mù-
szi jesz rosc téż niwizna jich ùczebnëch i jãzëkòwëch 
ùmiejãtnosców. Temù mòją ùdbą je, żebë dało sã 
stwòrzëc séc szkólnëch kaszëbsczégò. Jô bë chca, żebë 
w  kòżdim pòwiace béł zdatny kòòrdinatór. Nôlepi, 
żebë bëłë to rëszné òsobë, baro kòchającé kaszëbiznã. 
Praktika pòkôzywô, że stosënk do rodny mòwë a mi-
łota do tatczëznë mô stolemny cësk na chãc zdobi-
waniô jãzëkòwi wiédzë. Taczé persónë wiele chãtni, 
z przekònanim, z dërnoscą, bierzą sã za aùtoedukacjã. 
To je klucz dlô wszëtczich szkólnëch, bë bëc bëlnym 
i bë miec wiôldżé zwënédżi w ti ùczbie. W realizacji 
ti dbë pòmòcą są dzys spòlëznowé media, taczé jak 
facebook i messenger. Szkólny – kòòrdinatorzë bądą 
przesyłelë metodiczné i  meritoriczné nowiznë dali, 
tak bë w  przińdnoscë kòżdi miôł letczi przëstãp do 
wszelejaczi wiédzë pòtrzébny do bëlnégò wëkònywa-
niô szkólnowsczégò warkù. 

Deja ta cągłégò przesyłaniô wiadłów, a  téż tro-
sklëwégò przëzéraniô sã szkólnowsczi robòce we 
wszelczich môlach naszi zemi, wspiérónô mùszi bëc 
przez rozmajité nôrzãdza. Temù widzy mie sã, że je 
pòtrzeba chùtczégò pòwstaniô czile taczich hewò 
pierszich rzeczi: 

Na westrzódkù (z kwiatama) E. Prëczkòwskô. Òdj. am
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ZADUMA I REFLEKSJA 

promocja w dworze w Prusewie

przez Sowietów, a  potem przez Polaków, pomimo 
próśb mieszkańców wioski ceniących swojego na-
uczyciela, rodzina decyduje się opuścić swoją małą 
ojczyznę i  udać się do Niemiec. Lecz wstyd wobec 
doznanej przemocy i  poczucie winy za hitlerowskie 
zbrodnie będą niczym klątwa wisiały nad losem tych 
ludzi, którzy jedynie w zapomnieniu i milczeniu od-
najdą możliwość przetrwania.

O  tym wszystkim opowiada słowami matki Jens 
Orback, korzystając niejednokrotnie z  przemilcze-
nia, nie zapominając o przyszłości i konsekwencjach 
takiej postawy dla własnej egzystencji, czyli przenie-
sieniu traumy zdającej sprawę z wojennej tragedii na 
kolejne pokolenia – dzieci i wnuków.

Zresztą to również jego historia, realizowana po-
przez liczne podróże na „błękitne Pomorze” śladami 
losów matki, odkąd skończył sześć lat. Niezapomnia-
ne to wyjazdy z rodzeństwem, a potem już z własną 
rodziną. To rozpatrywanie wypartych milczeniem lo-
sów tamtych mieszkańców przedwojennej Białogóry 
i  jej najbliższych okolic. Poprzedziły tę książkę i  po 
części znalazły się w niej zmaganie się z samym sobą, 
szamotanina uczuć i  refleksji, długoletni proces do-
chodzenia do ukrytej prawdy i niemożność zaprzesta-
nia dociekań, niemoc wobec kłębiących się obrazów 

Spotkaniu patronowały Ambasada Szwecji w  Pol-
sce i  Fundacja Ośrodka KARTA, wydawca publika-
cji. Niespodzianką była obecność bohaterki książki 
– Katji, dziś mającej już ponad 90 lat, która wyrazi-
ła wielkie podziękowanie Polakom za pomoc, którą 
okazali jej i innym niemieckim kobietom w trudnych 
czasach wyzwolenia. Bo właśnie tamten czas jest te-
matem Historii mojej matki. Oczekiwane wyzwolenie 
nie stało się wytchnieniem dla wszystkich. Potworne 
doświadczenia niemieckich mieszkańców okryła na 
wiele lat płachta milczenia, a przeżyta trauma stała się 
dziedzictwem syna bohaterki wspomnień zapisanych 
na kartach książki. Jens Orback opowiada o  tym, co 
przeżyła lub raczej co musiała przeżyć jako Niemka 
jego matka. 

Katja urodziła się w  roku 1926 jako pierwsze 
z  dziewięciorga dzieci w  rodzinie nauczyciela wiej-
skiej szkoły na Pomorzu, w  dzisiejszej Białogórze. 
Miała lat 12, gdy wybucha wojna, 18 – kiedy się ofi-
cjalnie skończyła. Tragiczne losy Katji i  jej rodziny 
dzieją się podczas wyzwalania Pomorza, a  konkret-
nie, gdy spotykają sowieckich żołnierzy. Zaczynają 
się wtedy aresztowania, wywożenie do łagrów, głód, 
tułaczka, choroby i gwałty na niemieckich kobietach. 
Gdy udaje się uwolnić ojca, więzionego najpierw 

Dwór Sześć Dębów w Prusewie w ostatni weekend września 2021 roku był świadkiem rozpoznania 
historii tego miejsca i jego okolicy. Ożył wspomnieniami, goszcząc swoich dawnych mieszkańców 
i zainteresowanych historią tych ziem. Pretekstem stała się promocja książki szwedzkiego dziennikarza 
i polityka Jensa Orbacka Gdy inni świętowali zwycięstwo. Historia mojej matki. 

Katja i Jens Orbackowie
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okrucieństwa i wreszcie poczucie winy, które spadło 
i na niego jako syna Niemki.

Ta opowieść jest ważnym dokumentem historycz-
nym, jak zauważyli to uczestnicy prusewskiego spo-
tkania, dziękując autorowi za cenne informacje o ich 
wsi. Mogli się wreszcie dowiedzieć więcej o dawnych 
jej mieszkańcach, o infrastrukturze Białogóry i pobli-
skich wsi, o  niegdysiejszym życiu i  międzyludzkich 
relacjach. Mieli okazję poznać w tych jakże ciężkich 
czasach tamte zachowania, postawy i egzystencjalne 
nieszczęścia.

Dla jednej z  uczestniczek spotkania to opowieść 
o dwóch kobietach: Katji i jej mamie Karin. Dzielą one 
w  milczeniu tragiczne doświadczenia, nie potrafiąc 
w żaden sposób dodać sobie otuchy. Ich psychiczne 
przeżycia przedstawione są w tej księdze wspomnień 
niemal bez słów, milcząco, co dodatkowo podkreśla 
ich cierpienie wobec krzywdy najbliższych:

Na podłodze wyścielonej słomą tworzy się niere-
gularna fala ciał zawiniętych w koce i stare płaszcze. 
Wszyscy są wycieńczeni. Ktoś ciężko oddycha, lecz 
trudno powiedzieć kto. W słabym świetle letniej nocy 
widać tylko dłoń, zarys policzka i obutą dziecięcą stóp-
kę. […]

Katja roztrząsa w  myślach minione wydarzenia, 
wieczorami coraz trudniej jej nad tym zapanować. 
Kobiety i  starsze dziewczęta pokładają nadzieję 
w Bogu, wcześniej rzadko się modliły, ale teraz pro-
szą Pana o spokojną noc przed kolejnym niepewnym 
dniem. W  drzwiach do piwnicy siedzi Frau Buttler, 
kobieta silna nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, 
która najlepiej ze wszystkich radzi sobie z Sowietami. 
Była Frauenschaftfürerin, liderka Wspólnoty Kobiet 
w partii, polewa progi obu sypialń lizolem, żeby w ra-
zie czego wmówić Sowietom, że domownicy chorują 
na tyfus.

Katja musiała w  międzyczasie zasnąć, bo nagle 
słyszy przed domem jakieś głosy: zanim jednak zdąży 
kogoś obudzić, na schodach rozlega się głośne tupanie. 
Muszą się schować, tylko gdzie? Zresztą i tak już jest 
za późno.

Drzwi gwałtownie się otwierają, a podmuch zim-
nego, słodkawego wiatru unosi nad ziemią pojedyncze 
źdźbła słomy. Katja chowa głowę w zgięciu łokcia. Żoł-
nierze coś do nich mówią. Chcą zobaczyć twarze ofiar, 
ale Katja nawet nie drgnie. Słyszy każdy dźwięk, czuje, 
że wlepiają w nią wzrok, ale nie może się poruszyć, jest 
sparaliżowana. Gdy przyciskają jej lufę do pleców, led-
wo się wzdryga. Wciąż chowa przed nimi twarz.

– Idi siuda! – wrzeszczy stojący w progu żołnierz.
Chodzi mu o nią czy o leżącą obok siostrę, która wła-

śnie uciekła z więzienia? „Nie pozwolę im porwać Frie-
derike – myśli Katja. – To mnie powinni wziąć, w końcu 
jestem najstarsza”. W tej samej chwili kątem oka widzi, 
jak matka podnosi się z miejsca i kieruje do drzwi. Leżąc 
w słomie, wsłuchuje się w zimny głos Karin:

– Tu jestem. Weźcie mnie.
Powietrze stoi w miejscu.

Po chwili Karin powtarza to samo, tym razem jed-
nak o wiele głośniej.

– Tu jestem. Weźcie mnie. Mnie.
Tym razem oszczędzają Katję. Przerażona zostaje 

z rodzeństwem w domu obok młyna. Niedługo potem 
wraca Karin. Nic nie mówi i nikt jej o nic nie pyta, 
milczą.

Jako prowadząca spotkanie, a  ongiś kustosz Mu-
zeum Regionalnego w  Krokowej, autorka tych słów 
zwróciła uwagę na aktualność tej publikacji wobec 
niebezpiecznych ideologii i manipulacji oraz koniecz-
ność przyjęcia aktywnej postawy obrony wartości mo-
ralnych i słusznego reagowania na ludzką krzywdę.

Obecna na spotkaniu Magdalena Pramfelt, hono-
rowa konsul generalna Szwecji w Gdańsku, podzieliła 
się swoimi doświadczeniami z  obszarów wojen bał-
kańskich i jednoznacznie podkreśliła mądrość publi-
kacji Jensa Orbacka. Zwróciła też uwagę na niebez-
pieczeństwo wojennego zagrożenia, w konsekwencji 
czego cierpienie dotyka zawsze tych najsłabszych – 
kobiety i dzieci.

Zgromadzeni w dworze w Prusewie przysłuchiwali 
się w wielkim skupieniu wybranym treściom książki 
oraz słowom autora o procesie przeobrażeń, jakie za-
szły w nim oraz w jego mamie od momentu przełama-
nia bariery milczenia. Zresztą w tej sprawie pytań było 
wiele, co zarazem ukazało wielowarstwowość i  róż-
norodność spojrzeń na przedstawione zagadnienia. 
Również wypowiedzi pozostałych członków rodziny 
(na spotkanie przyjechali także dwaj kuzyni Katji oraz 
brat i siostra autora) wywołały wśród słuchaczy wiel-
kie zainteresowanie. Ich refleksje po lekturze wspo-
mnień były dla nich, nie mówiąc już o  autorze oraz 
jego matce, czymś w  rodzaju autoterapii, mimo po-
czątkowej niechęci do konfrontacji z przeszłością.  

Prezentacja polskiego tłumaczenia książki, które 
ukazało się w czerwcu tego roku nakładem Fundacji 
Ośrodka KARTA, była już jej trzecią promocją czy 
może lepiej: premierą. Pierwsza odbyła się w Szwecji 
w roku 2007. Szwedzki tytuł brzmi: Medan segern fi-
rades – min mammas historia (Gdy świętowano zwy-
cięstwo – historia mojej matki). Po ośmiu latach zo-
stała wydana w niemieckim przekładzie jako Schatten 
auf meiner Seele (Cienie na mojej duszy). W polskim 
przekładzie zachowano pierwotny tytuł, choć moim 
zdaniem ten niemiecki bliższy jest zawartym w książ-
ce treściom.

W imieniu swoim i rodziny autora dziękuję wszyst-
kim przybyłym na to szczególne spotkanie, w  tym 
posłowi ziemi puckiej Kazimierzowi Plockemu, 
a przede wszystkim właścicielom dworu w Prusewie 
państwu Kilianom, dzięki którym w tym nieprzypad-
kowo wybranym miejscu mogła odbyć się promocja 
książki Jensa Orbacka Gdy inni świętowali zwycięstwo. 
Historia mojej matki.

Grażyna Patryn
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kòlibka rodu Sampów

wégò. Wëzdrzało to tak, jakbë człowiek doprzëszedł 
na môl, w chtërnym zatrzimało sã żëcé w latach 50. 
XX stolatégò. Jak dopòwiedzôł òbczas warkòwniów 
Pioter Dzekanowsczi, za czasów jegò sztudérowa-
niégò (lata 80.) młodi mielë strach zachadac w òkòlé 
Wałowégò placu, bò colemało w  biôłi dzéń mòżna 
tam bëło dostac pò pëskù. Christión Samp równak 
pòdsztrichnął, że pòmalë tuwò wszëtkò zaczinô 
przëchadac nazôd do żëcégò:

Kò tu ni mòże bëc dërch blós nen park, pùsté bùdë, 
zapadłô dzura – kò to bë bëła sromòta. Dobrze, że 
gard corôz to wiãcy tuwò rewitalizëje i przëwrôcô żëcé. 
To wszëtkò je jesz zaòstałosc pò wòjnie. Gduńsk i War-
szawa bëłë stolemno zniszczoné. Warszawã znisz-
czëlë Niemcë, Gduńsk spôlëlë Ruscë. Mòżna rzec, że 
w 1945 rokù skùńcził sã niemiecczi Danzig, a zaczął sã 
Gduńsk, chtëren znajemë dzysdnia. Tedë spôlëło sã 80 
procent zabùdowaniégò – òstowałë blós fùndamentë, 
parterowé mùrë. Nót pamiãtac, że Gduńsk jesz sã pôlił 

W séwnikù 2021 rokù cządnik „Pomerania” zrëchto-
wôł dlô swòjich kaszëbsczich redachtorów warkòw-
nie. Baro bëlnym dzélã tegò wëdarzeniégò bëła wa-
noga pò pògrańczim Stôrégò Przedmiescô, Dólnégò 
Gardu a  Òrunie w  sobòtã 18 séwnika. Pò tim cze-
kawim sztëkù zemie we Gduńskù òprowôdzôł naju 
môlowi prowadnik – Christión Samp.

Bãdã miôł starã pòkazac place, chtërne nie są do 
kùńca klôr, ò chtërnëch mało chto wié, a chtërne są re-
liktama ùszłotë, sparłãczonyma z  mòjima dzecnyma 
latama. Jô tu spãdzył wnetka 36 lat mòjégò żëcégò. 
Taczich bùdinków je tuwò wiele wiãcy. Gduńsk mô 
baro bòkadną historiã. Dzysô më mdzemë zwiedzac 
przede wszëtczim te nômłodszé dzéle strzódmiasta, 
chtërne mają le dopiérze 400 lat – rozpòczął Samp 
[gôdôł pò pòlsku, jegò słowa na kaszëbsczi przełożił 
Gracjón Fópka – dop. red.].

Z centrum Gduńska naja wanoga pòcygnã w corôz 
to barżi zapadłé bùdë. Bëlë më w òkòlim placu Wało-

Czile lat dowsladë dostôł jem wiadło òd nôleżnika mòji familie, że më jesmë krewny z profesorã 
Jerzim Sampã. Dalek bò dalek, ale jo. Òb codzéń baro sã interesérëjã genealogią, dlôte to mie 
nie chcało dac pòkù. Wszëtkò bëło mòżlëwé, bò starka mòjégò dżadeka Bernata Fópczi (mòja 
praprastarka) – to bëła Werónika Fópka (ùr. 1865) z dodomù Samp. Òna je rodã z Bernardowa 
(midzë Môłim a Wiôldżim Kackã). Dokładno to béł plac zwóny Sampówką. Na rodnym môlu 
Sampów pòwsta cziskùla, z chtërny wiozłi béł piôsk pòd bùdowã Gdinie. Ta wëzgódka mòżlëwi 
krewnoscë z Jerzim Sampã dërcha kòl mie czile lat. Wszëtkò pò dzélu wëklarowôł mie syn profesora 
– Christión [pòl. Christian], chtëren pòdsztrichnął, że jegò òjc wspòminôł ò głãbòczich kòrzeniach 
w Gdinie. Naja krewnota je tej mòżlëwô – sprawa je do wëklarowaniô. Żlë ju tak równak bãdze, tej 
baro dalek, bò òd czile pòkòleniów familiô Sampów żëje we Gduńskù.

Na Wałowim Placu Christión Samp pòkazywô, jak przed 1945 r. wëzdrzôł nen sztëczk Gduńska. Òdj. S. Lewandowsczi
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dërch bez dwa lata. To nie je prôwda, że ju w 1945 rokù 
wszëtkò bëło wëgasłé. Starszi lëdze sparłãczony z fami-
lią Sampów mie pòwiôdelë, że „Wyspa Spichrzów” pôla 
sã jesz kòl dwa lata. Tak wiôlgô tam bëła hëc w tëch 
szpikrzach – to zôrno sã pôlëło òd spódkù, tegò nie szło 
ùgasëc – przëbôcził Samp. 

Bùdinczi w òkòlim Wałowégò placu są baro storé, 
w  wiãkszim dzélu jesz (pòdług architekturë) z  XIX 
stolatégò, a  nawetka jesz starszé. Pò 
drodze më pòtkelë mët basztë z  XV 
stolatégò – Biôłą i Pòd Zrãbã. Le że ta 
drëgô je ju wnetka zesëpónô. Jak to je 
òglowò mòżlëwé, że w centrum Gduń-
ska zaòstałë te basztë? Skadkaż òne sã 
tuwò òglowò wzãłë? Kò jak tłómacził 
Christión Samp – òne bëłë prosto do 
barnieniégò gardu. Kò to béł ale plac 
do pòdzéraniégò òkòlégò! Widnik sy-
gôł jaż pò Zëławë, a  na nich – jak je 
wiedzec – colemało wiedno bëło mòkrô. Òlãdrowie 
bëlë tu ekstra sprowadzony, cobë tã wòdã wząc weg. 
Òni wiedzelë, jak to robic, bò kòl nich tak wszãdze 
wëzdrzi. Mòżna rzec, że krzëżacczi karnôl Redunie, 
chtërnym wòda płënie ze Gduńska do Pruszcza – to 
je grańca mezoregionów – Kaszëbsczi z  Zëławama 
– geògraficznô mët. Kò pò jedny starnie wszëtkò je 
prosté jak na stole, a pò drëdżi swój zôczątk mô òd 
razu Gduńskô Wësoczëzna. Kùńczą sã bùdë i zaczinô 
sã wiele zelonégò. Cekawim môlã je òkòlé Òpłiwù 
Mòtławë, na chtërne më bëlë doprzëszłi mët. To je 
richtich Sezam Ali Babë. Kò tam je ale tegò skarbù! 
Tuwò na Òrunie (sztrasa Mòstowô), na te łączi, na te 
wałë, w  òkòlé tëch bastionów, kòl Òpłiwù Mòtławë 
– béł wiozłi dëcht wnetka wszëtczi gruz, co òstôł pò 
gardze Danzig. Do te jesz przódë, wiele rëchli, te fòr-
tifikacje, redutë – bëłë ùsëpóné z rozmajitëch gardo-
wëch smieców. Òbczas szpacérë mòżna w ti trôwie, 

w tim piôskù – nalezc całą taszã rozmajitëch reliktów. 
Czej jô béł malińczim knôpã, jô miôł z tëch òdkrëców 
bëlną zôbawã. Jô zbiérôł rozmajité kafle, zbónë, talérze. 
Hewò le – móm tuwò përznã wama przërëchtowóné. 
Chòcbë le to tu są rozmajité dzéle òd pipë do pôlenié-
gò. Jô rôz nalôzł jeden dzél, pózni drëdżi, tej trzecy. 
Tej jô to miôł sklejoné do grëpë i wëszedł z  tegò całi 
szpëc. Na spòdlim tegò mòżna òszacowac, czedë òn 

pòwstôł. Hewò, tu je prësczi, a ten tuwò 
je hòlandzczi. Wejle – są téż niesmiertel-
niczi z II swiatowi wòjnë. A tuwò móm, 
dôjmë na to, niemiecczi òrder za bël-
ną służbã w  „Kampanii wrześniowej” 
z  1939 rokù. A  tuwò – éjnë le – môta 
kùle z czasów Napòléòna – pòkazywôł 
a klarowôł Christión Samp. 

Òbczas wanodżi më zapitelë najé-
gò prowadnika ò jegò cëzo brzmiącé 

miono. Jak tłómacził Samp, je to sparłãczoné z  fa-
milijną tradicją: Jô czile razów miôł szpòrtowné sy-
tuacje sparłãczoné z mòjim mionã. Rôz czedës jô béł 
w  robòce. Kò mie chãc na kawã wzã. Jô szedł pòd 
kùchniã i  za dwiérzama miôł czëté: „Christian po-
noć jest Szwedem, ale bardzo dobrze mówi po pol-
sku” [smiéch]. Sampòwie we Gduńskù są ju czile 
pòkòleniów. Przódë tuwò taczé miona jak Georg,  
Werner abò nen Christian bëłë czësto normalné. Jô je 
móm dëcht prawie na wdôr jednégò z mòjich przod-
ków. Òkróm Gduńska pòdług krewnotë jem sparłãczo-
ny téż z  jinszima môlama na Kaszëbach. Kò mòja 
starëszka Lénka Samp bëła Kaszëbką òd Cylków 
(Zielke) z Gniéżdżewa. Jô ji nie pamiãtóm, ale czãsto 
a gãsto jô tam jezdzył do cotczi Trudë i wùje Klémãsa. 
To kaszëbskò-gduńsczé sparłãczenié do dzys je żëwą 
i wiôlgą wôrtnotą w mòjim żëcym. Jô miôł to szczescé, 
że jô mieszkôł na Òrunie nad karnôlã Redunie, dze 
mieszkałë òd przódë stôré Gduńczanczi, na chtërne 

Mòżna rzec,  
że w 1945 rokù 

 skùńcził sã niemiecczi 
Danzig, a zaczął sã 

Gduńsk, chtëren 
znajemë dzysdnia.

Na bastionie Sw. Gertrudë, skądka je widzec òpłiw Mòtławë i geògraficzną grańcã mezoregionów: Kaszëb i Zëlawów. Òdj. S. Lewandowsczi
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Gardu a Òrunie. Zaòstałoscë pò stôrëch czasach razã 
z tim dzysdniowim żëcym twòrzą nôtërny krôjmalënk 
terôczasnégò Gduńska. Mògã rzec, że czej sã szpacérë-
je tima drogama, òdkriwô sã wielelatné historie, fak-
të i  legendë. Baszta Biôłô, Môłô Zbrojowniô, Bróma 
Nizynnô, pòmianë pò pierszim dwòrcu kòlejowim 
i wiele, wiele jinëch. Mie chiba nôbarżi równak ùrzasł 
i  zafascynowôł gruzgòt, rozwalënë. Dzys to òbrosło 
gãstą trôwą i  krzama i  mało chto wié, że nen gruz 
zakriwô zaòstałoscë pò dôwnëch bùdinkach wielero-
dzynnëch, a razã z nima wszelejaczé rzeczë ùżiwóné 
w dôwnëch latach. Christión Samp rzekł, że to je grób 
stôrégò gardu Danzig. Czësto letkò mòżna tu nalezc 
elementë pòrcelanë, òbleczënków, wiele wôrtnëch 
òzdobów. Te rzeczë dzys mają môłą wôrtnosc mate-
rialną, ale wiôlgą historiczną. Wiele lëdzy przechôdô 
kòl tëch môlów, a nie znaje jich ùszłotë. Nie rozmiszlô 
nawetka nad jich znaczenim. Më jakno ùczãstnicë 
mielë leżnotã pòznac głãbi krëjamnotã tëch môlów. 
Ùwôżóm, że taczé apartné i cekawé faktë ò Kaszëbach, 
òddóné z pasją, to je cos, czegò felëje w dzysdniowim 
naùczanim w szkòle. Czim jinym je przeczëtac ò czims 
w  ksążce, òbaczëc na òbrôzkù, a  czësto czim jinym 
je bëc na placu, widzec cos na swòje òczë, òmaklac, 
pòczëc magiã tegò môla. Infòrmacje, jaczé zdobiwô sã 
w taczi spòsób, stają sã barżi zrozmiałé i na dłëżi òsta-
ją w pamiãcë. To naju bògacy. Kùńc kùńców – kòżdi 
nórcëk na mapie swiata skriwô historiã, chtërnã wôrt 
je pòznac. Òsoblëwie wôrtnô je wiédza sparłãczonô 
z  naszima Kaszëbama. Le szkòda, że spòlëzna wcyg 
tak niewiele wié ò kawlach naji rodny zemie… Trzeba 
tej robic wszëtkò, cobë pamiãc o ùszłëch czasach prze-
trwa, cobë brac mądrosc żëcô ze sztrasów minionëch 
lat. Te warkòwnie pòzwòlałë tegò òszmakac, za co jesz 
rôz baro serdeczno dzãkùjã.

Naje zwiedzanié Gduńska bëło mòżlëwé w òbrëmim 
warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù òrgani-
zowónëch bez cządnik „Pomerania”. Ùdzél w  nich 
wzãła m.jin. lëterackô debiutantka, chtërny prozã 
a  pòezjã mòżna bëło przeczëtac w  slédnym wëda-
nim „Stegnë” – Justina Pranszka (pòl. Pranszke) 
z  Grabówca kòl Szëmôłda. Ò swòjich wseczëcach 
zrzeszonëch z  tim wëdarzenim napisała do najégò 
pismiona ne słowa:

 
Mùszã przëznac, że dlô mie to bëła wiôlgô redo-

ta – wząc ùdzél w  zéndzenim piszącëch pò kaszëb-
skù. Wspaniałé je to, że dlô nas òrganizowóné są te 
pòtkania, chtërne pòzwôlają rozwijac swòjã wié-
dzã i  pòznawac dotądka nieznóné nórcëczi Kaszëb. 
Jeżlë chòdzy ò mie – całé mòje donëchczasné żëcé 
mieszkóm w gminie Szëmôłd. Nôblëższim mie gardã 
bëło wiedno Wejrowò, do jaczégò sã czãsto jachało. 
Taczé wôżné miasto jak Gduńsk pòznôwało sã przede 
wszëtczim z  òpowiesców, ùczbë w  szkòle, ksążków. 
Kò pò dzysdzéń rzôdkò tuwò biwóm. Człowiek mô 
òglową wiédzã ò ùszłoce miasta, ale rzôdkò czedë 
pòsôdô tã detalową, ò kònkretnëch bùdinkach, pla-
cach, sztrasach, parkach. Dlôte te warkòwnie bëłë dlô 
mie baro wôrtné. Òd szkòłowëch lat baro interesérë-
ją mie wszëtczé szlachë pò dôwnym żëcym, lëdzach; 
lùbiã òbzerac zabëtkòwé bùdinczi, chałpë, drodżi. 
Dzãka taczémù prowadnikòwi jak Christión Samp to 
zwiedzanié miało jesz lepszą szmakã. To je pasjonat 
historie, człowiek ùsmiechniãti, òd jaczégò wëczuwô 
sã dobroc, spòkój. Òn mô dôr òpôwiadaniô, rozmie-
je wprowadzëc miłą atmòsferã, przede wszëtczim 
mô w groma wiédzë i wiele swòjich doswiôdczeniów 
pòwiązónëch ze Gduńskã. I jesz dëszã òdkriwcë! Przez 
wnetka dwie gòdzënë pòznelë më dosc wiôldżi sztëk 
dzejów pò pògrańcë Stôrégò Przedmiescô, Dólnégò 

më gôdelë Danzigerczi. Òne baro czãsto gôdałë baro 
smiésznym dlô nas Danziger Platt. Më jakno dzecë sã 
bez to z nima przegadiwelë. Dôjmë na to mòja sąsôdka 
– wastnô Gertruda – gôda wiedno „Ta głupia kota”. Jô 
sã tatka pitôł, dlôcze òna tak dzywno gôdô. A tatk mie 
rzekł: „Sënie – die Katze, kò to je òd niemiecczégò, dze 

słowò „kòt” je prosto w ôrce białogłowsczim”. Gduńsk 
béł wiedno wielenôrodny. Kò tu doch bëło òd przódë 
w groma Niemców, téż Òlãdrów, Żëdów, czasã Szwé-
dów. Bëlë téż Kaszëbi i  Pòlôszë. Rok 1945 wëwrócył 
wszëtkò na rãbë, a pòtemù tu baro wiele lëdzy przë-
szło czësto nowëch z òkòlégò Wilna i wschódnëch kre-
sów, chtërny ten nowi gard tak pò prôwdze bùdowelë. 
Cekawé je téż to, że jesz rëchli, w XVIII stolatim, we 
Gduńskù mieszkôł prastark anielsczégò ùsôdzcë knéżk 
„The Hobbit, or There and Back Again” i  „The Lord 
of the Rings” – J.R.R. Tolkiena, méster ògnia, chtëren 
zajimôł sã pirotechniką – Christian (téż!) Tolkien. Pò 
dzysdzéń tã rozmajitosc, te wszëtczé nôrodë we Gduń-
skù parłãczi jedno – me jesmë Gduńczanama. Nie-
wôżné, jakô je naja nôrodnosc. Parłãczi naju Gduńsk. 
Mëszlã, że drëdżégò taczégò wielenôrodnégò w  całi 
swòji historie gardu w  Pòlsce ni ma – pòdrechòwôł 
Christión Samp.

Gracjón Fópka

Dzãka taczémù prowadnikòwi jak Christión Samp to zwiedzanié miało 
jesz lepszą szmakã. To je pasjonat historie, człowiek ùsmiechniãti, òd 
jaczégò wëczuwô sã dobroc, spòkój. Òdj. S. Lewandowsczi
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ÒDKRĒC SENS SOLIDARNOSCĒ

Czile kroków dali i terô procëm sebie widzã całą 
scanã òdjimków. Czôrno-biôłé òczë zdrzą w  mòje 
nieùfno, z  rozczarowanim, le téż z  pòstanowienim, 
że to jesz nie je kùńc. Bez mionów, leno z numrama 
– a jednym pòspólnym òsoblëwie sparłãczony: 1970. 
Chłopi i białczi. Stôri i młodi. Pòlôszë i Kaszëbi. Pòd 
malinczima dwiérzkama są zataconé òdjimczi lëdzy 
brutalno „przesłëchiwónëch”. Jô nie òtmikóm dwiérz-
ków, nie wiém, czë chcã zdrzec na to, co jima zrobilë.

Terô czas na „Solidarność” – historiô samégò 
związkù. 10 milionów lëdzy – tëli jich tamò dzejało. 
Znóné z telewizji gãbë lëdzy, co scëskają so wzajem-
no rãce, gôdają, narôdzają sã. Westrzód nich Lech 
Bądkòwsczi – tuwò jakno pierszi nieòficjalny praso-
wi rzecznik strajkù i wëdôwca gduńsczégò solidarno-
scowégò tëgòdnika „Samorządność”.

Znowù scana z òdjimkama – na ne je lżi zdrzec: 
to plakatë z pierszich wòlnëch wëbòrów. Wszëtczé są 
zrobioné tak samò – kandidat stoji kòl Lecha Wałãsë, 
a  nad nima je wiôldżi czerwiony napis „Solidar-
ność” z zatkniãtą w  lëtrã „n” pòlską faną. Je widzec 
ùsmiéwczi, tej-sej bùchã, pòwôgã. Mój zdrok zatrzi-
miwô sã na dólny rédze, czëtóm: „Oddaj głos na Jana 
Wyrowińskiego, kandydata do sejmu”.

Mùzeùm żegnô naju słowama Jana Pawła II 
[pòdôwóm je w  mòjim tłomaczenim]: „Wezdrzec 
w òczë drëdżégò człowieka i òbaczëc w nich nôdzejã 
i nieùbëtczi bracynë czë sostrë – to òdkrëc sens soli-
darnoscë”.

Ana Swistun

Mój zdrok lecy chùtkò w starnã sufitu – całégò żôł-
tégò òd òchronnëch kasków dôwnëch stocznio-
wëch robòtników. Nôpierwi përzinkã szlachùją za 
tą amerikańską stonką, chtërna nie dôwała rosnąc 
peerelowsczim bùlwóm. Pózni, jeden kòl drëdżégò, 
robią wrażenié. Tuwò je widzec, że wielosc mòże bëc 
wiôlgą sëłą, że pòspólnô deja i dzejanié mòże zmie-
nic biég historii. Kasczi twòrzą razã cos na sztôłt tar-
czë i jô czëjã, że zdanié „zrzeszonëch naju nicht nie 
złómie” pò prôwdze tuwò baro pasëje.

Dali stół, nié òkrãgłi, a  pòstawiony na sztorc, 
a na nim napisónëch dwadzesce jeden żãdaniów pro-
testëjącëch lëdzy. Trzecé wëdôwô sã nôbarżi òglowé: 
„Przestrzegać zagwarantowaną w  Konstytucji PRL 
wolność słowa, druku i publikacji, a tym samym nie 
represjonować niezależnych wydawnictw oraz udo-
stępniać środki masowego przekazu dla wszystkich 
wyznań”. Wszëtczich wiar, a téż i jãzëków, je nót do-
dac. To Kaszëbów wskazywôł wëtkniãti pôlc rządo-
wi propagandë jakno winnëch – winnëch tegò, co 
dzejało sã w gòdnikù 1970 rokù, winnëch strajków, 
winnëch gòrzu jinëch lëdzy na to, co sã tedë w Pòl-
sce dzało. Separatizm, niemiecczi cësk, òjcowie (jesz 
nié starkòwie) w Wehrmachce – taczé słowa nawetka 
terô żëją, chòc PRL ju ùmarł. Tej-sej kòmentérë pòd 
artiklama czë wiadłama na facebookù ùtrwaliwa-
ją dali taczé bezsromòtné pamiątczi dôwny władzë, 
karmią dali nienawistną mòwã, chtërna mô wiedno 
głód winnëch.

Jidzemë dali. Za skłã wiszą czôrné ruchna – 
kùrtka ze skórë z  dzurą òd kùglë. W  czeszeni me-
dalik z Matką Bòską i  legitimacjô òddającégò krew. 
Na ni słowa brzëmiącé terô jinaczi: „òddanie krwi je 
nôwëższim hùmanitarnym dzejanim swiôdczącym 
ò wiôldżi spòlëznowi solidarnoscë”. Kòl ti kùrtczi 
je napisóné, że òna nôleża do Ludwika Piernicczé-
gò, chtëren zdżinął 17 gòdnika 1970 rokù w Gdini. 
Czegò nie je widzec kòl taczi infòrmacji, to tegò, że 
béł òn Kaszëbą. Ùrodzonym w  1950 rokù, żëjącym 
w  gòrãczińsczi parafii. Jegò żëcé skùńczëło sã, nim 
sã pò prôwdze zaczãło. Cenczi piersnik kùrtczi nie 
òbarnił gò przed smiercą. Nié jegò jednégò, jak je 
wiedzec.

Za òknã ju jeséń – lëste òpôdają, krącą sã razã z wiatrã, nie dają zabaczëc ò przemijanim żëcégò.  
Są jednak sprawë, chtërne są wiedno żëwé, mającë na najã terôczasnosc całi czas cësk. Ò tim mëszlã, 
zdrzącë na wiôldżi kòprowi bùdink Eùropejsczégò Centrum Solidarnoscë. We westrzódkù czëc je  
zgwôr rozmajitëch jãzëków: na gwës anielsczi, niemiecczi, a téż mòże i szwédzczi. Më dodôwómë  
do tegò miszungù eùropejsczich głosów kaszëbsczi. Naja prowadniczka pò mùzeùm bãdze gôdała pò 
pòlskù, le aùdioprowadniczi téż mają mòżlëwòtã òprowôdzaniô pò kaszëbskù. Je to wiédza krëjamnô,  
bò na starnie ECS jô taczi infòrmacji nalezc ni mògã. Dlôcze tak je – jô chcã spëtac, leno biôtkùjã sã  
ze słuchawkama i czedë dobiwóm, zabiwóm ò tim pëtaniu, òstôwióm je przed dwiérzama na wëstawã.

Òdj. S. Lewandowsczi
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PRZYSTAŃ CESARSKA  

 sposobem na oŻywienie postoczniowych terenów 

Jednym z punktów wrześniowych warsztatów dla piszących po kaszubsku była wizyta w Przystani 
Cesarskiej w Gdańsku. Najłatwiej jest powiedzieć, że przystań i przynależący do niej Basen Dokowy  
to tereny dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jednak geneza współczesnej nazwy skłania do tego,  
aby cofnąć się w czasie o kolejne dekady, aż do I połowy XIX wieku. 

kompanie: rzemieślników okrętowych, palaczy, ma-
szynistów. Krótko mówiąc, stworzył podwaliny do-
brze prosperującej stoczni. 

Pierwszym projektem Klawittera, jak określili-
byśmy to dzisiaj, była budowa żelaznej korwety pa-
rowo-żaglowej Danzig. Do budowy wykorzystano 
materiały żelazne przywiezione z Anglii, miedziane 
z Berlina i drewniane pozyskane z okolic Gdańska. 
Stępkę położono 24 sierpnia 1850 roku, a okręt zwo-
dowano 13 listopada 1851 roku.

Kolejne dekady to intensywny rozwój stoczni, od 
1871 roku Stoczni Cesarskiej (Kaiserliche Werft), 
a od 1922 roku Stoczni Gdańskiej (Danziger Werft).  
Niezależnie od tego, jaką nazwę nosiła stocznia, 
Basen Dokowy i  zlokalizowane w  jego sąsiedztwie 
pochylnie były zawsze ważnym elementem stocz-
niowej infrastruktury. Tu warto zaznaczyć, że w są-
siedztwie basenu dokowego w listopadzie 1948 roku 

Dokładnie 26 sierpnia 1844 roku rząd pruski kupił 
od gminy gdańskiej pas zieleni nad Wisłą, położony 
w okolicy dawnego bastionu Lis, po którym pamiąt-
ką jest ulica Lisia Grobla. Utworzono wówczas Kö-
nigliche Depot Platz, będący zalążkiem stoczni ma-
rynarki wojennej. Po przegranej przez Prusy wojnie 
z Danią w 1849 roku podjęto decyzję o rozbudowie 
i  modernizacji zarówno pruskiej marynarki wojen-
nej, jak i  wspomnianej gdańskiej bazy, która miała 
wkrótce stać się istotnym miejscem budowy okrętów. 
Z uwagi na fakt, że personel bazy składał się całkowi-
cie z wojskowych i brakowało specjalistów w dziedzi-
nie budowy okrętów, zdecydowano się na współpra-
cę z cywilami. Jednym z nich był pionier gdańskiego 
przemysłu stoczniowego Johann Wilhelm Klawitter. 
Do jego obowiązków należała przede wszystkim or-
ganizacja pracy w stoczni. Klawitter stworzył regula-
min pracy, a pracowników podzielił na poszczególne 

Przystań Cesarska z lotu ptaka. Fot. Sławomir Lewandowski
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Warsztaty dla piszących po kaszubsku

przyjęcie weselne – mówi Marcin Pierzchlewicz, bos-
man przystani. 

Z  każdym sezonem Przystań Cesarska przyciąga 
coraz więcej jednostek. Rok 2020 był prawdziwym 
wyzwaniem. 

– W szczytowym okresie lata bosmani mieli bar-
dzo dużo pracy i  można powiedzieć, że „upycha-
li” jachty „na zapałkę”. Było tak dużo chętnych, że 
w  pewnym momencie brakowało miejsca przy kei. 
Tegoroczny sezon, trochę dzięki środkom unijnym, 
był z  kolei przełomowy ze względu na oddanie do 
użytku nowej nitki pomostów – w sumie powstało 20 
nowych miejsc do cumowania. Przełożyło się to na 
rekordową liczbę gości od początku działania mariny 
– dodaje Adam Staszak. 

Przystań Cesarska to dzisiaj tętniące życiem że-
glarskim i  kulturalnym miejsce. Dodatkowym wa-
lorem, co przyznają sami żeglarze, jest wciąż indu-
strialny krajobraz otaczający dawny Basen Dokowy. 
Choć wieże kościołów Starego i Głównego Miasta są 
niemal na wyciągnięcie ręki, to teren Młodego Mia-
sta, gdzie zlokalizowana jest przystań, jeszcze przez 
wiele lat będzie przypominał o stoczniowym charak-
terze tego miejsca. 

Choć tegoroczny sezon żeglarski oficjalnie jest 
już zakończony, to w okresie jesienno-zimowym na 
przystani i wokół niej nieprzerwanie tętni życie kul-
turalne. Właściciele mariny już myślą o kolejnym se-
zonie. Jak przyznają, priorytetem jest dalszy rozwój, 
ulepszanie i upiększanie mariny i rozkwit strefy ga-
stronomicznej oraz działalności eventowej.

Sławomir Lewandowski

został zwodowany rudowęglowiec Sołdek, pierwszy 
po II wojnie światowej statek zbudowany całkowicie 
w Polsce.

Trzy lata temu – 12 października 2018 roku – te-
reny dawnej Stoczni Cesarskiej oficjalnie otworzyły 
się na mieszkańców i  turystów. Powstała specjalnie 
oznakowana trasa prowadząca między najciekawszy-
mi miejscami – zabytkami przemysłu i architektury, 
wypełniona historią pracujących tu przez dekady 
ludzi. Życie zaczęło tętnić również w  historycznym 
Basenie Dokowym – najstarszym obiekcie na terenie 
stoczni. W  miejscu, gdzie kiedyś budowano okrę-
ty wojenne, dzisiaj działa Przystań Cesarska, gdzie 
można zacumować jacht, łódź lub houseboat, a wol-
ny czas spędzić w tawernie pod czujnym okiem bos-
mana, delektując się regionalną żywnością i smaku-
jąc miejscowe piwo. 

Za pomysłem otwarcia mariny na postoczniowym 
terenie stoją trzej pasjonaci żeglarstwa: Tomasz Wy-
skielski, Adam Staszak i Michał Mielnikow. Pierwszy 
z nich od wielu lat prowadzi działalność szkutniczą 
nieopodal Basenu Dokowego.

Choć życie stoczniowe zamarło w  tym miejscu 
wiele lat temu, to większych problemów z  powoła-
niem do życia żeglarskiej idei nie było. 

– Całe dno Basenu Dokowego wyłożone jest ce-
głami, a nabrzeże równe. Wszystkie pomosty pływa-
jące zostały odpowiednio zakotwiczone do nabrzeża, 
w większości z wykorzystaniem istniejących elemen-
tów po byłej działalności stoczniowej. Staraliśmy się 
w jak najmniejszym stopniu ingerować w zabytkowe 
elementy basenu, który pierwotnie był wybudowany 
jako suchy dok. Ciekawy jest również jego trapezo-
wy kształt, który ma na celu „wygaszać” ewentualne 
zafalowanie. Podnosi to bezpieczeństwo jednostek 
i pomostów – wyjaśnia Adam Staszak.

Jak dodaje Adam, w  pierwszym sezonie stacjo-
nowało na terenie przystani na stałe kilkanaście 
jednostek. Pojawiali się także tzw. dobowi goście. 
W kolejnym sezonie marina zapełniona była już do 
ostatniego miejsca.

– Kilku żeglarzy jest z nami od początku, kolejni 
przybywali do nas dzięki poczcie pantoflowej. Śro-
dowisko chwali nas za indywidualne podejście oraz 
rodzinną atmosferę. Wielu żeglarzy chętnie wraca do 
nas na choćby kilka dni w sezonie. W okresie letnim 
stacjonuje u  nas mistrz Polski w  żeglarstwie Jerzy 
Matuszak, a stałym rezydentem jest były rekordzista 
świata w  wypłynięciu najdalej na północ statkiem 
żeglarskim kpt. Maciej Sodkiewicz. Przybysze z lądu, 
na których również jesteśmy otwarci, oprócz domo-
wej kuchni chwalą sobie z kolei organizowane przez 
nas koncerty szantowe. Czasami pojawiają się także 
blues, jazz oraz klasyczne ballady rockowe. Oczywi-
ście gwarantujemy także dźwięk grających na wietrze 
want. Organizujemy też imprezy zamknięte, takie jak 
urodziny, integracje firmowe, wieczory kawalerskie 
i  panieńskie. Zdarzyło nam się także zorganizować 

W 2021 roku na terenie Przystani  powstało 20 nowych miejsc  
do cumowania. Fot. Sławomir Lewandowski
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Po drugiej wojnie światowej muzeum utraciło 
sporo ze swoich przedwojennych zbiorów. Ponow-
nie w ich pozyskiwanie i rozwijanie zasobów mu-
zealnej kolekcji zaangażował się Julian Rydzkow-
ski. Jako członek Rady Miejskiej wśród lokalnych 
reprezentantów władz samorządowych promował 
troskę o zachowanie dziedzictwa regionalnego. 

– Przekonywał, że kultura jest ważna i stanowi 
inwestycję w społeczeństwo – wspomina Barbara 
Zagórska. – Mocno ubolewał nad tym, że nie za-
wsze znajdował osoby, które myślałyby podobnie. 
Prawdopodobnie to było także przyczyną jego ma-
łej skuteczności w zadbaniu o budynek muzealny 
z prawdziwego zdarzenia. Niemniej udało mu się 
przekonywać środowisko do gromadzenia zbio-
rów. W tym czasie chojnickie muzeum zajmowało 
jedynie pomieszczenia w  zabytkowej, pięciokon-
dygnacyjnej Bramie Człuchowskiej, stanowiącej 
potężną basztę krzyżackich fortyfikacji miejskich. 
Wielu wspomina światełko, które często do późna 
w noc paliło się w jednym z jej pomieszczeń. Znak, 

– Muzeum zostało utworzone 5 sierpnia 1932 roku, 
jest więc jednym ze starszych na Pomorzu. Założył 
je Julian Rydzkowski – wielki miłośnik historii i re-
gionalnego dziedzictwa. Pozyskiwał pierwsze eks-
ponaty do tworzonej przez siebie kolekcji, głównie 
z dziedziny etnografii, historii, a także sztuki i że-
glarstwa. Szukał obiektów przede wszystkim z  te-
renu południowej części Pomorza – mówi Barbara 
Zagórska, dyrektor chojnickiego muzeum. – Obiek-
ty zdobywał dzięki swoim rozległym kontaktom 
między innymi w  antykwariatach w  Bydgoszczy, 
Toruniu, a nawet Krakowie, lecz przede wszystkim 
wyjeżdżał w teren. Region znał jak własną kieszeń. 
Podczas swoich wypraw spotykał się z ciekawymi 
ludźmi, twórcami ludowymi, miłośnikami historii 
i dziedzictwa regionu. Dzięki doskonałej znajomo-
ści lokalnych tradycji i zwyczajów przywoził z nich 
różnego rodzaju „łupy”. Ważna była dla niego tury-
styka, której był wielkim orędownikiem. Uważał ją 
za jeden ze sposobów poznawania źródeł kulturo-
wego bogactwa regionu.

KONTAKT Z EKSPONATEM 
ZAWSZE BĘDZIE INTERESUJĄCY

Można zaryzykować stwierdzenie, że pandemia była im na rękę. Zaglądamy do Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, które w przyszłym  
roku obchodzić będzie 90. rocznicę powstania.

Fragment wystawy Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920–1939
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i  przygotowanie katalogu do wystawy Wiatr od 
morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920–1939, która 
została nagrodzona Pomorską Nagrodą Muzealną. 
Jest pokłosiem wcześniejszej wystawy, która miała 
miejsce w chojnickim muzeum w 2020 roku. 

– Chcieliśmy poprzez pewne porównania z in-
nymi regionami, jak chociażby Huculszczyzną czy 
Podhalem, zbadać problematykę regionalizmu na 
Pomorzu i zobaczyć, jak wygląda ikonografia zwią-
zana z Kaszubami w polskiej sztuce dwudziestole-
cia międzywojennego – mówi Barbara Zagórska. 
– Okazuje się, że do tej pory nie było podobnego 
projektu, który ukazywałby dziedzictwo naszego 

regionu w  sztuce akademickiej, nie 
zaś ludowej.

Rozpoczęła się kwerenda w muze-
ach w całej Polsce. Celem było poka-
zanie nie tylko krajobrazu, ale także 
ludzi i  zwyczajów. Udało się zebrać 
ok. 200 obiektów, które pokazano 
na wystawie zbiegającej się w  cza-
sie z 100. rocznicą odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Z  Muzeum Narodowego 
w Kielcach pozyskano pudełko zapałek, na którym 
był obrazek rybaka z Kaszub. Inne z kolei ekspona-
ty pochodziły z Zakopanego. 

– Zdarzało się, że interesujące nas prace były za-
pisane pod innymi tytułami. Z kolei w przypadku 
Szkoły Sztuk Pięknych w  Grudziądzu, założonej 
przez Wacława Szczeblewskiego, mieliśmy do czy-
nienia z dość ciekawą historią. Jeszcze przed wojną 
szkoła wydała dwa katalogi wystaw artystów po-
morskich. Oryginalne egzemplarze katalogów prze-
chowuje muzeum w Grudziądzu, a matryce do nich 
znaleźliśmy w muzeum w Gdyni. To tam bowiem 
przeniesiono placówkę – mówi Barbara Zagórska.

Przygotowując wystawę, pracownicy muzeum 
baczniej przyjrzeli się także swoim zbiorom i odkry-

że Julian Rydzkowski jeszcze pracuje. Sprawdzał 
się także w roli dydaktyka i przewodnika po mu-
zeum i po mieście. Bardzo lubił spotkania z dzieć-
mi. Cierpliwie tłumaczył, opowiadał o obiektach, 
nowych nabytkach. Młodzież i dzieci bardzo go lu-
biły, a to przekładało się na frekwencję odwiedzin.

Obecna dyrektor muzeum do placówki trafiła 
zaraz po studiach, najpierw na stanowisko szefa 
działu sztuki. Od 14 lat jest dyrektorem tej instytu-
cji, która w przyszłym roku obchodzić będzie 90. 
rocznicę powstania. 

– Zamierzamy podsumować ten okres, przygoto-
wując między innymi specjalną ekspozycję w prze-
strzeni miasta ukazującą dokonania 
muzeum i jego znaczenie dla tej czę-
ści Pomorza – mówi Zagórska i  do-
daje: – Często, zwłaszcza w ostatnim 
pandemicznym czasie, spotykaliśmy 
się z zapytaniami, co dzieje się w mu-
zeum, w jaki sposób radzi sobie insty-
tucja kultury bez odwiedzających.

By „wyjść na zewnątrz”, pracow-
nicy muzeum zaczęli skuteczniej wykorzystywać 
stronę internetową i media społecznościowe. 

– Profil na Facebooku mieliśmy już wcześniej, 
ale nie pojawiało się na nim zbyt wiele informa-
cji – przyznaje dyrektor Zagórska. – Zamknięcie 
instytucji dla odwiedzających spowodowało, że 
była to właściwie najbardziej aktywna ścieżka ko-
munikowania się z  innymi, sposób pokazania, że 
pracujemy, inwentaryzujemy zbiory, projektujemy 
kolejne wystawy i  wydarzenia muzealne. Face- 
book służył także do przekazywania krótkich rela-
cji filmowych z otwarcia ekspozycji czy propozycji 
edukacyjnych. 

Zaryzykować można stwierdzenie, że czas 
pandemii był im w pewnym sensie na rękę. Mie-
li bowiem wówczas więcej czasu na opracowanie 

Gala Pomorskiej Nagrody Muzealnej 2020 i 2021 z udziałem marszałka 
województwa pomorskiego Mieczysława Struka, zorganizowana  
w Skansenie Muzeum Archeologicznego w Sopocie. Wręczenie nagrody. 
Fot. materiały prasowe

Uroczysty wernisaż ekspozycji Chojnice i ziemia chojnicka w czasach II 
Rzeczypospolitej, towarzyszącej obchodom stulecia odzyskania niepodle-
głości i odbudowy państwowości polskiej. Od lewej: dyrektor generalny 
UM Chojnice Robert Wajlonis, dyrektor muzeum Barbara Zagórska, 
autor wystawy Marcin Synak. Fot. materiały prasowe

Kultura jest  
ważna i stanowi 

inwestycję   
w  społeczeństwo.
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– Ich identyfikacja trwa, ale chcemy pokazać to, 
co już wiemy, co stanowi dokumentację przebiegu 
dotychczasowych badań – wyjaśnia Barbara Za-
górska. 

Druga wystawa poświęcona będzie hafciarce 
Elżbiecie Chrapkowskiej-Pociej – mistrzyni choj-
nickiej szkoły haftu.

W  planach na przyszły rok jest także wysta-
wa dotycząca dziejów harcerstwa na ziemi choj-
nickiej, liczących już 100 lat. Ekspozycja będzie 
o tyle ciekawa, że przygotowują ją sami druhowie 
i harcerze, począwszy od samodzielnego szukania 
informacji i  pamiątek, opracowania scenariusza, 
po udział w urządzaniu ekspozycji. Muzeum udo-
stępnia im miejsce i sprawuje nadzór merytorycz-
ny nad projektem. 

– Myślę, że to doskonała okazja, by przekonać 
młodych ludzi, że praca muzealnika może być nie-
zwykle ciekawa, rozwijająca, pełna niespodzianek 
– podkreśla dyrektor Zagórska. – To nie jest tak, 
że są gotowe do wystawienia obiekty, które wystar-
czy zawiesić czy umieścić w gablocie. Trzeba prze-
myśleć narrację, zaplanować konteksty, zadbać 
o  szczegóły, na przykład stan zachowania znisz-
czonych obiektów, przekazać logicznie ideę całe-
go projektu. Być może kogoś zainteresuje w przy-
szłości taka twórcza forma pracy i  zasili szeregi 
adeptów muzealnictwa. Praca nad wystawą może 
nauczyć, zwłaszcza ludzi młodych, koncepcyjnego 
myślenia, samodzielności, realizacji wytyczonych 
celów, pozwala na rozwój wiedzy, pasji, wymaga 
przy tym integracji w  grupie, ale także pokory. 
Uczy bowiem sztuki mądrego kompromisu. Ni-
gdy nie jest tak, że moje zdanie jest najważniejsze. 
Zmusza też do oceny swojej pracy – czy nie zawio-
dłem, czy zrobiłem wszystko najlepiej, jak mnie 
stać, czy umiem przyjąć pozytywną krytykę. To też 
pomysł na promowanie dziedzictwa przeszłości 
dla tworzenia przyszłości.

Na jakich zasadach będzie można oglądać wy-
stawę, zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej. 

– Pandemia spowodowała, a  raczej sprowoko-
wała dyskusję na temat przyszłości muzeów. Roz-
poczynają się seminaria, konferencje na temat tego, 
w  którą stronę ma podążać muzealnictwo. Sądzę 
jednak, że zawsze będzie atrakcyjne. Teraz chętnie 
korzysta z nowych multimedialnych narzędzi, ale 
sądzę, że niezmiennie interesujący będzie obiekt 
muzealny. Kontaktu z oryginalnym dziełem sztu-
ki nie zastąpi widok z monitora – uważa Barbara 
Zagórska.

Łukasz Zołtkowski

li je na nowo. Efektem stała się tegoroczna wystawa 
przedstawiająca dziedzictwo architektury drewnia-
nej i ceglanej dawnego powiatu chojnickiego. 

– Zebraliśmy pocztówki i  fotografie z  począt-
ku XX wieku ukazujące między innymi wiejskie 
drewniane kościoły, młyny, tartaki, mosty, dawne 
szkoły. Dodatkowo wykonaliśmy aktualne zdjęcia 
niektórych budynków, zestawiając je z  dawny-
mi, co dało ciekawy obraz szybko postępujących 
zmian otaczającego nas lokalnego pejzażu – mówi 
dyrektorka muzeum. – Jeśli mowa o pocztówkach, 
to niekiedy poza warstwą wizualną znajdują się na 
nich równie ciekawe informacje tekstowe. Oso-
biste zapiski mówią nie tylko o  czasie, z  którego 
pochodzą, ale też ukazują ludzi, którzy je pisali, 
i  tych, do których były wysyłane, ich codzienną 
rzeczywistość, której dziś już nie ma.

W  chojnickim muzeum w  ostatnich dniach 
udostępniono zwiedzającym bardzo ciekawą wy-
stawę grafiki artystycznej i  użytkowej oraz me-
dalierstwa Leona Stanleya Kaweckiego ze Stanów 
Zjednoczonych, który urodził się w  Chojnicach 
i który – związany uczuciowo z  rodzinnym mia-
stem – regularnie przysyłał swoje prace artystycz-
ne i  projektowe, co pozwoliło stworzyć autorską 
kolekcję liczącą 180 obiektów. 

Jeszcze w tym roku zostaną otwarte dwie nowe 
wystawy. Pierwsza z nich związana jest z pracami 
prowadzonymi przez dr. Dawida Kobiałkę w Doli-
nie Śmierci i odkrytymi tam grobami nieznanych 
do tej pory ofiar drugiej wojny światowej. 

Okładka katalogu wystawy Wiatr od morza. Fot. materiały prasowe
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wychowankami odkrywać wojennej prawdy. Prowa-
dziła uczniów np. na Zaspę, gdzie były mogiły po-
mordowanych w  obozie koncentracyjnym Stutthof; 
spokojnie, bez zaciekłości, bez wmawiania, że Nie-
miec to odwieczny wróg Polaka, opowiadała o wielu 
hitlerowskich zbrodniach.

Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego 
pani Gabriela w  latach 1955–1960 odbyła studia hi-
storyczne i socjologiczne na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Potem, w 1968 r., pracu-
jąc, ukończyła podyplomowe studia dziennikarstwa 
i  historii w  Warszawie oraz, w  1974 r., biblioteko-
znawstwo w Gdańsku. W 1961 r. zatrudniona została 
w „Dzienniku Bałtyckim”, ale jeszcze w  tym samym 
roku podjęła pracę w  Dziale Informacji Naukowej 

Choć pani Gabriela jest owocem miłości Wielkopo-
lanina i Małopolanki, mówi o sobie: Z krwi i kości je-
stem wrzeszczanką1. Tu, w Gdańsku-Wrzeszczu, jako 
córka Stanisława Danielewicza, starszego radcy praw-
nego w Komisariacie Generalnym RP i opiekuna stu-
dentów polskich w Wolnym Mieście Gdańsku2, i jego 
żony Anny, 25 maja 1939 r. się urodziła. Mieszkała 
w  gmachu Ritterhof przy dzisiejszej al. Grunwaldz-
kiej, wchodzącym w  skład małego polskiego osie-
dla. Czas wojenny spędziła z rodzicami w rodzinnej 
miejscowości matki – Nowym Sączu. Okres ten tak 
między innymi wspominała na łamach „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego”:

Do Nowego Sącza przyjechałam z  moją mamą 
z Gdańska, zaraz jak wybuchła wojna. Miałam wów-
czas kilka miesięcy. W  tym mieście spędziłam więc 
pierwsze lata swojego życia. Choć z  historycznego 
punktu widzenia nie były one dobre, bo to ponury czas 
okupacji, to jednak moje wspomnienia z tego okresu są 
piękne i urocze. […] Mieszkaliśmy u babci Bronisławy 
przy ulicy Dunajewskiego […]. Tam też, już po wojnie, 
zaczęłam chodzić do szkoły im. Urszuli Kochanowskiej, 
przy Kochanowskiego (dziś SP nr 3) […]. Z mamą czę-
sto odwiedzałyśmy dom profesora Zygmunta Sejuda 
przy ul. Paderewskiego. Bawiłam się tam z dziewczyn-
ką o imieniu Basia. Była bardzo sympatyczna i miała 
zawsze głowę pełną pomysłów. Sądeczanie znają pew-
nie profesor Barbarę Halską [organizowała w Nowym 
Sączu Festiwal „Wakacje z  Muzyką” – przyp. red.], 
niestety zmarłą rok temu. To właśnie była moja Basia3.

Po powrocie w  1945 r. do Gdańska Danielewi-
czowie ponownie zamieszkali we Wrzeszczu, przy 
ul. Pileckiego. We wrześniu tegoż roku mała Gabrie-
la rozpoczęła naukę w klasie trzeciej, choć powinna 
w  drugiej, szkoły podstawowej przy ówczesnej ul. 
Dworcowej (dziś Dmowskiego). Z tego okresu z sen-
tymentem wspomina pochodzącą z Polonii gdańskiej 
nauczycielkę Annę Gackowską, która – mimo trud-
nych przeżyć wojennych – nie bała się przed swymi 

CÓRKA WIELKOPOLANINA  
I MAŁOPOLANKI

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński nadał Gabrieli 
Danielewicz, dziennikarce, pisarce oraz dokumentalistce dziejów Polonii gdańskiej, 
odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wyróżnienie zostało wręczone  
7 października br. w domu zasłużonej.

Fot. Wikipedia Commons

1   Katarzyna Korczak, A jednak żal… Spotkanie z pisarką Gabrielą Danielewicz (1), „Głos Wybrzeża” 2001, nr 29 (9 lutego), dodatek „Wokół 
Starego Wrzeszcza”, s. VIII.

2   Gabriela Danielewicz, Nasi rodacy do naśladowania, rozmowę przeprowadził Marek Adamkowicz, „Dziennik Bałtycki” 2013, nr 262, dod. 
„Magazyn Historia”, s. A.

3   Gabriela Danielewicz, Nie gniewaj się, babciu…, rozmowę przeprowadziła Katarzyna Gajdosz-Krzak, „Dobry Tygodnik Sądecki” 2021,  
nr 29-33, s. 18-19.
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To byli ludzie ciężko doświadczeni przez los. Wielu 
z nich za przedwojenną aktywność w różnego rodzaju 
polskich organizacjach trafiło do obozów koncentracyj-
nych. Cudem przeżyli Stutthof czy Sachsenhausen. […] 
kiedy wrócili do domów, patrzono na nich podejrzliwie. 
Ludzie, którzy sprowadzili się do Gdańska z Kresów czy 
z Polski centralnej, często traktowali ich jak Niemców. 
Wystarczyło posłuchać mowy gdańskich Polaków. Więk-
szość miała twardy, niemiecki akcent, jakże odmienny 
od miękkiego akcentu kresowiaków na przykład z Wi-
leńszczyzny. […] W pierwszych latach po wojnie gdań-
scy Polacy, rozumiani jako pewne środowisko, raczej się 
trzymali osobno. Jeśli się spotykali, to w kameralnym, 
rodzinnym gronie. Nie chcieli rzucać się w oczy. Pewną 
odmianę przyniósł proces Alberta Forstera w kwietniu 
1948 roku. Sądzono przecież człowieka, który przyczy-
nił się do śmierci ich krewnych, znajomych. Dużo dla 
integracji członków przedwojennej społeczności polskiej 
zrobili tacy ludzie jak Michał Bellwon i jego syn Roman, 
Jan Dunst czy Leon Lendzion. Oczywiście osób zasłużo-
nych na tym polu było więcej4.

Żmudna i nie zawsze wdzięczna praca dokumenta-
cyjna Gabrieli Danielewicz przyniosła owoce w posta-
ci licznych publikacji. Jest autorką ponad 300 artyku-
łów popularnonaukowych, opracowała wiele audycji 
radiowych, wydała książki z dziedziny literatury faktu 
dotyczące Gdańska i Sopotu. Pierwszą, Polki w Wol-
nym Mieście Gdańsku (1985), napisała wspólnie z Ma-
rią Koprowską i  Mirosławą Walicką. Samodzielnie 
przygotowane pozycje to m.in. wspomniane Portrety 
dawnych gdańszczan (od X do XX w.) (1994), W krę-
gu Polonii gdańskiej (1996), Pod dachami gdańskich 
kamieniczek (1999), Pamięci powojennego Gdań-
ska-Wrzeszcza (2009), Gdańsk-Wrzeszcz, co odszedł 
w przeszłość (2010). Publikowała na łamach „Dzien-
nika Bałtyckiego”, „Głosu Wybrzeża”, „Życia Literac-
kiego”, „Stolicy”, „Rodziny”, „Słowa Powszechnego”, 
a także w pismach regionalnych takich jak „Pomorze”, 
„Zorza”, „Gwiazda Morza”, „Tygodnik Sopot” i „Gazeta 
Miasta Sopotu” oraz „Dunajec” i „Tygodnik Sądecki”. 

Dzisiaj kontynuatorem pracy Gabrieli Danielewicz 
jest Centrum Pamięci o  Polakach z  Wolnego Miasta 
Gdańska, któremu patronuje inny znany dokumenta-
lista – Brunon Zwarra. Centrum to funkcjonuje przy 
Muzeum Poczty Polskiej – oddziale Muzeum Gdańska.

Dorobek twórczy Gabrieli Danielewicz został do-
ceniony w  roku 2007, kiedy pisarka została uhono-
rowana Medalem Księcia Mściwoja II. Dwa lata póź-
niej, w 2009 r., otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta 
Gdańska. Była także wyróżniona Nagrodą Wojewody 
Nowosądeckiego i  Tarczą Herbową Nowego Sącza. 
W 2013 r. przyznano jej nagrodę specjalną Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaka hono-
rowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” jest najwyż-
szym z dotychczasowych wyróżnień.

Iwona Joć-Adamkowicz

gdańskiego Centralnego Biura Konstrukcji Okręto-
wych, którą wykonywała do roku 1963. Następnie, 
od 1965 do 1969 r., zawodowo związana była z gdań-
skim Miastoprojektem, od 1969 do 1985 r. z Instytu-
tem Morskim – jako kierownik biblioteki naukowej, 
a w latach 1985–1989 z Instytutem Nauk Społecznych 
Politechniki Gdańskiej.

Chociaż historią interesowała się od lat dziecięcych, 
na dobre pisarstwu poświęciła się dopiero po przejściu 
na rentę, w 1988 r. Pierwsze próby podjęła jednak już 
w latach 70. Wówczas zaczęła gromadzić materiały na 
temat życia mieszczan gdańskich. W tym celu odwie-
dzała biblioteki i archiwa, a także Muzeum Narodowe 
w  Gdańsku. Znajdujące się w  zasobach tej placówki 
obrazy odegrały dużą rolę w pobudzeniu jej wyobraź-
ni. Była pod ogromnym wrażeniem wizerunków daw-
nych mieszczan w  pięknych strojach i  wyposażenia 
gdańskich wnętrz. Jak pisała we wspomnianym ar-
tykule Katarzyna Korczak, z  wydaniem w  latach 70. 
pierwszej książki, Portrety dawnych gdańszczan, pani 
Gabriela miała niemałe trudności. Chodząc wówczas 
od wydawnictwa do wydawnictwa, słyszała, że – ow-
szem – są one zainteresowane tekstem, ale za dużo 
w nim niemieckich nazw i nazwisk. W rezultacie praca 
musiała poczekać w szufladzie na lepsze czasy. Światło 
dzienne ujrzała dopiero w 1994 r.; jej drugie wydanie 
ukazało się trzy lata później. Interesujący był też cykl 
jej artykułów w  „Głosie Wybrzeża” Szepty znad Mo-
tławy, ukazywał się w  latach 1994–1995. Opubliko-
wanych kilkadziesiąt odcinków niedługich opowieści 
o  ludziach, miejscach i wydarzeniach w Gdańsku na 
przestrzeni wieków może kiedyś zainteresuje jakiegoś 
wydawcę i ukażą się one w formie książki.

Będąc na rencie, Gabriela Danielewicz zaczęła 
zgłębiać bliski jej sercu temat Polonii gdańskiej. Wiele 
o przedwojennym Gdańsku opowiadał jej tata, często 
też przysłuchiwała się jego rozmowom na ten temat 
toczonym ze znajomymi w  ich mieszkaniu. Wpływ 
na rozwój jej pasji historycznej miała również na-
uczycielka Maria Czaplińska, która nierzadko prze-
prowadzała lekcje „w terenie”; podczas jednej z nich 
dzieci odgruzowywały miasto. Jak wspominała pani 
Gabriela w  artykule A  jednak żal… Katarzyny Kor-
czak, zamieszczonym w  „Głosie Wybrzeża” w  2001 
r., więcej było jednak przy tym zabawy niż faktycznej 
pracy fizycznej.

Dokumentując życie przedwojennej Polonii gdań-
skiej, a później sopockiej, wiele godzin, dni, tygodni 
poświęciła na rozmowy z ich przedstawicielami. Nie 
wszyscy chcieli się przed nią otworzyć. Sporo osób 
nie potrafiło dokładnie zrelacjonować wydarzeń 
z przeszłości. Dlatego dużo czasu spędziła, weryfiku-
jąc zasłyszane informacje. W wywiadzie udzielonym 
Markowi Adamkowiczowi dla „Dziennika Bałtyckie-
go” tak wspomina sytuację swoich „krajan” w czasie 
wojny i po niej:

4   Gabriela Danielewicz, Nasi rodacy do naśladowania, dz. cyt.
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 II.  Kryzys, jego przezwyciężenie i rozwój szkół na 
wsi od połowy XVII do połowy XVIII wieku

 III.    Wzrost roli absolutnego państwa w przemia-
nach szkolnictwa wiejskiego od wojny sied-
mioletniej do początku XIX wieku

Na treść liczącego 472 strony opracowania skła-
dają się następujące rozdziały: 

Wstęp
 I.  Reformacja i  jej wpływ na rozwój szkolnic-

twa elementarnego do połowy XVIII wieku

SZKOŁY Z POLSKIM JĘZYKIEM  
NAUCZANIA NA ZIEMI SŁUPSKIEJ 

OD REFORMACJI  
DO POCZĄTKU XIX WIEKU

na podstawie badaŃ Zygmunta Szultki) 

W 2018 roku, nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
opublikowana została książka znanego historyka prof. Zygmunta Szultki Szkoły z polskim językiem 
nauczania w synodzie słupskim od reformacji do początku XIX wieku.
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 IV.    Parafialna sieć szkół z  polskim/kaszubskim 
językiem nauczania

 V.  Źródła dotyczące szkół na wsi z polskim/ka-
szubskim językiem nauczania w  synodzie 
słupskim

Próba podsumowania
Wykaz stosowanych skrótów czasopism i źródeł
Literatura

Opracowując książkę, prof. Szultka wyko-
rzystał olbrzymią liczbę dzieł rękopiśmiennych. 
I  tak: we wstępie – 114, w  rozdziale I  – 145, 
w rozdziale II – 177, w rozdziale III – 166, w roz-
dziale IV – 558, w rozdziale V – 157.

Z  przekazanych wyżej informacji wynika, że 
treść publikacji obejmuje o wiele szerszą proble-
matykę niż wynikałoby to z jej tytułu. 

Na stronie 29 autor dzieła pisze: Niniejsza 
książka jest adresowana do bardzo zróżnicowa-
nego odbiorcy, nie tylko zasiadającego w  ławach 
uniwersyteckich, ale również do regionalnych mi-
łośników historii, zwłaszcza nauczycieli.

Do nauczycieli treść tej książki raczej nie do-
trze – ze względu na jej niewielki nakład, a także 
brak z ich strony orientacji w terytorialnym roz-
mieszczeniu opracowanych parafii. Treść niniej-
szego artykułu będzie w pełni odpowiadała jego 
tytułowi. Zawarte tu informacje obejmują doro-
bek naukowy Zygmunta Szultki, przedstawiony 
w  sposób przystępny dla nauczycieli uczących 
języka kaszubskiego na ziemi słupskiej i w całym 
kaszubskim regionie etnicznym. W  opracowa-
niu wykorzystano również treść innych książek 
i artykułów wymienionego historyka. 

W chrześcijaństwie zachodnim w XVI wieku 
pojawił się ruch religijny, który przez wprowa-
dzenie istotnych zmian w  doktrynie i  ustroju 
kościelnym doprowadził do podziału i wyodręb-
nienia się niezależnych od papiestwa kościołów 
protestanckich. Bezpośrednim celem pierw-
szych reformatorów była odnowa życia religij-
nego zarówno w samym Kościele, jak i w całym 
społeczeństwie.
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Na Pomorzu Zachodnim reformacja została 
przyjęta wbrew woli ówczesnego społeczeństwa 
na sejmie w  Trzebiatowie (1534). Decydujący 
wpływ na decyzję książąt wywarł przypuszczal-
nie – według Z. Szultki – Jan Bugenhangen, któ-
ry korzystając ze swego doświadczenia w dziele 
wdrażania reformacji na ziemiach niemieckich, 
zainicjował wydanie, skrytykowanego przez 
sejm, projektu reformy Kościoła.

Wszyscy badacze tego okresu podkreślają, 
że ze strony książąt głównym motywem prze-
prowadzenia reformy były względy polityczne 
i racja stanu państwa (wola niedopuszczenia do 
anarchii wewnętrznej), ale także osobiste prze-
konania religijne i  chęć przejęcia majątku Ko-
ścioła katolickiego.

Konsekwencją teologicznych podstaw lute-
ranizmu było podniesienie języka ojczystego 
wiernych do rangi języka kościelnego. Ozna-
czało to wprowadzenie do Kościoła na Pomo-
rzu Zachodnim języka niemieckiego i polskiego 

w  miejsce łaciny (język kaszubski nie był uży-
wany w  piśmie, nie wprowadzono go więc do 
literatury kościelnej, nie dostarczono wiernym 
książek religijnych w tym języku).

Sejm zebrany w  Szczecinie w  1627 r. podjął 
uchwałę, aby do działającego od 1544 r. w  tym 
mieście półakademickiego pedagogium, mającego 
kształcić kadry na potrzeby państwa i  Kościoła, 
przyjmowani byli w  pierwszej kolejności kandy-
daci znający języki polski i wendyjski. Absolwenci 
mieli być kierowani na probostwa „nad polską gra-
nicą”. Potrzebę wprowadzenia języka polskiego do 
ceremonii kościelnych dostrzeżono już znacznie 
wcześniej, ponieważ Kaszubi nie rozumieli języka 
niemieckiego. W roku 1586 lub w latach poprzed-
nich doszło do wydania przez pastora Szymona 
Krofeya, Kaszubę, Małego katechizmu Marcina 
Lutra i śpiewnika, w roku zaś 1643 przez niemiec-
kiego pastora Michała Pontanusa (Brygügemana) 
– Małego katechizmu i Pasji. Jak wykazywały ba-
dania przeprowadzone przez Z. Szultkę, od końca 
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XVI w. ewangeliccy Kaszubi z Pomorza Zachod-
niego uczestniczyli w  ceremoniach kościelnych 
odprawianych w języku polskim, korzystali z pol-
skich książek religijnych i posyłali dzieci do szkół 
elementarnych z  polskim językiem nauczania.  
Na prezentowanej w  niniejszym artykule zie-
mi słupskiej najwięcej szkół elementarnych było 
w 1755 r. – 68.

Nie były to jednak szkoły w rozumieniu dzi-
siejszym. Uczono w nich przede wszystkim pod-
staw chrześcijaństwa, a  ponadto umiejętności 
czytania, pisania i  liczenia. Obowiązkowe było 
uczęszczanie do szkół zimą oraz raz–dwa razy 
w  tygodniu latem, gdyż dzieci pomagały wów-
czas rodzicom w  gospodarstwach. Oczywiście 
zimą naukę pobierały dzieci mieszkające blisko 
szkoły, gdyż trudno było dotrzeć do nich z odle-
glejszych miejscowości (śniegi). Ponadto rodzice 
niechętnie posyłali dzieci do szkół. Głównym 
hamulcem w  rozwoju oświaty wśród ludno-
ści wiejskiej była bieda, która nie pozwalała na 
utrzymanie nauczycieli. Byli nimi najczęściej 

zakrystianie, a lekcje zazwyczaj odbywały się za-
krystiach.

Terytorialne rozmieszczenie parafii ewange-
lickich na ziemi słupskiej ilustrują dołączone 
do publikacji mapy, a  ich zestaw – wsie w  ob-
rębie parafii i  liczbę szkół w  wybranych okre-
sach – prezentują tabele. Te dane będą przy-
datne szczególnie dla szkół, w których uczy się 
języka kaszubskiego w  podregionie słupskim. 
Są to szkoły: w Smołdzinie (80 uczniów w roku 
szkolnym 2016/2017), Główczycach (225), Słup-
sku (344), powiecie słupskim (367), Kobylnicy 
(168), Damnicy (200), Potęgowie (178), Dębnicy 
Kaszubskiej (270), Kołczygłowach (154), Trze-
bielinie (123), Borzytuchomiu (153), Tuchomiu 
(296) i Miastku (286).

Nauczycieli, których szkoły znajdują się w ob-
rębie dawnych parafii ewangelickich, zachęcam 
do bliższego zapoznania się z  dziełem prof. 
Szultki. 

Jan Mordawski 
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Lp. Parafia Wsie w obrębie parafii

Liczba szkół z polskim  
(kaszubskim) językiem nauczania Odsetek Kaszubów

do  
1700 r.

do  
1715 r.

do  
1755 r.

do  
1780 r.

w  
połowie 
XVII w.

na  
początku 

XIX w.

1. Rowy Rowy, Objazda, Dębina – 2 2 2 >85% 75%

2. Smołdzino Smołdzino, Żelazo, Gąbino, Żelkówko, 
Kluki, Sieci, Smołdziński Las, Rumniblot 1 5 4 4 >85% >75%

3. Wielka 
Gardna

Gardna Wielka, Człuchy, Czysta, Stojcino, 
Osieki Słupskie, Dominek, Gąbino, Komni-
no, Bukowa, Choćmirowo, Choćmirówko, 
Lękwica, Żelkowo, Zgojewo, Będziechowo, 
Retowo, Wysoka, Żoruchowo, Żelazo, 
Kierske

– 3 5 4 >75% >50%

4. Cecenowo Cecenowo, Pobłocie, Dargoleza – 2 2 2 >75% 50-75%

5. Główczyce 
Główczyce, Wielka Wieś, Klęcino, Rowno, 
Rumsko, Rzuszcze, Skórzyno, Warblino, 
Siodłonie, Ciemino, Szczypkowice, Izbica, 
Wykosowo, Dochowo

– 1 8 10 >75% >75%

6. Stowięcino
Stowięcino, Czerwieniec, Dargoleza, 
Gorzyno, Jeziorka, Nieckowo, Podole, 
Przebendowo, Rzechcino, Wolinia

– 3 7 5 >80% 20-50%

7. Wrzeście Wrzeście, Kępno, Wiklino, Kukowo, Lubu-
szewo, Tychowo, Rogowica, Swochowo – – 1 – ok. 40% ok. 20%

8. Damno
Damno, Bięcino, Bobrowniki, Damnica, 
Drzeżewo, Głuszynko, Głuszyno, Grapice, 
Lipno, Łebień, Łojewo, Świecichowo, Wia-
trowo, Wiszno

– 1 5 – >50% 20-30%

9. Skórowo
Skórowo, Darżewo, Runowo, Żychlin, Po-
tęgowo, Węgierskie, Pogorzelice, Bąkowo, 
Głuszynko

1 2 3 – >50% ok. 20%

10. Stare Miasto 
Słupsk

Stare Miasto Słupsk, Lubuń, Ryczewo, 
Stawęcino, Siemianice, Bukówka, Głobino, 
Grąsino, Jezierzyce, Karzcino, Krępa, Krzy-
wań, Kusowo, Lubuczewo, Niewierowo, 
Płaszewo, Skarszów

1 1 4 – >50% ok. 20%

11. Łupawa 
Łupawa, Malczkowo, Żochowo, Darżyno, 
Grąbkowo, Poganica, Rębowo, Gogolewo, 
Gogolewko, Korżnica

1 2 5 – >70% ok.20%

12. Mikorowo
Mikorowo, Karwno, Kozin, Kozy, Bochów-
ko, Gliśnica, Lesiaki, Oskowo, Otnoga, Ro-
kitki, Rokity, Święte, Warcimino, Wargowo

– 2 4 1 >50% >50%

13. Dobieszewo
Dobieszewo, Borzęcino, Dobieszewko, 
Dobrzec, Domaradz, Krzynia, Krzynka, 
Łabiszewo, Podole, Podole Małe, Starnice, 
Żarkowo

– – 4 – ok. 50% 20-30%

14. Kwakowo Kwakowo, Objezierze, Kruszyna, Lulemino, 
Płaszewo – – – – 20% ok. 10%

15. Budowo
Budowo, Gałęzów, Goszczyno, Gałąźnia 
Wielka, Gałąźnia Mała, Kotowo, Motarzy-
no, Niepoględzie, Unichowo

1 – 5 – >75% ok. 25%

16. Nożyno
Nożyno, Kleszczyniec, Dąbrówka, Jerzko-
wice, Skotawsko, Podkomorzyce, Głodowo, 
Zawiat

– 1 2 2 >75% 50-75%

17. Kołczygłowy
Kołczygłowy, Kołczygłówki, Barkocin, 
Radusz, Wierszyno, Łubno, Barkozin, 
Przyborze, Barnowiec 

1 2 2 – >80% >50%

18. Cetyń
Cetyń, Darżkowo, Gumieniec, Poborowo, 
Potok, Starkowo, Suchorze, Trzebielino, 
Wiatrołom, Zielin

– 2 4 1 >75% ok. 20%

19. Wałdowo Wałdowo, Piaszczyna, Głodowo, Czernica, 
Role, Ponikła, Ostrowo, Żabno – 2 – – >50% ok. 20%

Razem 180 wsi 6 27 68 31

Parafie ewangelickie na ziemi słupskiej po reformacji
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GRODZISKA POWIATU LĘBORSKIEGO
Średniowieczne grodziska stanowią monumentalny i atrakcyjny turystycznie pomnik historii.  
Nie wszystkie jednak są powszechne znane, skrywają się bowiem wśród dolin i lasów.  

Domniemane grodzisko w Chocielewku. W środku kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa z 1926 r. Fot. M. Szuba

Łeby do Jeziora Żarnowieckiego. Niektórzy badacze 
na tym obszarze wydzielali dwa skupiska: zachodnie, 
do których zaliczano niżej omówione grody, i wschod-
nie (Lubiatowo, Salino, Wysokie, Chynowie). Niestety 
o etapach rozwoju osadnictwa na tym terenie nie można 
przesądzać ze względu na brak dokładnej chronologii. 
Tym samym ciężko orzec, kiedy funkcjonowały kon-
kretne grody. Opierano się tutaj głównie na datowaniu 
zabytków, przede wszystkim ceramiki, nie korzystano 
zaś z bardziej zaawansowanych metod – badania izoto-
pów węgla C14 czy dendrochronologii. W XIII–XIV w. 
cały ten obszar stanowił teren kasztelanii białogardzkiej 
w ramach księstwa wschodniopomorskiego pod władzą 
dynastii Sobiesławiców i władców polskich. Po 1308 r. 
znalazł się w granicach krzyżackiego wójtostwa lębor- 
skiego. Można powiedzieć w  uproszczeniu, że obszar 
ten od średniowiecza aż do 1975 roku stanowił jeden 
okręg administracyjny. W tym artykule, ze względu na 
obfity materiał, omówione zostaną tylko grodziska z ob-
szaru dzisiejszego powiatu lęborskiego. 

Grodziska z  omawianego terenu doczekały się licz-
nych badań i odkryć. Przed II wojną światową było to 
m.in. zasługą Muzeum w  Lęborku i  skupionej wokół 
niego społeczności. Swoje odkrycia badacze publiko-
wali na łamach „Heimatkalender für den Kreis Lauen-
burg in Pommern”. Po wojnie badaniami zajęły się już 
polskie instytucje, w tym lęborskie muzeum. W latach 
80. XX w. rozpoczęto zaś akcję Archeologiczne Zdjęcie 

Gród był formą osady obronnej, stosowaną u Germa-
nów, Słowian i innych ludów europejskich. Wyróżniał 
się położeniem w  trudno dostępnych miejscach. Jego 
główną ochronę stanowiła palisada lub drewniano-
-ziemny wał. Na terenie Polski grodziska pojawiły się 
już w okresie kultury łużyckiej (ok. 1300–400 r. p.n.e.) 
– to wtedy właśnie powstał gród w  Biskupinie. Póź-
niej zaczęto je budować ponownie od VII w. n.e., wraz 
z przybyciem Słowian. Wtedy też pojawiły się najstar-
sze obiekty na Pomorzu. Początkowo, jak to odtworzył 
archeolog Władysław Łosiński, grody na tym terenie 
były nieliczne, miały duże rozmiary (nawet 1 ha) i pro-
stą konstrukcję. Już w  IX w. liczba grodów znacznie 
wzrosła. Miały one mniejszą powierzchnię, do 0,5 ha, 
i  bardziej zaawansowaną budowę. Przyjmuje się, iż 
był to wynik przemian społecznych i wytwarzania się 
miejscowej władzy. W drugiej połowie X w. i w wieku 
XI wiele z warowni przestało być użytkowanych. Fakt 
ten tłumaczy się ekspansją Piastów na Pomorze, którzy 
mieliby zniszczyć dotychczasowe grody i w ich miejsce 
pobudować mniej liczne warownie, które stanowiłyby 
centra obronne i administracyjne. Takie funkcje grody 
pełniłyby aż do XIV w. Jeszcze z XV w. z terenu Polski 
znane są tzw. gródki rycerskie. 

Omawiany obszar należał do historycznej ziemi 
białogardzkiej, a  później lęborskiej. Osobne średnio-
wieczne skupisko osadnicze rozwijałoby się tutaj, zda-
niem badaczy, od IX w. Zajmowało ono tereny od rzeki 
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również służyły jako mieszkania. Ciekawe są budow-
le ceglane, m.in. wieża z  dużą liczbą spalonych belek 
i  elementami żelaznymi, takimi jak haki, gwoździe, 
siekiera i ostroga, prezentowane dziś w Muzeum w Lę-
borku. Wieża znajdowała się przy wale, przy którym 
odkryto także gruz ceglany. Można przypuszczać, iż są 
to pozostałości umocnień grodu poczynionych przez 
księcia białogardzkiego Racibora podczas wojny z bra-
tem Świętopełkiem gdańskim. Wspominają o tym źró-
dła pisane. Racibor, sprzymierzony m.in. z  kolejnym 
z  braci, Samborem tczewskim, najechał wtedy ziemię 
słupską. W odpowiedzi książę gdański miał spalić gród 
w Białogardzie, wcześniej umocniony przez Racibora. 
Wydarzenia te umieszcza się w  latach 1238–1242, ze 
wskazaniem na pierwszą z dat. Do wspomnianych for-
tyfikacji mógł także należeć wzmiankowany w 1912 r.  
przez Joachima Lüdtkego fragment muru, istniejący 
jeszcze ok. 50 lat wcześniej.

Na obszarze grodziska znaleziono także wiele frag-
mentów ceramiki. Była ona najpewniej wytaczana na 
miejscu, za pomocą koła garncarskiego, a  następnie 
wypalana. Zdobienia mają kształt linii ukośnych i  fa-
listych oraz ornamentów stempelkowych. Niektóre 
denka mają symbol podwójnego krzyża. Miejscowego 
wyrobu są także pozyskane przedmioty codzienne-
go użytku: grzebień kościany, bursztynowy i  gliniany 
przęślik oraz żelazna igła z uszkiem. Poza tym odkryto 
klucz żelazny czy fragmenty tabliczek do pisania. Zna-
leziono też ozdoby, takie jak brązowy pierścionek czy 
szklany paciorek. Wśród broni były żelazne groty strzał 
do kuszy i  łuku, grot oszczepu z  XII w. oraz resztki 
strzemion i wędzideł.

Pewne odkrycia poczyniono również na obszarze 
przypuszczalnego podgrodzia, które znajdowałoby się 
na terenie dzisiejszego cmentarza i  kościoła pw. św. 
Jana Chrzciciela. Podczas budowy świątyni w  1890 r.  
we wschodniej części budowli na miejscu dawnej 
dzwonnicy odnaleziono fragment sklepienia, łuk wej-
ściowy i  ceglane schody. Według Zachariasza Frącka, 
który opisał dzieje białogardzkich kościołów, mogą to 
być pozostałości nawet średniowiecznej świątyni. Na 
głębokości zaś dwóch metrów natrafiono na kamień 
młyński, pod którym znajdował się szkielet ludzki. 
Zdaniem tego samego badacza może być to pochówek 
z okresu budowy starszej świątyni z 1766 r. 

Na podstawie ceramiki archeologowie wnioskowali, 
że gród w  Białogardzie mógł powstać już w  X–XI w. 
Według teorii W. Łosińskiego i  innych badaczy nale-
żałby on nawet do warowni założonych przez Piastów 
podczas podboju Pomorza. Świadczyłoby o tym także 
użycie tutaj, typowej dla grodów wielkopolskich, kon-
strukcji hakowej. Obecnie jednak argument ten jest 
podważany, konstrukcja mogła być bowiem po prostu 
zapożyczona od sąsiadów. W wątpliwość podano tak-
że tak dawną chronologię grodu w Białogardzie. Piotr 
Świętkowski wskazał, iż odnalezione na miejscu uzbro-
jenie w większości pochodzi dopiero z XIII i XIV wie-
ku. Również resztki palisady nie dowodziłyby długiego 

Polski (AZP). Choć prowadzono podczas niej głównie 
badania powierzchniowe, w  większości bez wykopa-
lisk, to znacznie poszerzyły one wiedzę. Ostatnio stan 
badań podsumował i  własne wnioski zaproponował 
Mateusz Janczyński.

Gród w Białogardzie nad Łebą

Najbardziej znane jest grodzisko w  Białogardzie (gm. 
Wicko), zwanej także Białogardą nad Łebą. Jest bo-
wiem często mylona z Białogardem nad rzeką Parsętą 
w  województwie zachodniopomorskim. Grodzisko 
zajmuje szczyt cypla wysoczyznowego o wysokości 68 
m n.p.m., na północ od kościoła pw. św. Jana Chrzci-
ciela, górującego wysokimi skarpami nad doliną Strugi 
Białogardzkiej i pobliską główną drogą. Jest przy tym 
dobrze oznaczone – na dnie wąwozu, który bronił do-
stępu do grodu, staraniem m.in. Muzeum w Lęborku 
utworzono ścieżkę edukacyjną. Sama nazwa Białogar-
dy ma w sobie odwołanie do grodu. Stanowi ona po-
łączenie dwóch słów słowiańskich: beli (biały) i  gard 
(od pomorskiego tărt, gród), oznaczających dosłownie 
„biały gród”. Nazwa ta, jak w przypadku grodu w Bia-
łogardzie nad Parsętą, może pochodzić od białej barwy 
okorowanych pni, z  których budowano umocnienia. 
W lęborskim muzeum znajduje się makieta grodu au-
torstwa śp. Andrzeja Barańskiego, historyka, także ba-
dacza dziejów Białogardy.

W  latach 1970–1983 grodzisko doczekało się ba-
dań wykopaliskowych, prowadzonych przez Muzeum 
w Lęborku (pod kierunkiem Elżbiety Skarbek-Wąsiew-
skiej) i gdański oddział Polskiego Towarzystwa Arche-
ologicznego i Numizmatycznego (pod kierunkiem Ma-
riana Kochanowskiego z  Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku). Poznano wtedy ok. 10 proc. powierzchni 
grodziska.

W południowej części, za płotem dzisiejszego cmen-
tarza, zachowała się dobrze widoczna fosa o  szeroko-
ści 12 m i  wyraźny, wznoszący się nad powierzchnię 
fragment wału. Jak wykazały badania, zbudowano go 
w konstrukcji drewniano-ziemnej, dokładnie – w tech-
nice przekładkowej. Polegała ona na tym, iż układano 
warstwa po warstwie belki, skierowane prostopadle 
do siebie, wzdłuż i  w  poprzek wału. Złączono je na 
zewnątrz za pomocą drewnianych haków, dlatego też 
nazywa się tę konstrukcję hakową. Jako spoiwo sypa-
no biały piasek. W Białogardzie fundament stanowiły 
kamienie, pod nimi także znajdowały się resztki pali-
sady. Natrafiono również na pozostałości fortyfikacji 
wieńczących wał oraz bramę. Resztki wału znajdowały 
się też na całej zbadanej powierzchni, wysunięto więc 
wniosek, że zawalił się on do środka, najpewniej w wy-
niku pożaru, odkryto bowiem ślady spalenizny.

Odkryto również pozostałości kilku budynków, co 
może świadczyć o gęstej zabudowie. Odnaleziono np. 
zbudowaną w konstrukcji zrębowej drewnianą kuźnię 
z  licznymi tygielkami odlewniczymi oraz dymarką 
z żużlem w środku. Znajdowały się tam także pozosta-
łości drewnianej chaty oraz kilka półziemianek, które 
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dzącą ku pradolinie Łeby. Warownia jest usytuowana 
na krawędzi tej ostatniej, na cyplu. W ramach AZP opi-
sano jej budowę. Jest to grodzisko czworoboczne w for-
mie trapezu o wymiarach 45–50 m na 50 m. Do dziś za-
chowały się wały z dwóch stron o szerokości od 3 m do 
15 m. W południowo-wschodnim miejscu znajduje się 
przerwa na drogę wjazdową, być może była tu brama. 
Na terenie grodziska odnaleziono fragmenty ceramiki 
datowane ogólnie na okres wczesnośredniowieczny. 
Na jej podstawie funkcjonowanie grodu umieszczano 
przypuszczalnie w IX–X w., ale także X–XIV w. Przed-
wojenni badacze informują też o odkryciu wieży.

Do dnia dzisiejszego zachowały się również pozosta-
łości grodziska w Łebieniu. Znajduje się ono w połu-
dniowej części miejscowości, na tyłach dworku z dru- 
giej połowy XIX w. Gród jest dobrze widoczny z bocz-
nej drogi, wygląda bowiem jak niewielkie płaskie wznie-
sienie, górujące ok. metra–dwóch nad bagnistą doliną. 
Wewnątrz zadrzewionego majdanu widać niewielkie 
wgłębienie, wokół którego można dostrzec przypusz-
czalnie, jak sądzi M. Janczyński, zarys po wałach. 
Badacz ten obliczył też wymiary grodziska (50–70 m 
na 30 m). Odkryto tutaj tylko węgiel drzewny, który 
uznawano za pozostałości drewnianych konstrukcji 
wału. Przypuszcza się, iż gród w Łebieniu funkcjono-
wał w podobnych czasach, co powyższe warownie, czyli 
w X–XIV w. Wspomniany archeolog wysunął także hi-
potezę o tym, że był to gródek rycerski. Później w do-
godniejszym miejscu pobudowano by dworek.

Archeologowie nie wykluczyli istnienia grodziska 
w Darżewie (gm. Nowa Wieś Lęborska). Według karty 
AZP znajduje się ono na wschód od wsi, na zachod-
nim skraju pradoliny Redy i Łeby. Dalej, według tego 
źródła i  W. Łęgi, widoczny jest wał grodu od strony 
wzniesienia oraz wgłębienie. Nie określono chronolo-
gii tego obiektu. Badacze zaliczali gród w Darżewie już 
do historycznej ziemi słupskiej. Zgodnie z XIV-wiecz-
nymi opisami granic Darżewo leżało już w tamtejszym 
księstwie, a jeszcze do 1945 r. należało do powiatu słup-
skiego. Przyczyną tego był fakt, że obiekt znajduje się 
po drugiej, zachodniej stronie wspomnianej pradoliny, 
która ze względu na swoje warunki naturalne przez 
wieki stanowiła naturalną granicę osadniczą. Tamtejszy 

funkcjonowania grodu, mogła ona bowiem powstać 
niedługo przed wałem.

Gród w Białogardzie, jak wspomniano, był siedzibą 
księcia Racibora, którego dzielnica obejmowała po-
czątkowo teren kasztelanii białogardzkiej, a od pewne-
go momentu także kasztelanię chmieleńską z  granicą 
na Jeziorach Raduńskich. Racibor objął tutaj władzę ok. 
1233 r. jako jeden z synów Mściwoja I i członek rządzą-
cej dynastii Sobiesławiców. Raczej nie władał tutaj dłu-
go, gdyż w  wyniku wspomnianych wojen domowych 
w  latach 40. XIII w. zrzekł się rzeczywistej, choć nie-
formalnej władzy na rzecz Świętopełka. Gród był także 
siedzibą książęcych urzędników, takich jak wojewoda, 
kasztelan, podkomorzy, podstoli, skarbnik i  stolnik. 
Ostatni z nich był wzmiankowany w 1300 r. 

Według dawniejszych badaczy schyłek grodu w Bia-
łogardzie nastąpił po podboju przez Krzyżaków Pomo-
rza Gdańskiego w latach 1308–1309. Przesłanką do tego 
byłoby późniejsze założenie Lęborka (lokacja w 1341 r.) 
i  przejęcie przezeń roli ośrodka administracyjnego. 
Jednak badacze tacy jak Józef Spors i Błażej Śliwiński 
wykazali, iż Białogarda nie musiała upaść w  wyniku 
działalności Krzyżaków. Brak na to źródłowych dowo-
dów. Ponadto gród ten nie stanowił jakiegoś ważnego 
ośrodka gospodarczego, rycerzom zakonnym nie zale-
żało więc na jego likwidacji, jak to było w przypadku 
choćby miasta lubeckiego w  Gdańsku. Przeniesienie 
zaś centrum władzy do Lęborka wiązało się ze zmianą 
szlaków komunikacyjnych. Zdaniem drugiego z histo-
ryków do zniszczenia Białogardy doszłoby w 1301 lub 
1302 r. podczas najazdu księcia Rugii Sambora. Pod tą 
pierwszą datą znajduje się bowiem ostatnia wzmian-
ka o  powyższym grodzie, zajętym przez najeźdźców. 
Prawdopodobnie wiosną następnego roku wojska po-
morsko-krzyżackie odbiły utracone tereny. Nie można 
więc rozstrzygnąć, która ze stron bardziej przyczyniła 
się do upadku Białogardy. 

Ukryte i mniej znane

Grodzisko w Krępie Kaszubskiej (gm. Nowa Wieś Lę-
borska) ukryte jest w lesie, na zachód od starej części 
wsi i na północ od głębokiego wąwozu z drogą prowa-

Gród w Białogardzie – widok z drogi. Fot. M. SzubaPozostałości wału grodu w Białogardzie. Fot. M. Szuba
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Przesłanką była tutaj nazwa miejscowości, a dokładnie 
wspomniany wyżej śródsłów gard oznaczający gród. 
W wielu wypadkach nazwa ta ma swoje odbicie w rze-
czywistości. Tutaj jednak badania archeologiczne nie 
potwierdziły istnienia grodziska.

W. Łęga za lokalnymi badaczami informował o gro-
dzisku w Mackensenie, czyli dzisiejszym Chocielewku 
(gm. Nowa Wieś Lęborska). Do zweryfikowania tej 
informacji przystąpili archeologowie w  ramach AZP, 
a później M. Janczyński. Przebadali przypuszczalny te-
ren grodziska, czyli obszar, na którym dziś znajduje się 
kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa z 1926 r. Miejsce 
to z  jednej strony wygląda jak niewielkie wzniesienie, 
z drugiej zaś opada stromo ku pradolinie Łeby. Ma więc 
teoretycznie znakomite warunki obronne. Okazało się 
jednak, iż brakuje tam śladów z okresu wczesnego śre-
dniowiecza. Znaleziono natomiast przypuszczalnie 
pochówek całopalny z  kultury łużycko-pomorskiej 
(VII–III w. p.n.e.). Zdaniem wspomnianego badacza 
gdyby gród tutaj funkcjonował, ów starszy relikt uległby  
zniszczeniu. Według niego mogła tutaj być jednak osa-
da obronna. 

Podsumowując: nie wszystko jeszcze jest poznane 
i być może czeka na swoich odkrywców.

Mateusz Szuba

gród nie był więc pierwotnie powiązany z omawianymi 
wyżej grodziskami.

Grodziska których (już) nie ma?

Kolejne grodzisko znajdowało się w Nowej Wsi Lębo-
rskiej. Było położone na wzniesieniu nad doliną rzeki 
Kisewy. Niestety, jak wiadomo z  badań terenowych 
prowadzonych przez M. Janczyńskiego i dokumentacji 
AZP, grodzisko nie zachowało się do dnia dzisiejszego. 
Zostało bowiem zniwelowane podczas prac ziemnych. 
Wiadomo, że było to grodzisko cyplowe o wymiarach 
60–65 m na 40–45 m i  posiadało nieukończony lub 
zniszczony wał o  długości 20–25 m i  szerokości ok. 
12–15 m. Znajdował się on tylko z  jednej, otwartej 
strony cypla. Z pozostałych naturalną ochronę stano-
wiły urwiska.

Rektor Gerlach w swoim cennym artykule z 1917 r. 
o nazwach wodnych i miejscowych ziemi lęborskiej po-
dał wiadomość o  istnieniu „słowiańskiego” grodziska 
strażniczego w miejscowości Strzeszewo (gm. Wicko). 
Informację tę powtórzył ks. Władysław Łęga. Jednakże 
w badaniach AZP istnienie tego stanowiska nie zostało 
potwierdzone.

Również Gerlach podejrzewał istnienie kolejne-
go grodu w Garczegorzu (gm. Nowa Wieś Lęborska). 

Naturalna fosa grodu w Białogardzie – ścieżka edukacyjna. W tle 
kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1890 r. Fot. M. SzubaPozostałości wału grodu w Białogardzie. Fot. M. Szuba
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PÒTKANIA  
PÒD ÒSOBLĒWIM DOZĖRÃ 

PierszĖ ZĖŃdzenia Ùtwórców KaszĒbskò-Pòmòrsczi  
LĒteraturĒ w aktach gduŃsczi SŁuŻbĒ BezpiekÙ

Pòczątk sédmëdzesątëch lat XX stolata w dzejach Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô béł czasã dosc 
brzadnym. Charakterizowôł òn sã wiãkszą niżle przódë aktiwnotą ti òrganizacji. Widzec bëło to midzë 
jinszima w rozwijanim wëdôwny dzejnotë, czim zajimôł sã tedë òsoblëwie Wòjcech Czedrowsczi. W cządze 
tim dejade pòjawiła sã jesz jinszô ùdba, chtërna mia wiôldżi cësk na pózniészé kùlturalné i lëteracczé żëcé 
na Kaszëbach ë Pòmòrzim. Chòdzy tuwò ò Wdzydzczé Zéńdzenia, chtërne przez wiele lat bëłë leżnoscą 
do wëmieniwaniô pòzdrzatków na témã lëteraturë i kùlturë pòmòrsczi òbéńdë. Mùsz równak przëbaczëc 
w tim môlu, że na pòczątkù tikałë sã blós lëteraturë, a pierszé z nich òdbëło sã w 1971 r. jesz nié we 
Wdzydzach, le w Szarloce nad jezorã Òsëszëno kòle Kòscérznë. Wôrt przëbaczëc nen dzélëk historii tim 
barżi, że prawie na latosą jeséń przëpôdô piãcdzesątô roczëzna tegò zetkaniô.

w Szarloce. Przëczëną, jakô sprôwia, że bezpieka za-
interesowa sã tą ùdbą KPZ, bëło w wiôldżim dzélu 
to, że tim, chto na niã wpôdł, béł Lech Bądkòwsczi, 
chtëren ju czile lat, bò ju òd 1968 r. béł rozprôco-
wiwóny przez pòliticzné służbë Lëdowi Pòlsczi. Òn 
téż prawie wëznôczony òstôł przez przédnictwò 
Zrzeszeniô do zòrganizowaniô tegò wëdarzeniô. 
Òkróm KPZ w  szëkòwaniu zéńdzeniô kaszëbskò-
-pòmorsczich lëteratów miałë wząc ùdzél krézowé 
wëszëznë w  Kòscérznie, chtërne òdpòwiôdałë za 
ùdëtkòwienié imprezë. Gduńskô SB ò nowi inicjati-
wie Zrzeszeniô wiedza ju pòd kùńc lëpińca 1971 r., 
a  zdrzódłã wiédzë na tã témã bëło midzë jinszima 
krëjamné przeczëtanié przez ji fónkcjonariuszów lë-
stu Bądkòwsczégò do Jana Drzéżdżona, chtëren miôł 
na zetkanim wëgłosëc przédny referat programòwi.

Zarô pò tim, czej esbecë z III Wëdzélu WKÒM we 
Gduńskù dostelë to wiadło, nawleklë łączbã ze swòji-
ma towarzëszama z Pòwiatowi Kòmańdë Òbëwatel-
sczi Milicji w  Kòscérznie. Chòdzëło tuwò przede 
wszëtczim ò ùdostanié wiadłów ò tim, chto mô brac 
ùdzél w zéńdzeniu, ò czim òglowò mô bëc tam gô-
dóné i chto co kònkretno pòwiedzôł. Òkróm te bez-
pieka interesowa sã tim, z kim bãdą sã stëkac taczé 
personë, jak Bądkòwsczi, Wòjcech Czedrowsczi, 
Izabella Trojanowskô i  jinszi dzejarze ze Gduńska. 
Kòmùnisticzné wëszëznë chcałë téż, żebë òrganiza-
cjô pòtkaniô nie òdbëła sã bez ùdzélu i kòntrolë ze 
stronë Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi Partii (PZRP), 
temù téż òstelë tam wësłóny ji przedstôwcë, co mielë 

Kąsk wczasniészé lata bëłë czasã diskùsji, jaką pro-
wadzëlë midzë sobą pòmòrsczi pisarze i dzejarze na 
témã statusu kaszëbsczi lëteraturë. Òsoblëwie mùsz 
je zwrócëc w tim môlu ùwôgã na pòzdrzatczi taczich 
lëdzy jak Wòjcech Czedrowsczi i Lech Bądkòwsczi, 
chtërny òstro pòlemizowelë z Bòlesławã Facã, i bëlë 
dbë, że kaszëbsczi pismieniznë nie je wòlno ùzna-
wac blós za lëdowé ùtwórstwò. Tedë téż Bądkòwsczi 
ùdbôł pòchwôt „kaszëbskò-pòmòrskô lëteratura”, 
jaką miałë twòrzëc dokazë ùsadzywóné w  òkrãżim 
tradicji i  kùlturë Kaszëb i  Pòmòrzô niezanôleżno 
òd jãzëka, w chtërnym pòwstałe, i òd môla ùrodze-
niô jich aùtorów. Widzymë tej, że nôwôżniészô bëła 
tuwò zamkłosc dokazów, chtërna mùsza sã tikac sze-
rok pòjmòwóny problematiczi najégò regionu. Tak 
prawie rozmiónô lëteratura mia bëc òbgadiwónô 
na nowò rëchtowónëch tedë pòtkaniach, jaczé no-
sëłë tedë miono Zéńdzenia Ùtwórców Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Lëteraturë.

Gwësné je to, że ùdbë przédników KPZ z pòcząt-
ków sédmëdzesątëch lat ùszłégò wiekù, a òsoblëwie 
Lecha Bądkòwsczégò, baro interesowałë fónkcjona-
riuszów Służbë Bezpiekù z Wòjewódzczi Kòmańdë 
Òbëwatelsczi Milicji (WKÒM) we Gduńskù, chtër-
na w tim czasu krëjamno rozprôcowiwa Zrzeszenié 
i  jegò dzejarzów w  òbrëmim òperacjowi sprawë ò 
tacewny pòzwie „Saga”. W  ji aktach przechòwi-
wónëch w  archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë 
we Gduńskù do dzysô przewarałë nadczidczi midzë 
jinszima ò przëgòtowiwaniu i  przebiegù zéńdzeniô 

dzél 1
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Historiô lëteraturë

pilowac, żebë wszëtkò bëło tak, jakbë rządzącô partiô 
chca, żebë bëło. Wëchôdało to wszëtkò z dbë wòje-
wódzczich wëszëznów partiowò-państwòwëch, żebë 
ùdostac jak nôwikszi cësk na òrganizacjã imprezë, 
co gwësno miało bëc sparłãczoné ze zmniészenim 
cëskù na niã Bądkòwsczégò. Òkróm tegò w rëchto-
wanié imprezë włącził sã gduńsczi part Związkù Pòl-
sczich Lëteratów (pòl. Związek Literatów Polskich, 
ZLP), co téż w jaczims dzélu miało zagwësnic kòmù-
nisticzny partii kòntrolã nad nią.

Wòjewódzczi przédnicë rządzący partii tak baro 
chcelë „zaharabczëc” òrganizacjã pòtkaniô kaszëb-
skò-pòmòrsczich lëteratów, że nie widzało sã to 
Bądkòwsczémù. Mëslôł òn nawetka ò tim, czë sã nie 
wëcopac z ti inicjatiwë. Przëczëną tegò bëłë spiérczi 
ò to, chto mô bëc rôczony na to zéńdzenié, i  spra-
wa pòwòłaniô òbczas planowónégò zjazdu wnio-
skòwi kòmisji. Wedle ùdbë Bądkòwsczégò mùsz 
bëło jã stwòrzëc, a ji zadanim miało bëc zrëchtowa-
nié dokùmentu, w  jaczim bë bëłë zamkłé wniosczi 
i żądania pòmòrsczégò lëteracczégò strzodowiszcza. 
Timczasã jinszi òrganizatorzë zjazdu w Szarloce òb-
niechalë tegò pónktu, co wedle aùtora ksążczi Po-
łów nadziei bëło „wërwanim zãbów” całi ti impreze. 
W kùńcu dejade stało sã tak, jak chcôł Bądkòwsczi, 
i  wnioskòwô kòmisjô òbczas zjazdu nad Òsëszënã 
òsta pòwòłónô i  spisa całą lëstã żądaniów kaszëb-
sczich i pòmòrsczich pisarzów, co tikałë sã colemało 
dalszégò rozwòju regionalny kùlturë i pismieniznë.

Przë leżnoscë wôrt nadczidnąc, jaczi pòzdrzatk 
na ùdbã zrëchtowaniô zjazdu ùtwórców kaszëbskò-
-pòmòrsczi lëteraturë mielë lëdze ze strzodowiszcza 
wòjewódzczich wëszëznów. Mëslëlë òni tej, że je to 
przemëslónô i specjalno przëszëkòwónô przez Bąd-
kòwsczégò prowòkacjô, chtërny célã bëło zletkòwa-
żenié òrganizowóny mni wiãcy w tim samim czasu 
przez gduńsczi part ZPL imprezë zwóny Dekadą Pi-
sarzów Przëmòrzô (pòl. Dekada Pisarzy Wybrzeża). 
To, co sã zdarzëło, zdôwô sã równak dokazëwac, że 
wierã ni mielë òni prôwdë. Dokazã na to mòże bëc 
na przëmiar to, że dosc wiele kaszëbsczich ùtwórców 
bëło ùczãstnikama Dekadë, chtërna w 1971 r. òdbi-
wa sã we Wejrowie i òkòlim w dniach òd 20 do 30 
séwnika tego rokù, i że zdebło pózni, bò na samim 
pòczątkù rujana, przëjachelë òni téż na zrëchtowó-
ny przez Bądkòwsczégò i KPZ zjôzd. Widzymë tej, 
że jedna impreza nie „przeszkôdza” drëdżi, i mòżno 
bëło bëc na nich òbù. A skòrno ju gôdómë ò Deka-
dach Pisarzów Przëmòrzô, to wôrt mòże przëbaczëc 
w  tim môlu, że bëłë òne òrganizowóné w  latach 
1970–1988, a w jich òbrëmim òdbiwałë sã kermasze 
ksążków i pòtkania czëtińców z jich aùtorama.

Przédną przëczëną nieùbëtkù kòmùnistów i  słë-
chający jima Służbë Bezpiekù bëło to, że ùczãstni-
kama rëchtowónégò w Szarloce zéńdzeniô mielë bëc 

w  wiôldżim dzélu lëdze zrzeszony z  Bądkòwsczim. 
Wedle esbecczi dbë mielë òni lëché òdniesenié 
do kòmùnisticznëch wëszëznów kraju. Temù téż 
pòliticzné służbë Lëdowi Pòlsczi miałë starã ò to, 
żebë zagwësnic so zdrzódła wiadłów na témã tego, 
co chto gôdôł. Zwało sã to w  jich słowiznie òpera-
cjowim zabezpieczenim zjazdu. Przez jaczis czas 
fónkcjonariuszowie gduńsczi bezpieczi mëslëlë, żebë 
w karno lëdzy na zjezdze wmiészac téż esbeków, ale 
w kùńcu doszlë równak do swiądë, że to bë bëła lëchô 
ùdba. Kò doch na taczim zetkaniu wierã mùsz bë 
bëło przedstawic sã, kim chto je, a òkróm tegò robòt-
nicë kòscersczégò referatu SB bëlë w swòjim òkòlim 
òglowò znóny. Temù téż przédnicë z  wòjewódzczi 
kòmańdë scwierdzëlë, że trzeba bãdze wësłac tam 
blós lëdzy zrzeszonëch z lëteracczim òkrãżim, chtër-
ny krëjamno wespółdzejalë z SB. W kùńcu równak 
wëszło tak, że przédnyma zdrzódłama wiadłów ò 
tim, jak wëzdrzałë zjôzd i jegò òrganizacjô, bëlë cze-
rownik Wëdzélu Kùlturë Przédnictwa Pòwiatowi 
Nôrodny Radzëznë w Kòscérznie Jerzi Piankòwsczi 
(kąsk pózni dostôł òn Medal Stolema za 1973 rok za 
robòtã kòl òrganizacji skansenowsczégò mùzeùm we 
Wdzydzach) ë òrganizacyjny sekretéra kòscersczégò 
Pòwiatowégò Kòmitetu PZRP Édwôrd Pòbłocczi. 
Tim, jaczich wiadłów dotëgòwiwelë òni bezpie-
ce, i czë robilë to rzetelno, zajimiemë sã ju równak 
w pòsobnym dzélu tegò cyklu tekstów.

Słôwk Fòrmella

Aùtór je kùstoszã archiwalnym w gduńsczim parce In-
stitutu Nôrodny Pamiãcë
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Nie tylko zwodzone
Z  Ołowianki na ląd schodzimy mostem Kamie-

niarskim, który powstał już w XVI wieku. W tamtym 
okresie na nabrzeżu Szafarnia znajdowały się warszta-
ty cechu kamieniarzy. Jeden z nich, Krzysztof Strzycki, 
wybudował dla siebie w XVIII stuleciu tzw. Dom pod 
Murzynkiem. Strzycki nie pochodził z rodziny kamie-
niarzy, stąd przezywano go lichym Murzynem. 

Kolejny most, który dziś pokonamy, to tymczaso-
wa kładka prowadząca na Wyspę Spichrzów. Zosta-
ła otwarta w październiku tego roku z powodu prac 
przy moście Stągiewnym. Będzie on – jak przed woj-
ną – mostem zwodzonym, co umożliwi powiększenie 
gdańskiej mariny. Kładka wzniesiona została nato-
miast na pozostałościach nieodbudowanego po woj-
nie mostu Rogoźników, zwanego też mostem Matni-
ków. Nazwa pochodzi od tworzących szuwary roślin 
pałkowatych, zwanych rogożami. Wytwarzano z nich 
maty do przykrywania towarów na statkach.

Przechodzimy przez Wyspę Spichrzów ulicą Stą-
giewną i  doszedłszy do mostu Zielonego, skręcamy 
w  prawo. Ponownie musimy pilnować czasu. Chcąc 
przejść na drugą stronę Motławy po nowej obrotowej 
kładce, musimy być na miejscu przed pełną godziną. 
Ten most oddany został do użytku w 2020 roku. Ma 
57 metrów długości i  4,5 metra szerokości. By nie 
zaburzać słynnego gdańskiego widoku z  Żurawiem 
w tle, nie można było zbudować mostu zwodzonego. 
Otwarta dla statków kładka przypomina niektórym 
łódź podwodną bądź obiekt kosmiczny cumujący na 
środku rzeki. Przejście przez kładkę to okazja do po-
dziwiania widoków niczym ze statku. My kończymy 
nasz spacer, schodząc nią na ląd na wysokości Bramy 
św. Ducha.

Marta Szagżdowicz

Kładka na Ołowiankę
Dzisiejszy spacer rozpoczynamy na brzegu Mo-

tławy przy ulicy Wartkiej. Ważne, abyśmy byli tutaj 
przed pełną godziną, ponieważ wtedy będziemy mo-
gli przejść na wyspę Ołowianka po kładce. W  2017 
roku oddano tutaj do użytku nowy most, który ze 
względu na swą lokalizację musi być zwodzony. Co 
pół godziny wznosi się w górę, by mogły przepłynąć 
statki. Prócz tego, że łączy brzegi Motławy, kładka jest 
atrakcją architektoniczno-inżynieryjną. Turyści chęt-
nie nagrywają i fotografują spektakularne wznoszenie 
się przęsła, co trwa około dwóch minut. W górę idzie 
konstrukcja ważąca 90 ton. Ma wysokość ok. 40 me-
trów, więc już przy Żurawiu dostrzeżemy, czy kładka 
jest w  danym momencie otwarta. Most ma 70,5 m 
długości i do ok. 10 m szerokości. W sezonie letnim 
na brzegach Motławy ustawiają się kolejki czekających 
na możliwość przejścia. To najlepszy dowód na to, jak 
bardzo przydatna jest ta konstrukcja. 

Uwaga pod nogi
Zszedłszy z  kładki, kierujemy się w  lewą stronę. 

Od lata tego roku spacerować można brzegiem wzdłuż 
północnego cypla Ołowianki. Otwarta tutaj została 
aleja historycznych włazów kanalizacyjnych. Podzi-
wiamy więc widoki, ale i patrzymy pod nogi! Wkom-
ponowanych zostało tutaj 19 zabytkowych włazów 
z międzywojennego Gdańska. Prócz tego zobaczymy 
20 pokryw od kanałów z różnych miast polskich i kil-
ka ze świata, np. z  partnerskich miast: niemieckiej 
Bremy czy fińskiego Turku. Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna, która odpowiada za 
inwestycję, planuje montaż kolejnych włazów. Cypel 
Ołowianki od 2018 roku jest widoczny z daleka dzięki 
masztom z flagami, które stanęły tutaj z okazji 100-le-
cia niepodległości Polski. Na spacerowiczów czekają 
ławeczki, a oko cieszą również nowe nasadzenia. 

Na prawo most, na lewo most, a dołem... Motława płynie. W ostatnich latach pojawiają się 
kolejne szlaki spacerowe w Gdańsku. Wszystko za sprawą nowych kładek, które umożliwiają 
podziwianie miasta z ciekawej perspektywy. 

Szlakiem kładek 

Podnoszona kładka na Motławie. Fot. SL Obrotowa kładka na Motławie. Fot. SL
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zapobiec wystąpieniu zgnilizny i  pleśni, to 
bowiem, że metoda była dobra, nie oznacza, 
że zagrożenia nie występowały.

Każdy rozsądny gospodarz wynosił na 
zewnątrz wszelkie wyposażenie piwnicy: 
skrzynie, beczki, półki, zasieki itp., bo naj-
lepiej się osuszały i  pozbywały zanieczysz-
czeń grzybowych, stojąc w ciepłym letnim 
wietrze. Podczas gdy wyposażenie wracało 
do świetności, ściany piwnicy przeglądano 
z  użyciem światła, by sprawdzić, czy nie 
ma mysich dziur. W  razie ich wystąpienia 
należało je zasypać tłuczonym szkłem i na-
stępnie zalać cementem. Kolejnym krokiem 
było nałożenie solidnej warstwy wapna, 
które pełniło przed 100 laty funkcję dezyn-
fekcyjną.

Prasa poradnikowa dla gospodarzy z po-
czątków zeszłego wieku zwracała uwagę 
użytkowników na konieczność zwalczania 
mikrobów, pleśni i  szkodników. Jednym 
z ważnych sposobów realizacji tego zadania 
było pielęgnowanie drzwi. Wszak w okresie 
zimowym mogą być przysypane śniegiem, 
więc i butwieć. Konieczne mogło okazać się 
wycięcie kawałka drzwi i  nabicie nowych 
desek, które gwarantowały nie tylko czy-

Warunkiem dobrej kondycji produktów przechowywanych 
w piwnicy był odpowiedni klimat, co zapewniały dwa elemen-
ty konstrukcyjne. Pierwszy to kuliste sklepienie zasypane gru-
bą warstwą gleby, która stanowiła doskonałą izolację zarówno 
przed upałem, jak i  przed mrozem. Konstrukcja zapewniała 
utrzymanie w piwnicy temperatury 4-12 st. C. Oczywiście sto-
sunkowo niska temperatura mogła sprzyjać gromadzeniu się 
wilgoci, więc bezwzględnie piwniczka musiała być wyposażona 
w okienko zapewniające właściwą wentylację, a także w drzwi 
maksymalnie szczelne, by dobrze izolowały przed mrozem. 

Dziś nikt się nie przejmuje dochowaniem tylu szczegółów. 
Do przechowywania handlowych ilości płodów rolnych buduje 
się chłodnie, w których agregaty utrzymują odpowiednio niską 
temperaturę, a  sterylność osiąga się nie tylko dzięki gładkim, 
zmywalnym ścianom z prefabrykowanych elementów izolacyj-
nych, ale również dzięki zagazowywaniu pomieszczeń. Dodat-
kowo w razie potrzeby używa się gazów sprzyjających spowol-
nieniu procesów metabolicznych.

Oczywiście dziś instytucje UE regulują znaczną część życia, 
ale kiedyś to mądrości ludowej i doświadczeniu przekazywane-
mu z pokolenia na pokolenie zawdzięczano to, że piwnice były 
higieniczne. Osiągano to bardzo prosto, bo przez bielenie ścian 
roztworem wapna, co przyczyniało się do dezynfekcji, jak wie-
rzono, całego pomieszczenia, wybicia szkodników i oczyszcze-
nia powietrza. Inną wersją dezynfekcji, choć mniej bezpieczną 
i bardziej agresywną, było siarkowanie piwnic, zalecane choćby 
przez „Gazetę Kartuską” z września 1935 roku.

Cały proceder przygotowania piwnicy na kolejny sezon wią-
zał się z koniecznością dokładnego wywietrzenia pomieszcze-
nia po zużyciu zapasów z poprzedniego roku. Wietrzenie winno 
trwać kilka tygodni do osiągnięcia stanu powietrzno-suchego, 
co z  reguły udawało się uzyskać przed pierwszymi zbiorami, 
chyba że lato było wyjątkowo mokre.

Kolejną czynnością przygotowawczą było dokładne wymie-
cenie resztek i zanieczyszczeń z poprzedniego sezonu, a jeśli na 
podłodze znajdowały się jakiekolwiek ślady pleśni albo rozlane 
płyny, należało ją wyługować. Dotyczyło to również piasku uży-
wanego do przechowywania. Jego wymiana była konieczna, by 

ZAPASY ZIMOWE 
piwnica – skarbiec z warzywami, owocami i mięsem

Kontynuując podróż po zasadach przechowywania pło-
dów rolnych, musimy przenieść się z mity, w której prze-
chowywano zapasy długookresowo, do piwnicy czy też po 
kaszubsku kuli. Była samodzielnym bytem budowlanym 
położonym w obrębie gospodarstwa, a nie na uboczu, by 
w okresie obfitych opadów deszczu lub długiej ciężkiej 
zimy nie było problemu z dostępem do zapasów. Piwni-
ca stanowiła zaplecze kuchni, choć warto pamiętać, że na 
podręczne zapasy w czasach, gdy nie było lodówek, bu-
dowano niewielkie piwniczki ukryte pod podłogą kuchni 
lub sieni czy też stawiano obszerne szafy, w których mie-
ściło się wiele produktów żywnościowych.

Część II
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Nieco kontrowersyjna na obecne czasy była metoda zapobie-
gania psuciu się magazynowanych kartofli polegająca na przesy-
pywaniu ich wapnem lub popiołem.

Co ciekawe, lokalne gazety zalecały rolnikom przechowywa-
nie cebuli, szalotek w miejscach suchych, przewiewnych i wol-
nych od mrozu, ale wskazywały nie powszechnie używane piw-
nice, a  sugerowały rozwiązanie wręcz odwrotne, czyli strych. 
Przygotowana powierzchnia powinna gwarantować możliwość 
częstego przegarniania, segregowania i eliminowania gnijących 
cebul, gdy między ich warstwami budują się kolonie pleśni.

Jestem przekonany, że ludowa mądrość nakazywała tak po-
stępować nie ze względu na same cebule, ale ze względu na inne 
warzywa, które przechowywane w piwnicy wraz z pleśniejącą 
cebulą same mogłyby zostać porażone zarodnikami pleśni. Le-
piej było wyrzucić część plonu cebuli niż zaryzykować brak kar-
tofli czy innych okopowych przez resztę zimy i przedwiośnie. 
Wszak wapnowanie lub siarkowanie piwnic robiono nie dla 
samego robienia, a by usunąć zarodniki pleśni, które – choć nie-
widoczne gołym okiem – przenoszą się bardzo łatwo, a znalazł-
szy odpowiednie warunki do rozwoju, a więc pożywkę w posta-
ci przechowywanych płodów rolnych, potrafią się błyskawicznie 
zagnieździć i rozwinąć kolonię na wszystkie strony. Bardzo waż-
ne jest przy tym to, że produkty zarażone pleśnią nie powinny 
być przeznaczane ani dla ludzi, ani na karmę dla zwierząt.

Od reguł są odstępstwa. Była metoda, która pozwalała prze-
chowywać cebulę również w  piwnicy. Do przechowania wy-
bierano cebule jędrne i  nieprzerośnięte, które wykopywano 
w  ostatnich dniach sierpnia. Pierwotnie cebule suszy się na 
słońcu, a następnie splata w wianki i wiesza w kominie i wędzi 
przez 14 dni jak wędliny. Przejście procedury wędzenia sprawia, 
że cebula się nie psuje, a także nie ma tendencji do wzrostu. Me-
toda ta jednak była mało znana.

Podobnie jak cebulę należy przechowywać dynie i  cukinie. 
Ze względu na dużą zawartość wody są one szczególnie podat-
ne na procesy gnilne i osadzanie się kolonii pleśni w każdym 
uszkodzonym miejscu.

W przeciwieństwie do cebuli pory nie wymagają podobnej 
dbałości. Są bardzo odporne na mróz, więc te  przeznaczone na 
późną zimę lub wiosnę mogą zimować w gruncie. Te, które mają 
być użyte w pierwszej części zimy, lepiej jednak wykopać z zie-
mi i zadołować w piasku w piwnicy. 

W  tej samej piwnicy szykowano miejsce na inne warzywa 
okopowe. Zależnie od wielkości samej piwnicy był to obszar 
wysypany suchym piaskiem bądź różne pola ograniczone zasie-
kami z desek do przechowywania różnych warzyw.

Selery oczyszczano z drobnych korzeni i pozostawiano liście 
sercowe, a następnie wsadzano w piasek do konsumpcji w naj-
bliższych tygodniach. Większe ilości selera przechowywano 

stość i  higienę, ale dodatkowo zwiększoną 
szczelność i ochronę przed mrozem.

Dziś mamy inne środki, ale przed 100 
laty zalecano, by przed złożeniem pierw-
szych płodów rolnych w  piwnicy dokonać 
jej „zdezynfikcjenowania” za pomocą pałe-
czek siarkowych. Na piwnicę o powierzchni 
4 m kw. należało kupić 1/2 kg (funt) siarki 
laseczkowej, którą trzeba było rozdrobnić, 
ułożyć na podkładkach i  podpalić. Siarka 
powinna była się tlić przez dobę, po czym 
pomieszczenie należało wietrzyć przez ko-
lejne dwie doby, po których dopiero można 
było znosić do piwnicy zapasy.

Mimo że ergonomia zdaje się wielu od-
kryciem transformacji ustrojowych, okazuje 
się, że w początkach XX wieku, czyli w okre-
sie, z  którego pochodzą podręczniki dla 
gospodarzy, które udało mi się wyszukać, 
zalecano, by warzywa przechowywać w piw-
nicach racjonalnie. Racjonalnie, to znaczy 
w sposób zapewniający wygodę magazyno-
wania, łatwość dostępu, a także dobrą wen-
tylację i możliwość naocznego sprawdzania 
stanu zgromadzonych płodów rolnych. 

Do przechowywania kartofli stawiano 
więc dużą skrzynię zbitą z desek. Jej rozmia-
ry były bliskie sześcianowi o boku 1,5 m, co 
pozwalało na pomieszczenie około pięciu 
metrów kartofli. Ścianki zbijano z deseczek 
układanych w  dwucentymetrowych odstę-
pach, co zapewniało wentylację. W  przed-
niej części montowano pochylnię, która 
pozwalała na wygodne nabieranie kartofli. 

Wiele osób, z  którymi rozmawiałem, 
pamięta, że ze względu na chęć uniknięcia 
uszkodzeń kartofli leżących na podłodze 
piwnicy stosowano drewniane relingi z za-
okrąglonych deseczek bądź podsypywano 
pod kartofle piasek.

Respondenci mówili też, że do nastą-
pienia mrozów okienko piwnicy, w  której 
przechowywano kartofle, były uchylone, by 
wspomagać osychanie bulw, a  także by ni-
ska temperatura spowolniła tendencję do 
kiełkowania. Z  chwilą zamknięcia okienka 
przy mrozach kartofle miały bowiem ten-
dencję do zagrzewania się w stosach.
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do piwnicy, bo nawet już na początku sierp-
nia. Dziś mówi się, by z  ogórkami czekać 
do końca sezonu, bo dopiero wtedy stają się 
wytrzymałe na przechowywanie w związku 
z neutralizacją nawozów. Kiedyś, gdy ogórki 
podlewano wodą znad gnojówki lub wodą 
z pokrzywami, problemu tego nie było. Do-
datkowo do zalewy dodawano szereg ingre-
diencji, których zadaniem było zachowanie 
ich w jak najlepszej formie przez długi czas 
przechowywania.

Pewną ciekawostką było przechowywa-
nie ogórków świeżych w erze przedlodów-
kowej. Robiono to w ten sposób, że zielone 
ogórki pozbawione skaz i uszkodzeń zawi-
jało się w zwilżony pergamin, który wiązało 
się na obu końcach, a następnie wystawia- 
ło się na działanie słońca, by papier i ogórek 
dobrze wyschły. Kiedy ogórki były już suche, 
układano je warstwami w glinianym naczy-
niu politurowanym zarówno na zewnątrz, 
jak i  w  środku, by uniemożliwić dostęp 
wody. Naczynie przykrywano szczelnie i do 
czasu mrozów trzymano wkopane w ziemię 
ogródka, a  po przymrozkach przenoszono 
do piwnicy i obsypywano piaskiem. Podob-
no w ten sposób dało się zachować ogórki 
do przyszłego sezonu.

W przeciwieństwie do kapusty, kalafiory 
nie nadawały się do dłuższego przechowy-
wania. Nawet w piwnicach mających dobry 
klimat wytrzymywały około dwóch tygodni 
po zbiorze. Róże z  pozostawionym frag-

luźno, przesypane ziemią w kopcach, które w razie szczególnie 
silnych mrozów przykrywano słomą, liśćmi, łęcinami.

Pietruszkę lub pasternak na użytek bieżący sadzono do 
skrzynek ustawionych w jasnym, ciepłym miejscu, co gwaran-
towało natkę przez całą zimę. Ilość na potrzeby zimowe wtykało 
się w piasek, pozostawiając nieobciętą górną część korzenia, co 
gwarantowało zachowanie świeżości i gotowość wzejścia wio-
sną. Pietruszka należy do roślin dość odpornych na mróz, więc 
można było liczyć na jej zbiór nawet spod śniegu.

Kalarepa i marchew umieszczane były również w piasku, ale 
w tym przypadku redaktorzy „Gazety Kartuskiej” zalecali skra-
pianie co jakiś czas piasku wodą, by nie doprowadzać do wysy-
chania warzyw. Oczywiście ważne było to, by przy skrapianiu 
nie zmoczyć pozostawionych części liści, bo to one były miej-
scem, od którego rozpoczynało się ewentualne gnicie roślin.

Pewną ciekawostką jest to, że proponowano też dodatek wę-
gla drzewnego do piasku. Miał on mieć funkcję sterylizującą.

Warzywa korzeniowe przeznaczone do szybkiego spożycia, 
w najbliższych zbiorom tygodniach, można było przechowywać 
w stosach pod ścianami czy też pod półkami.

Zgodnie z  radami „Gazety Kartuskiej” opublikowanymi 
w październiku 1935 roku kapustę pozostawiano na grządce jak 
najdłużej, a zbioru należało dokonywać w dni pogodne i suche. 
Jeżeli pogoda wskazuje na to, że kapusta może jeszcze pozostać 
na grządce, ale już pęka, należy ją przechylić, by doprowadzić 
do zerwania korzonków i zaprzestania wzrostu, a z powodze-
niem przetrzyma jeszcze wiele dni.

W tym samym materiale edukacyjnym wskazano, by kapu-
sty przeznaczone do przechowania nie dłużej niż do Nowego 
Roku wieszać głąbem do góry w dobrze wentylowanym, cieplej-
szym miejscu. Główki mające przeleżeć dłuższy czas układano 
luźno korzeniami do góry i czekano kilka dni, by się wypociły, 
a następnie przesypywano piaskiem lub lekką glebą. Można też 
było, idąc za inną radą, przechowywać kapusty na półkach, je-
żeli piwnica była w takowe wyposażona.

Większe ilości kapusty kopcowano. Jeżeli kopiec standar-
dowej wielkości był za duży, kopano podłużny rów, w którym 
kapusty układano głowami w dół i przysypywano ziemią. Stoso-
wano też podwójną orkę i układano kapusty w głębokiej bruź-
dzie. Oczywiście ziemia, której używano do zasypywania kapu-
sty, musiała być lekka, przepuszczalna.

Część kapusty (przy czym na początku ubiegłego wieku za-
lecano nawet, by była po lekkim przemrożeniu) przerabiano 
w procesie kwaszenia. Do kwaszenia wybierano kapusty białe, 
tak zwane holenderki, bo te, które zachowały zieloną barwę, 
w  procesie zmieniały barwę na szarą. W  przeciwieństwie do 
czasów współczesnych, gdy korzystamy głównie z naczyń pla-
stikowych, przed laty używano wielkich beczek dębowych, któ-
re napełniano warstwami przesypywanymi solą. Dodawano też 
kminku, który dla jednolitości masy często wkładano w lniane 
ściereczki, by dał smak, a nie pozostawał w kapuście i wchodził 
w zęby. Znanym sposobem polepszania smaku kapusty było do-
dawanie między warstwami po kilka małych kwaśnych jabłek. 
Często były to eltki zebrane na miedzy. Beczki z kapustą kiszoną 
ustawiano w piwnicy, bo im wolniej kapusta dochodziła, tym 
lepiej później smakowała.

Obok beczek z kapustą stały beczki z kwaszonymi ogórka-
mi. Były to jedne z pierwszych płodów rolnych, które trafiały 



Pomerania nr 11 (558) / Smùtan 202138

Smaki i aromaty Pomorza

być izolowana calową warstwą piasku. Redaktor „Gazety Kartu-
skiej” obiecywał, że kto przechowa jabłka w ten sposób, jeszcze 
w  maju, czerwcu będzie się cieszyć ich smakiem i  aromatem. 
Piasek, najlepiej rzeczny, powinien być czysty, wolny od dużych 
części, dobrze wysuszony i przechowywany bez udziału wilgoci 
do jesieni. Owoce w piasku nie tylko nie gniją, ale jeszcze stop-
niowo dojrzewają, przy czym nie tracą nic z soczystości, aroma-
tu czy smaku.

Charakterystycznym elementem dla Kaszub był torf. Dobrze 
przesuszony i rozdrobniony nadawał się do przechowywania ja-
błek równie dobrze jak piasek. Podobnie było z mchem wszech-
obecnym w sosnowych borach. Na około 100 kg jabłek potrzeba 
było około 20 kg mchu lub torfu.

Gruszki zimowe (kamienne) należało układać na warstwie 
suchej słomy, dbając o to, by się nie stykały. Piwnica powinna 
być sucha i gwarantować stabilną temperaturę, która nie mogła 
spadać poniżej zera.

W wielu ogrodach rosły śliwy. Ich owoce zalecano pakować 
w beczki na warstwach liści. Po wypełnieniu całych beczek po-
winny być one szczelnie zamknięte.

Oczywiście obok płodów rolnych w piwnicach musiało być 
też miejsce na beczki z  solonymi kośćmi lub mięsem, które 
w  erze przedlodówkowej były jedynymi rezerwuarami białka 
zwierzęcego w okresie, w którym nie dokonywało się uboju na 
własne potrzeby. Najchłodniejsze pomieszczenie doskonale się 
do tego nadawało, choć i  tak należało z  wielką sumiennością 
weryfikować stan solanki, albowiem zbyt niskie zasolenie sprzy-
jało pojawieniu się drobnoustrojów, które mogły doprowadzić 
do zniszczenia całego zapasu, co oznaczało konieczność przeży-
cia reszty zimy i wiosny bez energetycznego zapasu białka.

Na północnych Kaszubach, nad morzem, a  także w  przy-
padku rodzin mających prawo do połowu na jednym z licznych 
jezior obok beczek z solonym mięsem stawały beczki z soloną 
rybą i nie zawsze był to śledź, który wszak zawsze dostępny był 
w najbliższej karczmie. Często był to solony węgorz, który był 
zarówno źródłem białka, jak i towarem handlowym.

W wielu piwnicach w sklepieniu montowano kute haki do 
przechowywania tusz zwierzęcych lub wędlin. Sposób ten wią-
zał się z zabezpieczeniem mięsa przed ewentualną ciekawością 
szczurów. 

Piwnica odpowiednio duża mieściła też półki na piwo lub 
wino, a także konfitury lub inne przetwory. 

Jak zwykle namawiam do dzielenia się swoimi przemyśle-
niami, a także zamawiania kolejnych tematów. Korespondencję 
proszę przesyłać na adres: poczta@jedzenienakaszubach.pl.

Rafał Nowakowski

mentem korzenia (co spowalniało proces 
wysychania) układało się na półkach wy-
sypanych piaskiem lub wyłożonych słomą 
głąbami do dołu i  przykrywało świeżymi 
liśćmi bez śladów zgnilizny. Bardzo dobrze 
kalafiory przechowywały się rozwieszone 
na sznurkach lub żerdziach głąbami do góry 
z  pozostawieniem odstępu. Dzień przed 
spożyciem oczyszczało się je z  części nad-
psutych i wkładało do wody, by odzyskały 
jędrność.

Kalafiory, które nie wykształciły pełne-
go kwiatu przed zimą, nie były wyrzucane, 
wszak Kaszubi byli i są oszczędni. Dołowano 
je w piwnicy w wilgotnym piasku, w którym 
z reguły wydawały bardzo dorodne i  ideal-
nie białe, z braku dostępu światła, róże.

Postępowe gospodynie kupowały też na-
siona brukselki. Ta miniaturowa wersja ka-
pusty również jest odporna na mróz, więc 
w czasach minionych często nie przejmowa-
no się jej zbiorem, a po jej główki potrzebne 
do ugotowania jarzynowej zupy udawano 
się nawet na mocno ośnieżone pole. Po-
radniki rolnicze i  kalendarze mariańskie 
z pierwszej połowy XX wieku często publi-
kowały radę, by brukselkę pozostawiać na 
zagonie, lekko okładając ziemię słomą, łęci-
nami, które miały zmniejszyć stopień prze-
marzania korzeni, a  pędy naziemne przy-
krywać gałęziami i słomą, bo w ten sposób 
łatwo je odszukać i pozyskać w okresie, gdy 
ogród przykryty był warstwą śniegu.

Podobnie jak brukselka w ogródku mo-
gły pozostać jarmuż, szpinak i salsefia. Jeżeli 
jednak już decydowano się na ich przecho-
wanie poza ogródkiem, to z reguły trafiały 
do słojów systemu Wecka w solance, która 
gwarantowała długotrwałe przechowanie.

Co ciekawe, w piwnicach przechowywa-
no również niedojrzałe pomidory. Układa-
no je na półkach i  przykrywano szmatką. 
Zależnie od stopnia dojrzałości, najpóźniej 
po kilkunastu dniach można było się cieszyć 
w pełni wybarwionymi owocami o dobrym 
smaku.

Kula, gdy odpowiednio duża, była do-
brym miejscem na przechowywanie owo-
ców. Wybierano owoce najdorodniejsze, 
odpowiednio dojrzałe, zebrane bez stłu-
czenia. (Co ciekawe, w  1934 roku „Gazeta 
Kartuska” zalecała zbierać owoce w  ręka-
wiczkach.) Jabłka doskonale, przynajmniej 
te sprzed reformy profesora Pieniążka, 
przechowywały się w  skrzyniach wypeł-
nionych czystym suchym piaskiem. Waż-
ne było to, że jabłka winny być ułożone na 
warstwie piasku, a następna warstwa miała 
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Zmarły slawista miał od lat siedemdziesiątych ubie-
głego stulecia bardzo dobre kontakty z  autorami 
Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsied-
nich (t. I–XV, 1964–1978), kilkakrotnie odwiedził 
Kaszuby i dobrze znał badaczy języka kaszubskiego 
z  Gdańska. Szczególne znaczenie w  propagowaniu 
kaszubistyki poza krajami słowiańskimi odegrał 
obszerny artykuł Geralda Stone’a  Cassubian, opu-
blikowany w książce The Slavonic Languages (Lon-
don 1993). Wprawdzie prof. Jerzy Treder w recenzji 
(„Język Polski” 1994, zeszyt 4-5, s. 359-362) zwrócił 
uwagę na zdarzające się w tym opracowaniu nieści-
słości i błędy, ale niewątpliwie zalety artykułu prze-
ważają nad niedostatkami.

Sporo miejsca Gerald Stone poświęcił proble-
matyce kaszubskiej w swojej książce o Połabianach, 
Łużyczanach i Kaszubach: Slav Outposts in Central 
European History: the Wends, Sorbs and Kashubs 
(London 2016). Oprócz tego slawista brytyjski pi-
sał o  języku literatury kaszubskiej i  kształtującym 
się standardzie ogólnokaszubskim oraz interesował 
się kaszubskimi materiałami dialektalnymi, które 
zgromadzono w  archiwum w  Marburgu. Ważne 
były też opublikowane recenzje: Atlasu językowego 
ka szubszczyzny, Słownika Sychty, niemieckiego tłu-
maczenia powieści A. Majkowskiego Das abenteu-
erliche Leben des Remus, Kaschubisches  Anthologie 
F. Neureitera i  jego Geschichte der kaschubischen 
Literatur. Nie bez znaczenia jest też to, że dr Gerald 
Stone przekazywał brytyjskim studentom slawisty-
ki przynajmniej podstawowe wiadomości o języku, 
kulturze i historii Kaszubów.

Gerald Stone zmarł 13 września 2021 roku.

Tadeusz Lewaszkiewicz

ZMARŁ DR GERALD STONE 

brytyjski slawista i przyjaciel Kaszubów

Gerald Stone (1932–2021) studiował slawistykę na Uniwersytecie Londyńskim, 
gdzie w 1969 roku obronił pracę doktorską z zakresu sorabistyki. Był wykładowcą 
uniwersyteckim w Nottingham (1966–1971), w Cambridge (1971–1972) i w Oksfordzie 
(1972–1991). Zajmował się głównie językami łużyckimi, ale w pracy badawczej 
i dydaktycznej uwzględniał również rosyjski, słoweński, polski i kaszubski. Warto dodać, 
że w oficjalnym komunikacie władz Uniwersytetu Oksfordzkiego – wydanym po Jego 
śmierci – wspomniano również o kaszubistycznych zainteresowaniach dra Stone’a.

Fot. Jürgen Maćij 
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jako dwusetny jego członek.  Z tym oddziałem zwią-
zała się praktycznie cała rodzina Henryka. Tam za-
częły się także ukazywać jego kolejne tomiki poezji. 
Jeden ukazał się w czasie piątego jubileuszu zespołu 
Spiéwné Kwiôtczi z Banina, w którym przez pewien 
czas tańczyła także jego wnuczka, Agnieszka. 

Tworzył wiersze, pisał ich niemało, po kaszubsku 
i po polsku. Wiele z nich dotyczyło morza, zwłaszcza 
Pucka i okolic, z którymi był ściśle rodzinnie zwią-
zany. Urodził się wprawdzie w  Sopocie w  1947 r. 
Jednak dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym 
Pucku, który po wielu latach pięknie i rzewnie opi-
sywał w  swoich wierszach i  kilku tomikach wspo-
mnień ujętych pod wspólnym tytułem Muszelki 

Czcigodna Małżonko śp. Henryka – Elżbieto, Córko 
Beato, wnukowie, bliższa i dalsza Rodzino, kapłani, 
przyjaciele, drodzy zebrani!

Henryk Musa od 34 lat był członkiem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. 

W  szeregi organizacji przyjmował go ówczesny 
prezes – poeta Stanisław Pestka. Na początku lat 90. 
XX wieku – o czym sam mi po latach przypomniał 
– zetknąłem się z nim po raz pierwszy, jako prezes 
klubu studenckiego Pomorania i członek Gdańskie-
go Oddziału ZKP, do którego wówczas i on należał. 
Współpraca ta nabrała jednak intensywności już 
w Baninie, w którym w 2002 roku powstał oddział 
ZKP i do którego wkrótce Henryk się przeniósł i to 

PÒŻEGNANIĖ  
HENRIKA JERZĖGÒ MÙSĒË

W dniu 26 rujana òdbëła sã slédnô droga na smãtôrz we Gduńskù pòetë kaszëbsczégò Henrika Jerzé-
gò Mùsë. Mszô òdprawionô bëła w kòscele Bòżégò Cała (kòle dwòrca PKS) we Gduńskù. Zeszlë sã na 
ni – òkróm rodzëznë – wielny znajemny pòetë ze stanicama Solëdarnoscë, a partu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô w Baninie, jaczégò ùmarłi béł nôleżnikã. Mùsa béł baro òddóny swòji tatczëznë. 
Wësłôwił jã nié blós w wiérztach, ale téż w swòjich czãstëch rézach pò Pòlsce. Wiedno òblokłi béł 
w swój kaszëbsczi strój z maczugą w rãce, jaką dostôł jakno nôdgrodã òd Centrum Edukacji i Promò-
cji Regionu w Szimbarkù. Do te miôł wiedno dwa kùfrë i tak rozpòwiôdôł ò lubòtnëch Kaszëbach 
w kòżdim nórce kraju. Czãsto téż biwôł zaprôszóny do rodnégò Pùcka na zéńdzenia lëteracczé. Pòeta 
ùmarł 20 rujana. W miono Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, òsoblëwie partu w Baninie, przemó-
wił nad ùrną, też pòeta, dr Eugeniusz Prëczkòwsczi – wiceprzédnik KPZ. (ep)

Òd lewi: E. Prëczkòwsczi i H.J. Mùsa. Òdj. ze zbiérów EP
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Pòżegnanié

ma i  doswiôdczenim. Kaszëbóm pòswiãcył nôwiãcy 
z  lëteracczégò kùńsztu. Czile tomików nawetka mô 
w  titule to nôwiãkszé dlô Niegò słowò, jak przikła-
dowò nen ò titule „Mòje Kaszëbë”, w   jaczim jedna 
z wiérztów pòzwôł prawie téż „Kaszëbë”. Hewò są te 
słowa: 

Kaszëbë
Piôsczi wszãdze
Jezora snôżé
W mòdré klédë òblokłé
 Lasë dokòła
 Snôżo òblokłé jezora
Chcã jô wzlôtac nad wama
Lotã kani
Bë òpadnąc pòtemù na rénkù
 Kaszëbë – pieszczonô gôdkò
 Jô waji wëgrawerëjã głãbòk w mëslë
Wa mie prowadza swòjima stegnama
Czej òdińdã tamòj, skądkaż pòwstôł 
Òstónã w waji
 Żałujã jak Wiôldżé Mòrze co rok
 Wzãtëch maszopów
Tak jak bòlejã nad tim
Że ni mògã bëc tu na co dzéń
 Czej òdińdã tam, skądkaż jem pòwstôł
Òstónã w waji 
Biédné 
Ale jakùż bògaté Kaszëbë

HENRIK JERZI MÙSA (pseùdonim lëteracczi 
Kòt) ùrodzył sã 4 rujana 1947 r. w Sopòce, równak 
pòchòdzy z Pùcka. Tam téż  chòdzył do spòdleczny 
i zawòdowi szkòłë.  Òd 1968 rokù ùtwórca mieszkôł 
we Gduńskù. W 1971 r. sã òżenił, a w 1973 r. ùro-
dzëła sã jemù córka Beata. 

Òd 1987 r. H.J. Mùsa béł nôleżnikã Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò. Przënôleżôł m.jin. do 
Stowôrë Pòlsczich Ùtwórców i  jinszich òrganizacji. 
Òd 2003 r. béł na emeriturze. 

Pierszé kaszëbsczé liriczi H.J. Mùsë sã ùkôzałë 
w  zbiérku „Mòje Kaszëbë” (2007). Debiutancczim 
tomikã, le pò pòlsku,  są „Wiersze z Kaszub” (2005). 
Òkróm wspòmniónëch wëżi zbiérków ùtwórca 
wëdôł jesz szesc jinszich: pò pòlskù – „Wiersze znad 
Małego Morza” (2006), „Poezja Konarzyn” (2006), 
„Strofy dla Ciebie” (2007), „Mòje Kaszëbë” (2007), 
„Od poranka do poranka” (2008) i  pò kaszëbskù 
i pò pòlskù – „O czym szumią fale. Ò czim szëmią 
dënëdżi” (2008) i „Mój kaszubski świat. Mój kaszëb-
sczi swiat” (2009). W 2009 i 2010 r. ùkôzałë sã jegò 
wspòminczi ze szkòłowégo cządu „Muszelki pamię-
ci. Miszôrczi pamiacë – Ocalić od zapomnienia. 
Ùretac òd zabëcô. 1947–1965”.

Pòeta je laùreatã m.jin. Skrë Òrmùdowi, a  téż 
nôdgrodów samòrządów Miasta Pùck i Gminë Pùck.

pamięci. Miszôrczi pamiãcë. Rodzinne miasto było 
mu za to wdzięczne, nagradzając go należnymi ho-
norami. 

W 1968 roku przyszły poeta zamieszkał w Gdań-
sku, po trzech latach wziął ślub z Elżbietą, a po ko-
lejnych dwóch urodziła się Beata. Po latach cieszył 
się z godności dziadka.

W  tym czasie oddawał się już intensywnej pra-
cy twórczej. Był członkiem Stowarzyszenia Twór-
ców Polskich. Wydał osiem tomików poezji i kilka 
zbiorów esejów, w  których opiewał rodzinne stro-
ny, a  także umiłowane podkościerskie Konarzyny, 
w których chętnie przebywał u  schyłku życia. Do-
ceniono go za to między innymi prestiżową kaszub-
ską nagrodą „Skra Ormuzdowa”, o którą wniosko-
wał jego oddział ZKP w Baninie, a którą cenił sobie 
w sposób szczególny. 

Niestety, w miarę upływu lat zdrowie coraz bar-
dziej odmawiało posłuszeństwa. Dziś pozostały już 
tylko – i aż – wiersze i wspomnienia, które proszą 
o  naszą pogłębioną refleksję. Pozostały też nasze 
myśli, wspólne doświadczenia, pamięć, którą wyra-
żamy przez swoją obecność wraz z pocztem sztan-
darowym jego partu w Baninie. 

Do mnie osobiście zdecydowanie mocniej prze-
mawiają wiersze pisane w jego rodzimym języku – 
języku kaszubskim, który kochał w sposób szczegól-
ny. W tym języku zawsze z nim rozmawiałem, dlôte 
kònieczno mùszã tu przerzec chòcle czile słów w tim 
jãzëkù, jãzëkù Jegò starszich, Jegò òsoblëwie ùmiło-
wóny Starczi, jãzëkù Jegò drëchów z Pùcka i òkòlégò, 
z chtërnëch wiele ju òdeszło na drëgą wachtã, ale téż 
jãzëkù Jegò drëchów z partu KPZ w Baninie, dze tak 
rôd przëjéżdżôł dzelëc sã swòją pòezją, a téż mësla-

H.J. Mùsa. Òdj. ze zbiérów EP
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– To normalné wòjnowé sprawë.
– Nie bëlo żódny wòjnë midzë twòjimë 

wòjôrzamë a prostimë lëdzamë. Jô ce wëzwôl, żebë 
ùwòlnic tegò mòjégò sëna. Jeżlë nad tobą dobãdã, 
pùscysz nas wòlno.

– Niech a  tak bądze. Të nie jes wòjôrzã. Żebë 
pòkazac, że wcale nie jem zdradlëwi, pòzwôlóm 
cë, Miloszu, wëbrac barń, na chtërnã mdzemë sã 
biôtkòwac.

Milosz stojôl sóm jakbë naprocëm wszëtczich. 
Stojôl terô a mëslôl. Dzywné, ale nie bòjôl sã. Mëslôl, 
co dali rzeknąc. Przëszlë mù do glowë slowa negò 
dżada, co gò wëcygnąn z mòrsczich walów. Nen rzek 
mù, żebë bél mądri, żebë dobél nad procëmnikamë 
pò swòjémù. Terô ju jegò ùdbë pòszlë drof. Òsta 
biôtka nó to, chto je mòcniészi. Biôtka, jaką znôl jarl, 
nié òn. Mëslôl równak, czë jesz w tim sztóce je cos, 
co móże bëc na jegò starnã. Przëszlo mù do glowë, 
że doch na miecze czë seczerë gwës nie dô so radë. 
Dobëc jich tak, jak jô pòtrafiã, gôdôl dżôd – mëslôl 
so Milosz. Tu przëszla do niegò mësl. Przëbôczil so, 
jak òni wiedno jachtëją na zélintë.

– Në! Chlopie! Wëbiérôj! – zbùdzyl gò z zamësle-
niégò jarl.

– Chcã sã z tobą biôtkòwac na péczi – òdrzek mù 
rëbôk.

– Zgòda!

Robilo sã cemno. Za wësoczim gardowim plotã 
widzec bëlo ju blós sztôltë bómów. Bënë, na placu 
równak pòmalinkù sã rozjasnia, bò pòstãpny lëdze 
stôwalë w kòlo, trzëmiąc smólnice. Tak że w kùncu 
w krągù na westrzódkù wszëstkò bëlo bëlno widzec. 
Tedë pòjawil sã na nim jarl Berg, nen przédny midzë 
wikingamë, chtërny nawiedzëlë ne zemie.

Bél to czlowiek wësoczi, wiôldżi, mòcny, le téż ju 
dosc sëti a cãżczi. Nie bél téż nômlodszi. Jegò dludżé 
czôrné klatë gãsto bëlë ju przetkóné sëwizną. Stanąn 
na westrzódkù a wiôldżim glosã rzek:

– Slëchôjta! Môlowi czlowiek wëzwôl mie na 
biôtkã! Jô to wëzwanié przëjąn! Dôjta gò tu!

Wszëtczémù przëzéralë sã nié blós Nordma-
nowie, le téż gardowi, co pòwëlôżalë ju ze swòjich 
domôctw. Lëdze jarla pòstawilë terô tegò môlowégò 
w krãgù.

– Jak ce zwią? – spitôl jarl Berg.
– Milosz.
– Blós tëli?
– Milosz Rëbôk – rzek ju glosni, a  gardowi 

pòwzéralë pò se.
– Ò co mie òskôrżôsz?
– Ò zabicé mòji familie! Ò pòrwanié mòjégò 

sëna! Ò te wszëtczé krziwdë, co të, jarlu, tu wërzą-
dzyl! – tu Milosz sóm przed sobą zdzywil sã, z jaką 
mòcą gôdôl.

GÓRZ
PART III

Trzecy a ju slédny dzél naszi pòwiôstczi zaczinô sã w sztóce, w chtërnym nasz heroja Milosz mô sã 
biôtkòwac z Bergã, jarlã wikingów. Chlop wëzwôl gò na biôtkã pò tim, jak Nordmanowie zabilë mù 
bialkã a sëna razã z calą rëbacką wsą. Na niczim skùnczëla sã téż ùdba retaniô drëdżégò dzecka, 
chtërno ti zbójcowie pòrwalë. Milosz zrozmiôl, że terô òstalo mù blós zdżinąc abò dobëc, le nó to sléd-
né cãżkò mù bëlo rechòwac.
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Nordowé pòwiôstczi

Pò tëch slowach pôd na krziże. Plama krwie na 
biôlim piôskù robila sã corôz wikszô. Jarl Berg zgas 
w ni pòmalinkù.

Nordmanowie wëpùscëlë nié blós Milosza z jegò 
sënã Milichã, le téż wszëtczich jinëch swòjich sluż-
ków pòrwónëch w tëch stronach. Pò Bergù przéd-
nym midzë nima òstôl zarô mlodi wiking ò jasnëch 
wlosach. Na miono miôl Diarf. Nen jakbë bél bar-
żi dlô lëdzy przëstãpny. Milosz, czedë z nim gôdôl 
pò biôtce, ùczul cos, jakbë to nie bél czlowiek lëchi. 
Òczë miôl smiejącé. Równak nic z tegò, co òstalo na-
kradlé, nie bëlo òddóné.

Na drëdżi dzéń ò pòrénk Nordmanowie pakòwalë 
to wszëstkò na wòzë. Milosz z Milichã pò nocë prze-
spóny kòl tegò gardowégò znajómka téż zbiéralë sã, 
żebë jic w swòje stronë. Nen drëch nawetka gôdôl 
Miloszowi, czë ten bë nie chcôl òstac w gardze:

– Terô jak ti pòjadą, më tu niżódnëch wëszëznów nie 
bądzemë mielë. Móże të bë chcôl òstac tu na tim pier-
szim placu? Lëdze widzelë. co të zrobil. Mdą za tobą!

– Co të mëslisz, że jak to ùczëją panowie, to mie tu 
dadzą rzãdzëc? Zarô tu sã chto jiny zjawi. Ùzdrzisz. 
Jô bë zresztą wcale tegò nie chcôl. Do naszich pùst-
ków më téż nie wrôcómë. Tam blós smierc. Pòszu-
kómë szczescô gdze jindze.

Czedë òjc z sënã wëszed ju bùten, przëzdrzôl sã 
jesz tim zamòrsczim wòjôrzóm, jak krącëlë sã pò 
placu. Wczerô, czedë dobél nad jich jarlã, zarô òni 
téż jinaczi na niegò dôwalë òbacht. Nicht nick lëché-
gò nie rzek. Terô prawie dozdrzôl gò téż nen nowi 
jarl, a do niegò zagôdôl:

– Wrôcôsz z sënã do sebie?
– Nié, tam przez was ju ni mómë czegò szëkac.
– Gdze pùdzeta?
– Chto wié, pòszukómë placë dlô se.
– Nick cë nie òsta, co?
– Blós nen jeden syn. Jô sã nie spòdzôl, że mdã 

dzysô żil.
– A jeżlë jô bë cë pòwiedzôl: pòj z namë?
– Jô z wamë? Jak to?
– Naszi zabilë cë familiã. Të jich pòmscyl. Terô 

móże przez nas niech twój kawel sã òdmieni. Twój 
a  twòjégò sëna. Z  tegò, co czëjã, jesta rëbôkamë, 
nié jeden z  nas téż! Naùczimë was żeglowac dali, 
biôtkòwac sã. Jô, jarl, sã wamë zajimnã. Dôwóm nó 
to mòje slowò.

– Móm tak jak wë bëc lëchi?
– Nôprzód nas pòznôj, a tedë gadôj taczé slowa. 

Tu nick cë nie òstalo. Cëzym w slużbã pùdzesz. Tej 
co? Bédëjã cë slédny rôz.

Pò tëch slowach jarl Diarf wëcygnąn do Milosza 
rãkã. Nen pòwzérôl w  jegò òczë, jakbë ùsmióné, 
swójsczé. Wzérôl sztócëk a pòdôl mù swòjã rãkã.

Mateùsz Bùllmann

Jeden z  lëdzy Berga pòdôl jarlowi a  Miloszowi 
barń. Chlopi stanãlë naprocëm sebie.

– Móżemë zaczënac! – rzek wiking.
Berg dôl trzë szrëtë do westrzódka krãgù a wzérôl, 

co zrobi rëbôk. Milosz przez môli sztócëk stojôl 
w môlu a flot mëslôl. Zélinta nôlepi bëlo òbéńc òd 
slôdë. Tak téż zacząn robic terô. Cali czas przódkã 
zwrócony do Berga nodżi stôwiôl na stronã, tak że 
pòmalinkù òbchôdôl gò dokòla. Jarl doch téż nie 
stojôl jak kam, le cali czas òbrôcôl sã do Milosza, 
a zôs dôl szrët w jegò stronã.

– Pòj, pòj tu blëżi – rzek do niegò, letkò sã smiejąc.
Milosz widzôl, że taczé deptanié w jednã stronã 

nick nie dô. Pòmëslôl zôs. Co bë zrobil, czedë bë 
pòtkôl w lese dzëwégò szczérza abò wilka. Terô za-
cząn flot pòbiegiwac rôz na lewò, rôz na prawò, cali 
czas jakbë dokòla Berga, żebë ten dërch mùszôl sã 
za nim òbracac. W tim sztóce równak wiking pòd-
skòczil. Chwacyl pék jedną rãką za jegò kùnc a, miast 
pchnąc, zamachnąn w lëfce a chcôl trzasnąc Milosza 
òd stronë. Nen w slédnym sztóce przëkleknąn, pra-
wie sã zwrócyl, leno ùda mù sã flot wëskòknąc a zôs 
òddalëc sã përznã òd procëmnika. To je wiôldżi 
palcôter – flot gôdôl so terô w glowie Milosz – jegò 
doch nie je drãgò nim trafic. Abò jô gò flot pchnã, 
abò òn mie dosygnie.

Rëbôk bél zmiarti a  dosc chùtczi. Pewno dlôte 
Berg nie chcôl gò pchnąc, le prawie miôl starã zwalëc 
gò na zemiã jibã z bòkù. Tak gònil pôrã sztótów pò 
krãgù za Miloszã. Nen jesz dwa razë mùszôl pasc, 
rôz zabraklo blós përzinkã, żebë òstri kùnc péka ro-
scąn mù brzëch. Jarl równak corôz cãżi dichôl.

– Pòj, biôtkùj sã ze mną! – zacząn wadzëc. – 
Biôtkùj sã, a nié że wiorniesz jak zajc!

Terô òn rëszil calą mòcą na Milosza. Rëbôk téż 
wiedzôl, że co mô sã stac, stónie sã prawie terô. Tam-
ten bél ju zmarachòwóny, a pewno chcôl ju kùnczëc. 
Cali czas béł to wòjôrz z warkù, nimò że Milosz bél 
òd niegò barżi szmidëch. Terô jarl prawie nacar na 
niegò, chwëtając pék w  dwie rãce, terôzka chcôl 
gò nim przebic. Milosz skùpil sã w se, rzucyl sã na 
zemiã w òstatnym sztóce. Wszëstkò to waralo blós 
dwa mrëgnienia òkã, le to syglo, żebë w jegò glowie 
pòwsta prostô deja. Czedë pôd na piôsk, òd raza òd-
kùlnąn sã dwa razë na stronã, chùtkò klãk na jed-
no kòlano, a tak zapiarti wbil swój pék z cali mòcë 
w bòk Berga.

Milosz sóm sã zdzywil z tegò, co sã stalo. Wstôl 
na nodżi, wëszarpnąn pék a copnąn sã pôrã szrëtów 
na westrzódk krãgù. Bëlo czësto cëchò. Berg òbrócyl 
sã pòmalinkù, rãkã trzimôl na bòkù a spòd ni mòc-
no cekla krew.

– Të, të... – gôdôl ju cãżkò, zdôwa sã, że chcôl 
zwëzewac swòjégò procëmnika, le rzek w kùncu – 
jes wòlny. Wszëtkò niech bądze cë dotrzëmóné.
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Òd pierszégò zwãkù soliscë i  chùr spiéwią baro 
wërazno. Jãzëk je do zrozmieniô. Pòmôgô w  tim 
ksążeczka, dze òkróm bògatëch biogramów aùto-
rów i  wëkònôwców (pò pòlskù a  anielskù) są ca-
łowné tekstë (òriginalné – kaszëbsczé, tłómaczenia 
pòlsczé a anielsczé). Bez to nasza mùzyka i  słowò 
mògą bëc promòwóné w  swiece. Kómpòzytorka 
mô swiądã, że twòrzi do pòezje a  że je to mszô. 
Temù melodiô wërazno narzesziwô do chòrałowi 
tradicje. Pòezjô je za to colemało czëc w  szëchce 
harmónie, farwny, dze òrganë pòmôgają w spiéwie, 
a  czasã pòdskôcają do wërażeniô wseczëcô, np. 
żôlu, jak w  Kyrie („mòja wina”). W  całoscë mòże 
sã zdôwac, że to je mszô kąsk pòmãk, bò zaczinô 
sã òd „Alleluja”, bicé w  piersë z  żôlu je w  Kyrie, 
a nié przë Agnus Dei… To tekst brata Jóskòwsczégò 
nadôwô taką prawie mùzyczną narracjã. Jóskòwsczi 
tłómaczi lëturgiã, misterium. Przepùszcziwô przez 
swòje rozmienié, doswiôdczenia dëchòwny òsobë 
to, co je sacrum, a  daje do słëchaniô, òdbiéru – 
tłómaczenie na profanum, dlô lëdzy. Je to stra-
wa przërëchtowónô przez òsobã wrazlëwą, bëlno 

NOWÔ KASZĒBSKÔ  
RELIGIJNÔ MÙZYKA

PlatĒ z róŻnĒch parafiów

Missa Cassubiae Anë Rocławsczi-Mùsałczik do słów frãcëszkanina, brata Zbigòrza Jóskòwsczégò 
je wëszłô na place (pòd jistnym titułã). Czëjemë na tim krążkù spiéwôków: Marzenã Michałow-
ską (sopran), Jana Mãdralã (kòntratenór), Bartłomienia Chòrążégò (tenór), Sebastiana Szum-
sczégò (bas baritón) a grającégò na òrganach Maceja Zakrzewsczégò. Spiéwie Kameralny Chùr 
Discantus z Gòwidlëna. Całoscą dirigùje Sławòmir Bronk, jaczi je sprôwcą stwòrzeniô dokazu, 
jak i czile jinëch chùtczi nagrónëch z pòmòcą discantusowi stowôrë. Ùczałi (adiunkt) z gduńsczi 
Mùzyczny Akademie (katedrë: Kòscelny Mùzyczi a Chùrowi i Òratoriowò-Kantatowi Dirigen-
turë) – przënãcył nas do te, że co rokù wëpùszcziwô na swiat nowé dokazë klasyczny mùzyczi 
w kaszëbsczim brzëmienim. Swiatowé pòszëdło kąsk spòwòlniwô ne dzejania, równak jich na 
szczescé nie znikwiło. Missa Cassubiae je nôwikszim donëchczasnym wòkalno-instrumentalnym 
pòdjimã pòwstónym za ùdbą Bronka a zjisconym kòncertowò i nagrónym na place. Prawëkòna-
nié dokazu miało swój môl w sobòtã 29 maja tegò rokù w bazylice sw. Brigidë we Gduńskù, 
dze chiżni òstôł nagróny krążkòwi materiôł. Mszô skłôdô sã z òsmë dzélów, w tim szesc stałëch 
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) a dwùch z przëtu, zmieniwnëch (Introit 
a Graduał). Spiéwôcë przemôwiają colemało głosama pò kaszëbskù, na co òdpòwiôdô chùr pò 
łacënie1. Je to pierszô aùtorskô mszô Rocławsczi-Mùsałczik, jak pòdôwô aùtorka w rozmòwie 
z redaktorã pismiona „Gość Niedzielny”, ks. Macejã Swigòniã2. Kòncert z Missa Cassubiae zakùń-
cził nowi festiwal pn. Cassubia Sacra w Kartuzach, jesenią tegò rokù3. 

1 Nié leno. Pò kaszëbskù téż, chòcle w Kyrie.
2 Missa Cassubiae, gosc.pl [przëstãp 27.10.2021].
3  Missa Cassubiae na finał festiwalu Cassubia Sacra Kartuzy 2021 – Radio Głos – Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej, radioglos.pl 

[przëstãp 27.10.2021].
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Mùzyka

czëc w spiéwie. Òsoblëwé nôbòżéństwò mô do sw. 
Frãcëszka, co je widzec we wielënie dokazów Jemù 
bédowónëch na drëdżi place – wòtum wdzãcznoscë. 
Na tim krążkù są téż dokazë starka Karinë, Kòrne-
liusza Trédera, aùtora pòlsczich i kaszëbsczich pie-
sniów, długòlatnégò dirigenta czelińsczégò chùru 
Kaszubia, òrganistë. Òkróm aùtorsczich dokazów 
Karinë Tréder z  pierszi platë albùmù, dze aùtorka 
zdrôdzô swój kómpòzytorsczi talent – to prawie te 
trzë kaszëbsczé a jedna pòlskô ji starka – są nôwiãk-
szim bògactwã ti wëdôwiznë. Donëchczôs piesnie 
tegò Trédera (barżi znóné są dokazë żukòwsczich 
Tréderów, w całoscë bratówca, Witolda z Żukòwa), 
bëłë colemało wëdóné w  spiéwniczkù a  na place 
pt. Z piesniã4 do Cebie. Chór KASZUBIA pòd red. 
Aleksandrë Òsëczkò, wëdóny przez Radã Gminë 
Szëmôłd w  roku 20045. Mòje Czelno, w  jaczim 
„pëszno je żëc”, nie je piesnią sakralną, leno môlo-
wą, patrioticzną. Pòdobno je z Lëdã Lesôcczim (sł. 
Bòlesłôw Bòrk), Najima stronama a Rodzinną strze-
chą. 

Karina spiéwô w  pëszny, lesacczi òdmianie 
kaszëbiznë. Cepło, jakbë wspòminała bliską òsobã. 
Mającë swiądã, że piesnie Kòrneliusza wëkònywô 
jegò wnuczka – jinaczi sã jich słëchô, colemało ze łzą 
w òkù. Wszëtczé tekstë spiéwów nalézemë w ksą-
żeczce, tam-sam pòdóné są akòrdë, co przëchło-
scywô do jich spróbòwaniô. 

Tomôsz Fópka

przëprawionô, wzmòcnionô w  mùzyczny òbònie 
òrganów (Gloria). „Wierzã” (Credo) procëmsta-
wiwô wstrzëmòwną partiã solistów – òstrémù 
wëznaniémù wiarë chùru. Zakòrzenienié wiarë 
w  bas-baritonowi partie wëwidniwô Crucifixus 
z  „grëzącyma” sekùndowima wespółbrzëmienia-
ma. Sanctus je ùsadzony we wëższich registrach 
sopranowò-chùrowò-òrganowëch – co pòdczorch-
niwô no „aniołów zamëszlenié”… „Tëpich z biôłëch 
kwiatów” Rocławskô-Mùsałczik kôże sopranowi 
ùkładac w dramaticznym òkrãżim z dzélëkã recyta-
cje Hosanna, co sã przekłôdô na baro głãbòką inter-
pretacjã ti czãscë. Agnus Dei je za to pòkórny, baro 
pòkórny w ale żimczi harmónii chłopsczich głosów, 
kòntrastëje z białogłowsczim Sanctus. Wëdawac bë 
sã mògło, że to Kyrie je tim dzélã mszë, dze nôgło-
sni sã prosy ò zmiłowanié. Tuwò nôwikszi cãżôr 
grzéchów swiata (peccata mundi) kómpòzytorka 
zdrzucywô w Agnus Dei. Òstatny dzél dzeła Missa 
Cassubiae, wëkònóny tutti z òrganoma Benedictus, 
nawlékô do przédnégò Introitu słowama „W  mio-
no Pańsczé”, zgódno z  kaszëbsczim zwëkã, cobë 
zaczënac i  kùńczëc wszedné dzejanié „Na jimiã 
Bòsczé”. Ta czãsc je jak w ti legendze ò stwòrzenim 
Kaszëb, dze Bóg na kùńcu pòzebrôł, co Mù òstało 
w miechù, a z tegò pòwstałë Kaszëbë. Dofùlowanim 
platë, wëdóny przez Discantusa a Ars Sonora przë 
ùniowim ùdëtkòwienim, są òrganowé improwiza-
cje Maceja Zakrzewsczégò. 

Bronk lubi robic z artistama, jaczich znô, jaczi-
ma mòże zawierzëc. Temù nôzwëska solistów w pò-
sobnëch jegò projektach sã pòwtôrzają, a  z  kòżdą 
nastãpną przigòdą z kaszëbizną spiéwôcë z Pòlsczi 
corôz lepi radzą sobie z  naszim jãzëkã. Jãzëkòwą 
wspòmóżkã w kaszëbskòjãzëkòwim dzélu projektu 
dałë Danuta Pioch a Paùlëna Wãserskô. 

Czësto „z  jiny parafie” je plata pt. Zawierzenie 
Karinë Tréder. Słowò „parafia” je tuwò baro pasow-
né, bò je to dwaplatowi albùm z mùzyką religijną, 
wëkònóną w òazowim żochù. Artistka spiéwie i grô 
na gitarze. Towarzą ji Jilona Wòjcechòwskô na fléce, 
Dariusz Wòjcechòwsczi na klawiszach i akòrdionie 
a  Adóm Wòjcechòwsczi na bòngòsach. Nagranié 
a  òbrobienié zwãkù nôleżało do Tadeùsza Kòr-
thalsa. Nagriwóné bëło jesz przed pòszëdłowim 
cządã, òd séwnika 2018 do strëmiannika 2019 
– w  kòscele w  Czelnie (gm. Szëmôłd). Tréderka 
swòjim delikatnym głosã wëspiewiwô chwałã Panu 
a  lubczé wspòmnienié starkóm a zemi. Ji wiara je 

4 Zôpis òriginalny.
5 Tomasz Fopke, Kielniańskie Cecylia i Kaszubia, „Pomerania” 1993, nr 12, s. 46–47.
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„Widłë gnojné”, „hôczi” – w „Kaszëbsczich nótach” ni mògło zafelowac téż instrumen-
tów brëkòwnëch do robòtë na rolë. Kò dlô wikszégò dzéla Kaszëbów béł to ôrt żëcégò, 
zdrzódło wzątkù, òrądz do bùchë abò do sromòtë. 

Alojz Bùdzysz téż napisôł pòeticczi ùsôdzk na-
mieniony gbùróm. Dôł w  nim bôczenié òsoblëwie 
na séw – nen tradicjowi, jesz bez pòmòcë niżódnëch 
maszinów:
Terô të wezniesz séwankã,
biôłą, płótnianą, fùl zbòża.
Krziżikã swiãtim żegnôsz tã niwã, a tej w jimiã pańsczé
prawé twé remiã, nadżé do łokca,
– rãków wiejącé – slizgô sejącé w raznym krokù.
(„Gbùr-séwc”, pisënk znorm. Róman Drzéżdżón)

Òkróm séwù pòecë rôd piselë ò żniwienim. Tuwò 
wôrt wspòmnąc òriginalny dokôz Frãcëszka Sãdzëc-
czégò „Zwònią na pòlu żniwné kòsë”, jaczi zaczinô sã 
òd zbieraniô zôrna, przechôdô do rozegracji zwóny 
„żniwnym dżadã”, a kùńczi rozmëszlanim liricznégò 
subiektu ò snôżi Marince. 

W  ùsôdzkù pòetë z  Rotenbarka nie je napisóné, 
jaczé zbòżé bëło żniwioné, ale znającë żôrotnosc zemi 
w  rodnëch stronach tegò ùtwórcë, mòżemë miec 
ùdokaznioné pòmëslenié, że jidze ò żëto, i  to taczé 
bëlejaczé, ò jaczim gôdô sã, że je jak metlëca abò że 
mô kłos jak mëszé ùszë. Alojz Bùdzysz zwie stebła 
taczégò zbòżô szlachcëcama, bò „mają dëcht mizerny 
mùsk, plewë a wąsë” („Gbùr a  szlachcëce”1). Żëto je 
lubòtnym zbòżim kaszëbsczich pòetów. Pisôł ò nim 
chòcle Józef Cenôwa, chtëren szukôł skarbów, jaczé 
sedzą w  môłim zôrenkù domôcégò żëtka. Nalôzł 
m.jin. parmienie słuńca, drżenié robòcëch gbùrsczich 
rãków, nordowé wiatrë, majewé deszcze i miłotã do 
rodny zemi („Zôrenkò żëtka”). Staszków Jan (to je Jón 
Piepka) widzôł w tim zbòżim przédno nôdzejã:
żëto jak matka
przed ùrodzenim
mô cãżczi krok –
nabrzmiałé kłosë
nôdzeją kwitną
i zôrno rosce
we dniu i w mrok

(„Żëto”, norm. pisënkù D.M.)

Jón Piepka je téż przëmiarã pòetë, chtëren 
w swòjich wiérztach dozdrzôł pòzmianë na kaszëb-
sczi wsë i  ùsadzył dwa dokazë, jaczé są swójnym 
wëchwôlënkã mechanizacje. „Òranié” je òbrazã czło-

Òbrôz lëdzy, co rakùją na biédny kaszëbsczi zemi, 
żebë ùdostac zbòżé, bùlwë i  wszelejaczé jinszé do-
bra, béł rozmajiti. Dzysô czãsto mómë jich na jed-
no z  gbùrama, ale doch wiele swòjégò gbùrstwa ni 
miało. Bëlë na wsach chòcle zôgardownicë, co mielë 
swòjã chëcz, ale môłi sztëk rolë nie sygôł na ùtrzi-
manié familie ani na trzimanié swòjich zwierzãtów. 
Z  jesz wikszą biédą biôtkòwelë sã czësto bezrólny 
chałëpnicë abò kòmórnicë. 

Gbùrzë (to je – jak pòdôwô ks. Bernat Sëchta 
w swòji prôcë Słownik gwar kaszubskich – chłopi, co 
mielë swòjã chëcz i zemiã) stojelë òd nich wiele lepi 
we wiesczi hierarchie i mòże dlôte mają swój bëlny 
plac w  kaszëbsczi lëteraturze. Chcemë równak za-
cząc òd rzeczónków… Wierã nôbarżi znóné są te, 
w  jaczich pòkazywóné je jich bògactwò i  ùmiejãt-
nosc stôwaniô na nodżi pò kòżdim tôklu. Wezmë na 
to taczé: „Gbùr to mùr, dzys mù gapa òczë wëdzobie, 
a witro òn dali zdrzi”, „Jak ù gbùra ni ma, to nigdze ni 
ma”, „Chòc dzys gbùra òbedrze, to witro òn je nazôd 
òbrosłi”, „Gbùr spi, a mù rosce”.

Ò gbùrach wiele dobrëch słów przeczëtómë przéd-
no w  kaszëbsczi pòezje. Są òni w  ni prezentowóny 
jakno òbróńcë rodny zemi i tradicjowëch wôrtnotów, 
chtërny do kùńca są wiérny kaszëbiznie. Jakò jeden 
z pierszich pisôł ò tim Aleksander Majkòwsczi:

Jô z chatë, w chtërny mòcny srąb
Bił miecz i płom, i zdradë,
A òna trzimô nibë dąb
I nicht ji nie dô radë.
Kaszëbsczi jã òbroni gbùr,
Jak wój w żelôznym szłómie,
A gbùr to mùr, a gbùr to mùr,
Chtëż gbùra, gbùra złómie.

(„Spiéwa gbùra”, pisënk znorm. D.M.)

Jón Trepczik òpisywô robòtã gbùra jakno wiôlgą 
misjã, bò dzãka niemù lëdztwò mô „pòd dostón-
kã chleba” (wiérzta pt. „Gbùr”). Ò znaczenim swòji 
prôcë wié téż sóm rólnik, chtëren przed jidzenim 
„zdłużą niwë” nôprzód klãkô, a pózni mówi pòcérz. 
Ta robòta na zemi je kòl Méstra Jana czims swiãtim, 
zesakralizowónym. Wszëtkò dzeje sã w  tim lirikù 
pòmalë i pòczestno.

KASZĒBSCZĖ NÓTĒ
dzél 8 Gbùrzë i jin szi…

1  A. Bùdzysz, Dokôzë, Gdiniô 2007, s. 187–188.
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Kùltura

Figlów gniéżdżewsczich gbùrów. Ten zbiér pòwiôst-
ków wëdónëch przez Jana Patocka nôprzód w  roz-
majitëch cządnikach, a  pózni w  jedny pùblikacje, 
òpisywô gbùrów jakno lëdzy głupëch, dôwającëch 
sã letkò òcëganic mieszkańcóm Pùcka, próbùjącëch 
ùtopic wãgòrza, wcygnąc bùlã na mùr, sejącëch sól 
abò chcącëch zabic miesądz. Krótkò gôdającë, mómë 
tu do ùczinkù z wiôldżim wëszczérzanim sã z rólni-
ków z Gniéżdżewa. Je to mòże pòmión zgardë, jaką 
mielë do tegò warkù rëbôcë. Kò ks. Sëchta pisze, że 
na Élsczim Półòstrowie lëdze mòdlą sã ò to, żebë 
nigdë nie òstelë gbùrama: „Òd półtora drewna [ce-
pów], drzewnianégò grzebienia [grablów], krzëwégò 
żelaza [kòsë] wëbawi nas Panie”.

Taczi zgardë ni miôł gwës Aleksander Majkòwsczi, 
chtëren prawie lëdzy żëjącëch z rolë zrobił herojama 
dokazu Żëcé i przigòdë Remùsa. Nawetka Remùs, chòc 
swòjã kaszëbską misjã zjiscywôł ju bãdącë hańdlarzã, 
swòje dzecné lata spãdzył na gbùrstwie na Lëpińsczich 
Pùstkach, dze béł pastuszkã i paróbkã. Wespół z nim 
cãżkò robilë na pòlach, łąkach i kòl zwierzãt Michôł 
i Môrcën, a pòmôgałë jesz jima Marta i Marcjanna. Në 
i ni mòżemë zabaczëc ò miéwcach tegò môla – gbùr-
sczi familie Zôbłocczich. Trôfiają sã jima wszëtczim 
zachòwania, jaczé nie są bëlné (jak chòcle wëszczérza-
nié sã ze skażony gôdczi serotë Remùsa), ale mòżemë 
gwës rzeknąc, że całé òkrãżé Lëpińsczich Pùstk je òpi-
sóné przez Majkòwsczégò pòzytiwno – lëdze tuwò są 
robòcy, mają ùwôżanié do prôwdë, tradicje, cëzy gwô-
snoscë i wszëtczich Bòżich przëkôzaniów.

Je wiedzec, że prozatorsczich dokazów, w jaczich 
pòjôwiają sã òpisënczi rólników i jich robòtë je baro 
wiele. Westrzód nich wôrt dac jesz bôczenié chòcle 
na snôżi tekst Alojza Bùdzysza „Przed żniwama”3. 
Nie felëje téż ùsôdzków na binã sparłãczonëch z prô-
cą na kaszëbsczi zemi. Czekawé je m.jin. „Chòrób-
skò”4 Jana Piepczi, dze chitri i  chcëwi Walkùszowie 
jidą na miónczi z  przedstôwcama kòmùnisticznëch 
wëszëznów (i nié blós) ò kòntraktowóną cëkrówkã.

Lëteracë nie zabiwelë tej ò gbùrach i  jinëch lë-
dzach, co są zrzeszony ze zemią. Chcemë i më ò nich 
pamiãtac, spiéwającë ò hôkach i widłach w „Kaszëb-
sczich nótach”.

Dark Majkòwsczi

wieka, jaczi rakùje jidącë za płëgã cygnionym przez 
kònia. Dzãka jegò robòce zemia równo „w bòk sã kła-
dze”, ale „chòdzącé” za nim słuńce wcyg przëbôcziwô, 
że ni ma czasu na niżóden òdpòczink. Czej heroja 
wiérztë je ju baro ùmãczony, a wieczórné cénie są wi-
dzec na pòlu, liriczny subiekt dôwô mù dobrą radã:

Òstaw, chłopie, dzys òranié – 
Witro zòrze syn do miedzë!
Ni môsz co do żałowaniô – 
Traktor ju do cebie jedze!

Szlachòwnô je zbùdowónô wiérzta „Séw”. Je tu 
pòkôzóny chłop, chtëren sëpie rãką zôrno, i  kònie, 
co cygną płëdżi. Òbrôz je snôżi, chcałobë sã rzeknąc, 
że żdaje na malarza, jaczi to pëszno wëmalëje. Jiwer 
je równak taczi, że òb wieczór chłop sôł zbòżé na ti 
sami grzëpie co reno. A timczasã:

W rządków sto,
w zemiã krëchą
séwnik prószi zôrno – 
w jeden dzéń
żëta fórã
zasôł w zemiã czôrną…

W kaszëbsczi proze jedną òd nôbarżi „gbùrsczich 
ksążków” są Wspomnienia kaszubskiego gbura Bòle-
sława Jażdżewsczégò. Jidze òsoblëwie ò trzecy tom, bò 
w nim prawie są òpisóné czasë, czej sóm aùtór òstôł 
gòspòdarzã (në i blós ten tom je wëdóny pò kaszëb-
skù). W nym dokazu-wspòminkù je farwny òpisënk 
historie młodégò chłopa, chtëren wrócył z II swiato-
wi wòjnë i ùsadzył gbùrstwò na tpzw. òdzwëskónëch 
zemiach, a  pózni wrócył do rodny Lëpùsczi Hëtë. 
Bëlno znającë swój wark, zapisôł jiwrë lëdzy żëjącëch 
z òbrôbianiô rolë – òd pòwòjnowëch czasów jaż wnet 
pò kùńc jistnieniô Pòlsczi Lëdowi Repùbliczi. Są tu 
przëtomné biôtczi z  kòmùnisticznyma wëszëznama 
ò ùretanié priwatnégò rólnictwa, kòntingentë, bez-
ùstôwné tôkle z  dëtkama, maszinama i  cãżkô ro-
bòta... A do te stara ò kaszëbską kùlturã i jãzëk. Mò-
żemë rzeknąc za Aleksandrã Majkòwsczim, że je to 
dokôz na to, że „gbùr to mùr i nick gò nie złómie”.

Wôrt równak dac bôczenié, że nié wiedno gbùrzë 
bëlë tak żëczno òpisywóny. W  kaszëbsczich bôj-
kach mómë përznã jinszi jich òbrôz. Bajarz kaszub-
ski2, to je zbiér ùsôdzków pùblikòwónëch nôpierwi 
w pismionie „Gryf ” w latach 1908–1912, pòkazywô 
téż gbùrów chcëwëch i  niesprawiedlëwëch („Jak 
diôbéł chcëwémù gbùrowi wëgòdzył”), tej-sej 
letkòwiérnëch („Gbùr i  sztudańcë”, „Jak kaszëbskô 
białka diôbła òszukała”), nielëtoscëwëch i  bijącëch 
swòjich parobków („Ò szczescu knôpica”). Wszëtkò 
to równak je niczim w  przërównanim do pierszi 
kaszëbsczi ksążczi wëdóny pò I  swiatowi wòjnie – 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2  Wejherowo – Gdańsk 2005.
3  A. Bùdzysz, op.cit., s. 140–144.
4  W: Antologiô kaszëbsczi dramë, Spòd strzechë na binã, Gdańsk 2011, s. 109–193.
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KÒNCERT NA DZEWIÃC PÔLCÓW
i sznĒkrowaniĖ za grzĒbòwim atlasã

Chòc mieszkô w Brukselë, to równak rodzëznowò sparłãczonô je z Łączim i Gôchama. To tuwò 
chëcz miôł ji prastark, a terôzka bracyna. To tuwò z leżnoscë swòjégò gebùrstachù zòrganizowała 
òdemkniãti dlô wszëtczich trzëdniowi festiwal. Gôdómë z pianistką Barbarą Drążkòwską „Drazkov”.

Barbara Drążkowskô. Òdj. P. Bòsacczi

Z bùrsë do szkòłë bëło dosc dalek. Wë mielë na to 
swòjã ùdbã...
Òsoblëwie pòwrotë pò całim dniu bëłë dlô nas ùce-
miãgą. Zajmë do pózna wieczór, a  tej mùszelësmë 
jesz cwiczëc na instrumentach. Ùmëslëlësmë so razã 
z mòją sostrą i Tómkã, że nôwëgódni bë bëło zamiesz-
kac w mùzyczny szkòle. Nawetka pòszlësmë z tim do 
direchtora. 

I?
Baro gò to rozbawiło. Ale tej, pò dwùch miesądzach, 
zazwònił i  zabédowôł, że jeżlë wëremóntëjemë so 
dôwné kãpnice pò klase ritmiczi, to mòżemë w nich 
spac. Nie bëłë za wiôldżé, ale baro wësoczé. Razã 
z tatkã skùwalësmë kachelczi i rëchtowalësmë dlô se 
jizbë. Knôpiczé prisznice zajął Tómk, pò zdënkù do-
łączała do niegò Éwa, a w nëch dzeùsowëch jô spa-
ła i Ada. Tam bëła téż nasza kùchniô. O gòdzënie 10 
wieczór szkòła sã zamikała i bëła całô dlô nas.

Tej mògã so wëòbrazëc, co sã dzejało.
Dzejało sã wiele... Nie bëlësmë tam równak czësto 
sami. Béł jesz nocny wachtôrz, wasta Riszk. Starëszk 
z długą brodą, chtëren czasã drzémôł w sekretariace. 
Rôz na jaczis czas wasta Riszk mùszôł nalezc ekipã 
do mëcô òknów. A nëch bëło dosc tëli i do te stolem-

Chòc pòchôdôsz z Chònic, to równak związónô jes 
z Łączim.
Prôwda. Chëcz, w  jaczi mieszkô terôzka mój brat 
Tómk, kùpił naji prastark Téófil. Nôstarszô jegò córka 
Gertruda prowadzëła we wsë króm. Do dzys ùchòwa-
ła sã tôfla z niegò z nôdpisã „Skład kolonjalny”. Tak 
téż pózni më nazwelë najã familijną kapelã.

Twòji starszi zamieszkelë w Chònicach. Tam téż të 
zaczãła mùzyczné sztôłcenié.
Mòje starszé rodzeństwò chòdzëło do mùzycznégò 
ògniszcza. Czej i jô miała do niegò jic, prawie pòwstała 
w Chònicach mùzycznô szkòła I stopnia. Skùńczëłam 
jã w  klase fòrtepianu. Dlô wszëtczich bëło jasné, że 
mùszã sztôłcëc sã dali. Równak bëło pëtanié: dze? 
W  Bëdgòszczë (tam bëło nôblëżi) czë w  Pòznaniu, 
dze dzejała baro dobrô szkòła. Òstateczno jô wëbra-
ła Pòznań. Ùczëłam sã tam w Òglowòsztôłcącym Li-
ceùm, a kòl niegò bëła mùzycznô szkòła II stopnia. Jô 
mieszkała z mòją sostrą Adą w bùrse.

W Pòznaniu jes pòtkała Éwã.
Bëła jedną z pierszich, z jaką sã zapòznałam. Nié leno 
sedzałësmë w jedny łôwce, ale razã më chòdzëłë téż 
do mùzyczny szkòłë. I tak Éwa pòznała mòjégò brata 
Tómka, dzys ji slëbnégò. 



Pomerania nr 11 (558) / Listopad 2021 49

Wëdowiédzô

sowało – mòderną mùzyką. W nym czasu zaczãłam 
preparowac fòrtepian i  pianino, to je na strënach 
i midzë nima wkładac rozmajité rzeczë, na przëmiar 
szrubë, plastik, malarsczé blewiązczi. Tak spreparo-
wóny instrument brzëmi wnetka jak perkùsjô. To nie 
je mòja mësl. Ju dôwno temù robił to amerikańsczi 
kómpòzytór John Cage. Pierszé kroczi w  prepara-
cji stôwiałam na jegò dokazach. Tej jô zrozmiała, że 
mògã to robic sama. Na zôczątkù dosc drãgò szło mie 
òdnalezenié sã na mùzycznym rënkù. Planowanié 
swòji kòncertowi drodżi żëcégò – wësyłanié do òrga-
nizatorów òfertów na rozmajité festiwale mòżna rzek-
nąc, że je robòtą na fùl etat, i to drëdżi, bò pierszim je 
czwiczenié na instrumence. Na cziledzesąt wësłónëch 
propòzycjów czasã pòjôwiô sã jeden kòncert. Z czasã 
te propòrcje sã zmieniałë.

Bëło jich wicy?
Dzãka wespółrobòce z  rozmajitima artistama 
pòznôwô sã corôz wicy lëdzy, jaczi zajimają sã òrga-
nizowanim kùlturalnëch wëdarzeniów. Ju mnie znają, 
czëlë jak gróm. To pózni wiele ùproszcziwô i pòmôgô.

A  razã z  indywidualnyma projektama të òsadła 
gdzes na dłëżi?
Jo. Móm mieszkanié w Brukseli.

Tej kùńc z magazynã?
Gwësno. Z rokù na rok jô mùszała najmòwac corôz-
ka wikszi. Terô móm fòrtepian, jaczégò chùdzy ni 
miałam, a z nim nie je ju tak letëchno sã przeniesc. 
W Belgii wikszi dzél méblów wnosy sã bez òkna, bò 
schòdowé klôtczi są baro wąsczé. Za kòżdim razã, czej 
jem cos wënajmòwała, mùszałam chùdzy wëmierzëc 
òkna i sprawdzëc, czë są dosc wiôldżé, żebë zmiescył 
sã w nich fòrtepian. Do te wąsczé są téż szasëje. Dlôte 
czej pòd òknama rozstôwionô je winda, zamikô sã 
całą sztrasã, jedną i drëgą ji stronã.

Dlô szoférów to mùszi bëc ale ùcemiãga...
Na czile dni chùdzy mùszi zawiadomic szandarów. 
Stôwiô sã znaczi, że tegò i  tegò dnia, òd ti do ti gò-
dzënë darga mdze zamkłô. Samò wcyganié méblów 
wëzdrzi dosc niebezpieczno. Móm strach nawetka na 
to zdrzec. Zdrokã wëòbrazni widzã mój spôdający 
fòrtepian...

Zdôrzają sã taczé przëtrôfczi?
Firmë òd przecyganiô są rozmajité. Nié wiedno mają 
starã, bë òdpòwiednio zabezpieczëc rzeczë. Czëłam 
wiele historiów ò szafach, jaczé spadłë i wëtłëkłë witrinã 
w krómie naprocëm. Mòje zófë nigdë nie bëłë przëmò-
cowóné do platfòrmë, fòrtepian jo, ale zófë nigdë.

Wąsczé i baro czãsto pòzamkłé dardżi... tej jak nôle-
pi sã przëmieszczac w Brukseli? Jak të sã pòrëszôsz?
Na kòle. To je nôrëchlészi strzódk lokòmòcji w  tim 
miesce. Chòc nie pòwinnam tegò głosno gadac, bò to 
je zakôzóné i ni mòżna tegò robic, ale czasã przejeż-

né. Wszëtkò dzejało sã w nocë. Do negò „òknowégò 
karna” nôleżôł Tómk i naji drëchòwie-mùzycë. Knôpi 
pò robòce òrganizowelë jam session w  zalë kòntra-
basowi. A më z sosterką brałë pòd pôchã tam naszã 
elektriczną platã i  jima gòtowałë pierodżi. Czasã se-
dzelësmë tak do rena, a ò 6 przëchôdałë sprzątaczczi. 
Pò jedny taczi nocë przëszedł do naju wasta Riszk 
i zapitôł: „Basia, Ada. Co robi pieróg przylepiony do 
biurka profesora Klawittera?” (smiéch)

Mieszkanié w  szkòle to nié leno zabawa, ale téż 
czwiczenia.
Ni mielësmë swòjich instrumentów i  më kòrzistelë 
z nëch w mùzyczny szkòle. A z tim nie bëło tak letkò. 
W dzéń ùżiwóné bëłë na zajmach, czwiczëlë na nich 
téż jinszi szkòłownicë. Pò zamkniãcym bùdinkù 
miałësmë z  Adą nieògrańczony przëstãp do wszët-
czich fòrtepianów w  szkòle. Jô mògła czwiczëc na 
nôlepszim klawirze w aùlë. 

Pò skùńczenim Mùzyczny Akademii të wëjachała 
na sztipendium do Kòlonii a Lubeczi, a tej nazôtka 
wróca do Pòznania.
Jô tej robiła w  Mùzyczny Akademii. Pò rokù mój 
drëch jesz z czasów strzédny szkòłë, Szëmón Brzóska 
zabédowôł mie wespółrobòtã. Brëkòwôł pianistë, 
chtëren bë gò zastąpił òbczas przedstôwków mòder-
négò tuńca, do jaczich kómpònowôł mùzykã, i  sóm 
jã na żëwò grôł. Szëmón pò skùńczenim sztudiów 
z  kómpònowaniô w  Pòznaniu wëjachôł na sztipen-
dium do Belgii, gdze pòznôł znónégò chòreògrafa, 
co sã zwie Sidi Larbi Cherkaoui. Pierszim jich widza-
wiszczã bëła „Sutra”. Przedstawienié òd 2008 r. nie 
schôdô z binë na całim swiece.

Pierszi przedstôwk të grała w Szpanii.
Jo i dlôte przecygłam do Sewilli, gdze jô mieszkała bez 
rok. Tej pòjôwiałë sã propòzycje z Belgii.

Tej znôwù przenosënë.
Niedôwno jô pòrechòwała, że tak do grëpë to przenô-
szałam sã trzëdzescë trzë razë.

Trzëdzescë trzë razë!
Dosc tëli jô jezdzëła w  trase. Doma prakticzno mie 
nie bëło, tej bùten szëkù bëło cos wënajmòwac. Swòje 
zachë òstôwiałam w magazynie. To dérowało sédmë 
lat. Czas mòji baro intensywny robòtë. Wszëtczim 
zajimało sã bióro. Rezerwòwało lotë, òpłôcało hòtele, 
nawetka zagwësniwało taksówczi na lotniskò. Prôwdã 
rzeknąc, to ni mùszałam ò niczim mëslëc. Baro wë-
gódné, a téż rozleniwiającé żëcé. Czedë tras z widza-
wiszczama ju nie bëło tëli, bò Sidi Larbi Cherkaoui 
zaczął twòrzëc dokazë na jinszi ôrt, jô bëła kąsk za-
gùbionô.

To znaczi?
To czas, czej jem wiedza, że chcã robic cos swòjégò. 
Ùdbałam sã zajimac tim, co òd wiedno mie intere-
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W trzecym dniu festiwalu w Łączim zagrelë kómpòzycjã Szëmòna 
Brzósczi

tistów, jaczich słëchôsz. A mòże cos bë ce zasro-
mało?
Zasromac – nié. Słëchóm pòpù. Chòc mòji drëchòwie 
gôdają, że to z pòpã ni mô nick pòspólnégò (smiéch). 
Słëchóm dosc tëli szpańsczi mùzyczi. Pò roku w Szpa-
nii znóm jãzëk, tej mògã pòdspiewiwac ze swòjima 
ùlëdónyma wëkònôwcama. Je Bebe, Los Delincu-
entes, flamenco w  mòderny aranżacji. Òkróm tegò 
szwedzczé karno Koop, The Bird and the Bee. Baro 
czãsto słëchóm radia. Dzãka niemù òsłëchiwóm sã 
z  nowim jãzëkã w  jaczims kraju, a  tej ùczëjã kògòs 
nowégò. Òstatno taczim mòjim òdkrëcã, dzãka bel-
gijsczémù radiu, je Billie Eilish.

A z pòlsczich?
Turnau. Kòchóm Turnaùa. Znóm wszëtczé jegò tekstë 
i  spiéwóm razã z  nim. Czej w  Antwerpii bëłam òr-
ganistką w  pòlsczim kòscele, przed mszą, żebë sã 
rozspiewac, jô so włączała Turnaùa. Òstatno wë-
grzebałam kasetë Turnaùa, jaczé kùpòwôł mój bra-
cyna Tómk. To dzãka niemù jô dôwno temù pòznała 
mùzykã Turnaùa.

Wrócmë jesz do kòncertów. W Bëtowie òkróm fe-
stiwalu Cassubia Cantat béł performance w pòrtre-
towi zalë bëtowsczégò zómkù. Zagrałas ò cemnicą.
Doch titel to „Niewidzialna pianistka” (smiéch). 
Brëkòwałam do niegò trzech instrumentów. I  to 
wszëtkò, co mògã rzeknąc. Ùdbą negò wëstąpieniô je 
zaskòknąc słëchińca.

Jeżlë mòwa ò òglowòpòlsczich trasach, rzeknij 
nama czile słowów ò Green Velo.
Baro lubiã jezdzëc na kòle. Ò czim ju wspòminałam. 
Robiã nié leno krótczé, ale téż dłëgszé trasë. Czile lat 
temù ùdbałam so sparłãczëc to z granim na fòrtepia-
nie, i tak pòwstôł projekt Green Pianist, to je kòłowô 
trasa kòncertowô. Pò drodze gróm kòncertë w chùdzy 
ùstalonëch placach.

W  2016 r. jô zrobiła pierszą taką trasã – ze Swi-
noùscô do Kòpenhadżi. Rok pózni pòrénkòwą stronã 
pòlsczi grańcë – z Jerzwałdu bez Pieniãżno, Suwałczi 
do Krasnégòstawù. Do grëpë zrobiłam 1100 km szlakã 
Green Velo. Taką samą chcã zrobic w Belgii i Hòlandii. 

Cekawô bëła téż trasa szlachã czesczégò kómpòzytora...
Vaclava Halka. Wszëtkò zaczãło sã òd graniô 
w  Mësłakòwicach. Je tam òrganizowóny festiwal 
Grzëbòbranié miona Johna Cage’a. Béł òn mëkòlogã, 
lubòtnikã grzëbów. Jistno jak Vaclav Halek, chtëren 
skómpònowôł Hudební atlas hub (kasz. Mùzyczny 
atlas grzëbów).

Mùzyczny atlas grzëbów?!
Jo. Halek chòdzył pò lese i  twierdzył, że grzëbë mù 
spiéwają. Nen spiéw zapisywôł na piãclinii. Tak 
pòwstało jaż 6600 mùzycznëch dokazów. Chcałam 
cos z tegò zagrac w Mësłakòwicach.

dżiwóm pòd windama. Kòżdégò dnia je jich tëli, że to 
prost nimòżebné, żebë je òminąc.

Tej doszło do jaczis niebezpieczny sytuacji?
Całé szczescé z  windama nié, ale nié tak dôwno jô 
złómała – a pò prôwdze mie złómelë – môłi pôlc lewi 
rãczi.

Złómelë? Jak to sã stało?
Jachałam na kòle wąską rëszną darżeczką. Bëła na ni 
rzma lëdztwa, z  kòpicą krómów. Naprocëm mie ja-
chało aùto. Tej òstro zahamòwało a pasażér òdemknął 
dwiérze. Ùderził mie prosto w pôlc, jô ni miała cza-
su na zatrzimanié. Wkół mie zebrelë sã lëdze, chtos 
krziknął, żebë zawëzwac szandarów. To nie bëło 
brëkòwné. Sprôwcama wëpôdkù òkôzelë sã szanda-
rzë. Krëjamny wachtôrzë.

Wszëtkò dobrze sã skùńczało?
Pôlc pòmału wrôcô do fòrmë. Je jesz sprawa òd-
szkòdowaniô. To tajniacë, tej jich personalia nie są 
jawné. Ni mògã sã z nima kòntaktowac – òni piszą do 
mie. Je to kąsk pòmachtóné. Jô miała téż w Brukseli 
dwa zaplanowóné kòncertë i nimò negò chòrégò pôl-
ca, mòckò chcałam zagrac. Tej jô stwòrzëła mùzykã 
na dzewiãc pôlców. Nen projekt jô wësłała do Pro-
gramù 2 Pòlsczégò Radia i dlô nich nagrała.

Czej ju gôdómë ò kòncertach, të grała nié leno 
w  swòjich rodzëznowëch Chònicach, ale téż 
w òkòlim. W Bëtowie mòżna ce bëło pòsłëchac na 
festiwalu Cassubia Cantat.
Wëstąpiłam w 2012 r. razã z mòją familią jakno Kape-
la Rodziny Drążkowskich. Negò rokù jesmë dobëlë na 
festiwalu. Pózni jesz czile razy miałam leżnosc słëchac 
kòncertów. To baro bëlny festiwal i ùdba na wëzwe-
skanié dôwnëch piesniów. Dzãka niemù sama za-
czãłam mòcni słëchac kaszëbsczich dokazów. Nie są 
tak baro rozpropagòwóné jak chòcle góralskô mùzy-
ka. Mëszlã, że dzãka taczim artistóm jak Òlo Walicczi 
czë Dominik Stricharsczi ò ti mùzyce gôdô sã corôzka 
wicy w mùzycznym strzodowiszczu.

Czej më bë wzãlë twòjã mòbilkã i przezdrzelë play-
lëstã na Spotify, kògò bësmë nalezlë westrzód ar-
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Wëdowiédzô

Na òtemkniãcé festiwalu w Łączim wëstąpiło karno Partes

W  nym rokù më ùczëlë karno cerkewny mùzyczi 
Partes, Mariã Kùlowską, jakô zagrała do filmów 
Mary Hanish, a do te recital gitarowi Piotra Krãpe-
ca (pol. Krępecia), rockowi Transmisje z Kieszeni. 
Zagrałas téż kòncert nad Wiesczim Jezorã. Snôżô 
sceneriô...
Òd zôczątkù chcałam, żebë kòncertë bëłë z  roz-
majitëch ôrtów. I  to sã ùdało. Jem baro wdzãcznô 
wszëtczim wëkònôwcóm, a i òni wëjachelë z Łączégò 
baro zadowòlony. Niechtërny bëlë na Gôchach pierszi 
rôz, ale baro jima sã ten môl ùwidzôł, i ju gôdelë, że 
chcelëbë tuwò przëjachac jesz rôz, na pòstãpné edicje 
festiwalu.

Òstatnégò dnia festiwalu mòglësmë ùczëc kómpòzy-
cje Szëmòna Brzósczi. I to nie je do kùńca prôwda, 
że jes nie dostała gebùrstachòwégò darënkù.
Szëmón, czej ju béł w  Łączim, skómpònowôł dokôz, 
w  jaczim zwãczi òpiérają sã na mòjim mionie, tj. B, 
A, Re z solmizacji, czëli D, i dali B, A, D, A. Zagrałë 
gò Izabela Bùchòwskô z Warszawë i Mariô Kùlowskô 
z Trewiru, razã z samim kómpòzytorã przë fòrtepianie.

W przindnym rokù téż mòżemë liczëc na pòdobné 
wëdarzenié?
Baro bëm chcała. Ju pòmalinkù zajãłam sã rëchtowa-
nim pòstãpnégò. Pò festiwalu jô dostała wiele dekla-
racjów òd mùzyków, chtërny z miłą chãcą przëjadą do 
Łączégò za rok.

Na co dzéń mieszkôsz w Brukseli, ale czë w nôblëż-
szim czasu mdzemë ce mòglë pòsłëchac w Pòlsce?
Niedôwno òdbëłë sã premierë dwùch mòjich platów: 
Murmur, z  teatralną mùzyką Szëmòna Brzósczi na 
fòrtepian solo, i drëdżi z psalmama Mikòłaja Gòmół-
czi – pòlsczégò kómpòzytora czasów renesansu. To 
aranżacje na bas-bariton Maceja Strabùżińsczégò 
i  mój fòrtepian preparowóny. Niedługò kòncertë 
promùjącé òba albùmë.

Tej niecerplëwie żdómë.

Z Drążkòwską gôdôł a na kaszëbsczi  
wëdowiédzã przełożił Łukôsz Zołtkòwsczi

Cekawi człowiek.
Mało wiele ò nim wiedzałam. Natrafiłam równak na 
film ò Vaclavie Halkù z nim w główny rolë, a na jedny 
z internetowëch starnów nalazłam wiadełkò, że ùro-
dzył sã w Pradze, ale zmarł w Brandýs nad Labem. Je 
to miasto kòl 30 km òd stolëcë Czech. Pòmëslałam, 
że òd niegò zacznã swòje pòszukiwania za Halkã. 
Pòjachałam baną do Drezna, a stamtądka na kòle do 
Brandýs nad Labem.

Ùdało sã czegòs dowiedzec?
W  Brandýs jô bëła dwa dni. Pëtałam ò Vaclava 
w  mùzyczny szkòle i  mùzeùm, i  kòncertowi zalë... 
Nicht nick nie wiedzôł. Zmarachòwónô i  bez chãcë 
sedzałam na placu naprocëm miesczégò ùrzãdu. 
I prawie tam dowiedzałam sã wszëtczégò, czegò jem 
brëkòwała. Vaclav Halek całé żëcé mieszkôł w Pradze, 
a w szpitalu w Brandýs nad Labem spãdzył leno czile 
òstatnëch dniów swòjégò żëcégò. Za wszëtkò zapłacył 
jegò brat, chtëren mieszkô w  Pradze. Tej natëchsto-
pach mùszałam jachac do negò miasta i  spróbòwac 
sã z  nim skòntaktowac. Jesz z  Brandýs zazwòniłam 
do prasczi mùzyczny ksążnicë z zapëtanim, czë mają 
jaczés dokazë Halka.

Mielë?
Jo, jem pòprosëła, żebë mie to kònieczno òdłożëlë. 
W słuchawce ùczëłam spòkójny białczëny głos: „Pani 
sã nie jiscy. Tegò nicht nie kùpi” (smiéch).

Jak sprawë w Pradze?
Òdnalazłam mieszkanié brata Vaclava, ale nikògò jô 
tam nie zastała. Òstawiłam kôrtkã z prosbą ò kòntakt. 
Zazdrzałam téż do mùzyczny ksążnice. Tam starszô 
białka zapëtała mie, czemù tak baro sã Halekã inte-
resëjã. Òpòwiedzałam całą historiã. Òkôzało sã, że 
baro dobrze znała Vaclava. Czãsto jich òdwiedzywôł 
i kùpiwôł baro wiele nótowégò papioru. Kùpiłam Hu-
dební atlas hub. Jak spíwají houby i z tym pòjachałam 
na festiwal, gdze zagrałam wëjimk ze spiéwów grzëbów.

A brat Vaclava – odezwôł sã?
Jo. Pò dwùch miesądzach dostałam mail. Baro prze-
prôszôł, ale w nym czasu, czej jem bëła w Pradze, òn 
przebiwôł w sanatorium. Dodôł jesz, że jegò brat miôł 
córkã i  to òna dostała wszëtkò pò òjcu. Dôł mie téż 
kòntakt do ni. Równak tëli bëło warkòwëch sprawów, 
że jô sã jesz do ni nie òdezwała, ale na gwës to zrobiã.

To béł 2018 r. Tej czas pòszëdła i òstatno na zôcząt-
kù zélnika zagrałas w  Łączim. A  leżnota specjal-
nô, bò twój gebùrstach, a òbczas jegò swiãtowaniô 
òdemkłi dlô wszëtczich trzëdniowi festiwal.
Gebùrstach przëpôdô w  latné ferie, tej baro czãsto 
wëprôwiałam je ù mòjégò bracynë, gdze zjeżdżiwelë 
sã mòji drëchòwie. W  nym rokù miast darënków 
chcałam, żebë pòkôzelë cos ze swòji warkòwi robòtë. 
Tak pòwstôł trzëdniowi Festiwal Lakie|Łączé. 
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Z Kociewia

wspomnianego Jana Pawła II: wspomnianego Jana Pawła II: Wierność Wierność 
korzeniom oznacza umiejętność budowa-korzeniom oznacza umiejętność budowa-
nia organicznej więzi między odwiecznymi nia organicznej więzi między odwiecznymi 
wartościami a wyzwaniami współczesnego wartościami a wyzwaniami współczesnego 
świata. świata. 

Przykładem działań w nowym duchu Przykładem działań w nowym duchu 
mogą być kolejne pomysły aktywnej mogą być kolejne pomysły aktywnej 
grupy – stowarzyszenie, szkoła, samo-grupy – stowarzyszenie, szkoła, samo-
rządowcy działający na pograniczu Bo-rządowcy działający na pograniczu Bo-
rów Tucholskich i Kociewia, w Lipinkach. rów Tucholskich i Kociewia, w Lipinkach. 
Wiele przytulonych tam do ziemi do-Wiele przytulonych tam do ziemi do-
mostw przypomina o zasiedziałej tu tra-mostw przypomina o zasiedziałej tu tra-
dycji. O jej przenoszeniu w nowe formy dycji. O jej przenoszeniu w nowe formy 
świadczy sporej wielkości barwny mu-świadczy sporej wielkości barwny mu-
ral. Ciekawa forma plastyczna została ral. Ciekawa forma plastyczna została 
przygotowana w ramach projektuprzygotowana w ramach projektu Banda  Banda 
Kota CiafrotaKota Ciafrota. Prawdziwe święto przy . Prawdziwe święto przy 
kociewskich kuchach, występie Kocie-kociewskich kuchach, występie Kocie-
wianek i inscenizacja Nowej Baśni... Ży-wianek i inscenizacja Nowej Baśni... Ży-
czę tutejszym regionalistom, by jeszcze czę tutejszym regionalistom, by jeszcze 

wiele ciekawych spotkań odbyło się w powstającej, wiele ciekawych spotkań odbyło się w powstającej, 
prawie gotowej dużej izbie.prawie gotowej dużej izbie.

W październiku w wielu placówkach kociew-W październiku w wielu placówkach kociew-
skich odbył się wieloetapowy Festiwal Twórczości skich odbył się wieloetapowy Festiwal Twórczości 
im. Romana Landowskiego. Pojawiły się podczas im. Romana Landowskiego. Pojawiły się podczas 
festiwalu rozmaite formy – prace plastyczne, juwe-festiwalu rozmaite formy – prace plastyczne, juwe-
nilia, występy wokalne i recytacje. Po raz kolejny nilia, występy wokalne i recytacje. Po raz kolejny 
miałam dużą przyjemność uczestniczyć w pracach miałam dużą przyjemność uczestniczyć w pracach 
jury oceniającego recytacje tekstów związanych jury oceniającego recytacje tekstów związanych 
z naszym regionem. Były fragmenty prozy pisanej z naszym regionem. Były fragmenty prozy pisanej 
gwarą, ale i poezji w pięknej polszczyźnie. Warunek gwarą, ale i poezji w pięknej polszczyźnie. Warunek 
– twórca pochodzący z Kociewia lub o nim piszący. – twórca pochodzący z Kociewia lub o nim piszący. 
I płynęły wiersze Zygmunta Bukowskiego, Andrzeja I płynęły wiersze Zygmunta Bukowskiego, Andrzeja 
Grzyba, Romana Landowskiego… Prawdziwa uczta Grzyba, Romana Landowskiego… Prawdziwa uczta 
– święto słowa, a uczestnicy z różnych miejsc: od – święto słowa, a uczestnicy z różnych miejsc: od 
przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe, z Lubi-przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe, z Lubi-
chowa, Rudna, Przysierska, Świecia, Tczewa, Staro-chowa, Rudna, Przysierska, Świecia, Tczewa, Staro-
gardu Gdańskiego… gardu Gdańskiego… 

I jeszcze jedna dobra nowina. Instytut Kaszubski I jeszcze jedna dobra nowina. Instytut Kaszubski 
w Gdańsku wydał w pięknej szacie dzieło Romana w Gdańsku wydał w pięknej szacie dzieło Romana 
LandowskiegoLandowskiego Podania, baśnie i legendy z Kociewia,  Podania, baśnie i legendy z Kociewia, 
Kaszub i Borów Tucholskich Kaszub i Borów Tucholskich w opracowaniu literatu-w opracowaniu literatu-
roznawcy Edwarda Jakiela. Znowu syn autora Ja-roznawcy Edwarda Jakiela. Znowu syn autora Ja-
nusz Landowski zadbał, żeby teksty nusz Landowski zadbał, żeby teksty 
nie pozostały w szufladach. Pomor-nie pozostały w szufladach. Pomor-
skie krainy mają wyraźnie zaznaczo-skie krainy mają wyraźnie zaznaczo-
ne miejsce w baśniowym świecie.ne miejsce w baśniowym świecie.

Można lubić jesień. Oso-Można lubić jesień. Oso-
biście lubię nie tylko tę biście lubię nie tylko tę 
złotą. U jej progu za-złotą. U jej progu za-
czynała się czynała się uczbauczba, któ-, któ-

ra powinna być bogatym w przeżycia ra powinna być bogatym w przeżycia 
czasem wtajemniczenia, radosnym tru-czasem wtajemniczenia, radosnym tru-
dem. Kto lubi się uczyć, już wygrał los. dem. Kto lubi się uczyć, już wygrał los. 
Dzień Edukacji Narodowej powinien Dzień Edukacji Narodowej powinien 
być wielkim świętem.być wielkim świętem.

Dojrzałe owoce edukacji regional-Dojrzałe owoce edukacji regional-
nej na Kociewiu pochwaliła niedawno nej na Kociewiu pochwaliła niedawno 
dziennikarka z Bydgoszczy, przygoto-dziennikarka z Bydgoszczy, przygoto-
wująca publikację przedstawiającą kraj- wująca publikację przedstawiającą kraj- 
obraz kulturowy województwa kujaw-obraz kulturowy województwa kujaw-
sko-pomorskiego, które jest ciekawą sko-pomorskiego, które jest ciekawą 
mozaiką krain – Kujawy, Pałuki, Krajna, mozaiką krain – Kujawy, Pałuki, Krajna, 
Bory Tucholskie, ziemia chełmińska, Bory Tucholskie, ziemia chełmińska, 
ziemia michałowska... W realizowanym ziemia michałowska... W realizowanym 
projekcie przyszedł czas na przedsta-projekcie przyszedł czas na przedsta-
wienie jeszcze Kociewia, którego pra-wienie jeszcze Kociewia, którego pra-
wie jedna trzecia (powiat świecki) ma swoją „sto-wie jedna trzecia (powiat świecki) ma swoją „sto-
licę” w Bydgoszczy. Dziennikarska ekipa z Kujaw licę” w Bydgoszczy. Dziennikarska ekipa z Kujaw 
realizuje ciekawy projekt –realizuje ciekawy projekt – Z Kolbergiem pod rękę.  Z Kolbergiem pod rękę. 
W przeszłości Oskar Kolberg właśnie od Kujaw za-W przeszłości Oskar Kolberg właśnie od Kujaw za-
czął swoje opisywanie polskiej kultury regionalnej. czął swoje opisywanie polskiej kultury regionalnej. 
We współczesnym opracowaniu uwzględnione też We współczesnym opracowaniu uwzględnione też 
będzie Kociewie. Izba Regionalna w Świeciu, Koło będzie Kociewie. Izba Regionalna w Świeciu, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Jeżewie, zbiory i dokonania Gospodyń Wiejskich w Jeżewie, zbiory i dokonania 
w tamtejszej szkole zaprezentowały się już okazale, w tamtejszej szkole zaprezentowały się już okazale, 
a na pewno obiecująco. Uznanie dla różnych form a na pewno obiecująco. Uznanie dla różnych form 
edukacji, od przedszkoli po – jak przypomniałam edukacji, od przedszkoli po – jak przypomniałam 
– uniwersytety, wywołało ożywienie działań i idei – uniwersytety, wywołało ożywienie działań i idei 
wyniesionych z ZKP. Wrześniowy pobyt w Koście-wyniesionych z ZKP. Wrześniowy pobyt w Koście-
rzynie – bo Rada Naczelna, bo festyn dla dzieci – rzynie – bo Rada Naczelna, bo festyn dla dzieci – 
odświeżył dawne założenia. Przyszło nowe – my-odświeżył dawne założenia. Przyszło nowe – my-
ślałam, obserwując festyn kaszubski i na przykład ślałam, obserwując festyn kaszubski i na przykład 
współczesne układy taneczne. współczesne układy taneczne. 

Uważam, że tak trzeba, aby to, co zapisała tra-Uważam, że tak trzeba, aby to, co zapisała tra-
dycja, nie umarło… Ponadczasowa jest wypowiedź dycja, nie umarło… Ponadczasowa jest wypowiedź 
jednego z najwybitniejszych Polaków – św. Jana jednego z najwybitniejszych Polaków – św. Jana 
Pawła II: Pawła II: Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem 
dzięki kulturze…dzięki kulturze…

Konserwatyści nie lubią zmian, stąd ciągłe spory Konserwatyści nie lubią zmian, stąd ciągłe spory 
o stroje, tańce, gwarę. Ma być tak, jak dawniej by-o stroje, tańce, gwarę. Ma być tak, jak dawniej by-
wało. Nie chcą pamiętać przesłania Adama Asnyka, wało. Nie chcą pamiętać przesłania Adama Asnyka, 
że trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać że trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać 
nowe. Oczywiście ołtarzy przeszłości nie burzyć, nowe. Oczywiście ołtarzy przeszłości nie burzyć, 
wznosić nowe, twórczo wykorzystując sprawdzo-wznosić nowe, twórczo wykorzystując sprawdzo-
ne wzory. Warto powtarzać i powtarzać słowa ne wzory. Warto powtarzać i powtarzać słowa 

FELIETON

Maria Pająkowska-kensik

W przeszłości  
Oskar Kolberg 

właśnie od 
Kujaw zaczął 

swoje opisywanie 
polskiej kultury 

regionalnej.

Kociewie ma swoje basnie, nawet murale
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Słomka z kapelusza

młodzi mężczyźni, niemieccy patrioci, młodzi mężczyźni, niemieccy patrioci, 
jak pewnie o sobie sądzili. Mieszkańcy jak pewnie o sobie sądzili. Mieszkańcy 
pobliskich wsi, Egiertowa. Mieli ze sobą pobliskich wsi, Egiertowa. Mieli ze sobą 
łopaty. Kopali grób dla swoich sąsiadów. łopaty. Kopali grób dla swoich sąsiadów. 
„Niech zginą polskie psy, zawszeni Pola-„Niech zginą polskie psy, zawszeni Pola-
cy” – tymi słowami pewnie zachęcali się cy” – tymi słowami pewnie zachęcali się 
nawzajem do pracy. nawzajem do pracy. 

Słowa. One właśnie sprawiają, że Słowa. One właśnie sprawiają, że 
tak dziwny jest ten świat. Słowem złym tak dziwny jest ten świat. Słowem złym 
człowiek zabija tak jak nożem. Jakże czę-człowiek zabija tak jak nożem. Jakże czę-
sto wzruszamy się, słuchając tych słów, sto wzruszamy się, słuchając tych słów, 
jakże często mamy ciarki na plecach jakże często mamy ciarki na plecach 
i oceniamy kolejne „wykony” epickiej i oceniamy kolejne „wykony” epickiej 
pieśni. Czy jeszcze słyszymy przesłanie, pieśni. Czy jeszcze słyszymy przesłanie, 
które z sobą niesie?które z sobą niesie?

Maciej Moskwa, mój serdeczny ko-Maciej Moskwa, mój serdeczny ko-
lega, jest fotoreporterem. Wczoraj lega, jest fotoreporterem. Wczoraj 
przeczytałem wywiad, którego udzielił przeczytałem wywiad, którego udzielił 

„Gazecie Wyborczej”. Przyznał się w nim, że zda-„Gazecie Wyborczej”. Przyznał się w nim, że zda-
rza mu się w pracy płakać, gdy widzi wycieńczo-rza mu się w pracy płakać, gdy widzi wycieńczo-
ne, zmarznięte, głodne, spragnione dzieci, kobiety ne, zmarznięte, głodne, spragnione dzieci, kobiety 
i mężczyzn. Maciek od wielu tygodni fotografuje i mężczyzn. Maciek od wielu tygodni fotografuje 
zło, które dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. zło, które dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. 
Dokumentuje, jak polscy funkcjonariusze wysyłają Dokumentuje, jak polscy funkcjonariusze wysyłają 
całe rodziny do lasu, białoruscy czynią to samo, jak całe rodziny do lasu, białoruscy czynią to samo, jak 
ci ludzie znikąd nie mogą uzyskać pomocy. Maciek ci ludzie znikąd nie mogą uzyskać pomocy. Maciek 
twardy jest, fotografował wojnę w Syrii, obozy dla twardy jest, fotografował wojnę w Syrii, obozy dla 
uchodźców, kryzysy humanitarne w Libanie. A te-uchodźców, kryzysy humanitarne w Libanie. A te-
raz zdarza mu się, że nie potrafi powstrzymać łez. raz zdarza mu się, że nie potrafi powstrzymać łez. 
Z bezsilności. Tu, w Polsce.Z bezsilności. Tu, w Polsce.

Ale, ale… Przecież to wojna hybrydowa. Przecież Ale, ale… Przecież to wojna hybrydowa. Przecież 
u naszych granic pojawili się obcy. Musimy przed u naszych granic pojawili się obcy. Musimy przed 
nimi bronić naszych kobiet i dzieci, bronić swoich nimi bronić naszych kobiet i dzieci, bronić swoich 
przed obcymi. Bo ci obcy to terroryści. Zoofile. Pe-przed obcymi. Bo ci obcy to terroryści. Zoofile. Pe-
dofile. Będą gwałcić. Niosą choroby.dofile. Będą gwałcić. Niosą choroby.

Te słowa już padły. Zabłysły w przestrzeni pu-Te słowa już padły. Zabłysły w przestrzeni pu-
blicznej jak ostry nóż. blicznej jak ostry nóż. 

Albo takie słowa: Faszyści spod znaku tęczy. Albo takie słowa: Faszyści spod znaku tęczy. 
Esesmani LGBT, nienormalni, zboczeńcy, zaraza. Esesmani LGBT, nienormalni, zboczeńcy, zaraza. 
Płonące mieszkanie 11 listopada zeszłego roku Płonące mieszkanie 11 listopada zeszłego roku 
w Warszawie, podpalone racą narodowca, i okrzyk, w Warszawie, podpalone racą narodowca, i okrzyk, 
który utkwił w pamięci: „Niech płonie ta k…”.który utkwił w pamięci: „Niech płonie ta k…”.

W Lesie Hopowskim mam dzisiaj opowiedzieć W Lesie Hopowskim mam dzisiaj opowiedzieć 
harcerzom o Krwawej Pomorskiej Jesieni, o tym, harcerzom o Krwawej Pomorskiej Jesieni, o tym, 
jak doszło do sytuacji, w której są-jak doszło do sytuacji, w której są-
siad kopał grób sąsiadowi, a potem siad kopał grób sąsiadowi, a potem 
do niego strzelał. do niego strzelał. 

No właśnie, jak do tego doszło?No właśnie, jak do tego doszło?

Film Film Historie z tej zie-Historie z tej zie-
mi mi autorstwa Sulisławy autorstwa Sulisławy 
Borowskiej, Sebastiana Borowskiej, Sebastiana 
Bednarka i Piotra Zato-Bednarka i Piotra Zato-
nia to opowieść o Ka-nia to opowieść o Ka-

szubach, o tym, ile niezrozumienia szubach, o tym, ile niezrozumienia 
doświadczyli w ciągu ostatnich dekad, doświadczyli w ciągu ostatnich dekad, 
wciąż traktowani jak inni i obcy.wciąż traktowani jak inni i obcy.

Po pokazie w Kaszubskim Uniwer-Po pokazie w Kaszubskim Uniwer-
sytecie Ludowym wywiązała się dys-sytecie Ludowym wywiązała się dys-
kusja. Prym wiodły panie, które zresztą kusja. Prym wiodły panie, które zresztą 
w większości wystąpiły w filmie. Teraz w większości wystąpiły w filmie. Teraz 
żywo dyskutowały o tym, co… No wła-żywo dyskutowały o tym, co… No wła-
śnie, dyskusja śmiało wykroczyła poza śnie, dyskusja śmiało wykroczyła poza 
temat samego filmu. „Kto, jeśli nie my, temat samego filmu. „Kto, jeśli nie my, 
Kaszubi, wie, co to znaczy być trakto-Kaszubi, wie, co to znaczy być trakto-
wanym jak inny, obcy, z podejrzliwo-wanym jak inny, obcy, z podejrzliwo-
ścią, niechęcią. My to wiemy doskona-ścią, niechęcią. My to wiemy doskona-
le. I wiemy także, jak to jest bolesne. Wiemy, jak le. I wiemy także, jak to jest bolesne. Wiemy, jak 
niebezpieczne”. Te wypowiedzi wcale nie dotyczyły niebezpieczne”. Te wypowiedzi wcale nie dotyczyły 
tylko przeszłości i Kaszub. Panie odnosiły się do tylko przeszłości i Kaszub. Panie odnosiły się do 
tego, co dzieje się w tym kraju tu i teraz.tego, co dzieje się w tym kraju tu i teraz.

Od tamtego spotkania minęło już kilka tygodni. Od tamtego spotkania minęło już kilka tygodni. 
Dzisiaj pójdę do lasu, gdzie poprowadzę tak zwaną Dzisiaj pójdę do lasu, gdzie poprowadzę tak zwaną 
lekcję terenową dla grupy kilkunastu harcerzy z So-lekcję terenową dla grupy kilkunastu harcerzy z So-
monina. Najpierw pójdą przygotowaną przeze mnie monina. Najpierw pójdą przygotowaną przeze mnie 
trasą i będą odnajdywać listy. Znajdą się w nich sło-trasą i będą odnajdywać listy. Znajdą się w nich sło-
wa Forstera i Hitlera. Słowa straszne, nienawistne, wa Forstera i Hitlera. Słowa straszne, nienawistne, 
ohydne. Słowa, po których mordowanie sąsiadów ohydne. Słowa, po których mordowanie sąsiadów 
wydawało się Niemcom realizacją dziejowej misji, wydawało się Niemcom realizacją dziejowej misji, 
patriotycznym obowiązkiem. patriotycznym obowiązkiem. Polacy nie potrafią żyć Polacy nie potrafią żyć 
i gospodarować. Dlatego my musimy być panami, i gospodarować. Dlatego my musimy być panami, 
a oni naszymi parobkami. Musimy tych zawszonych a oni naszymi parobkami. Musimy tych zawszonych 
Polaków wytępić od kołyski. Rodacy, w wasze ręce od-Polaków wytępić od kołyski. Rodacy, w wasze ręce od-
daję Polaków!daję Polaków! – przemawiał Albert Forster w Wej- – przemawiał Albert Forster w Wej-
herowie w 1939 roku. A tłum krzyczał: herowie w 1939 roku. A tłum krzyczał: Niech zginą Niech zginą 
psy polskie! Śmierć Polakom!psy polskie! Śmierć Polakom!11

Harcerze następnie, po drodze, odgadną hasło: Harcerze następnie, po drodze, odgadną hasło: 
SELBSTSCHUTZ. Niech młodzi ludzie zapamiętają SELBSTSCHUTZ. Niech młodzi ludzie zapamiętają 
to słowo. Niech – jako przestroga – wryje im się to słowo. Niech – jako przestroga – wryje im się 
w pamięć. w pamięć. 

Będę na nich czekał przy zbiorowej mogile w Le-Będę na nich czekał przy zbiorowej mogile w Le-
sie Hopowskim. Tu 11 listopada zamordowano sie Hopowskim. Tu 11 listopada zamordowano 
czterdzieści sześć osób, jak zeznał potem SS-man czterdzieści sześć osób, jak zeznał potem SS-man 
o nazwisku Meyer: o nazwisku Meyer: Polacy musieli biec w kierun-Polacy musieli biec w kierun-
ku wykopanego dołu, a wszyscy Niemcy strzelali do ku wykopanego dołu, a wszyscy Niemcy strzelali do 
nich jak do zajęcy i to w ten sposób, że każdy Polak nich jak do zajęcy i to w ten sposób, że każdy Polak 
po otrzymaniu postrzału wpadał do dołupo otrzymaniu postrzału wpadał do dołu22. A kto wy-. A kto wy-
kopał ten dół? Dzień wcześniej przybyli na miejsce kopał ten dół? Dzień wcześniej przybyli na miejsce 

FELIETON

A teraz zdarza mu 
się, że nie potrafi 
powstrzymać łez.  

Z bezsilności.  
Tu, w Polsce.

ToMasz słoMczyński

Slowa jak nóz

1  Cyt. za: J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. IV: Kaszubi w II RP i w latach II wojny światowej (1920–1945), Gdańsk 
2019, s. 764.

2  Cyt. za: Zbrodnia w lasach kartuskich, online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_lasach_kartuskich [dostęp: 5.11.2021].
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LEKTURY

P. Brzeziński, P. Brzeziński, Zwijanie sztandaru. Zwijanie sztandaru. 
Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku 
w latach 1975–1990, Instytut Pamięci w latach 1975–1990, Instytut Pamięci 
Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział 
w Gdańskuw Gdańsku, Gdańsk–Warszawa 2019, Gdańsk–Warszawa 2019

Nastąpiło to w  książce Piotra Brzeziń-
skiego Zwijanie sztandaru. Komitet Woje-
wódzki PZPR w Gdańsku w latach 1975–
–1990 (Gdańsk–Warszawa 2019). Autor 
już we wstępie zaznacza, że omawiany 
przez niego temat jest tak obszerny, że 
nie sposób ująć w  jednym opracowaniu 
wszystkich, nawet podstawowych, zwią-
zanych z nim zagadnień. Mimo to sporo 
miejsca poświęcił problematyce kaszub-
skiej, nie tylko w podrozdziale Partia i Ka-
szubi (s. 258-277). Na tle innych części 
pracy jest on wyjątkowy także pod innym 
względem: właściwie tylko w nim przed-
stawiane zagadnienie opisano w  więk-
szych ramach czasowych, od 1945, a nie 
1975 roku. Jak wyjaśniono, powodem 
tego była nadzieja, że zostanie to doce-
nione przez czytelników, zwłaszcza tych 
pochodzących spoza Wybrzeża, którym 
tematyka kaszubska mogła być do tej 
pory bliżej nieznana (s. 12).

realna możliwość skutecznej pracy na 
rzecz miejscowej społeczności i dorobek 
części z  nich na tych stanowiskach jest 
dotąd pozytywnie oceniany przez hi-
storyków i współmieszkańców (zob. np. 
biogram S. Rolbieckiego z Zalesia k. Brus 
w: K. Ostrowski, Bedeker chojnicki, Choj-
nice 2009, s. 263-264).

Stosunkowo szeroko zostały omówio-
ne, głównie na podstawie wcześniejszych 
opracowań, wzajemne stosunki Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego z  socja-
listycznymi władzami. Również w  tym 
przypadku były one niejednoznaczne. 
W  zależności od bieżącej polityki we-
wnętrznej i osobowości gdańskich decy-
dentów partyjnych kaszubska organizacja 
była przez nich mniej lub bardziej dys-
kryminowana, jednocześnie usiłowano 
ograniczyć jej samodzielność, podporząd-
kować, ale też dostrzegano jej znaczenie 
dla regionu, wyrażano zgodę na realizację 
jej inicjatyw, dofinansowując działalność 
itp. Było to możliwe także dlatego, że 
sporo członków ZKP należało również do 
PZPR, w tym aktywni działacze wchodzą-
cy w skład władz organizacji (np. s. 274). 
Była to swoista gra, w której kaszubscy 
regionaliści, chcąc osiągać cele stowa-
rzyszenia, zawierali bolesne kompromisy, 
zabiegali o  dobre kontakty z  partyjnymi 
dygnitarzami itp. Jednak pomimo nie-
zwykle skomplikowanej sytuacji, w której 
przyszło działać Zrzeszeniu Kaszubsko-
-Pomorskiemu, mimo nacisków ze stro-
ny PZPR i  inwigilacji przez SB, nie dało 
się ono spacyfikować i  podporządkować 
władzom PZPR. Jego działalność, choć 
mało spektakularna i  nosząca charakter 
mozolnej pracy u  podstaw, przyniosła 
wiele cennych rezultatów, które w pełni 
zaprocentowały po upadku reżimu komu-
nistycznego (s. 277).

Właściwie jedyną cechą wyróżniającą 
Kaszubów spośród innych mieszkańców 
ówczesnego województwa gdańskiego, 
na którą wprost zwrócił uwagę autor 
omawianej książki, była ich religijność. 
To ona prawdopodobnie spowodowała, 
że na terenie Kaszub członkowie miej-

Brzeziński nie przedstawia i  nie ana-
lizuje etniczno-językowych odrębności 
społeczności kaszubskiej, skupia się 
na wzajemnych relacjach pomiędzy nią 
a  sprawującymi władzę działaczami 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
szczególnie z  Komitetu Wojewódzkiego 
w  Gdańsku. Wyraźnie dostrzega nie-
ufność aparatu partyjnego wobec Ka-
szubów, ich różnorodną dyskryminację, 
w  tym między innymi niezrealizowany 
projekt ich przesiedlenia do innych regio-
nów państwa (s. 254). Z drugiej strony 
zauważa próby przyciągnięcia Kaszubów 
na stronę władzy, upowszechnienia 
wśród nich socjalistycznej ideologii, którą 
mieli przyjąć za własną. 

Odpowiadało to też zróżnicowanym 
postawom Kaszubów wobec ówczesnej 
rzeczywistości społeczno-politycznej. 
Większość z nich była jej przeciwna, sto-
sowała bierny opór wobec zmian wpro-
wadzanych w  naszym kraju po 1945 r. 
Jednak byli i  tacy, którzy podejmowali 
współpracę z PZPR. Jej gdański pierwszy 
sekretarz Jan Ptasiński z satysfakcją od-
notował, że w 1966 r. wręczył tysięcz-
ną legitymację partyjną kaszubskiemu 
chłopu z  powiatu kartuskiego (s. 260). 
Na ogół nie robili oni w  strukturach 
partyjnych większych karier, najczęściej 
awansowali do organów kolegialnych, 
w których nie mieli decydującego głosu. 
Za najlepszy przykład kariery partyjnej 
w  latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku autor uznał członkostwo Zbignie-
wa Brunkego w  gdańskiej egzekutywie 
PZPR (s. 274). Nie zwrócił natomiast 
uwagi, że jeden z  gdańskich sekretarzy 
resortowych (zastępców pierwszego 
sekretarza) Mieczysław Stefański był 
niewątpliwie rodowitym Kaszubą, wywo-
dzącym się z podkościerskiego Skorzewa 
(s. 92 i  inne), powołanym na to stano-
wisko w  trakcie posierpniowej odwilży 
w 1980 r. Nie podniósł też, że dla Kaszu-
bów, którzy stanęli po 1945 r. na czele 
lokalnych władz (będąc tylko atrapą legi-
tymizującą władzę komunistów, s. 257), 
była to w ówczesnych warunkach jedyna 

KASZUBI ZOSTALI  
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scowych komitetów partyjnych wcale 
nie potępiali swoich wierzących i  prak-
tykujących towarzyszy, a  niekiedy na-
wet ich popierali (s. 234), a  funkcjonu-
jąc w  tradycyjnie religijnym kaszubskim 
środowisku, komuniści nierzadko uciekali 
się do ideologicznych kompromisów 
(s. 233). W  celu zilustrowania tej tezy 
przedstawiono skutki przyjęcia sakra-
mentu Pierwszej Komunii Świętej przez 
dziecko pierwszego sekretarza komitetu 
miejskiego partii w Wejherowie Mirosła-
wa Odynieckiego (i  wiceprezesa miej-
skiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Świeckiej). Towarzysze z  województwa 
zarzucili mu między innymi, że zrobił to 
celowo, by wykorzystać religijność miej-
scowych członków partii, aby przyspo-
rzyć sobie popularności i  zdobyć stano-
wisko szefa wejherowskiej PZPR (tamże). 
Nie należy negować całkowicie domnie-
mania autora o  specyficznym podejściu 
działaczy partyjnych do społeczności ka-
szubskiej z uwagi na jej religijność, jednak 
nie jest ono w pełni przekonujące. Nawet 
z  osobistej wiedzy niżej podpisanemu 
wiadomo o  unikaniu przez kaszubskich 
członków partii praktyk religijnych, na-
wet wchodzenia do kościoła, także przez 
ich bliskich, z  obawy przed represjami 
wyższych władz partyjnych. Potwierdza 
to też wymuszona rezygnacja M. Ody-
nieckiego, jak również odwołanie Erwina 
Ziegerta, pierwszego sekretarza PZPR 
w Kościerzynie, za deklarowanie się jako 
osoba wierząca i uczestniczenie w prak-
tykach religijnych (s. 234).

Analiza stosunku partii do Kaszubów 
przeprowadzona przez P. Brzezińskiego 
pośrednio prowadzi do wniosku, że jej 
ideolodzy i praktycy stanęli przed dylema-
tem. Uznawali bowiem, że społeczność 
kaszubska jest bliska Niemcom, przez co 
może sprzyjać zachodnioniemieckim, ka-
pitalistycznym rewizjonistom. Nie mogli 
jednak za bardzo podnosić tego publicz-
nie, bo wprost zaprzeczałoby to ówcze-
snej wyższej tezie o  jednolitości narodu 
polskiego, w  tym o  Kaszubach jako 
niewątpliwej jego części i kaszubszczyź-
nie jako jednej z  gwar języka polskiego. 
Odstąpiono od tego w grudniu 1970 r.,  
gdy władze komunistyczne podjęły pró-
bę wmówienia pacyfikującym Wybrzeże 
żołnierzom i milicjantom, że za strajkami 
i  manifestacjami stoją wspierani przez 
Kaszubów Niemcy. Szczególnie odraża-
jącym echem tej kłamliwej propagandy 
były szydercze komentarze padające 

(„nami”). W  tym kontekście czytel-
nik może odczuć jako brak pominięcie, 
z  nielicznymi wyjątkami, dalszych lo-
sów przedstawianych osób po 1990 r., 
w  tym części pierwszych sekretarzy, jak 
przystosowali się do nowej sytuacji. Nie 
zmienia to faktu, że w każdej części pra-
cy, co ważne z  perspektywy czytelnika 
regionalisty, są mniej bądź bardziej liczne 
nawiązania do kaszubskich, kociewskich 
i  innych okolicznych miejscowości oraz 
ich niektórych mieszkańców.

Opracowanie P. Brzezińskiego nale-
ży do tych, które w  oczywisty sposób 
ukazują, że opisywane w  nich czasy, 
wydarzenia, chociaż w sumie nieodległe 
od współczesności i stosunkowo dobrze 
pamiętane przez znaczną liczbę ludzi, 
rzeczywiście mogą stanowić przedmiot 
badań historycznych, nie tylko dlatego, 
że jest już dostęp do materiałów archi-
walnych, w tym obszernej dokumentacji 
wytworzonej przez Komitet Wojewódzki 
w Gdańsku. Jak się wydaje, przesądzają 
o tym jeszcze co najmniej dwa elementy.

P. Brzeziński nie widzi wyłącznie różnic, 
jak często robią to publicyści czy politycy, 
pomiędzy sytuacją przed 1939 r. a  tą 
w roku 1945 czy też w okresie po 1945 r. 
a rokiem 1989. Oczywiście jest dla niego 
niewątpliwe, że systemy totalitarne miały 
ogrom wad i słusznie przeszły do historii, 
ale w  szerszym okresie dziejowym do-
strzega także podobieństwa. Zauważa, 
że pod koniec międzywojnia społeczeń-
stwo II Rzeczypospolitej w poglądach po-
litycznych wyraźnie skręciło w lewo, czyli 
w pierwszych powojennych latach polskie 
partie lewicowe mogły liczyć – w jakiejś 
części – na obywatelską akceptację. 
Z kolei po 1989 r. kolejne rządy postso-
lidarnościowe przejęły i pogłębiły niektó-
re negatywne zjawiska mające miejsce 
w okresie poprzednim. Do nich Brzeziński 
zalicza między innymi stały rozrost admi-
nistracji (biurokracji): Charakterystyczne 
są zwiększenia zatrudnienia w  następ-
nym roku po wygranych wyborach przez 
nową koalicję (s. 164, za W. Kieżunem) 
i  zastępujący system nomenklaturowy 
(wykazy stanowisk, na których objęcie 
przez daną osobę wymagana była zgoda 
partii) „system klientelistyczny”, w  któ-
rym dynamiczni, prący w górę po szcze-
blach hierarchii działacze otoczeni byli 
[i są – B.B.] z reguły grupą ludzi, którzy 
związali z nimi osobiste kariery. Korzyści 
z tych układów były obopólne (s. 164, za 
J. Drygalskim i J. Kwaśniewskim). Szkoda 

z ust partyjnych aktywistów, mówiących, 
że uczestniczący w demonstracjach Ka-
szubi zginęli, bo zostali źle wychowani 
przez swoich ojców – dawnych folksdoj-
czów (s. 261).

Mimo pozytywnego wizerunku postaw 
Kaszubów i Zrzeszenia w okresie PRL-u, 
opracowanie P. Brzezińskiego na tle wie-
lu innych wyróżnia się tym, że autor nie 
stawia w  tej kwestii kropki nad i. Widzi 
też, że nie wszystkie sprawy zostały 
jeszcze dostatecznie wyjaśnione, nie-
których być może nie uda się rozwikłać 
w ogóle, gdyż do tego byłaby potrzebna 
możliwość spojrzenia w  głąb ludzkich 
dusz. Znamienne pod tym względem 
jest stwierdzenie, iż w  odniesieniu do 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
dalszych badań wymaga ustalenie, czy 
partia nie ingerowała w  wewnętrzne 
sprawy Zrzeszenia, bo nie mogła, czy też 
nie chciała (s. 262).

Głównym wątkiem omawianej pracy 
jest prezentacja struktury, zasad funk-
cjonowania gdańskich organów PZPR, 
tych formalnoprawnych i  praktycznych, 
ogólnoludzkich. W  szczególności temu 
poświęcone są dwa pierwsze rozdziały, 
Struktura i  Ludzie, oraz aneksy, pośród 
których najwięcej zamieszczono imien-
nych wykazów najwyższych stanowisk 
w  gdańskim aparacie partyjnym. Ich 
cennym uzupełnieniem są dwa kolejne 
(ostatnie) rozdziały: Wybrane aspekty 
funkcjonowania (tutaj też omówiono 
kwestie kaszubskie) oraz Sytuacje kryzy-
sowe. Dzięki takiemu podziałowi czytel-
nik ma możność całościowego spojrzenia 
na „agonię” PZPR w województwie gdań-
skim. Poznaje ją od wewnątrz i  na ze-
wnątrz, w czasie największej świetności, 
zagrożenia i upadku. Z perspektywy lokal-
nej można dopowiedzieć, iż książka uła-
twia umiejscowienie w  szerszych uwa-
runkowaniach także najniższych komórek 
partyjnych, zakładowych i  gminnych. 
Warto chociażby prześledzić drogi karier 
poszczególnych partyjnych dygnitarzy, 
z  jakich miejscowości pochodzili, gdzie 
pracowali przed awansem itp. W  wielu 
miejscach autor ujawnia, jak niejedno-
znaczne były osobiste losy partyjnych 
aktywistów, dziennikarzy i przedstawicieli 
wielu innych zawodów, zarówno tych, 
którzy mieli odwagę przeciwstawiać się 
władzy, jak również współpracujących 
z nią, i przede wszystkim jak cienka była 
granica pomiędzy zwolennikami komu-
ny („nimi”) a  opozycją demokratyczną 
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jedynie, że na skutek tych bardziej ogól-
nych kwestii, dotyczących spraw całego 
państwa, autor siłą rzeczy w mniejszym 
stopniu mógł się koncentrować na pro-
blemach bardziej związanych z  woje-
wództwem gdańskim, regionem.

Po drugie, przekształceń, które nastą-
piły po porozumieniach okrągłego stołu, 
ich uwarunkowań, przyczyn i  skutków  
P. Brzeziński nie widzi wyłącznie w bia-
ło-czarnych barwach. Zmiany po przeło-
mie w 1989 r. są dla niego wynikiem nie 
tylko robotniczych protestów i  wolno-
ściowych dążeń większości obywateli, ale 
też decyzji, poglądów działaczy partyj-
nych, także tych gdańskich. Analizuje, że 
po 1980 r. spora liczba członków nowo 
powstałego, opozycyjnego, Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność” należała jednocześnie 
do PZPR-u i w obu organizacjach takich 
członków podejrzewano, że stanowią 
konia trojańskiego, który doprowadzi do 
upadku jednej bądź drugiej z  nich. Za-
równo w  środowiskach opozycyjnych, 
jak i  partyjnych (komunistycznych) byli 
i  zwolennicy, i  przeciwnicy elementów 
ustroju socjalistycznego i  kapitalizmu. 
W pewnym uproszczeniu można powie-
dzieć, że „postępowi” komuniści dążyli 
do transformacji gospodarczej, a opozy-
cjoniści, strajkujący robotnicy – politycz-
no-społecznej. Warto tutaj przywołać 
między innymi ocenę, że jednym z powo-
dów społecznego niezadowolenia, w tym 
strajków, była socjalistyczna mentalność 
polskiego społeczeństwa (s. 187), czyli 
nierealistyczne oczekiwanie, że państwo 
powinno zwiększać nakłady na różnego 
rodzaju programy socjalne, i  niechęć do 
kapitalistycznych form produkcji (tamże). 
Znalazło to też swoje odzwierciedlenie 
w  słynnych 21 postulatach strajkują-
cych gdańskich stoczniowców w sierpniu 
1980 r., z  których większość dotyczyła 
spraw stricte ekonomicznych, a  z  dzi-
siejszej perspektywy wydaje się wręcz 
utopijna (s. 188). Natomiast Marek Hoł-
dakowski, ostatni pierwszy sekretarz KW 
PZPR w  Gdańsku, w  partyjnym organie 
prasowym podzielił się poglądem, które-
go na pewno nie powstydziłby się nie-
jeden zwolennik kapitalistycznych metod 
gospodarowania: Czego Polsce dziś po-
trzeba? Po pierwsze – pozwolić ludziom 
w  gospodarce działać, a  nie przeszka-
dzać. Po drugie – wymuszać także dzia-
łanie metodami ekonomicznymi (s. 193).

wszelkich możliwych środków, żeby spa-
cyfikować to tałatajstwo (s. 375). Należy 
jednak zwrócić uwagę, że zapoznawanie 
się z  tymi i  podobnymi ciekawostkami 
w  sposób wybiórczy może doprowadzić 
do karkołomnych wniosków. Także dlate-
go, że w  książce jest zaskakująco dużo 
jak na pracę historyczną nawiązań do 
obecnej sytuacji społeczno-politycznej, 
postaw polityków dzisiaj sprawujących 
najwyższe urzędy itp.

Trzeba powiedzieć, że P. Brzeziński 
bardzo sumiennie podszedł do opraco-
wanego tematu. Wykorzystał zasoby 
kilkunastu archiwów i  innych instytucji, 
bogatą literaturę przedmiotu, prasę i po-
zostałe źródła pisane, zamieścił na koń-
cu ciekawe ilustracje. Zwrócił się też do 
żyjących osób, które współtworzyły opi-
sywaną przez niego historię, by złożyły 
mu indywidualne relacje. Nie wszyscy 
pozytywnie odpowiedzieli na jego proś-
bę, niestety w  bibliografii nie zamieścił 
informacji, jakimi ostatecznie zebranymi 
przez siebie wspomnieniami dyspono-
wał. Z  kolei za plus należy przyjąć, iż 
zdawał sobie sprawę z tego, jak niepew-
na jest zawartość dokumentacji wytwo-
rzonej w okresie socjalizmu, szczególnie 
przez organa partyjne, często była ona 
przecież daleka od rzeczywistości. Do-
łożył jednak należytej staranności, by 
nie dać siebie i  czytelników wprowadzić 
w błąd. Nie zawsze to się udało. Ma to 
o tyle dobrą stronę, że jeżeli zauważy to 
przy lekturze ktoś inny, jest szansa, by 
nie dopuścić do dalszego upowszechnia-
nia ewentualnych błędów.

To tylko niektóre, subiektywne re-
fleksje po zapoznaniu się z niewątpliwie 
bardzo interesującą, dobrze napisaną pu-
blikacją. Jest ona na tyle wielowątkowa, 
że nie sposób zmieścić ich wszystkich 
w  krótkim tekście, zwłaszcza że każdy 
– co oczywiste – ma prawo do innego 
jej odbioru. Na pewno stanowi cenną 
pozycję w  dorobku pomorskiej współ-
czesnej historiografii, wartą polecenia 
szerokiemu kręgowi osób, jak się wydaje 
najbardziej tym z  nich, które pamiętają 
przedstawione w  niej czasy wielkiego 
przełomu sprzed kilkudziesięciu lat. To 
naprawdę może być pasjonująca przy-
goda: konfrontacja własnego doświad-
czenia, pamięci z naukową analizą, wizją 
młodego historyka!

Bogusław Breza

Oczywiście takie wypowiedzi (i działa-
nia) ze strony partyjnych dygnitarzy nie 
zmieniają faktu, co potwierdza też lektu-
ra tekstu P. Brzezińskiego, że socjalizm 
był systemem niewydolnym i nieludzkim. 
Niekończące się narady, decyzje partyj-
nych gremiów nie miały realnego wpły-
wu na poprawę jakości życia, jego poziom 
coraz bardziej odstawał od zachodnich 
standardów, a  dominacja jedynie słusz-
nych poglądów oraz uprzywilejowanie 
członków PZPR i jej zwolenników depra-
wowały całe społeczeństwo, przeszka-
dzały w rozwoju i wywoływały niezado-
wolenie społeczne. W książce jest wiele 
tego przykładów, chociaż z perspektywy 
kaszubskich badań historycznych można 
dopowiedzieć, że dostęp do zasobu ar-
chiwum KW PZPR w Gdańsku jako pierw-
si zaufani historycy mieli nie tylko bada-
cze zajmujący się utrwalaniem władzy 
ludowej (s. 64-65). Udało to się także 
Konradowi Ciechanowskiemu, autorowi 
pionierskiego, stosunkowo obszernego 
opracowania Ruch oporu na Pomorzu 
Gdańskim (Warszawa 1972), w  którym 
między innymi autor przywracał pamięć 
i  cześć członkom kaszubskiego podzie-
mia antyhitlerowskiego, skazanym wcze-
śniej na zapomnienie i infamię. Wykorzy-
stał do tego także gdańskie archiwalia 
partyjne, choć na pewno nie miałby do 
nich dostępu, gdyby nie był oficerem 
politycznym Ludowego Wojska Polskiego 

Można wyrazić przypuszczenie, że 
każdy czytelnik w zależności od indywi-
dualnych zainteresowań i poglądów znaj-
dzie w  prezentowanym wydawnictwie 
coś na ich potwierdzenie, tym bardziej że 
jest w  nim szereg nietuzinkowych spo-
strzeżeń, opisów wydarzeń z najnowszej 
historii Polski i naszego regionu. Oto kilka 
przykładów:

W  latach osiemdziesiątych polskie 
społeczeństwo procentowo było bar-
dziej upartyjnione niż radzieckie (s. 120). 
W zwycięskich dla przeciwników socjali-
zmu, słynnych wyborach parlamentar-
nych w czerwcu 1989 r. na kandydatów 
„Solidarności” oddała głos tylko jedna 
trzecia obywateli, reszta poparła ko-
munistów lub została w domu (s. 364). 
W trakcie spotkania na początku 1990 r.  
funkcjonariuszy MO i SB z Lechem Wa-
łęsą na pytanie, jak się zachować wobec 
protestującej młodzieży, która sprze-
ciwiła się niszczeniu akt przez pracow-
ników gdańskiego KW PZPR, miał on 
odpowiedzieć: Mnie pytacie? Macie użyć 
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Tomasz Siemiński,Tomasz Siemiński, Folklorystyczne ostę- Folklorystyczne ostę-
py dawnego Pomorzapy dawnego Pomorza, Gdańsk 2020, Gdańsk 2020

Jak wskazuje w swojej najnowszej popu-
larnonaukowej książce Tomasz Siemiński, 
wiedza o Pomorzu, zarówno Wschodnim, 
jak i Zachodnim, nie jest tak powszech-
na, jak się może czasami wydawać 
dzisiejszym animatorom życia kultural-
nego. Nawet jeśli pomiędzy Gdańskiem 
a  Szczecinem organizowane są konfe-
rencje, warsztaty, wystawy czy koncerty 
odkrywające współczesność i  dawność 
kultury tego regionu Europy, wciąż 
w świadomości przeciętnego mieszkańca 
Pomorza daje się wyczuć powierzchow-
ność i  brak zainteresowania losami kra-
iny, w której się spędza życie. Oczywiście 
nie znaczy to, że wśród współczesnych 
Pomorzan (głównie Polaków i  Kaszu-
bów) brak świadomości historycznej czy 
kulturowej, jednakże trzeba przyznać, 
że istnieje ona przede wszystkim w od-
niesieniu do lat po II wojnie światowej. 
Natomiast pamięć kulturowa o Pomorzu 
sprzed tego okresu coraz bardziej się 
zaciera i  jeśli jest jeszcze gdzieś żywa, 
to w  środowiskach kaszubskich. Bardzo 
dobrze wie o  tym autor recenzowanej 
tutaj książki, gdyż jako dyrektor Muzeum 
Zachodniokaszubskiego w  Bytowie opi-
suje różnice w  traktowaniu dziedzictwa 
materialnego i  niematerialnego w  miej-
scowościach po prawej i po lewej stronie 
rzeki Łeby.

Siemiński etnograf w  pracy Folklo-
rystyczne ostępy dawnego Pomorza, 
wydanej w  2020 r. przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, ukazuje zarów-
no Pomorze Zachodnie, jak i  Pomorze 
Wschodnie. Przedstawia cywilizacyjne 
konsekwencje faktu, że na tych terenach 
polskość pojawiła się po 1945 r. i  choć 
nie trafiła w kulturową próżnię (znaczą-
ca rola z  jednej strony przedwojennego 

wydawnictw. Zauważa w  nich elemen-
ty narracji ideologicznej, która podnosi 
misję kulturową żywiołu germańskiego 
na Pomorzu. Niemniej jednak dostrzega 
również fakt, że badacze niemieccy nie 
ukrywali słowiańskiej przeszłości połu-
dniowego brzegu Bałtyku i właśnie swo-
ista tajemniczość, dawność, cywilizacyj-
na odmienność były czynnikami, które 
przyciągały ich do odwiedzenia regionu 
i  sformułowania jego opisu. Siemiński 
po kilkudziesięciu latach od czasu sfor-
mułowania charakterystyk niemieckich 
wraca do tych samych miejsc i  z  per-
spektywy etnografa polskiego, posługu-
jącego się współczesnym akademickim 
instrumentarium, podejmuje się analizy 
reliktów kulturowych obecnych także 
i  w  obecnej świadomości przeciętnego 
Pomorzanina. To, co zauważali folklory-
ści w  latach dwudziestych lub trzydzie-
stych XX wieku, a  więc zanik dawnego 
modelu społecznego, przekształcanie 
się życia codziennego czy też zabójczy 
dla tradycyjnych stosunków własności 
i  hierarchii wsi postęp technologiczny, 
w  realiach obserwowanych przez dzi-
siejszego badacza doprowadziło do zu-
pełnego zaniku miejscowości, po których 
zostały jedynie nazwy i  pamięć zaklęta 
w  lokalnych podaniach i  opowieściach 
(przypadek Kępy i Regoujścia). W innych 
przypadkach – jak Będzino czy Dygowo, 
wciąż istniejące w substancji materialnej 
– część dawnej tradycji kulturowej może 
jeszcze być ocalona, choć wymaga to 
stałego wysiłku autoedukacyjnego.

Jak ważne są autodydaktyka i  gest 
tożsamościowy, pokazują dwa rozdziały 
pracy Siemińskiego: Święta Góra w Pola-
nowie oraz Góra Zamkowa i zamek w By-
towie, które w dobitny sposób przedsta-
wiają sposoby przekształcania się tego, 
co najpierw istnieje w  świadomości 
mieszkańców Pomorza, a  później prze-
nika na karty folklorystycznych zapisków 
publikowanych w  stosunkowo niezbyt 
szerokim kręgu czy artystycznych dzieł 
literatury pięknej (niemieckiej, polskiej 
i  kaszubskiej). Dzięki takiemu procesowi 
mieszkańcy danego subregionu czują 
się u siebie w domu, traktując elementy 
krajobrazu kulturowego z  pozytywnym 
emocjonalnym zaangażowaniem. Sie-
miński pokazuje przy tym jeszcze jedno… 
Kolektywna „świadomość” mieszkańców 
zintegrowanych ze swoim miejscem ży-
cia tworzy nowe narracje, które dołącza-

jeszcze Związku Polaków w  Niemczech 
na Pomorzu Zachodnim, a z drugiej stro-
ny międzywojennego polsko-kaszubskie-
go życia politycznego), to powszechne 
doświadczenie osadników polegało na 
Pomorzu na zmaganiu się z cywilizacyjną 
obcością. Siemiński zauważa, że polska 
tradycja pomorska musiała tworzyć się 
od podstaw, z  propagandowo szer-
mowanym hasłem powrotu na ziemie 
piastowskie, motyw kaszubski zaś tylko 
częściowo „oswajał” słowiański pejzaż 
tych ziem. Wzmianka o  „oswajaniu” nie 
pojawiła się tutaj przypadkowo, ponie-
waż autor pisze w  swej pracy o  „ostę-
pach”, a więc o pewnego typu egzotyce, 
dzikości czy pierwotności przestrzeni 
Pomorza. Interesuje go w  rozważaniach 
to, co nieco zapomniane i  zaniedba-
ne w  opisie etnograficznym, kulturowo 
zaś „wyspowe”, oryginalne i  samotne 
w  otaczającym świecie nowoczesności. 
Jego narracja dotyczy nie tylko „egzo-
tycznych” dla żywiołu polskiego miejsc 
na Pomorzu, ale wskazuje na podobne 
doświadczenie, które stało się niegdyś 
udziałem także przedstawicieli żywiołu 
niemieckiego. Pomorskie „ostępy” folklo-
rystyczne to dla Siemińskiego Kępa, Re-
goujście, Będzino, Dygowo, Święta Góra 
Polanowska, bytowska Góra Zamkowa, 
Łącko czy Pyszno. Te i inne miejscowości 
Pomorza stanowiły przedmiot zaintere-
sowania wielu pokoleń etnografów, nio-
sąc ze sobą fascynujące opowieści, które 
odsłaniają świat wrażliwości i wyobraźni 
zwykłych ludzi. One również utworzyły 
części składowe książki bytowskiego re-
gionalisty i etnografa.

Kilka początkowych rozdziałów opra-
cowania Siemińskiego dotyczy „wysp 
kulturowych”, dokładnie zaś przestrzeni 
Kępy i  Regoujścia przy jeziorze Resko 
Przymorskie oraz Będzina i  Dygowa, 
miejscowości znajdujących się pomiędzy 
Koszalinem a Kołobrzegiem. Badacz opi-
suje ich specyfikę za pomocą tekstów tra-
dycji ludowej, pozyskiwanych z przedwo-
jennych jeszcze, niemieckich czasopism 
regionalistycznych, takich jak „Blätter 
für Pommersche Volkskunde”, „Baltische 
Studien”, „Unser Pommerland”, „Heimat 
– Beilage”, „Ostpommersche Heimat”, 
„Unsere Heimat”, oraz z  broszurek, 
zbiorów podań i  popularnonaukowych 
opracowań pochodzących ze strony 
dawnych zbieraczy folkloru. Siemiński 
nie jest bezkrytycznym odbiorcą tych 

ZA GÓRAMI, ZA LASAMI 
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ją się do już istniejących, wzbogacając 
zestawy opowieści o  charakterystycz-
nych elementach natury, budowlach czy 
ludziach.

Mechanizmy powstawania lokalnych 
legend przybliża Siemiński w  innych 
tekstach swojej książki, dokładnie rzecz 
biorąc – w  rozdziałach Hans Lange 
z Łącka i książę Bogusław X oraz O czym 
opowiada cmentarz leśników w Pysznie. 
Pierwsza z  wypowiedzi dotyczy „karie-
ry” opowiastki o pomocy, której udzielił 
pomorskiemu księciu zwykły wieśniak 
spod Darłowa. Wspomniana anegdota 
najpierw pojawiła się w kronice Tomasza 
Kantzowa, a potem w wielu niemieckich 
zbiorach tekstów folklorystycznych. Ta 
historia ma swoją żywotność także i dzi-
siaj, choć obecnie wynika nie tyle z żywej 
tradycji ludowej, co z  tekstów kultury 
pisma (zbiory tekstów etnograficznych 

py ludzi, którzy poświęcili swą pracę dla 
wspólnego, uniwersalnego dobra – lasu.

Nieduża gabarytowo książka Tomasza 
Siemińskiego przynosi ze sobą ważne 
kwestie identyfikacyjne, które rozpa-
trywane są nie na przykładach kultury 
wysokiej, lecz dzięki sięgnięciu do men-
talności i wrażliwości „zwykłych ludzi” – 
Pomorzan: Niemców, Kaszubów i  Pola-
ków. Przynosi to w konsekwencji zawarte 
w  etnograficznej opowieści przesłanie 
wskazujące, jak ważne jest dziedzictwo 
kulturowe zapisane w  niemieckojęzycz-
nej tradycji folklorystycznej. W najgłęb-
szym wymiarze nie ma sensu traktować 
ich jako źródła nacjonalizmu, a  raczej 
jako zapis ponadnarodowej, pomorskiej 
wrażliwości na świat zewnętrzny i  jako 
akty projekcji ogólnoludzkiej sfery pra-
gnień i obaw.

Daniel Kalinowski

albo literatura piękna). Wciąż jednak 
jest aktualizowana i staje się czynnikiem 
„cateringu” kulturowego, jaki serwuje 
turystom właściciel zagrody, w  której 
rzekomo Hans Lange opiekował się księ-
ciem Bogusławem. Drugi z  artykułów 
Siemińskiego związany jest z  cmenta-
rzem jednej tylko grupy zawodowej – 
leśników. Rozważania autora dotyczą 
jednak nie tyle materialnego stanu gro-
bów, co lokalnych opowieści i  znaków 
symbolicznych, jakie się z  pochówkami 
w Pysznie wiążą. I  tutaj okazuje się, że 
narracje o  leśnikach odpoczywających 
snem wiecznym na stoku Bukowej Góry 
tworzą sakralną aurę miejsca, której ta-
jemniczość nie łączy się z  czynnikami 
negatywnymi, ale odwrotnie – prowadzi 
ku mitycznej opowieści o świętych miej-
scach z grobami praprzodków z czasów 
przedchrześcijańskich i pochówkiem gru-

Lektury    

Odyniec Wacław, Dzieje Prus Królewskich (1454–1772). Zarys monograficzny, wyd. Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, ss. 373.

Je to jedna z pierszich syntezów historii Królewsczich Prës (Gduńsczégò Pòmòrza) 
w terôczasnym cządze. Wacłôw Òdëniec – ùznóny badéra dzejów nowożët-
négò Pòmòrzô i Kaszëb – stwòrził baro dobri dokôz. Òpisëje wiele problemów 
sparłãczonëch z Królewsczima Prësama: pòlitikã, môl Pòmòrzô w Rzeczpòspòliti 
Òbòjga Nôrodów, mòrsczé sprawë w I RP, kwestie spolëznowé i wiele jinëch. Na 
gwës kòżdi lubòtnik dzejów Kaszëbów bë miôł sygnąc pò tã ksążkã. 

ADÓM LUBÒCCZI

Labuda Gerard, Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX wieku, wyd. Urząd Gminy Luzino, ss. 177.

Gerat Labùda czuł sã baro sparłãczony z Lëzënã jakno swòjim domôcym môlã. Czã-
sto tam béł i miôł òddónëch drëchów. Jakno nadzwëkòwi badéra òstôł pòproszony 
ò napisanié ksążczi ò historii ti wsë, co – jak wspòminôł we wstãpie – zrobił z re-
dotą. Je to mònografiô, chtërna mòże bëc mòdłã dlô jinëch dokazów òpisëjącëch 
kaszëbskò-pòmòrsczé gardë i wse. W ti ksążce téż są elementë wspòminków Gerata 
Labùdë, co mòże bëc pòmòcné w òdtwôrzanim jegò biografii. 

Z profesorsczi pòlëcë  KSĄŻCZI ZE ZBIORÓW GERATA LABÙDË

Stôrodrëk òd Labùdë
Westrzód ksążków, jaczé zbiérôł prof. Gerat Labùda, a jaczé terôzka są  
przechòwiwóné w Jegò Ksążnicë we Wejrowie, mòże téż nalezc kòl 50 sztëk 
stôrodrëków – to je pùblikacjów, co bëłë drëkòwóné w cządze òd wënalezeniô 
drëkù do kùńca XVIII stolata. Westrzód nich je m.jin. prezentowóny tuwò 
zbiérk prawów miesczich prësczich prowincjów z 1578 rokù, dóny do smarë  
w gduńsczi drëkarnie Jakóba Rhodë (Iacobus Rhodus).                                     rd
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Roda

MÒDRÔ, STRUKTURALNÔ SKRA
Nie je gò letkò dozdrzec, a czej ju, tej chùtkò przemërgnie a w jedny chwilë gò ni ma.  
Môłi z dłudżim, òstrim dzobã je zdobą kòżdégò miastka, w jaczim żëje.

je kògò kôrmic. Gniôzda nie bùdëje z gałãzów, lëstów 
czë piórów, le z wëplëwinów, to je z  jesorów òd zja-
dłëch rib, jaczé òstałë strawioné, a tej wëplwóné. 

Zëmòródczi mają swòje place, w jaczich rôd łowią 
môłé rëbë. Sedzą tam na gałãzach a ùwôżno wzérają na 
wòdã. Czekają na pasowną chwilã, a czej takô prziń-
dze, skôczą z dzobã w dół, żebë chwôcëc nim òfiarã. 
Brëkùją czësti wòdë, w brudny nic bë nie dozdrzałë. 

Dozdrzeniałé ptôchë mają swòje rëmë, òwładë, na 
jaczé nie wpùszczą cëzëch. Nôwiãcy żëje jich wedle 
môłëch a strzédnëch rzéków a nad jezorama, błotka-
ma. Wiele na Pòmòrzim.

Nôlżi pòznac gdze pò jich głosu.
Żëją jak lôtają – chùtkò. Mało jaczi ptôch docygô 

do 5 lat. Pòłowa dżinie ju w pierszim rokù. Nôgòrszô 
je dlô nich zëma, doch pòchòdzą z pôłnia i czej prziń-
dze mróz, je jima cãżkò. Òsoblëwie czej lód zamknie 
tónie a rzéczi, czej ptôch ni mòże nic dostac do jest-
kù. Pò òstri zëmie jich pòpùlacjô mòckò sã grużdżi. 
Gatënk je prawno chroniony.

P.D. 

Chcemë nie zdrzec na pòzwã! Zëmòródk nijak nie ro-
dzy sã òb zemã, nie je téż biôłi jak sniég ani przezérny 
jak lód. Jak pierwi wiele Kaszëbów je prostim rëbôkã, 
chtëren sã mùszi namarachòwac, żebë nakôrmic wiel-
ną rodzëznã. Je robòcy, kò nigdë do robòtë nie jidze, to 
je nie lecy, bez pësznégò òbleczeniô. Liwk a zdebełkò 
za òkã mô lësaté, do tegò tej-sej malińczé place biôłé-
gò, kò nôwiãcy, to je mùca a kabôt, skrzą sã pëszną, 
blëskającą mòdroscą. 

Farwa lësatô je òd pigmentu. Równak mòdrosc 
ptôch dostôwô wedle òsoblëwëch mikrostruktur 
w  swòjich piórach. Dzejają jak mikroprizmatë, co 
łómią wid a rozszczépiają gò tak, że widzymë blëskają-
cą mòdrosc. Z trudna chto widzy zëmòródka, co sedzy 
abò rëbaczi. Nôczãscy dozdrzimë gò, jak lecy. Ùcékô 
wërzasłi abò bieżi dodóm, do swòjégò gniôzda ùta-
conégò w dzurze wëdzobóny w jaczi przitczi, piôskòwi 
rzmie abò midzë kòrzeniama drzewa, co rosce nad 
wòdą. Czasã je òna długô nawet wiãcy jak méter, czasã 
leno na 40 centimétrów. To tam pôra wëchòwùje czi-
le pizglãtów, i to nawet trzë lãdżi na rok. Pò prôwdze 

Zëmòródk (Alcedo atthis). Òdj. K. Rolbiecczi
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Pòwiesc Nieczułość to historiô trzech 
sostrów, chtërne nimò że pòddôwają sã 
biegòwi żëcô, nié są òfiarama – krziwdë, 
chtërne jima robią jiny, sprôwiają, że 
òne stôwają sã mòcnieszé. Z  knédżi 
Kot niebieski jidze sã dowiedzec wiele ò 
historii klôsztoru kartuzów. A jednym 
z  bòhatérów tegò ùsôdzka je nawetka 
Aleksander Majkòwsczi i  jegò slëbnô. 
Òbczas pisaniô aùtorka czëtała wiele 
rzeczi, m.jin. wôżną knégã ksãdza Paw-
ła Czaplewsczégò Kartuzja kaszubska 
z rokù 1966. 

Na kùńc kartësczégò pòtkaniô aùtor-
ka zdradzëła, jaczé ma pisarsczé planë 
i jakô mdze témizna ji trzecy lëteracczi 
ksążczi: Jô piszã pòwiesc ò relacji białczi 
i  młodégò dzéwczãca ë ò tim, co złégò 
mògą zrobic klaprë. Czë to sã bãdze 
dzejało na Kaszëbach – jesz nie wiém. 
Mòżlëwé, że jo.

Dariô Kaszubòwskô 

BËTOWÒ. ÒGARDOWI  
NÔRÓD W MÙZEÙM

W  Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm 
w  Bëtowie 8 rujana òtemklë pierszą 
wëstawã Stanisława Janikòwsczégò, 
żłobiarza z  Czôpiewic, jaczi twòrzi 
swòje rzezbë ju òd 80. latów XX wiekù. 
Jaż do tegò rokù nie pòkazywôł doka-
zów bùten, ale òstôwiôł je w  swòjim 
ògrodze. Ò tim môlu Pioter Dzeka-
nowsczi tak pisôł na pòrtalu Kùlturow-
niô: „W tim mikrokòsmòsu mieszkają 
drzewiané pòstacje, òjcã kòżdi je Ja-
nikòwsczi. To òn wëbiérô òdzémk, to 
òn trzimô w rãce dłóto, jaczim wëcynô 
niepòtrzébné. Co òstôwô, je prosté 
a  sëré. W dzélu temù, że robi w chòj-

KARTUZË. „JEM ZAKÒRZENIONÔ  
NA KASZËBACH”

Martina Bùnda, pisôrka znónô w  całi 
Pòlsce ë wiele razy nôdgrodzónô za 
swòje knédżi Nieczułość i Kot niebieski 
gòscëła w  swòjich rodzynnëch Kar-
tuzach.

To béł pierszi rôz òbczas warają-
cy pandemii, czedë Bùnda pòtkała sã 
z  czëtińcama. Tedë nick dzywnégò, że 
i dlô pisôrczi, i dlô ùczãstników béł to 
baro bëlny czas. Zéńdzenié òdbëło sã  
6 rujana w  Miesczi i  Pòwiatowi Pùb- 
liczny Bibliotece miona Janusza Żura- 
kòwsczégò w  Kartuzach. Prowadzył je 
Pioter Smòlińsczi. 

Martina Bùnda je pòlskòjãzëkòwą 
gazétniczką w  cządnikù „Polityka”. 
Òbczas repòrtersczi robòtë mògã lepi 
pòznac żëcé i  problemë lëdzy. To pózni 
baro pòmôgô w pisaniô knéżk – rzekła 
aùtorka. Za pierszą pòwiesc Nieczułość 
dostała wiele nôdgród: Lëteracką Nôd-
grodã „Gryfia”, Pòmòrską Nôdgrodã 
Lëteracką „Wiatr od morza” i  nomi-
nacjã do Nôdgrodë Lëteracczi „Nike” 
w rokù 2018, a za ksążkã Kot niebieski 
– nominacjã do Nôdgrodë Lëteracczi 
gardu Warszawa w rokù 2020. 

Bùnda ùrodzëłã sã ë ùczëła na 
Kaszëbach, wiele lat mieszkała we War-
szawie, a  jaczis czas temù przecygnãła 
na wies pòd Pòznanim. Dzys nie mës-
li, bë wrócëc na Kaszëbë, le gôdô, że je 
zakòrzenionô na Kaszëbach i  wiedno 
mô Kaszëbë w  swòjim sercu. To dlôte 
napisała knédżi sparłãczoné z Kartuza-
ma. 

nowim drewnie. Barżi pasownym do 
balków, délów a  na sklejónkã jak do 
dłótowaniô. To nié lëpa czë nawet 
dãbk abò bùk, w  jaczich jidze cyzelo-
wac, żłobic drobnotë. Mòże równak 
to swiądny wëbiér. Doch Janikòwsczi 
nie pilëje propòrcjów. Za nôwôż-
niészé (nôwiãkszé, nôbarżi wërazné) 
mô głowë, gãbë, òczë. Prawie te dzéle 
cała, jaczima gôdają nasze emòcje, 
gdze bùten wëchôdają nasze wseczë-
ca. Reszta nie je równo wôżnô, chrzebt 
z  rãkama a  nogama to leno dodôwk, 
jaczi prawi nóm leno, czë pòstacjô to 
chłop czë białka, a  czasã nawet i  tegò 
nié. (…) Nëch drzewianëch lëdzy ùsô-
dzô Janikòwsczi całima rodzëznama, 
grëpama, to wnet całô spòlëzna, taczi 
ògardowi nôród. Jak chto brëkòwny, tej 
sã rodzy na warsztace, a czej ju nié, ji-
dze precz, na przëmiar na spôlenié do 
piécka. Dlôte ògard Janikòwsczégò – to 
bë wa mùszała wiedzec – żëje. Chtos 
òd drzewianëch staje kòle stegnë, chtos 
wëcygô w niebëcé. Chtos dostôwô nowé 
ruchna, farwã, chtos jidze w nowi plac. 
Wasta Stanisłôw robi za demiurga”.

Wëstôwk rzezbów-przedstôwców te- 
gò „ògardowégò nôrodu” jidze òbez-
drzec w bëtowsczim mùzeùm do gòd-
nika. Kùratorã je Magdaléna Sudoł. 

Red.

WEJROWÒ. KÒNKÙRS  
NA KASZËBSKĄ KÒLÃDÃ

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie- 
niznë i Mùzyczi we Wejrowie mô ògło-
szoné III Òglowòpòlsczi Kómpòzytor-
sczi Kònkùrs na kaszëbską kòlãdã. Kòż-
di ùczãstnik mùszi ùsadzëc dokôz do 
jednégò z  tekstów Mirelë Fiedorowicz 
(„Kòlãda, kòlãda”, „Anielsczé skrzidła”, 

Martina Bùnda i Pioter Smòlińsczi  
na zéńdzeniu w Kartuzach

Òdj. K. Rolbiecczi

Òdj. Kùlturowniô
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„Mëmczënô kòlibiónka”, „Dlô Cebie 
Jezëskù”, „Jiskrzą sã gwiôzdczi na nie-
bie”, „Lëchô stajenka”) – wszëtczé òne, 
razã z  tłómaczenim na pòlsczi jãzëk 
i kaszëbską wëmòwą do pòsłëchaniô, są 
na starnie mùzeùm we Wejrowie. Tam 
nalézeta téż całowny regùlamin kòn-
kùrsu. Kómpòzycje mùsz je wësłac do 
òrganizatora do kùńca latoségò rokù.

Ògłoszenié rezultatów kònkùrsu je 
planowóné w stëcznikù 2022 rokù òb-
czas II Pòmòrsczégò Przezérkù Kaszëb-
sczich Kòlãdów m. Frãcëszka Òkùnia 
w Lãbòrgù.

Wszelejaczé pitania zrzeszoné z kòn-
kùrsã mòżeta słac do MKPPiM Dzél 
Mùzyczi (mail: dm@muzeum.wejhero-
wo.pl).

Red.

200. ROCZNICA URODZIN  
STAREGO FRANKA 

Społeczność Kociewia może się po-
chwalić licznymi wybitnymi posta-
ciami. Niewątpliwie jedną z  nich był 
Franciszek Nierzwicki. Urodził się 
w  Więckowach 13 października 1821 
roku, w  rodzinie chłopskiej. Był jed-
nym z  założycieli Bractwa Trzeźwości 
w  Pogódkach, Bractwa Aniołów Stró-
żów i  Żywego Różańca. Uczestniczył 
w  organizowaniu Towarzystwa Rol-
niczego w  Kościerzynie i  Pogódkach. 
Pisał artykuły, które publikowano m.in. 
w  „Gazecie Gdańskiej”, „Gazecie To-
ruńskiej” i  „Gazecie Wielkopolskiej”. 

Najściślej współpracował z  redakcją 
„Pielgrzyma”, gdzie podpisując się jako 
Stary Franek, zawsze jasno wyrażał 
swoje poglądy. Nie stronił od krytyki 
działalności zaborców, bronił mowy 
polskiej, akcentował ogromne zna-
czenie tradycji religijnej i  narodowej. 
Znawcy Kociewia mówią o  nim jako 
o „ojcu pisarstwa kociewskiego”.

Był orędownikiem oświaty ludowej, 
starał się upowszechniać nowoczesne 
metody uprawy ziemi. Jego dom był 
małą biblioteką promieniującą na całe 
otoczenie. W  czasie powstania stycz-
niowego pełnił funkcję męża zaufania 
Rządu Narodowego, co wiązało się 
z organizowaniem dostaw broni, zbiór-
kami pieniędzy i  werbunkiem ochot-
ników. Franciszek Nierzwicki zmarł  
3 grudnia 1904 roku.

W  ramach jubileuszu 200. rocznicy 
urodzin Starego Franka Rada Powia-
tu Starogardzkiego w  drodze uchwały 
ustanowiła rok 2021 – Rokiem Fran-
ciszka Nierzwickiego. Odnowiono mo-
giłę bohatera. W  Szkole Podstawowej 
w Więckowach, która nosi imię jubilata, 
odbyła się uroczysta akademia. Liczne 
delegacje odwiedziły w Pogódkach grób 
Franciszka Nierzwickiego, by oddać 
cześć i honory zasłużonemu patriocie. 

Tomasz Jagielski

GDUŃSK. KASZËBSCZI  
MECZ W ERGOARENIE

I  znôwù jeden z  meczów sécowëch 
balôrzów Trefla Gduńsk mdze „kaszëb-
sczi”. Latos bãdą to miónczi z Zaksą Kã-
dzerzin-Kòzle, to je dobiwcama eùro-
pejsczi Lidżi Méstrów. Darmòwé bilietë 
na to wëdarzenié dostóną ùczãstnicë 
plasticznégò kònkùrsu Aktywne Ka-
szuby 2021. To prawie òni, wespół 
z drëchama ze swòjich szkòłów i  jiny-
ma lubòtnikama Trefla, òbezdrzą mecz 
14 lëstopadnika.

Jesz przed spòrtowima emòcjama  
bãdze rozrzeszenié plasticznégò kòn-

kùrsu, a  òbczas meczu je téż plano-
wóny wëbór karna kibiców nôlepi 
przërëchtowónëch do wspiéraniô ba- 
lôrzów. Dobiwcowie dostóną rôczbã do 
ErgoArenë na zwiedzanié tegò òbiektu 
z prowadnikã i ùdzél w treningù sécowi 
balë.

Drobnotë zrzeszoné z  „kaszëbsczim 
meczã” nalézeta na starnie kaszubi.pl.

Red.

SERAKÒJCE. PROMÒCJÔ  
ÙCZBÒWNIKÓW

W  edukacjowim bédënkù Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô są dwa nowé 
ùczbòwniczi do nôùczi kaszëbsczégò 
jãzëka w  spòdleczny szkòle: Pòmianë 
z ùszłotë i Kaszëbsczi Òdkriwca. Klasa 6.  
Jich promòcjô òdbëła sã w  Spòdlecz-
ny Szkòle nr 2 w  Serakòjcach – to je 
w stolëcë gminë, w jaczi szkólnyma są 
aùtorczi tëch ksążków: Danuta Pioch 
i Emiliô Maszka [pòl. Maszke].

Fot. Szkoła Podstawowa w Więckowach
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Pòmianë z ùszłotë to trzecy dzél z se-
rie pt. „Òjczëstô mòwa”, jaką twòrzą 
ùczbòwniczi napisóné przez Danutã 
Pioch. Aùtorka zaplanowała piãc par-
tów, nie pòdôwającë, w jaczi klase mają 
bëc wëzwëskóné pòjedinczné pùblika-
cje. Dôwô to wòlnotã szkólnym, chtër-
ny mògą sami zdecydowac, w  jaczi 
klase z  nich skòrzëstają. Zamkłosc je 
tak zaplanowónô, żebë ùczéń pòznôwôł 
nié leno kaszëbsczi jãzëk, ale dobiwôł 
téż jiné ùmiejãtnoscë, jak np. nalôża-
nié swòjégò placu we wielekùlturowi 
spòlëznie, òtemkłosc i  ùwôżanié dlô 
jinëch kùlturów.

Kaszëbsczi Òdkriwca. Klasa 6 to téż 
dzél serie ùczbòwników. Ji aùtorka 
Emiliô Maszka wëzwëskiwô lëterac-
czé tekstë wpisóné na lëstã òbòwiąz-
kòwëch lektur. Klasa szóstô pòznô 
dzãka ti ksążce rozmajitosc Kaszëb 
– tak jãzëkòwą, jak geògraficzną i nie-
materialną. Òpisóny są tuwò klasycë 
kaszëbsczi lëteraturë i pòdóné dzélëczi 
jich dokazów. Wiele je téż przëmiarów 
wëzwëskiwaniô kaszëbiznë na co dzéń 
i czekawëch czwiczeniów.

Promòcjô òbëdwùch ùczbòwników 
zaczãła sã òd wëstąpieniów przédnika 
KPZ Jana Wërowińsczégò, wójta gminë 
Serakòjce Tadeùsza Kòbielë, wizytator-
czi Kùratorium Pòùczënë we Gduńskù 
Katarzënë Błaszczik i  direktora szkòłë, 
w  jaczi bëła promòcjô, Krësztofa An-
driskòwsczégò. Laùdacje òbëdwùch 
pùblikacjów wëgłosëła dr Justina 
Pòmierskô, chtërna gôdała m.jin. o roz-
majitoscë témów pòrësziwónëch w ùcz-
bòwnikach i  ò tim, jak wôżnô je „roz-
majitosc w  jednoce”. Pòdczorchnãła téż 
wôżną rolã i òdpòwiedzalnosc szkólnëch 
we wëchòwiwanim młodégò pòkòleniô. 

Pózni aùtorczi Emiliô Maszka i  Da-
nuta Pioch gôdałë ò swòji ùtwórczi 
drodze, dzãkùjącë za pòmòc przë 
twòrzenim ùczbòwników m.jin. lëtera-
tóm i lëdzóm, co mają starã ò kaszëbską 
kùlturã i edukacjã.

W artisticznym dzélu wëstąpilë ùcz-
niowie Spòdleczny Szkòłë w  Mòjuszu, 
chtërny pòkôzelë słowno-mùzyczny 
program.
Na spòdlim wiadła na www.kaszubi.pl

CHÒNICE. SWIÃTO TEATRU
W dniach 16 i 17 rujana w Chònicczim 
Centrum Kùlturë òdbëłë sã Teatrowé 

Pòtkania „Zdrzadniô Tespisa”. Zòr-
ganizowało je Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié. Òbczas Pòtkaniów akto-
rzë amatorsczich kaszëbsczich teatrów 
i  lëdze zrzeszony z  kaszëbską kùlturą 
wzãlë ùdzél w  aktorsczich warkòw-
niach prowadzonëch przez profesjona-
listów rôczonëch przez wicedirektora 
Chònicczégò Centrum Kùlturë Łuka-
sza Sajnaja. 

Ùczãstnicë warkòwniów òstelë pò-
dzelony na sztërë grëpë. Kòżdô miała 
jiną témã zajimniãców („Raz-dwa: mi-
krofon oswojony! Podstawy pracy z mi-
krofonem” – prow. Stanisłôw Kaczińsczi; 
„Poszukiwanie dramaturgii scenicznej” 
– prow. Dómnik Gòstomsczi; „Ciało 
aktora na scenie – najważniejsze ele-
menty” – prow. Łukôsz Sajnaj; „Głos 
jako instrument poszukiwania intencji” 
– prow. Pioter Rutkòwsczi).

Pò zakùńczenim pierszégò dnia 
warkòwniów ùczãstnicë òbezdrzelë 
przedstôwk pt. „Kapelusz w  tunelu” 
w wëkònanim aktorów Teatru „Zielony 
Wiatrak”, w jaczim òstôł zaprezentowó-
ny mùzyczno-kabaretowi program na 
spòdlim ùtwórstwa pòlsczich artistów 
z 20. i 30. lat XX w.

W niedzelã warôł drëdżi dzél szkòle-
niów. Teatrowé Pòtkania „Zdrzadniô Te-
spisa” zakùńczëła mszô swiãtô z kaszëb-
ską liturgią słowa w  chònicczi bazylice. 
Òbczas mszë wëstąpiło Karno Spiéwë 
i Tuńca Kaszuby z Wiela i Kôrsëna.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka 
ùdëtkòwieniu Minystra Bënowëch 
Sprôw i Administracje.

Teatrowé Pòtkania „Zdrzadniô Te-
spisa” bëłë dzélã baro bògatégò pro-
gramù Dniów Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Kùlturë, jaczé dérowałë òd 16 rujana 
do 2 lëstopadnika w  Chònicach. Jiny-
ma pónktama tegò wëdarzeniô bëłë 
m.jin. Pòwiatowi Recytatorsczi Kòn-
kùrs „Kaszëbsczi eko-art”, kòncert 
karna Bławatki i  promòcjô 37. numra 
pismiona „Kwartalnik Chojnicki”. Òr-
ganizatorzë i partnérzë tegò swiãta naji 
kùlturë to (òkróm KPZ i ChCK): Mie-
skô Pùblicznô Biblioteka w Chònicach, 
parafiô pw. Scãcô sw. Jana Chrzcëcela, 
karna Bławatki i Kaszuby z Kôrsëna – 
Wiela.

Red. na spòdlim kaszubi.pl

HÉL. JËBLEÙSZ MÔLOWÉGÒ 
PARTU 

Hélsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô swiãtowôł 30-lecé dzejaniô. 
Na ùroczëznã przëjachało wiele gòscy, 
w tim przedstôwcowie wiele òddzélów 
KPZ. Mszã swiãtą z kaszëbską liturgią 
słowa, jakô zaczinała òbchòdë, òdpra-
wił w kòscele pw. Bòżégò Cała ks. Ma-
rión Miotk. Pózni w  centrum miasta 
òstała òdkrëtô tôfla na wdôr jëbleùszu. 
Stoji na ni napisóné m.jin. „W  widze 
dnia ë w  wieczórny dôce… wiedno 
nasza zemia”. Jinym pónktã swiãtowa-
niô bëło ùtczenié jednégò ze załóżców 
partu – Frãcëszka Kòsznika, chtërnémù 
Radzëzna Miasta przëznała titel „Za-
służony dla Miasta Helu”.

Òdj. A. Fùdali 

Òdj. J. Wërowińsczi
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Wikszi dzél òbchòdów òdbiwôł sã 
w  Miastowi Widowiskòwò-Spòrtowi 
Halë, dze przédnik KPZ Jón Wërowiń-
sczi przekôzôł diplomë zasłużonym 
dzejarzóm hélsczégò partu. A  wszëtcë 
jegò nôleżnicë dostelë pamiątkòwé me-
dale z leżnotë 30-lecô. Przédniczka zrze-
szińców z Hélu Damiana Hasse-Ridelek 
[pòl. Rydelek] w swòjim przemówienim 
pòdczorchiwała przede wszëtczim mùsz 
bezùstôwny robòtë dlô młodëch.

Ò mùzykã i  spiéw òbczas całi roze-
gracje miało starã karno Manijôcë.

Winszëjemë hélsczim zrzeszińcóm 
jëbleùszu i  żëczimë, żebë jich robòta 
dała bëlny brzôd, òsoblëwie westrzód 
młodëch mieszkańców miasta.

Red.

KÒSCÉRZNA. SETCZI DZECY 
NA KASZËBSCZIM FESTINIE

W  niedzelã 26 séwnika na kòscer-
sczim rënkù czileset lëdzy, òsoblëwie 
nômłodszich, bawiło sã òbczas X Bôj-
kòwégò Familiowégò Festinu, jaczi rok 
w rok zaczinô akcjã zwóną Kaszubskie 
Bajania. Ji célã je pòkazywanié dze-
cóm kùlturowi spôdkòwiznë Kaszëb 
i promòcjô czëtaniô pò kaszëbskù. Tim 
razã przédnym pónktã wëdarzeniô bëła 
promòcjô aùdiobooka z  òpòwiôstka-
ma Aleksandrë i  Darka Majkòwsczich 
Przigòdë Remùsa. Na pùstkòwiu, jaczé 
są òpiarté na dokazu Aleksandra Maj-
kòwsczégò Żëcé i  przigòdë Remùsa. 
Tekstë òstałë nagróné przez 24 familie 
z rozmajitëch dzélów Kaszëb.

Festin prowadzył Róbert Groth, 
a ùroczësto òtemklë rozegracjã przéd-
nik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô Jón Wërowińsczi, bùrméster 
Kòscérznë Michôł Majewsczi, reżiséra 
promòwónégò aùdiobooka Jack Pù-
chalsczi, direktór bióra Òglowégò 
Zarządu KPZ Łukôsz Richert i  przed-
stôwczka Radia Gduńsk Tatiana Slowi.

Òbczas festinu bëło wiele kaszëbsczi 
mùzyczi i tuńca – pòjawiłë sã m.jin. Kar-
no Spiéwë i  Tuńca Kościerzyna, fòlk-
lorowi zespół Kaszubskie Nuty i  Ana 
Cupa z Kaszëbsczim Karnã Łubiańsczé 
Gzubë. Ti slédny rôczëlë ùczãstników 
do tuńca w ritmach zumbë. 

Na binie zaprezentowałë sã téż familie 
nagriwającé pòjedinczné òpòwiôstczi 
do aùdiobooka. Wôżnym pónktã festi-
nu béł plasticzny kònkùrs dlô dzecy pt. 
„Kaszubska kraina bajki”. Dzôtczi malo-
wałë pòstacje i krôjnë ze swòjich lubòt-
nëch kaszëbsczich ksążków, a  nôlepszi 
młodi artiscë dostelë nôdgrodë, jaczé 
wrãcziwała kòòrdinatorka całégò wëda-
rzeniô Lucyna Radzymińskô.

Nôdgrodë òbczas festinu dostelë téż 
dobiwcowie fòtograficznégò kònkùrsu 
„Tożsamość w obiektywie”. Zòrganizo-
wało gò KPZ pòd patronatã Pòmòr-
sczégò Kùratora Pòùczënë Małgòrzatë 
Bielang. Ùczãstnicë mielë pòkazac na 
òdjimkach, jak rozmieją przënôleżnotã 
do regionalny pòspólnotë.

Nôdgrodzoné fòtografie, jistno jak 
òdjimczi z produkcje promòwónégò aù-
diobooka i galeriô z kòscersczégò festi-
nu nalézeta na starnie www.kaszubi.pl.

Red.

WEJROWÒ. TELEDISCZI  
Ò BISKÙPIE, CO ROZSÉWÔŁ 
MIŁOTÃ
Òbczas Kòngresu Młodëch Kaszëbów 
we Wejrowie, jaczi òdbéł sã 23 rujana, 
béł rozrzeszony wòjewódzczi kònkùrs 
na nôlepszi teledisk do spiéwë „Rozse-
wac miłotã” ò bpie Kònstantinie Domi-
nikù, patronie latoségò rokù w Kaszëb-
skò-Pòmòrsczim Zrzeszenim. Dokazë 
na kònkùrs przësłelë młodszi i  starszi 
ùczãstnicë z rozmajitëch strón Kaszëb. 

Òbsãdzëcele (Jerzi Stachùrsczi, Dark 
Majkòwsczi i Róbert Groth) przëznelë 
nôdgrodë w  dwùch wiekòwëch kate-
góriach:

Spòdleczné szkòłë
I môl – Sp. Sz. w Mirochòwie
II môl – Sp. Sz. w Dzemiónach, karno 

Spiéwné Kwiôtczi z Banina
III môl – Julita Òbrëckô [pòl. Obrycka] 

– Sp. Sz. w Kôlbùdach, Lidiô Szałkòwskô 
– Sp. Sz. nr 2 w Żukòwie, Dómnika Rei- 
ter – Sp. Sz w Bòrzestowie

Wëprzédnienia – Martina Tãcza ze 
Sp. Sz. Wrzescé, Michalëna Marcyńskô 
ze Sp. Sz. w Chmielnie, Agata Gneba ze 
Sp. Sz. nr 2 w Kartuzach, a téż Spòdlecz-
né Szkòłë w  Mòstach, w  Przedkòwie 
a w Żukòwie.

Wëżispòdleczné szkòłë i ùstny
I môl – I ÒL w Kartuzach
II môl – karno Kosakowianie z Kòsô- 

kòwa
III môl – szkòła w Tëchómiu, gm. Żu- 

kòwò (dzecë ze szkólnyma)
Wëprzédnienié – Dariô Bigòtt z Pùcka
Òstała téż przëznónô nôdgroda 

Grand Prix, jakô trafiła do Spòdleczny 
Szkòłë w Swôrzewie.

Dobiwcowie bëlë achtniony w  pa-
łacu, jaczi je sedzbą Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi 
we Wejrowie, a winszowelë jima m.jin. 
bp Wiesłôw Szlachetka i przédnik KPZ 
Jón Wërowińsczi. Przëtomny béł téż 
wicepòstulatór beatifikacjowégò pro-
cesu Kònstantina Dominika ks. Wincãt 
Pëtlik [pòl. Pytlik].

Òrganizatorã kònkùrsu béł part KPZ 
w  Baninie. Przédną financową nôd-
grodã ùfùńdowôł przédnik KPZ, a do-
brzińcą béł téż Kartësczi Pòwiôt. 

Red.

Òdj. am

Kadr z telediskù Sp.Sz. w Mirochòwie

Kadr z telediskù I ÒL w Kartuzach
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BËTOWÒ. DIÔBELSCZÉ 
SKRZËPICE NA WËSTAWIE

Żebë to jesz dôwało ze se piãkné 
zwãczi, żebë chòc le miało piãkné sztôł-
të, kò nié! Doch ùsadzoné dlô trzôskù, 
żebë òdpãdzëc cemné mòce, nijak taczé 
ni miało bëc. Jaromir Szroeder prawie 
rëchtëje temù cos òsóbną wëstawã… 
Chòdzy ò diôbelsczé skrzëpice. In-
strument, jaczi mô ù se wnet kòżdô 
kaszëbskô kapela. Nié wiedno tak bëło. 
Pierwi ùżiwelë gò w czasu Wszëtczich 
Swiãtëch kòle smãtôrzów. Mòżemë sã 
domërkac, że trzôsk miôł òdpãdzëc złé 
mòce, abò bëc òstrzégą dlô ùmarłëch, 
że przińdą żëwi i lepi dac jima pòkù, bò 
to doch krewny. 

Kò pò II wòjnie swiatowi nen zwëk 
szedł w  zabëté. Instrument równak 
òstôł a jął robic karierã w kaszëbsczich 
kapelach ju bez żódnëch cemnomòc-
nëch kònotacjów. Zaszedł jaż do Ame-
riczi, gdze Lejaren Hiller zrëchtowôł 
sobie elektriczné diôbelsczé basë i grôł 
na nich „prôwdzëwą” mùzykã. Taczé 
elektriczné i  tradicyjno kaszëbsczé 
i nié leno bãdzemë mòglë òbezdrzec na 
wëstawie, jaką w Zôpadnokaszëbsczim 
Mùzeùm rëchtëje Jaromir Szroeder. 

Wernisaż mdze 10 lëstopadnika.
Zdrzódło: pòrtal kùlturowniô

RËMIÔ. NÔLEPSZI CANTORES
33. Midzënôrodny Festiwal Religijny 
Mùzyczi miona ks. Stanisława Òrmiń-
sczégò òdbéł sã w  dniach 21–23 ruja-
na. Grand Prix i  Nôdgrodã Minystra 

Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë dostôł 
wejrowsczi miészóny chùr Cantores 
Veiherovienses dirigòwóny przez To-
masza Chëłã, chtëren òstôł téż nôlep-
szim dirigentã festiwalu.

Nôdgroda Wejrowsczégò Starostë 
bëła przëznónô Wókalnémù Karnu 
Affectus z  Pòznania pòd direkcją To-
masza Karwańsczégò. Zespół òstôł 
wëprzédniony za nôlepszé wëkònanié 
religijny piesni w  kaszëbsczim jãzëkù. 
Zaspiéwelë „Òjcze” – wëjimk z  Pasje 
w tłómaczeniu ò. Adama Sykòrë.

Nôdgroda Przédnika Radzëznë Ka- 
szëbsczich Chùrów trafiła do Cantores 
Veiherovienses za baro bëlné wëkòna-
nié pò kaszëbskù „Nigle sã zerwie 
strzébrzny sznur” (wëjimk z  dokazu  
8 piesni z  Ksãdżi Kòheleta w  tłoma-
czenkù ò. Adama Sykòrë).

Jem jurorã òd wicy jak dzesãc lat 
i  jesz nigdë ni mielë më tëli karnów, co 
spiéwałë kaszëbsczé piesnie. Zgłosëło 
sã sédmë, a z  tegò piãc z dokazama pò 
kaszëbskù. W  naddôwkù w  nym rokù 
rówizna bëła baro wësokô. Baro bëlno 
w najim jãzëkù spiéwałë chùrë z bùtna 
Kaszëb – z Pòznania, Warszawë – gôdô 
jeden z òbsãdzëcelów Tomôsz Fópka.

Red.

WEJROWÒ, TAJLANDIÔ.  
WEJROWIÓN ZAGRÔŁ  
DLÔ KRÓLA

Pòchôdający z  Wejrowa mùzyk Artur 
Sychòwsczi, znóny pòd artisticznym 
przëtómkã ARTur Moon, òstôł rôczony 
do wëkònaniô kòncertu przed królew-
sczim trónã w Tajlandie w 2022 rokù.

Rëchli w  tajsczi telewizje przë leżno-
scë nôrodnégò swiãta na wdôr króla 
Ramë IX (Bhumibol Adulyadej) òstałë 
wëkònóné dokazë skómpònowóné przez 
panownika Tajlandie, a  zagróné prawie 
przez Artura Sychòwsczégò we wejrow-

sczim pałacu – sedzbie Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi. 
To wëkònanié òstało zaregistrowóné 
i  bãdze do òbezdrzeniô na karnôlu 
YouTube artistë (youtube.com/arturmo-
on) w stëcznikù przińdnégò rokù.

Dzysdnia ARTur Moon rôczony 
przez Pòlsczi Institut w New Delhi kòn-
certëje w Indiach z leżnoscë nôrodnëch 
swiãtów: indijsczégò i pòlsczégò. Jeden 
z kòncertów bãdze w historiczny rezy-
dencje, w jaczi bëła pòdpisónô kònsti-
tucjô Indiów. W lëstopadnikù pianista 
rëgnie téż w  tur pò Meksykù, dze za-
prezentëje swòje aùtorsczé „kòncertë 
w cemnicë”. 

Na spòdlim wiadła  
na www.muzeum.wejherowo.pl

LËNIÔ. ZÉŃDZENIÉ  
Z KASZËBSKĄ PÒETKĄ

W Gminowim Dodomù Kùlturë w Lëni 
28 rujana béł benefis Jaromirë Labùddë. 
Na pòtkanié z pòetką przëjachało wiele 
gòscy, w tim przedstôwcowie samòrzą-
du gminë Lëniô (wespół z  wójt Bò-
gùsławą Engelbrecht), jaczi dzãkòwelë 
ji za wielelatną robòtã dlô kaszëbiznë. 
Pierwòszno no zéńdzenié miało bëc 
w  łżëkwiace, z  leżnoscë 60. roczëznë 
Labùddë, ale pandemiô zmùszëła òrga-
nizatorów do zmianë tëch planów.

Jaromira Labùdda ùsôdzô przédno 
pòezjã, ale pisze téż prozã i  stwòrzëła 
dokôz na binã „Klucz”. Je tłómaczką 
i  szkólną kaszëbsczégò jãzëka, aùtor-
ką programù do nôùczi kaszëbsczégò 
jãzëka. Za dobëca dlô edukacje òsta-
ła wëprzédnionô nôdgrodą Minystra 
Nôrodny Edukacje. Dzejô téż w  Ra-
dzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka. Niedôw-
no Gminowi Dodóm Kùlturë w  Lëni 
wëdôł ksążkã pt. Szlachã tatka. 60. 
roczëzna Jaromirë Labùddë, w  jaczi są 

Òdj. Ze starnë MKPPiM we Wejrowie

Òdj. www.facebook.com/gdk.gminalinia/
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òpùblikòwóné wëbróné przez pòetkã 
wiérztë. 

Òbczas benefisu wëstąpił chùr Pię-
ciolinia z  Lëni, Zespół Piesni i  Tuń-
ca Kaszëbskô Rodzëzna a  téż Paweł 
Ruszkòwsczi. Mateùsz Klebba pro-
wadzył wëdowiédzã z  pòetką, gôdelë 
m.jin. ò ji ùtwórstwie i  ò stojiznie 
kaszëbsczégò jãzëka.
Na spòdlim wiadła na www.facebook.

com/gdk.gminalinia/

JASTARNIÔ, BŁÃDZËKÒWÒ. 
PROJEKCJE „ZGNIÉLCA”

„Zgniélc” pòkazëje dwa miesące z żëcé-
gò terôczasny kaszëbsczi rodzëznë. To 
kòmédiô, pò prôwdze dobrô zabawa – 
gôdô Riszôrd Struck, chtëren nônowszi 
kaszëbsczi film Béjatë Hincke òbzérôł 
w  Ja-starnie. Młodô reżisérka z  Chla-
pòwa prawie kùńczi sztudia w  szkòle 
filmòwi. Kò „Zgniélc” nie je ji debiutã 
pò kaszëbskù. W  2017 r. zrëchtowa 
„Manteltrégra”, a  zdebło pózni jesz 
dodôwk „Manteltréger midzë letnika-
ma”. Nowi film miôł premierã w  zél-
nikù. Òd tegò czasu wanożi pò Nordze. 
Béł ju pòkôzóny w pôrãnôsce placach, 
òstatny rôz w  ùszłim tidzeniu w  Błã-
dzëkòwie. Reżisérka rôd pòjedze z nim 
i gdze jindze. Chòc je pò kaszëbskù, ti, 
co nie znają rodny mòwë, téż sã bãdą 
smielë. To sytuacjowi hùmòr, a w taczim 
przëtrôfkù dialodżi nie są jaż tak baro 
wôżné – klarëjë Struck. 

W „Zgniélcu” grają amatorzë, nôwiã-
cy chlapòwianowie, w  tim rodzëzna 
reżisérczi. Mùzykã napisôł ji tata 
Sławòmir Hincke, znóny z  karna Bli-

za. Film bawi półtora gòdzënë, përznã 
dłëgszô je wersjô na place, jaką jidze 
dostac na pòkazach. Materiałë më na-
griwelë przez trzë miesące. Pózni bëła 
pòstprodukcjô. Në na premierã film 
czekôł półtora rokù, bò przëszła pande-
miô – tłomaczi Béjata Hincke. 

Terô młodô chlapòwiónka mësli  
ò pòstãpnym filmie, jaczi z „Manteltré-
grã” a „Zgniélcã” bë twòrził trilogiã. Mô 
sã nazewac „Drëszk”. To mô bëc kòmé-
diô z kriminałã – gôdô Hincke.

Zdrzódło: pòrtal Kùlturowniô

GÒŁUCHÒWÒ. NÔDGRODA 
DLÔ GAZÉTNICZCZI  
ZRZESZONY Z „PÒMERANIĄ”

Maya Gielniak, jakô wespółrobi òd 
czile lat z  „Pòmeranią”, piszącë m.jin. 
ò kòniach i  lesnëch, a  téż wespół-
twòrzącë ekòlogiczné dodôwczi do 
najégò pismienia (òstatny z  nich je 
doparłãczony do tegò numra), òstała 
laùreatką XII Òglowòpòlsczégò Prze-
zérkù Artisticznégò Ùtwórstwa Optal 
2021. Òbsãdzëcele wësok òtaksowelë ji 
dwie pùblikacje „Moje konie, historie 
prawdziwe” i „Portrety leśnych ludzi”.

W  przezérkù w  kategórie lëteratura 
dostała III nôdgrodã. Piszã, òd czedë jô 
sã naùczëła lëterków. Dzéń, w jaczim jô 
nie napisała ani zdaniô, jô miała za stra-
coné. Pùblikòwac jem zaczãła w  „Ga-
zecie Bytowskiej”. Pózni béł „Kurier 
Bytowski”, „Pomerania”, „Koń Polski”, 
„Las Polski” i  „Głos lasu” – wspòminô 
Maya Gielniak.

Wôrt wspòmnąc, że laùreatka Optal 
2021 nié blós pisze ò kòniach, ale òb 

lata je hòdowała, ùczëła jinëch ridowa-
niô, prowadzëła kónné rézë.

Nôdgrodã gazétniczka òdebrała 1 ru- 
jana w  Gòłuchòwie we Wiôlgòpòl-
sce, dze dzeje òstrzódk lasowi kùlturë, 
mùzeùm lesyństwa i jachtowaniô. Maya 
Gielniak planëje wëdanié w nôblëższim 
czasu dwùch ksążków ze swòjima tek-
stama.

Red.

PELPLIN. KONFERENCJA 
O WSPÓŁTWÓRCACH SZKOŁY 
HISTORYCZNEJ
Oddział Kociewski Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Pelplinie oraz 
Biblioteka Diecezjalna im. bpa Jana 
Bernarda Szlagi od kilku lat organizują 
cykliczne konferencje popularnonau-
kowe, których celem jest przybliżenie, 
przypomnienie i promowanie twórców 
kultury i nauki, działaczy społecznych, 
politycznych i  niepodległościowych, 
a  także ludzi Kościoła, urodzonych 
w  Pelplinie lub w  jakikolwiek sposób 
związanych ze stolicą diecezji (kiedyś 
chełmińskiej, obecnie pelplińskiej). 
Stąd tytuł cyklu: „Wielcy ludzie małego 
Pelplina”.

Tegoroczna konferencja zatytułowa-
na „Współtwórcy pelplińskiej szkoły 
historycznej” odbyła się 30 paździer-
nika w  auli Biblioteki Diecezjalnej. 
Główny organizator i moderator, a jed-
nocześnie prezes Oddziału Kociewskie-
go ZKP Bogdan Wiśniewski zaczął od 
przywołania dwóch znaczących postaci 
żyjących w  różnych czasach i  w  róż-
ny sposób w  życiu Pelplina obecnych. 
Najpierw minutą ciszy zebrani uczcili 
zmarłego 22 października 2021 r. ks. 
infułata Stanisława Grunta – kapłana 
wielce zasłużonego dla Kościoła i  dla 
Pelplina. Drugą postacią przywoła-
ną na wstępie był Stefan Łaszewski – 
pierwszy wojewoda pomorski w Polsce 
odrodzonej po latach niewoli. Kończą-
cy się rok 2021 – zarówno w biskupim 
mieście, jak i powiecie tczewskim – jest 
jemu poświęcony. 

Konferencja poprzedzona została 
krótką prezentacją jednej z  najnow-
szych pozycji wydawnictwa Bernardi-
num – Słownika biograficznego kapła-
nów wyświęconych w latach 1921–1945. 
Jego autorem jest ks. prof. Anastazy 

Kadr z filmù „Zgniélc” 

M. Gielniak. Òdj. kurierbytowski.com.pl
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Szëbienicznô Góra to môl, dze w ùszłoce wieszelë gduńsczich przesprôwców i skôzańców. Je tam téż krematorijny (ùrnowi) smãtôrz, na jaczim jesz  
w 40. latach XX wiekù chòwelë lëdzy bez wëznaniô. Ten part smãtôrza béł dzélã nekropòlie, jakô je niżi grzëpë, kòl dzysdniowi sz. Traùgutta.  
Òdj. S. Lewandowsczi

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

Nadolny, który wygłosił również refe-
rat wprowadzający w  tematykę konfe-
rencji. Na wstępie wyjaśnił, że mianem 
pelplińskiej szkoły historycznej określa 
się „księży historyków działających 
w Pelplinie jako profesorowie semina-
rium duchownego i Collegium Maria-
num oraz pracujących poza Pelplinem, 
lecz z zamiłowaniem twórczo zajmują-
cych się historią (diecezjalny krąg hi-
storyczny). Ich wspólnym mianowni-
kiem zakwalifikowania do tej grupy jest 
– mówił dalej referent – ukończenie 
pelplińskich uczelni i  podejmowanie 
badań naukowych nad regionalnymi 
dziejami Kościoła na Pomorzu Nadwi-
ślańskim, ściślej: diecezji chełmińskiej 
i pelplińskiej”. 

Drugi referat, przygotowany i wygło-
szony przez ks. prof. dr. hab. Jana Wal-
kusza, dotyczył twórczości literackiej 
duchowieństwa, jak to ujęto w  tytule: 
„kręgu” pelplińskiego. Prof. Walkusz 
mówił o  pisarstwie księży: Stanisława 
Kujota, Jana Heliodora Zielińskiego, 
Ignacego Zielińskiego, Romualda Fry-
drychowicza i Bernarda Sychty.

Kolejnych sześć referatów dotyczyło 
życia, działalności i  twórczości sześciu 
współtwórców pelplińskiej szkoły hi-
storycznej. I  tak Ryszard Szwoch uka-
zał ks. Stanisława Kujota jako kapłana, 

literata i dziejopisa Pomorza. Ks. Karol 
Misiurski zatytułował swoje wystąpie-
nie „Maryjne wezwania świątyń obra-
zem szczególnej pobożności ludowej 
w  publikacjach ks. Romualda Frydry-
chowicza”. „Ks. Paweł Czaplewski – 
pomiędzy powołaniem kapłańskim 
a  pasją historyczną” to temat wystą-
pienia Jana Kulasa. Bogdan Badziong 
mówił o  kapłanie, uczonym i  działa-
czu społecznym ks. Brunonie Czapli, 
a dr Seweryn Pauch ukazał ks. Alfonsa 
Mańkowskiego jako niestrudzonego 
działacza przeszłości. W  przygotowy-
wanej do druku publikacji z materiała-
mi konferencyjnymi znajdzie się także 
przedłożenie ks. dr. Krzysztofa Kocha 
„Ks. Paweł Piotr Panske – człowiek 
Kosznajderii”.

Ostatnim akordem konferencji było 
wystąpienie piszącego te słowa doty-

czące życia i  działalności wojewody 
Stefana Łaszewskiego, który nie jest co 
prawda współtwórcą pelplińskiej szko-
ły historycznej, ale – już bez wątpienia 
– jednym z wielkich ludzi małego Pel-
plina. Warto zaznaczyć, że w niedługim 
czasie zostanie „odsłonięty” poddany 
gruntownej renowacji grobowiec Ła-
szewskiego i  jego żony Anatolii, który 
znajduje się na pelplińskiej nekropolii. 

Konferencji towarzyszyła wystawa 
prac współtwórców pelplińskiej szkoły 
historycznej. Pod koniec roku ukaże 
się książka z  materiałami konferen-
cyjnymi, wzbogacona materiałami za-
wartymi w aneksie. I  jeszcze jedna in-
formacja: wszyscy ci, którzy nie mogli 
uczestniczyć w konferencji, będą mogli 
wysłuchać retransmisji w Radiu Głos. 

Patronat honorowy sprawowali: bi-
skup pelpliński Ryszard Kasyna, sta-
rosta tczewski Mirosław Augustyn 
oraz burmistrz miasta i  gminy Pelplin 
Mirosław Chyła. Głównym patronem 
medialnym było Radio Głos. Partne-
rami zaś: Fundacja Pelplińska Biblia 
Gutenberga, Konfederacja Orderu św. 
Stanisława i Piekarnia Cukiernia Meler. 

Projekt współfinansowany był przez 
powiat tczewski. 

Bogdan Wiśniewski 

Fot. T. Jagielski
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Sëchim pãkã ùszłé

jich noszą, jaż wëniosą, w zarkù. Piąté: jich noszą, jaż wëniosą, w zarkù. Piąté: 
Nie zabijôj. Z tim je gòrzi. Dzys dnia Nie zabijôj. Z tim je gòrzi. Dzys dnia 
socjaliscë za zabicé drëdżégò człowie-socjaliscë za zabicé drëdżégò człowie-
ka dôwają darmòwé wczasë do kùńca ka dôwają darmòwé wczasë do kùńca 
żëwòta. Bez pòdatkù a jinëch zusów. żëwòta. Bez pòdatkù a jinëch zusów. 
W cepłim, sëchim, z telewizją, ksążka-W cepłim, sëchim, z telewizją, ksążka-
ma a internetã. Ksądz przińdze. Doktór. ma a internetã. Ksądz przińdze. Doktór. 
Białkã, chłopa, niebinarné jaczé dopùsz-Białkã, chłopa, niebinarné jaczé dopùsz-
czą na widzenié z łóżkã. Fitnesë a jiné czą na widzenié z łóżkã. Fitnesë a jiné 
alerobiczi na swiéżim lëfce. Në i przéd-alerobiczi na swiéżim lëfce. Në i przéd-
né towarzëstwò. Jeden ùniwersytet, né towarzëstwò. Jeden ùniwersytet, 
sami profesorowie w swòjim warkù. sami profesorowie w swòjim warkù. 
Leno wëlezc za płot ni mòże. Tec przë Leno wëlezc za płot ni mòże. Tec przë 
tëli wigòdach jedna fela bëc mòże... tëli wigòdach jedna fela bëc mòże... 
Leno zabic mùszi. Szósté: Zez cëzą Leno zabic mùszi. Szósté: Zez cëzą 
białką a chłopã nie seksuj! Hmm. Biwô białką a chłopã nie seksuj! Hmm. Biwô 
z tim wszelejak. Są białczi, co sromòtë ni z tim wszelejak. Są białczi, co sromòtë ni 
mają, a tak sã pòkùsno wëzeblôkają, że mają, a tak sã pòkùsno wëzeblôkają, że 
chłopkòwie samim mëkcenim grzészą. chłopkòwie samim mëkcenim grzészą. 
Na bògù dëcha winnëch chłopów sã Na bògù dëcha winnëch chłopów sã 
colemało białczi z czerwònyma kralama colemało białczi z czerwònyma kralama 
rzucywają. Pòdobno są białczi, co wòla-rzucywają. Pòdobno są białczi, co wòla-
ją jiné białczi. Mówią, że szukają dzurë ją jiné białczi. Mówią, że szukają dzurë 
w całim… A czej chłopi za sobą ckną w całim… A czej chłopi za sobą ckną 
– to jima je letkò zrzeszëc kùńc z kùń-– to jima je letkò zrzeszëc kùńc z kùń-

cã… Ale to nie je grzéch, to le je przecywianié… cã… Ale to nie je grzéch, to le je przecywianié… 
Sódmé: Nie kradnij! Ne dłudżé pazrëska pòùcënac Sódmé: Nie kradnij! Ne dłudżé pazrëska pòùcënac 
przë samëch ùszach! Nôprzódkã tima, co z lëdzy przë samëch ùszach! Nôprzódkã tima, co z lëdzy 
pòdatczi, òpłatë, skłôdczi zdzérają a jiné bandicczé pòdatczi, òpłatë, skłôdczi zdzérają a jiné bandicczé 
rabùnczi robią. Przëòchliwają, cobë na bórg brac, rabùnczi robią. Przëòchliwają, cobë na bórg brac, 
kreditë, sritë – a tej bez dwa pòkòlenia spłacac! kreditë, sritë – a tej bez dwa pòkòlenia spłacac! 
Rabùsznicë przesniti! Ósmé: Nie dawôj falszëwé-Rabùsznicë przesniti! Ósmé: Nie dawôj falszëwé-
gò dokazu procëm blëznémù. Tuwò je wielgùchnô gò dokazu procëm blëznémù. Tuwò je wielgùchnô 
bùchta dlô pòlitików. Łżélców, co wstec manią. bùchta dlô pòlitików. Łżélców, co wstec manią. 
Słowa nie szónëją. Lëdzy za głupëch mają. Òbie-Słowa nie szónëją. Lëdzy za głupëch mają. Òbie-
cywają, a nie zjiscywają. A ti jich wëbiérają… Dze-cywają, a nie zjiscywają. A ti jich wëbiérają… Dze-
wiąté: Nie slépcuj na białkã, co mô jinégò chłopa. wiąté: Nie slépcuj na białkã, co mô jinégò chłopa. 
Nie czikruj na chłopa jiny białczi. W całoscë nie Nie czikruj na chłopa jiny białczi. W całoscë nie 
kùkôj, czej ni mùszisz! Òd taczégò niepòtrzebnégò kùkôj, czej ni mùszisz! Òd taczégò niepòtrzebnégò 
wzeraniô leno szpetné mëslë przëchôdają, a czej wzeraniô leno szpetné mëslë przëchôdają, a czej 
człowiek zaczinô mëslëc, tej letkò do czënów człowiek zaczinô mëslëc, tej letkò do czënów 
przińc mòże… Òstatné. Nie brzątwi ò jinëch rze-przińc mòże… Òstatné. Nie brzątwi ò jinëch rze-
czach nié-swòjich. Cëż z te, że sąsôd mô nową czach nié-swòjich. Cëż z te, że sąsôd mô nową 
maszinkã do seczeniô trôwë? Co cebie zajimô są-maszinkã do seczeniô trôwë? Co cebie zajimô są-
sôdczi nowô sëkniô zez dekòltã do sôdczi nowô sëkniô zez dekòltã do 
kòlón? Zarobilë – to mają. Bierzë sã kòlón? Zarobilë – to mają. Bierzë sã 
do robòtë – bãdzesz miôł téż! Chi-do robòtë – bãdzesz miôł téż! Chi-
ba że ta bańda, co je wëżi – cë to ba że ta bańda, co je wëżi – cë to 
wszëtkò zarabczi…wszëtkò zarabczi…

Chòdzyta Wa do Chòdzyta Wa do 
spòwiedzë? Do pluder-spòwiedzë? Do pluder-
kastë, jak jã niechtër-kastë, jak jã niechtër-

ny nazéwają? I jak? Czëjeta sã lżi pò ny nazéwają? I jak? Czëjeta sã lżi pò 
wszëtczim, czedë wëklekcëta ksã-wszëtczim, czedë wëklekcëta ksã-
dzowi nôkrëjamniészé sprawë, spra-dzowi nôkrëjamniészé sprawë, spra-
wiska a sprawczi? Spôdô Wama kam wiska a sprawczi? Spôdô Wama kam 
zez dëszë, czej chłopiszcze w czôrny zez dëszë, czej chłopiszcze w czôrny 
sëczence zaklepie w spòwiednicã na sëczence zaklepie w spòwiednicã na 
„biôj z Bògã”? A z czegò sã spòwiôdôta? „biôj z Bògã”? A z czegò sã spòwiôdôta? 
Jaczé pòkùtë to dô? Je jakôs „tari-Jaczé pòkùtë to dô? Je jakôs „tari-
fa” – kùli za jaczé przewinienié, prze-fa” – kùli za jaczé przewinienié, prze-
sprawã? Za co sygnie „zdrowaszka”? sprawã? Za co sygnie „zdrowaszka”? 
Za co „òjczenasza” dac? Ti zacwiardzałi Za co „òjczenasza” dac? Ti zacwiardzałi 
w grzéchù pewno same lëtanije klepią w grzéchù pewno same lëtanije klepią 
bez pół dnia… Białczi mają jiné grzéchë bez pół dnia… Białczi mają jiné grzéchë 
jak chłopi? Barżi jima przesprawa z gô-jak chłopi? Barżi jima przesprawa z gô-
daniô sã bierze? A ksãdzu lżi je białczi daniô sã bierze? A ksãdzu lżi je białczi 
spòwiadac czë chłopów? Kògò słëchô spòwiadac czë chłopów? Kògò słëchô 
sã prawim, a kògò lewim ùchã słëchac? sã prawim, a kògò lewim ùchã słëchac? 

To wierã nie je letkô robòta. Taczé To wierã nie je letkô robòta. Taczé 
wësłëchiwanié jinëch. Tej-sej sã mòże wësłëchiwanié jinëch. Tej-sej sã mòże 
jaczi cekawi grzéch trafi. A czej sã chto jaczi cekawi grzéch trafi. A czej sã chto 
do mòrdarzstwa przëznô? Ksądz mùszi do mòrdarzstwa przëznô? Ksądz mùszi 
do prokùratora zgłosëc… Jak nie zgłosy do prokùratora zgłosëc… Jak nie zgłosy 
– tej sóm mdze wespółwinny… Jak z tim je? Chtos – tej sóm mdze wespółwinny… Jak z tim je? Chtos 
wié? Są taczi, co sã z taczich grzéchów spòwiôdają wié? Są taczi, co sã z taczich grzéchów spòwiôdają 
w całoscë? Nie wierzã. w całoscë? Nie wierzã. 

Jak sã spòwiadac? Mùszi miec jaczi „rozkłôd Jak sã spòwiadac? Mùszi miec jaczi „rozkłôd 
jazdë”. Nôlepi dekalog. Dzesãc przëkôzaniów. Pier-jazdë”. Nôlepi dekalog. Dzesãc przëkôzaniów. Pier-
szé: Nie bãdzesz miôł cëzëch bògów przede mną. szé: Nie bãdzesz miôł cëzëch bògów przede mną. 
Je wôżniészé „bëc” czë „miec”? Czej to drëdżé – Je wôżniészé „bëc” czë „miec”? Czej to drëdżé – 
znaczi, że mòjim bóżkã je dëtk, aùtół czë jinô za-znaczi, że mòjim bóżkã je dëtk, aùtół czë jinô za-
bôwka. Białka wòli jaczégò brilanta mùjkac, niżlë bôwka. Białka wòli jaczégò brilanta mùjkac, niżlë 
zez swòjim chłopùlkã za rãkã pażãcą jic. Chłopk zez swòjim chłopùlkã za rãkã pażãcą jic. Chłopk 
smùcze nową bróm-bróm maszinã, a bë mógł fa-smùcze nową bróm-bróm maszinã, a bë mógł fa-
milie pòszpandérowac co do kùchnie… Drëdżé: milie pòszpandérowac co do kùchnie… Drëdżé: 
Nie mdzesz przëzéwôł bez pòtrzebë swégò Bòga. Nie mdzesz przëzéwôł bez pòtrzebë swégò Bòga. 
Temù w môl „A Jezë, Jezë” czë „A Marija, Józef” gô-Temù w môl „A Jezë, Jezë” czë „A Marija, Józef” gô-
dómë: „a jenë, jenë” a „a matizernoga”. I ju grzéchù dómë: „a jenë, jenë” a „a matizernoga”. I ju grzéchù 
ni ma. Trzëcé: Nie zabaczë swiãcëc swiãtégò dnia. ni ma. Trzëcé: Nie zabaczë swiãcëc swiãtégò dnia. 
Tuwò wierã jidze ò to, cobë całą niedzelã (òd „nie Tuwò wierã jidze ò to, cobë całą niedzelã (òd „nie 
dzejac”) leżec brzëchã do górë, z môłą przerwą dzejac”) leżec brzëchã do górë, z môłą przerwą 
na mszą w kòscele. A w swiãta jiné mùszi leżec na mszą w kòscele. A w swiãta jiné mùszi leżec 
nié leno brzëchã, a całim całã do górë. Achtnienié nié leno brzëchã, a całim całã do górë. Achtnienié 
swiãta je tej dëbeltné. Czwiôrté: Tczë òjca swégò swiãta je tej dëbeltné. Czwiôrté: Tczë òjca swégò 
a matkã swòją. Kò to sã wié! Jim wikszą emeriturã a matkã swòją. Kò to sã wié! Jim wikszą emeriturã 
mają – tim barżi jich dzecëska achtniwają. A jak ju mają – tim barżi jich dzecëska achtniwają. A jak ju 
co zapiszą w spòsobie – tej colemało na rãkach co zapiszą w spòsobie – tej colemało na rãkach 

FELIETÓN

Spòwiédz

TóMk FóPka

Je wôżniészé „bëc” 
czë „miec”? Czej to 

drëdżé – znaczi, 
że mòjim bóżkã je 
dëtk, aùtół czë 
jinô zabôwka. 

Białka wòli jaczégò 
brilanta mùjkac, 
niżlë zez swòjim 

chłopùlkã za rãkã 
pażãcą jic. Chłopk 
smùcze nową bróm-

bróm maszinã, 
a bë mógł familie 

pòszpandérowac co 
do kùchnie…
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Z bùtna

– Gratulérëjã! – klepnął jem – Gratulérëjã! – klepnął jem 
w rãce. – Szkòda, że jô nick nie wie-w rãce. – Szkòda, że jô nick nie wie-
dzôł, kò jô bë doch rôd przëszedł.dzôł, kò jô bë doch rôd przëszedł.

– Nie przeriwôj, a słëchôj! Në, – Nie przeriwôj, a słëchôj! Në, 
wchôdóm na zalã a prowadzący, naj’ wchôdóm na zalã a prowadzący, naj’ 
szôłtës gôdô: „Chcemë brawama szôłtës gôdô: „Chcemë brawama 
przëwitac lëdowégò pisôrza z najé-przëwitac lëdowégò pisôrza z najé-
gò Pëlckòwa”. Czuł të tak co, diôble!!! gò Pëlckòwa”. Czuł të tak co, diôble!!! 
Lëdowégò pisôrza?! Wëzdrza jô na Lëdowégò pisôrza?! Wëzdrza jô na 
lëdowégò pisôrza? Jô? Aùtór balla-lëdowégò pisôrza? Jô? Aùtór balla-
dów, sonétów, kriminałów, erotików, dów, sonétów, kriminałów, erotików, 
fantasticzi, hòrrorów, tekstów rockò- fantasticzi, hòrrorów, tekstów rockò- 
wëch piesniów? Jô? Lëdowi pisôrz?wëch piesniów? Jô? Lëdowi pisôrz?

– Ó! Gratulérëjã! Jô nie wiedzôł, że – Ó! Gratulérëjã! Jô nie wiedzôł, że 
tak wiele môsz napisóné – rzekł jem tak wiele môsz napisóné – rzekł jem 
kąsk przekãsno.kąsk przekãsno.

– Në, mòże nëch wszëtczich lëte-– Në, mòże nëch wszëtczich lëte-
racczich ôrtów jesz ni móm òszma-racczich ôrtów jesz ni móm òszma-
kóné… Ale tuwò barżi jidze ò reglã. kóné… Ale tuwò barżi jidze ò reglã. 
Kò swiat mësli tak: żlë chtos pisze pò Kò swiat mësli tak: żlë chtos pisze pò 

pëlckòwskù, to mùszi bëc lëdowim pisôrzã. pëlckòwskù, to mùszi bëc lëdowim pisôrzã. 
A jesz gòrzi je tej, czej më sami jesmë ti dbë!A jesz gòrzi je tej, czej më sami jesmë ti dbë!

– Në i co? Miôł të to wëdolmaczoné, jak to – Në i co? Miôł të to wëdolmaczoné, jak to 
richtisz z nają lëteraturą je?richtisz z nają lëteraturą je?

– Kò pewno że jo! Jô to jima nawetka za-– Kò pewno że jo! Jô to jima nawetka za-
rapòwôł… i wiész të co? Terôzka dôj òbacht! rapòwôł… i wiész të co? Terôzka dôj òbacht! 
Na zakùńczenié zéńdzeniô szôłtës mie pò-Na zakùńczenié zéńdzeniô szôłtës mie pò-
dzãkòwôł za fejną gôdkã w najim lëdowim dzãkòwôł za fejną gôdkã w najim lëdowim 
jãzëkù, a tej zarôcził na pòstãpné spòtkanié jãzëkù, a tej zarôcził na pòstãpné spòtkanié 
z lëdowim artistą Zmùdą, tim, co mieszkô we-z lëdowim artistą Zmùdą, tim, co mieszkô we-
strzód nas. Rozmiejesz? Z lëdowim artistą! strzód nas. Rozmiejesz? Z lëdowim artistą! 
Tim, co miôł ne głosné wëstawë w Parizu Tim, co miôł ne głosné wëstawë w Parizu 
a Londinie?a Londinie?

– Mój Bòże! – wzdichnął jem do nieba.– Mój Bòże! – wzdichnął jem do nieba.
– Jo, jo, të sã nie zadzëwùj, czej rôz czedës – Jo, jo, të sã nie zadzëwùj, czej rôz czedës 

ùzdrzisz na Pëlckòwie plakatë, na jaczich mdą ùzdrzisz na Pëlckòwie plakatë, na jaczich mdą 
rôczëlë na pòkôz lëdowëch pëlckòwsczich rôczëlë na pòkôz lëdowëch pëlckòwsczich 
kùlturistów… kò i taką sekcjã kùlturistów… kò i taką sekcjã 
mómë w najim Lëdowim Klubie mómë w najim Lëdowim Klubie 
Spòrtowim. Spòrtowim. 

Slédnym, smrocznym Slédnym, smrocznym 
czasã, a bëło to jed-czasã, a bëło to jed-
négò zybnégò ruja-négò zybnégò ruja-
nowégò wieczora, nowégò wieczora, 

przëpãdałowôł do mòji, zatacony na przëpãdałowôł do mòji, zatacony na 
zberkù Pëlckòwa, chëczi mój drëch zberkù Pëlckòwa, chëczi mój drëch 
lubòtny, naj’ brifka pëlckòwsczi. lubòtny, naj’ brifka pëlckòwsczi. 
Zlôzł z kòła a swòjim, dobrze Wama Zlôzł z kòła a swòjim, dobrze Wama 
znónym zwëkã, głosno wërzucył znónym zwëkã, głosno wërzucył 
ze swòjégò nabitégò rozmajitima ze swòjégò nabitégò rozmajitima 
ùdbama mùskòwégò bëna dôwającą ùdbama mùskòwégò bëna dôwającą 
do mësleniô mëslã:do mësleniô mëslã:

– Jesmë më tuwò, w najim Pëlc-– Jesmë më tuwò, w najim Pëlc-
kòwie, lëdowi lëdze?kòwie, lëdowi lëdze?

Hmm, cëż të, drëszkù, môsz zôs Hmm, cëż të, drëszkù, môsz zôs 
za kłopòt… – nie sfórtowôł jem do-za kłopòt… – nie sfórtowôł jem do-
brze przemëslëc, ò czim òn mësli, brze przemëslëc, ò czim òn mësli, 
a ùczuł jem òdpòwiésc:a ùczuł jem òdpòwiésc:

– Swiat mësli, że jo! Gòrzi! Më – Swiat mësli, że jo! Gòrzi! Më 
sami jesmë ti dbë, że jo!sami jesmë ti dbë, że jo!

– Ale ó co cebie jidze?– Ale ó co cebie jidze?
– Ò lëdową kùlturistikã, diôble! – ùzdrzôł – Ò lëdową kùlturistikã, diôble! – ùzdrzôł 

jem w jegò òczach łiskawice.jem w jegò òczach łiskawice.
– Co? Cëż za cëda?– Co? Cëż za cëda?
– Niżódné cëda, le prôwda!– Niżódné cëda, le prôwda!
– Jakô prôwda?– Jakô prôwda?
– Prôwdzëwô!– Prôwdzëwô!
Nasza gôdka wëzdrzała colemało jak głupé-Nasza gôdka wëzdrzała colemało jak głupé-

gò z natrzasłim. Negò wieczora nijak nie roz-gò z natrzasłim. Negò wieczora nijak nie roz-
miôł jem za jegò rozmienim najégò swiata miôł jem za jegò rozmienim najégò swiata 
zdãżëc. Temù spróbòwôł jem scygnąc lécczi zdãżëc. Temù spróbòwôł jem scygnąc lécczi 
brifkòwëch mëslowëch skrócënków, wòłającë brifkòwëch mëslowëch skrócënków, wòłającë 
do niegò jak na nëkającégò w szôlonym pãdze do niegò jak na nëkającégò w szôlonym pãdze 
pò najich përdëgónach, kònia:pò najich përdëgónach, kònia:

– Prrr! – Prrr! 
Në i stôł sã cud! Prrr, curik, a brifka zaczął Në i stôł sã cud! Prrr, curik, a brifka zaczął 

òd zôczątkù. Ną razą gôdôł wiele wòlni, za òd zôczątkù. Ną razą gôdôł wiele wòlni, za 
régą, chòc widzec bëło, że nerwë wcyg mòckò régą, chòc widzec bëło, że nerwë wcyg mòckò 
jegò w swòjich òstrëch kralach trzimią.jegò w swòjich òstrëch kralach trzimią.

– Słëchôj terôzka baro ùwôżno. To bëło tak: – Słëchôj terôzka baro ùwôżno. To bëło tak: 
rôczëlë mie do remizë na gôdkã ò dzysdniowi rôczëlë mie do remizë na gôdkã ò dzysdniowi 
pëlckòwsczi lëteraturze a mòjim ùtwórstwie… pëlckòwsczi lëteraturze a mòjim ùtwórstwie… 

FELIETÓN

Kò swiat 
mësli tak: żlë 
chtos pisze pò 
pëlckòwskù, 
to mùszi bëc 

lëdowim pisôrzã. 
A jesz gòrzi je tej, 
czej më sami jesmë 

ti dbë!

róMk DrzéżDżónk

Lëdowi lëdze
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