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Od redaktora 
Stworzenie portretu Rzeczypospo-
litej ukazującego ekonomiczną, 
demograficzną i społeczną struk-
turę jej mieszkańców to najważ-
niejszy cel rozpoczętego 1 kwietnia 
Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań (NSP 2021). 
Od ostatniego spisu minęło 10 lat  
naznaczonych dynamicznym 
rozwojem, postępującą globali-

zacją i zmianami geopolitycznymi, które pośrednio dotknęły 
również Polskę. Posiadanie szczegółowych i dobrych jakościowo 
danych jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania krajem. 
Dane te mają służyć koordynacji różnych polityk, np. migracyj-
nej, zatrudnienia lub nabierającej coraz większego znaczenia 
polityki klimatycznej. Państwo pyta więc swoich mieszkańców 
(nie tylko obywateli) i próbuje ustalić m.in. to, ilu nas jest, jacy 
jesteśmy, jaki jest stan naszego zdrowia, w jakich mieszkaniach 
żyjemy i czym je ogrzewamy, z czego się utrzymujemy. Uzyska-
nie wiarygodnych danych jest zawsze wyzwaniem dla statystyki 
publicznej.

W pytaniach spisowych znajdą się również pytania dotyczą-
ce tożsamości narodowej, etnicznej, języka i wyznania, pytania, 
które mają w badaniach statystycznych specyficzny status, gdyż 
odnoszą się do najbardziej subiektywnych, delikatnych i wraż-
liwych aspektów życia człowieka. Państwo informacje te może 
pozyskać tylko w drodze spisu powszechnego.  

Jak ważne jest to wydarzenie, na łamach kwietniowej 
„Pomeranii” przekonuje Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, zachęcając do uczestnictwa w spisie 
oraz zadeklarowania swojej narodowości i przynależności do 
wspólnoty etnicznej, np. kaszubskiej, kociewskiej, borowiackiej 
lub krajeńskiej. O historycznych perypetiach ze spisami pisze 
natomiast na naszych łamach Łukasz Grzędzicki. Przypomina 
on, że na podstawie deklaracji językowych uzyskanych w NSP 
2021 ponownie zostanie określony wykaz gmin, które będą 
miały uprawnienia do wprowadzenia na swoim terenie języka 
kaszubskiego jako języka pomocniczego. 

„Pomerania” również już od numeru marcowego zachęca do 
udziału w spisie powszechnym. W kolejnych numerach będzie-
my przybliżali problematykę spisu, gdyż niezmiennie jesteśmy 
zainteresowani poznaniem pełnego obrazu naszego regionu.      

 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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SPISZĒ SÃ!

życzliwymi pomocnikami osób starszych pragnących 
spisać się za jego pomocą. 

W związku ze spisem władze ZKP podjęły szeroką 
akcję informacyjną i promocyjną. We wszystkich gmi-
nach objętych aktywnością Zrzeszenia znaleźć można 
nasze plakaty i ulotki. Tematyce spisowej poświęcona 
jest specjalna strona internetowa. Kwestie spisowe są 
również na bieżąco obecne i komentowane na admini-
strowanych przez Zrzeszenie kontach w mediach spo-
łecznościowych: Facebook, Twitter i Instagram. Proszę 
o ich śledzenie.

Warto pamiętać, że podobnie jak Kaszubi, również 
osoby, które odczuwają przynależność do istniejących 
na Pomorzu wspólnot: kociewskiej, borowiackiej i kra-
jeńskiej, mogą podczas Spisu zadeklarować swoją do 
nich przynależność. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
będzie ich w tym wspomagać.

Odpowiadając na pytania spisowe, nie zapominaj-
my o naszych korzeniach, o tym, skąd jesteśmy. Zrób-
my to dla dobra Kaszub, Pomorza i Polski!

Jan Wyrowiński

Pamiętajmy, że mamy prawo do udzielania odpowiedzi 
zgodnie ze swoimi najgłębszymi odczuciami. Swobod-
nie można deklarować na przykład swoją narodowość 
polską oraz jednocześnie swoją przynależność do in-
nego narodu lub wspólnoty etnicznej, w naszym przy-
padku do wspólnoty kaszubskiej, jak również to, że 
w domu posługujemy się zazwyczaj językiem polskim 
i kaszubskim. Innymi słowy: w kwestionariuszu spiso-
wym będzie można podać, że czujemy się jednocześnie 
Polakami i Kaszubami. W odczuciu moim i, jak mnie-
mam, zdecydowanej większości członków Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego – nie są to tożsamości wy-
kluczające się albo rywalizujące. Przeciwnie, dla wielu 
z nas są to tożsamości uzupełniające się, komplemen-
tarne, wzajemnie wzmacniające. Dobrze też, że może-
my podać, że posługujemy się w życiu językiem pol-
skim i kaszubskim – taka po prostu w wielu miejscach 
na Kaszubach jest rzeczywistość i z tego się cieszymy.

Stoimy wobec wyjątkowego wyzwania. Jestem 
przekonany, że każdy członek Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego ma świadomość tego, jak ważne dla 
przyszłości Kaszub jest to, aby wyniki spisu odzwier-
ciedlały rzeczywisty obraz naszej kaszubskiej wspól-
noty. Wszak to na ich podstawie władze centralne 
i  samorządowe oraz instytucje edukacyjne będą mo-
gły planować i  prowadzić działania na rzecz Kaszub, 
a  także kształtować polityki publiczne wobec języka 
kaszubskiego, posiadającego status języka regionalne-
go. To właśnie deklaracje językowe, zgodnie z obecnie 
obowiązującym prawem, będą kluczowe dla określenia 
wykazu gmin, które będą miały uprawnienie do wpro-
wadzenia u siebie języka kaszubskiego jako języka po-
mocniczego.

Dlatego niech każdy członek i sympatyk Zrzeszenia 
weźmie sobie sprawę spisu głęboko do serca. Niech 
czuje potrzebę uświadamiania krewnym, przyjacio-
łom i  znajomym, jak wyjątkowe znaczenie ma zade-
klarowanie przez nich przynależności do wspólnoty 
kaszubskiej, i niech wyjaśnia sposób, w jaki mogą tego 
dokonać. Innymi słowy, niech na czas spisu każdy 
zrzeszeniec stanie się aktywnym ambasadorem sprawy 
kaszubskiej. W tym miejscu szczególny apel do mło-
dych. Zmagamy się z zagrożeniem epidemiologicznym 
i  siłą rzeczy, ze względu na bezpieczeństwo, to inter-
net stanowi główne narzędzie spisowe. Bądźcie zatem 

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Po dziesięciu latach, 
które upłynęły od poprzedniego spisu, znów mamy okazję oficjalnie potwierdzić nasz związek 
z kaszubszczyzną. Udział w spisie jest obowiązkowy. Warto docenić wagę tego wydarzenia 
dla przyszłości Kaszub! Nasza deklaracja wyrażona przez odpowiedzi na pytania spisowe jest 
jedynym sposobem na urzędowe ustalenie liczby osób deklarujących swoją przynależność 
etniczną do wspólnoty kaszubskiej i przede wszystkim na ustalenie liczby osób deklarujących 
posługiwanie się językiem kaszubskim.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP 
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zawsze kontrowersje i kolejne pytania, co w naszym 
wypadku było też podnoszone chociażby przez 
młodokaszubów na łamach „Gryfa”. O  ile w  spi-
sach ludności przed I wojną światową w Niemczech 
wyróżniano języki kaszubski i  mazurski, wyod-
rębniając te grupy spośród ludności polskojęzycz-
nej, o tyle państwo nie było jednak konsekwentne 
w swojej polityce i nie zapewniało edukacji po ka-
szubsku bądź mazursku oraz nie wspierało rozwoju 
tych języków. W  statystyce języka uczniów szkół 
elementarnych o  Kaszubach nie wspominano, bo 
władze interesowała jedynie odpowiedź na pytanie, 
gdzie mają skierować nauczycieli ze znajomością 
polskiego, a  gdzie niemieckiego. Statystycy zatem 
mierzą się ze spisywaniem ludności kaszubskoję-
zycznej ponad półtora wieku, czyli prawie tak dłu-
go, jak rozwija się ruch kaszubski. W całej Europie 
Środkowo-Wschodniej końca XIX i początku XX w.  
używane w  spisach pytania i  kategorie budziły 
kontrowersje i  spory. Każdy prawie ruch naro-
dowy kwestionował oficjalne dane o  liczebności 
swojej grupy narodowościowej, podając własne, 
w których zawsze wykazywał zdecydowanie więk-
szą liczebność grupy. Spisy za każdym razem były 
dużym wyzwaniem dla administracji. Istotne było, 
kto pyta, kiedy pyta, w  jakim kontekście pyta, po 
co pyta, kogo pyta itd. Jeśli chodzi o ziemie obec-
nej Polski, to przed I wojną światową Niemcy robili 
spisy regularnie co 5 lat, Austriacy co 10 lat, a w Ro-
sji (czyli też na ziemiach tzw. byłej Kongresówki) 
spis przeprowadzono tylko raz – w 1897 r. – i było 
to przedsięwzięcie tak wyczerpujące dla tamtejszej 
biurokracji, że na podanie wyników zdobyto się 
dopiero w latach 1904–1905. W każdym razie gdy 
na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. wy-
tyczano nowe granice państw, próbowano odwoły-
wać się do ustaleń wcześniejszych spisów ludności, 
w niektórych miejscach poddając je swego rodzaju 

Spisy w historii ludzkości
Spis ludności jest najstarszym, największym i  jed-
nym z  najważniejszych badań demograficznych 
oraz statystycznych, którego wyniki są podstawą 
systemu zarządzania krajem. Zgodnie z zalecenia-
mi Organizacji Narodów Zjednoczonych rządy 
poszczególnych państw ponoszą odpowiedzialność 
za dostarczenie oficjalnych i wiarygodnych danych 
przez statystykę publiczną. Historia spisów ludno-
ści liczy ponad 6 tys. lat, sięga starożytnych Chin, 
Persji, Egiptu i  Imperium Rzymskiego. Do dziś 
przetrwały gliniane tabliczki ze spisów w starożyt-
nej Mezopotamii wykonane około 4 tys. lat p.n.e. 
Przez wieki spisy przeprowadzano głównie dla 
celów wojskowych i fiskalnych oraz określenia za-
potrzebowania na żywność. Starożytni Egipcjanie 
dzięki spisom ludności ustalali zasoby siły roboczej, 
którą mogli wykorzystać do prowadzenia budowy 
na przykład piramid. W  Piśmie Świętym z  kolei, 
w  Ewangelii wg św. Łukasza, można przeczytać, 
że u progu naszej ery Józef udał się z Nazaretu do 
Betlejem, „żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna” (Łk 2,5) – zarzą-
dzony zatem w Imperium Rzymskim spis ludności 
pomógł na osi czasu umiejscowić narodziny Jezusa 
i początek chrześcijaństwa. 

Kwestia kaszubska  
w XIX- i XX-wiecznych spisach
Pojawienie się ludzi deklarujących kaszubski jako 
swój język macierzysty (Muttersprache) odnoto-
wano po raz pierwszy w spisach przeprowadzanych 
przez Prusaków w  II połowie XIX w. W  1890 r. 
według ustaleń pruskich statystyków osób kaszub-
skojęzycznych, które jako grupę wyodrębniono 
w  spisie ludności, było ponad 53 tys. Dla porów-
nania w 1905 r. według spisu było ponad 100 tys. 
osób kaszubskojęzycznych. Wyniki te wzbudzały 

SPIS POWSZECHNY 2021 – CO NALEŻY WIEDZIEĊ? 
Z pierwszym dniem kwietnia rozpoczął się w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Zamierzano przeprowadzić go w ciągu trzech miesięcy, ale ze względu na okoliczności wywołane 
pandemią COVID-19 wydłużony został do 30 września br. Jest to już trzeci spis przeprowadzany 
w XXI w., który w swoim zakresie będzie zawierał wśród wielu różnych pytań m.in. te o przynależność 
narodowościowo-etniczną i język kontaktów domowych. To istotne zagadnienia dla Kaszub. Główną 
metodą spisu, o skorzystanie z której apeluje Główny Urząd Statystyczny (GUS), ma być samospis 
internetowy, tj. każdy mieszkaniec będzie zachęcany do zalogowania się na stronie www.spis.gov.pl  
i do wypełnienia, prostej, jak się wydaje, ankiety. Jednak nawet w erze cyfrowej takie badanie i zbieranie 
informacji o mieszkańcach kraju nadal jest dla państwa sporym wyzwaniem organizacyjnym. Uzyskane 
dane będą źródłem wiedzy przy prowadzeniu w następnych latach polityk publicznych w takich  
m.in. kwestiach, jak rozwój infrastruktury, ochrona środowiska, służba zdrowia czy edukacja.    
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Narodowy Spis Powszechny 

1988) nie pytano ani o narodowość, ani o język, ani 
o przynależność do wspólnoty etnicznej.
Kaszubskość w spisach XXI w.
Dopiero w 2002 r. państwo ponownie zapytało o te 
kwestie. Ankieta spisowa zawierała w  tej materii 
dwa pytania: „Do jakiej narodowości się Pan(i) zali-
cza?” i „W jakim języku (językach) rozmawia Pan(i) 
najczęściej w domu?”. W przypadku pierwszego py-
tania było ponad 5 tys. deklaracji narodowości ka-
szubskiej, a drugiego – ponad 52 tys. deklaracji po-
sługiwania się językiem kaszubskim (trzeba jednak 
przypomnieć, że ankieta dawała możliwość wpisy-
wania dwóch języków, z czego często korzystano). 
W uchwalonej w 2005 r. ustawie o mniejszościach 
narodowych i  etnicznych oraz o  języku regional-
nym zawarto odwołania do spisu powszechnego, 
dopuszczając wprowadzenie języka pomocniczego 
w gminach, w których według spisu przynajmniej 
20% mieszkańców zadeklarowało posługiwanie 
się językiem kaszubskim. Kryterium to spełnia-
ło wówczas 10 gmin na Pomorzu. W Narodowym 
Spisie Powszechnym z  2011 r. (NSP 2011), kiedy 
zastosowano takie samo rozwiązanie i nieco zmo-
dyfikowano pytanie językowe (teraz brzmiało: „Ja-
kim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) 

weryfikacji poprzez zarządzenie przeprowadzenia 
w następnych latach, pod kontrolą międzynarodo-
wą, plebiscytów na przykład na Warmii, Mazurach 
i Powiślu (1920) oraz na Górnym Śląsku (1921). Pol-
skich działaczy narodowych zapewne mocno zdzi-
wiło to, jak bardzo wyniki plebiscytów rozminęły 
się na niekorzyść Polski z wynikami wcześniejszych 
spisów przeprowadzonych przez Niemców. Kolejny 
paradoks. Warto sobie uzmysłowić, z czego często 
nie zdawali sobie sprawy aktywiści organizacji na-
rodowościowych, że zarówno w  XIX, jak i  XX w.  
pytania o  język czy narodowość nie zajmowały 
w umysłach obywateli tak eksponowanego miejsca, 
jak pytania o  majątek, pogłowie trzody chlewnej, 
bydła, drobiu itp. Ciekawość państwa niepokoiła 
mieszkańców, którzy chcąc chronić siebie i  swój 
majątek, wybierali często wstrzemięźliwość i swego 
rodzaju poprawność polityczną. Doświadczenia hi-
storyczne niejednego nauczyły, że w tej relacji lepiej 
trzymać język za zębami.

W II Rzeczpospolitej przeprowadzono dwa spisy 
powszechne: w 1921 r. pytano m.in. o narodowość, 
a w 1931 o  język. Kaszubi ani język kaszubski nie 
zaistnieli w tych spisach. W spisach ludności prze-
prowadzonych w  PRL (1950, 1960, 1970, 1978, 

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:
•   tzw. samospis internetowy za pomocą aplikacji uruchomionej na oficjalnej stronie GUS 1 kwietnia 

2021 roku (składając samodzielnie odpowiedzi na zadane pytania) – metoda podstawowa
•  rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni
•   osobiste spotkanie z rachmistrzem, który odwiedzi nas w naszym miejscu zamieszkania (możemy 

zmienić taką formułę na rozmowę telefoniczną)
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w  domu?”), liczba gmin, które przekroczyły próg 
20%, wzrosła do 19, a kaszubskich deklaracji języ-
kowych – do 108 tys. (czyli więcej niż się podwoiła). 
W 2011 r. w spisie reprezentacyjnym zadano jeszcze 
pytanie „Jaki jest Pana/Pani język ojczysty? (język, 
którego nauczył(a) się Pan(i) jako pierwszego we 
wczesnym dzieciństwie – np. od matki”). Według 
Głównego Urzędu Statystycznego język kaszub-
ski jako ojczysty deklarowało 14 tys. osób. W wy-
niku działań Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
udało się w  spisie powszechnym 2011 r. pogłębić 
kwestie badania narodowości poprzez wprowadze-
nie dwóch pytań: „Jaka jest Pana(i) narodowość? 
(Przez narodowość należy rozumieć przynależność 
narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z oby-
watelstwem)” i „Czy odczuwa Pan(i) przynależność 
także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?”. 
GUS ustalił liczebność osób deklarujących kaszub-
skość wedle tych pytań na 233 tys. Zdaje się, że taka 
formuła zachęciła też do liczniejszego deklarowa-
nia przynależności do swojego narodu lub swojej 
wspólnoty etnicznej Kociewiaków, Wielkopolan, 
Borowiaków, Warmiaków i Górali.  

Tożsamość i język w NSP 2021
Przygotowując kwestionariusz Narodowego Spisu 
Powszechnego 2021 (NSP 2021), w zakresie pytań 
narodowościowo-językowych oparto się na do-
świadczeniach spisu z 2002 i 2011 r. Pytania o na-
rodowość, przynależność narodową lub etniczną 
oraz język domowy będą dokładnie tak samo skon-
struowane jak w poprzednim spisie. Powinno to za-
pewnić porównywalność uzyskanych danych. Pyta-
nia te są zrozumiałe dla obywateli i przetestowane 
w badaniach próbnych. W ramach przygotowań do 
NSP 2021 Główny Urząd Statystyczny przeprowa-
dził dwa spisy próbne. W 2019 r. w dwóch wybra-
nych gminach w  Polsce – w  Sierakowicach (jako 
kaszubskiej gminie) i Czerwińsku nad Wisłą prze-
prowadzono pierwszy spis próbny, który pozwolił 
sprawdzić założenia metodologiczne i  organiza-
cyjne spisu. W 2020 r. drugi spis próbny przepro-

wadzono w  każdym województwie w  jednej gmi-
nie (w  Pomorskiem była to gmina wiejska Puck). 
W  NSP 2021 zrezygnowano z  pytania o  język oj-
czysty – dane uzyskane dzięki niemu w 2011 r. oka-
zały się w praktyce nieprzydatne. Natomiast wedle 
obecnego stanu prawnego zapotrzebowanie na 
wynik z  pytania o  narodowość lub przynależność 
etniczną bierze się z  rozwiązań ustawy o  mniej-
szościach oraz języku regionalnym. Jeśli według 
spisu powszechnego więcej niż 20% mieszkańców 
zadeklaruje przynależność do mniejszości, to gmi-
na może (nie musi) wprowadzić u  siebie język tej 
mniejszości jako język pomocniczy. W  zakresie 
języka regionalnego (tj. kaszubskiego) jeśli 20% 
mieszkańców w spisie zadeklaruje posługiwanie się 
językiem regionalnym, to gmina też może wprowa-
dzić go jako pomocniczy. Jak wcześniej wspomnia-
no, po spisie z 2002 r. 10 gmin na Kaszubach miało 
taką możliwość, a po NSP 2011 – 19 gmin. W prak-
tyce jednak tylko pięć gmin (Parchowo, Sierakowi-
ce, Linia, Żukowo, Luzino) z tego uprawnienia ofi-
cjalnie skorzystało, jednak jak w rzeczywistości jest 
to realizowane, to już inny temat. 

Trzeba zaznaczyć, że każdy mieszkaniec Polski 
zobowiązany jest pod groźbą sankcji do udziału 
w  spisie (jedynym pytaniem, na które można od-
mówić odpowiedzi, jest pytanie o wyznanie – iden-
tycznie jak w 2011 r.). Wydaje się, że obecnie wyniki 
spisu powszechnego w zakresie etniczności i  języ-
ka mają niewielkie znaczenie praktyczne, ale duże 
znaczenie dla prestiżu i samopoczucia grup mniej-
szościowych i wspólnot etnicznych. W przyszłości 
jednak mogą być wykorzystane do polityk publicz-
nych, na przykład w  dziedzinie edukacji, kultury 
czy geografii wyborczej. Doświadczenia dziejowe, 
zarówno te odległe, jak i bliższe nam, uczą, że nie 
można lekceważyć spisu, gdyż jest to jedyna meto-
da urzędowego ustalenia liczby osób mówiących 
w  danym języku lub deklarujących przynależność 
do danej wspólnoty. W 1910 r., w czasach wydawa-
ło się wówczas spokoju, niemieccy statystycy pytali 
Kaszubów o  Muttersprache – kilka lat później po 
I  wojnie światowej sporządzone na podstawie ich 
ustaleń mapy językowe służyły do wytyczania gra-
nic państw na Pomorzu. To drastyczny przykład 
i  pewnie się nie powtórzy. Do czego jednak będą 
wykorzystane dane NSP 2021 r. w kolejnych latach, 
nie wiemy. Historia jednak i  doświadczenia cho-
ciażby trwającej pandemii powinny uczyć pokory 
oraz przezorności. Dlatego warto zmobilizować 
siebie, znajomych, sąsiadów do udziału w  spisie 
powszechnym i zadeklarowania zgodnie z prawdą 
swojej kaszubskości i posługiwania się językiem ka-
szubskim. W kontekście praw języka kaszubskiego 
właśnie deklaracja językowa jest obecnie kluczowa, 
i  trzeba to podkreślać. Spisy powszechne, tak jak 
wszystkie badania statystyczne, nie są pozbawione 
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błędów. Jeden z nich stanowi tzw. błąd kompletno-
ści, czyli pominięcia niektórych osób lub nieujaw-
nienia przez nie prawdy. W  interesie publicznym 
jest, abyśmy uzyskali wiarygodne dane. Na podsta-
wie różnych rejestrów publicznych, jak PESEL, ZUS 
czy dane gmin ze zużycia wody, zbiórki odpadów 
komunalnych, zużycia energii itp., można odtwo-
rzyć mniej lub bardziej precyzyjny obraz mieszkań-
ców danego terytorium. Natomiast jedynie spis po-
wszechny może przybliżyć nas do informacji, kim 
oni się czują i  jakimi językami się posługują. Jaka 
jest charakterystyka Kaszub, pokaże spis powszech-
ny ludności i mieszkań.     

 
Po co właściwie jest ten spis
W polskich realiach spis jest nadal potrzebny, i nie 
chodzi bynajmniej o  zapotrzebowanie na dane 
narodowościowo-językowe, które w  kontekście 
wyzwań stojących przed władzami publicznymi 
trudno uznać za niezbędne. Polska zobowiązała 
się wobec ONZ i Eurostatu do dostarczenia okre-
ślonych danych spełniających wymóg porówny-
walności, a wadą naszych krajowych rejestrów jest 
ich administracyjny charakter i  niedokładność. 
Do celów statystycznych trzeba je więc zweryfi-
kować i  zharmonizować. Przedstawiają one tylko 
stan prawny, często różny od rzeczywistości, która 
zresztą i na Pomorzu bardzo dynamicznie się zmie-
nia. Rejestry nie zawierają przecież danych etnicz-
no-językowych, ale też nie odpowiadają na pytania 
dotyczące rodzin i  gospodarstw domowych, fak-
tycznego stanu cywilnego, poziomu wykształcenia. 
Widzimy dynamiczne przeobrażenia demograficz-
ne, opóźnienia zawierania związków małżeńskich, 
ich destabilizację, rozwody, wzrost liczby związków 
nieformalnych, rodzin patchworkowych – wszyst-
ko to nie jest ewidencjonowane w żadnym rejestrze. 
Spis powszechny ma dostarczyć danych o  stanie 
i strukturze ludności w określonej jednostce teryto-
rialnej (gminie, powiecie, województwie). Za licz-
bą ludności idą wyliczenia konkretnych subwencji 
i dotacji. Przeszacowanie lub niedoszacowanie po-
pulacji rodzi konsekwencje liczone w  milionach 
lub nawet miliardach złotych. W wypadku Pomo-
rza, które jest jednym z  czterech polskich regio-
nów z dodatnim saldem migracyjnym i cieszyło się 
w minionych latach przyrostem naturalnym, usta-
lenia liczby ludności przyjęte w wyniku spisu mogą 
mieć ponownie bardzo wymierny skutek finanso-
wy. Dane na temat struktury ludności mogą być 
pomocne przy planowaniu chociażby polityki zdro-
wotnej państwa. Przez minioną dekadę przeszliśmy 
olbrzymie przeobrażenia. Zmiany społeczne wyni-
kające z mobilności edukacyjnej i zawodowej, zwią-
zane z migracjami wewnętrznymi i zagranicznymi, 
przyjazd cudzoziemskich imigrantów zarobko-
wych ze Wschodu, wzrost liczby osób mieszkają-

cych w  dwóch miejscach, wszystko to sprawia, że 
ludność przeobraża się także w  naszym regionie 
w  populację trudną do zbadania. Nieprawidłowo 
oszacowane liczebność i  struktura populacji będą 
przyczyną błędnych prognoz i  wad opartych na 
nich decyzji dotyczących życia społecznego czy go-
spodarczego, na przykład w  dziedzinie energetyki 
czy ochrony środowiska. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Miesz-
kań 2021, powtórzmy to raz jeszcze, rozpocznie się 
1 kwietnia i potrwa do 30 września. Każdy z nas ma 
obowiązek spisania się poprzez interaktywną apli-
kację dostępną na stronie GUS. Będzie to główna 
forma gromadzenia danych. W poprzednim spisie 
około 10% mieszkańców Kaszub spisało się właśnie 
w ten sposób. Dziesięć lat w rozwoju wykorzystania 
internetu to cała epoka. Pandemia paradoksalnie 
może pomóc w spisie, gdyż nauka zdalna przyczyni-
ła się do podniesienia kompetencji cyfrowych w ro-
dzinach. Według oficjalnych statystyk około 20 tys. 
uczniów uczestniczy w lekcjach języka kaszubskie-
go w szkołach – obecnie ze względu na COVID-19 
w formie zdalnej. Warto, by nauczyciele w ramach 
nauki języka regionalnego przeprowadzili lekcje 
o spisie i zachęcali uczniów do pomocy dorosłym 
w spisaniu domowników. Miałoby to z jednej stro-
ny walor praktyczny (więcej uczestników samo-
spisu), a z drugiej dawałoby dzieciom i młodzieży 
poczucie sprawczości oraz uczyłoby zaangażowania 
i  obywatelskiej odpowiedzialności za swój region. 
Okoliczności NSP 2021 są wyjątkowe (nie tylko 
ze względu na cyfrową metodę zbierania danych 
czy pandemię), ale przy odpowiedniej mobilizacji 
mogą być szansą na spisanie się Kaszubów już nie 
na kartach papierowych kwestionariuszy, ale na 
serwerach Głównego Urzędu Statystycznego. Tym 
samym zapisany zostanie kolejny rozdział historii 
zmagań statystyków o  zarejestrowanie w  badaniu 
ludności kaszubskojęzycznej i Kaszubów. Los tego 
przedsięwzięcia po części w rękach każdego z nas.  

Łukasz Grzędzicki
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Wyciąg z Instrukcji Metodologicznej GUS do Narodowego Spisu Powszechnego 2021  
w części dotyczącej przynależności etnicznej i języka używanego w domu:
1.  
W badaniu spisowym zadawane są dwa pytania dotyczące narodowości (przynależności narodowo-etnicznej).
Jaka jest Pana(i) narodowość?
Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?
W odniesieniu do obu pytań obowiązuje takie samo rozumienie narodowości, które zawiera się
w następującej definicji:
Narodowość – przynależność narodowa lub etniczna – jest deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, 
indywidualną cechą każdego człowieka, wyrażającą jego emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia 
rodziców, związek z określonym narodem lub wspólnotą etniczną.
Narodowości (odczuwanej przynależności narodowo-etnicznej) nie należy mylić z przynależnością państwową 
– czyli obywatelstwem.
O  ile to możliwe, odpowiedzi na pytania o  narodowość powinna udzielić osobiście każda pełnoletnia osoba. 
Narodowość dzieci określa matka lub inna osoba dorosła.

Udzielanie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące narodowości umożliwia niektórym osobom wyrażenie 
dwóch różnych identyfikacji narodowo-etnicznych, przy czym w każdym pytaniu można zadeklarować tylko jedną 
narodowość. Jeśli zatem osoba spisywana uważa, że na przykład z powodu różnej narodowości swoich rodziców 
identyfikuje się z dwiema społecznościami narodowymi i chce zadeklarować podwójną przynależność narodowo-
etniczną, odpowiadając na pierwsze pytanie, może wskazać tylko jedną narodowość (np. silniej odczuwaną lub 
ważniejszą dla niej), natomiast drugą narodowość może określić, odpowiadając na następne (drugie) pytanie 
o narodowość.

Odpowiedzi na pierwsze pytanie narodowościowe dokonuje się poprzez zaznaczenie pola wyboru przy jednym 
z 14 określeń narodowości lub zaznaczenie kategorii „inna” oraz wskazanie odpowiedniej pozycji na rozwijanej liście 
nazw narodowości. Jeśli podane przez osobę spisywaną określenie narodowości nie występuje również na rozwijanej 
liście, należy wskazać ostatnią pozycję listy („inna – wpisać jaka”) oraz zapisać w polu edycji podane przez osobę 
spisywaną określenie narodowości.

Niezależnie od rodzaju odpowiedzi na pierwsze pytanie o narodowość, każdej spisywanej osobie należy zadać 
drugie pytanie narodowościowe – o ewentualną identyfikację z  jakimś innym (drugim) narodem lub wspólnotą 
etniczną. Odpowiedzi na to pytanie – dokonuje się poprzez zaznaczenie pola wyboru przy jednej z dwóch odpowiedzi:

a) tak (proszę podać);
b) nie, nie odczuwam.
W przypadku wyboru odpowiedzi a) „tak” należy wskazać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście określeń 

narodowości. Jeśli podane przez osobę spisywaną określenie narodowości nie występuje na rozwijanej liście, należy 
wskazać ostatnią pozycję listy („inna – wpisać jaka”) oraz zapisać w  polu edycji podane przez osobę spisywaną 
określenie narodowości. W ramach odpowiedzi na drugie pytanie o narodowość nie należy wskazywać tej samej 
narodowości, którą zadeklarowano w pytaniu poprzednim.

Dla osób, które nie odczuwają drugiej przynależność narodowościowej (mają jednorodną identyfikację narodowo-
etniczną), należy zaznaczyć odpowiedź b) „nie, nie odczuwam”.
 
2.     
Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
Pytanie dotyczy języka używanego na co dzień w domu i odnosi się do języka mówionego lub migowego, który 
używany jest w kontaktach rodzinnych. W przypadku niemowląt pytanie dotyczy tego języka, w którym zwracają się 
do dziecka jego rodzice lub opiekunowie. W przypadku osób samotnych pytanie dotyczy języka kontaktów (rozmów 
lub korespondencji) z  członkami rodziny mieszkającymi w  innych miejscach niż osoba spisywana. Jeżeli osoba 
spisywana nie ma aktualnie żadnej rodziny lub domu, pytanie odnosi się do kontaktów językowych w czasach, gdy 
taką rodzinę i dom miała, lub do kontaktów z osobami uznawanymi za najbliższe.

Pytanie o język używany w rodzinnych kontaktach domowych nie odnosi się i w żadnym przypadku nie powinno 
być mylone ze znajomością języków obcych. Pytanie o język domowy jest niezależne od pytania o narodowość. Nie 
ma znaczenia poziom znajomości tego języka, który zadeklaruje osoba spisywana.

Odpowiedzi na to pytanie dokonuje się poprzez zaznaczenie pola wyboru przy jednej z  trzech następujących 
propozycji odpowiedzi:

a) wyłącznie polskim;
b) polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i);
c) wyłącznie innymi(i) niż polski (podać jakim/i).
W przypadku wyboru odpowiedzi b) „polskim i innym(i) niż polski” lub c) „wyłącznie innymi(i) niż polski” należy 

wskazać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście określeń języków niepolskich. Jeśli podane przez osobę spisywaną 
określenie języka nie występuje na rozwijanej liście, należy wskazać ostatnią pozycję listy („inny – wpisać jaki”) oraz 
zapisać w polu edycji podane przez osobę spisywaną określenie języka.

W przypadku odpowiedzi b) „polskim i  innym(i) niż polski” lub c) „wyłącznie innymi(i) niż polski” – osoby 
spisywane mogą zadeklarować używanie dwóch różnych języków niepolskich – co oznacza, że można dokonać 
wskazań języka na dwóch rozwijanych listach określeń języków.

Przewiduje się, że część respondentów może chcieć zadeklarować jako język używany w  domu polski język 
migowy, stąd w słowniku języków przewidziano pozycję „polski język migowy”.
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To sã zmieniło, czedë jesmë dostelë Basztã Prochòwą. 
To tam przeniosłë sã bióra i  pòwsta kònserwatorskô 
prôcowniô. Më mòglë barżi dac bôczënk na naje et-
nograficzné przedmiotë. Te wnenczas rozłożoné òstałë 
w rozmajitëch placach, m.jin. w wieżë dôwnégò kòscoła 
sw. Katarzënë przë rënkù, a téż w dzysdniowim mùze-
alnym magazynie. Le tej to nie bëło to, co terôzka. Na 
scanach naceklënë òd wòdë, felowało ògrzewaniô. Za 
bëlné warënczi dlô ekspònatów to nie bëłë.

Z przeddómkù wchòdzã na zalã. Òd progù witô 
mie gòspòdôrz – Józwa Chełmòwsczi. Jegò òdjim-
niãcé, przë zrëchtowónym bez niegò wiôldżim kòle, 
ùmieszczoné je na scanie. Ale nié leno tam je gò 
widzec. Òbzérając wëstawã, mómë wrażenié, że je 
krótkò kòl nas. Òdbijô sã w szklany gabloce ùstawio-
ny na westrzódkù zalë. W najich zbiorach mómë 561 
prôc artistë. To je nôwiãkszô kòlekcjô jednégò z nôlep-
szich pòlsczich nieprofesjonalnëch twórców. Ze swiądą 
nie ùżiwóm tu znankòwnika „lëdowi” – gôdô Tomôsz 
Semińsczi. To prawie dzãka niemù bëtowsczé 
mùzeùm mòże sã pòchwalëc tak wiôlgą kòlekcją. 
Wiedno jem sã bronił przed wskôzywanim, chto stojôł 
za òdkrëcym artisticznégò kùńsztu Chełmòwsczégò. 
Wiele razy jem pòwtôrzôł, że dlô mie nôwikszé zasłu-
dżi mô Kristina Szałasnô, emeritowónô etnografka, 
jakô robiła w Dodomù Kùlturë we Gduńskù, a pózni 
w Etnograficznym Mùzeùm w Òliwie – rzecze Semiń-
sczi. Pierszô prôcô artistë z  Brus trafiła do Bëtowa 
w latach 80. Bëła to bazuna, chtërnã do dzys mòże 

Òdwiedzył jem bëtowsczé mùzeùm w  gromicznikù. 
Pò ùszłorocznym zamkniãcym dlô òdwiedzającëch 
zôs mòżna bëło òbaczëc jegò zbiorë. Terôzka znôù je 
to niemòżebné. Wizytã zaczinóm równak nié òd dólny 
kòndignacje i etnograficzny wëstawë, a òd pòddaszô. 
Wchòdzã pò trapach. Lżi bë pewno bëło skòrzëstac 
z  windë, jakô pòwstała tuwò czile lat temù, równak 
drzewiané trapòwé klôtczi wiele barżi pòbùdzają 
wëòbrazniã. Jich baro czãsto bògato zdobioné pòrã-
cza i  delikatné skrzëpienié trapów òskòmią zmësłë. 
Òstôwô mie òstatny dzélëk. Przódë bëłë tu żelazné 
trapë z  drzewianyma stopnicama. Czej sã pò nich 
wchôdało, bënë zómkù czëc bëło mało lubny zwãk. 
Nowé są wiele cëchszé. Na szklanëch balustradach wi-
dzec graficzi, jaczé dôwają przedszmakã tegò, co czekô 
na nas dali. Òdmikóm kąsk cãżczé dwiérze. Stôwóm 
w  przeddómkù zalë, chtërnã niedôwno przejãło 
Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm. Chùdzy bëłë tuwò 
magazynë dwùch bëtowsczich ksãżniców – miesczi 
i  pedagògiczny. Le jesz rëchli to w  nym prawie pla-
cu miescëła sã pierszô sedzba bëtowsczégò mùzeùm. 
Czej òstało wëremóntowóné wschòdné skrzidło, më 
zajãlë pòddaszé Dodomù Gdowów [pòl. Dom Wdów]. 
Mielësmë dlô se dwie zale. Jedna miała kòl 100 m2 – 
i w ny më robilë czasowé wëstawë, a w drëdżi, jakô mia-
ła 30 m2, bëłë bióra – wspòminô Janusz Kòpëdłowsczi, 
dôwny direktór mùzeùm, a tej dodôwô: W zbiorach ju 
bëłë etnograficzné ekspònatë, le wëmôgałë kònserwa-
torsczi robòtë, a më wnenczas taczi prôcownie ni mielë. 

Józef Chełmòwsczi. Òdj. K. Rolbiecczi

Nigdze w Pòlsce nie òbôczimë taczi wëstawë. Przëczëna je prostô – niżódné mùzeùm ni mô 
tak bògatëch zbiorów Józefa Chełmòwsczégò jak nasze – gôdô Tomôsz Semińsczi, direktór 
Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie. Je tam terô stałô ekspòzycjô artistë z Brus.

CHEŁMÒWSCZI MÔ SWÒJÃ ZALÃ
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ùtwórców nie je taczé pòwszechné. Dzél z nich sã tim 
nie zajimô, ani nie przëjimô, a  kò to je baro wôżné 
– tłómaczi direktór bëtowsczégò mùzeùm. Ò sami 
„Panoramie” mógłbë gadac gòdzënama, a mie rzekł 
leno krótëchno: To jedurné taczé dzeło. To je wiedzec, 
że Apokalipsa je témą dlô rozmajitëch ùtwórców i do-
kazów, ale ta Chełmòwsczégò je jinszô. Na warstwã 
wizualną przelôł wers pò wersu.

To, że nalazła sã w Bëtowie, wcale nie bëło taczé 
gwësné. Bëlë taczi, co chcelë, żebë nalazła sã w  jin-
szim, wikszim, òstrzódkù, a  nié tak malinczim jak 
nasz – gôdô Semińsczi. Dzys òbrôz pëszno prezentëje 
sã w gabloce i je òzdobą całi wëstawë. Òkróm „Pano-
ramë” wszãdze pòùstawioné są sztaturë, instrumen-
të, zabôwczi, a  do te malarstwò na płótnie i  szkle. 
Wszëtkò baro dobrze òswietloné i wëekspònowóné. 
Tej nié dzyw, że przëchłoscywô do òbzéraniô i  pò-
dzywianiô kùńsztu aùtora. W  zalë pòkôzóné są téż 
filozoficzné ksãdżi brusczégò artistë. Ni mòżemë 
jich dac do przezéraniô. Dlôte w rozmajitëch placach 
na scanach mòżemë przeczëtac wëjimczi – kôrbi Se-
mińsczi. Czëtómë: „Nie znamy innego świata, ani-
żeli istniejący...”, „Natura ukrywa Boga, ale nie przed 
każdym człowiekiem...”. Do te na samëch sztaturach 
i òbrazach sóm aùtór zapisôł swòje mëslë: „Życie twe 
to dodawanie odejmowanie dobra i  zła”, „O  czym 
śniła moja dusza wzleciała ona do góry wędrowała 
aby zdobić swój kres w wodnej otchłani poza ziem-
skie oblicze uosabiający czas”, są téż i te pò kaszëbskù 

òbzerac razã z jinszima instrumentama w zalë lëdo-
wégò kùńsztu.

Semińsczi z artistą z Brus znelë sã wnetka 30 lat. 
Mój pierszi kòntakt z nim to ju anegdota – wspòminô 
direktór. Tej òpòwiôdô: Przë leżnoscë jedny z edicjów 
kònkùrsu pn. Współczesna Sztuka Ludowa jakno 
mùzeùm më wësëłelë zapëtania do ùtwórców, czë nie 
chcelëbë sprzedac nóm jaczis z  pòkôzywónëch doka-
zôw. Dołączony to tegò béł fòrmùlarz, na chtërnym 
sygło zaznaczëc JO/NIÉ, ewentualno w  drobnotach 
òznaczëc dokôz, pòdac priz i òdesłac. Chełmòwsczi, co 
nigdë chùdzy ani pózni sã nie zdarzëło, wësłôł nama 
kôrtã z  krôjmalënkã z  Brus. Napisôł pòzdrówczi dlô 
naji, rôcził do se i zgòdzył sã sprzedac dokazë. Jem béł 
tim zaskòkłi, a równoczasno zadzëwòwóny. Pòmëslôł 
jem, że to mùszi bëc nadzwëkòwi człowiek. No i czej 
jesmë sã pòtkalë, to sã pòtwierdzëło.

Semińsczi wiele razy zazérôł pózni do artistë 
w  jegò chëczë w Brusach. Na stole wiedno pòjôwia-
ła sã kawa, a do tegò cos miodnégò, a sóm gòspòdôrz 
dzelił sã z  nama swòjima przemësleniama. Gôdôł ò 
kòsmòsu, wszechswiece, filozofie, chtërnã baro lubił. 
Pòkôzywôł swój pòzdrzatk na swiat – gôdô Semiń-
sczi. Wespółrobòta szła baro dobrze, a efektã sã prô-
ce, jaczé trôfiałë do Bëtowa. W tim ta nôbarżi znónô 
– „Panorama Apokalipsy”. Òbrôz na płótnie mô 55 
métrów długòscë i 80 centimétrów szerokòscë. Titel 
nadôł artista. Chełmòwsczi je autorã wikszoscë, jeżlë 
nié wszëtczich, titlów swòjich dokazów, a to westrzód 

Òdj. K. RolbieccziÒdj. K. Rolbiecczi

Òdj. Ł. ZołtkòwscziNiejedne nôdpisë i òbrazë są na pòsowie. Òdj. Ł. Zołtkòwsczi



Pomerania nr 4 (552) / Kwiecień 2021 11

Kùltura

rówiznë wilgòcë. Ekspònatë przeszłë kwarantannã. 
Pòdrobno më òbzérelë, co sã dzeje z òbrazama i sztatu-
rama. Drzewiané figùrë mògą zacząc pãkac, a z òbra-
zów òdchòdzëc farba – gôdô direktór. 

Dosc tëli jiwrów bëło z  samą „Panoramą Apo-
kalipsy”. Drãgò bëło nié leno z  płótnã, le z  tim, co 
na nie nałożił artista. Chełmòwsczi eksperimentował 
z jôjkama abò mąką – gôdô Szroeder. Òbrôz do terô 
przechòwiwóny béł w  zwòjach. Co dwa – trzë mie-
sądze jesmë gò przewijelë. Më sã zastanôwielë, jakno 
zachòwô sã, czej mdze wisôł – dodôwô. W mùzeùm 
mùszelë téż pòmëslëc, jak gò pòwiesëc. Razã z  we-
spółrobòtnikama jesmë mëslelë nad rozmajitima kòn-
cepcjama. To je wiedzec, że nôwôżniészi je esteticzny 
walor. Do te pòkazëjemë „Panoramã” za grëbima, cãż-
czima tôflama szkła. Ne wôżą tëli, że jich móntowanim 
zajãła sã specjalnô firma. Tej mielësmë swiądã, że czej 
rôz òbrôz zawisnie, tak chùtkò niczegò nie pòprawimë 
– dali wëjasniwô Szroeder. Tuwò mùszi rzeknąc, że 
„Panorama” je zeszëtô z czile sztëków płótna, ale nié 
tak do kùńca prosto. W całoscë to sã wałowało. Òsta-
teczno ùradzëlësmë, że nôlepi mdze to wszëtkò delikat-
no przëszëc do stelażu, na chtërnym je pòkazywónô – 
dodôwô czerownik etnograficznégò dzélu. 

Béł téż jiwer z tim, jak pòwiesëc òbrazë. Mòcowa-
nié mùszi bëc trwałé, ale téż esteticzné, równoczasno 
mùszi dawac kómfòrt przë òglądaniu – gôdô Szroeder. 
Tej liczëła sã òdległosc midzë pòwieszonyma doka-
zama. Do te nót bëło zdobëc brekòwné pòzwòlenia 
na wëswietliwanié filmów w  aùdiowizualny zalë. 
Chcã baro pòdzãkòwac wszëtczim, chtërny włączëlë 
sã w przërëchtowanié zalë. Òd ùdbów na rozkwatero-
wanié ekspònatów, bez graficzną warstwã jaż pò wi-
zualizacjã òtoczeniô, w jaczim żéł Józwa Chełmòwsczi 
– rzecze Semińsczi. A  jesz dodôwô: Mielësmë starã 
pòkazac na ni jegò kùńszt, dëszã, pòstrzéganié swiata, 
żebë wërazëła jegò wëjątkòwòsc, a równoczasno zwë-
czajnosc.

Czas òstawic zalã. Za mną òstôwają zwãczi 
mùzyczi i mileczny głos Chełmòwsczégò. Jem gwë-
sny, że nie je to mòja òstatnô wizyta na placu. Do ar-
tistë zazdrzã jesz nié rôz.

Łukôsz Zołtkòwsczi

„Lëbotna matëka jak jô ce kôchom za twą przëser-
nosc”. Kąsk dzywné, bò òkróm nëch wspòmniónëch 
nôdpisów jinszich na wëstawie wnetka ni ma widzec. 
Mómë doch dosc tëli pùblikacjów ò nim. Mëszlã, że 
barżi wôżné òd czëtania ò tim, jaczé wëmiarë mają 
sztaturë, jaczi titel, je jich òbzéranié. Kòntakt z dzełã 
je wôżniészi. Chcemë, żebë lëdze przëszlë, na sztót 
òstelë razã z  dokazama Chełmòwsczégò, zachwëcëlë 
sã nima i  pògłãbilë swòjã wiédzã ò artisce – wëja-
sniwô direktór. Patrzëc mùszi nié leno na bòczi, ale 
i w górã. Na stropie zawieszoné są reprodukcje do-
kazów Chełmòwsczégò. To nié do kùńca naja ùdba. 
Inspiracją bëła chëcz artistë, gdze òbrazë jistno wisałë 
– rzecze Semińsczi.

Òbzéraniu towarzi delikatnô mùzyka z głosników. 
To nie są przëpôdkòwé zwãczi. Tã mùzykã skóm-
pònowôł Òlo Walicczi, trzëgardowi kómpòzytór. 
Pòwstała szpecjalno dlô bëtowsczi wëstawë. Chù-
dzy mùzyk òdjimôł sztaturë artistë, dostôł téż albùm 
ò nim. Efekt jegò robòtë mòżna ùczëc w nôwiãkszi 
zalë. Z ni przechòdzymë do mniészi, dze wszãdze wi-
szą òbrazë i te na płótnie, i te na szkle. Do òbezdrze-
niô òstała jesz nômniészô, trzecô zala. Przed weńdze-
nim czëtóm jesz jednã sentencjã: „Kimkolwiek jesteś, 
jeśli chcesz ocenić wartość tego miejsca – wejdź”. 
Bënë spòtikómë samégò Józefa Chełmòwsczégò. 
Wëswietliwóné są tam filmë ò nim i z nim w główny 
rolë. Do te na scanach przesuwô sã widok pòdwòrzé-
gò z  domôctwa Chełmòwsczégò. Òbaczëc mòżemë, 
w jaczim òtoczenim żił artista – gôdô mój rozmòwnik.

Na wëstawie nalazłë sã 274 dokazë. To nie je 
wszëtkò, le dzélëk. Nie wëczerpùją témë ùtwórstwa 
Chełmòwsczégò, ale mëszlã, że zachãcywają do dowie-
dzeniô sã czegòs wicy ò nim, a ò to nama szło – wëja-
sniwô direktór Semińsczi. 

Z przeniesenim wszëtczégò letkò nie bëło. Dopitëjã 
ò drobnotë. Czile słów ò tim gôdô Jaromir Szroeder, 
czerownik etnograficznégò dzélu: Nôwiãcy òbawów 
mielësmë z  przenieseniém ekspònatów do nowi zalë. 
Më sã zastanôwielë, jak zmiana placu na nie wpłinie. 
W najim magazynie zmieniwô sã ceplëzna, le mòkrosc 
òb całi rok je wnetka takô sama. A Semińsczi dodôwô: 
W nowi zalë są jinszé warënczi. Kùpilë tej specjalné 
ùrządzenié do kòntrolowaniô lëftu, a  òsoblëwie – 

Zala z òbrazama J. Chełmòwsczégò. Òdj. K. Rolbiecczi„Panorama Apòkalipsë”. Òdj. K. Rolbiecczi
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CASSUBIA WÔRT PÒZNANIÔ
Chto słëchô mùzyczi fòlk, chto sã tim ôrtã interesëje, wierã znaje, chto je Macéj Rëchłi  
[pòl. Rychły]. Kò nié wszëtcë wiedzą ò jegò związkach z bëtowsczim festiwalã Cassubia Cantat.

Macéj i Mateùsz Rëchłi. Òdj. K. Rolbiecczi

festiwalach we Wiôlgòpòlsce a  rozdôwôł platkã 
mùzykańtóm. Czekôł jem, co òni na to. Jedną razą 
zazwònił do mie Wòjk Wietrzińsczi. Je òn anima-
torã Stowôrë Efektiwnëch Mòdłów Ùmùzykòwaniô 
[Stowarzyszenie na rzecz Efektywnych Metod Umu-
zykalniania]. Òn rzekł, że òdnalôzł rodzëznã mùzy-
kańta, jaczégò sztëczk jem dôł na platkã. Wietrziń-
sczi miôł ùdbã, żebë jô do tëch jegò krewnëch jachôł 
a  nagrôł wszëtkò, co òni do dzysô spiéwają. Miôł 
jem téż przezdrzec jich domôcé archiwa. Jem jachôł. 
Brzadã tegò bëłë wëdóné w 2007 i 2009 r. edukacyj-
né nótowé hëftë – 33 piosenki z wielkopolskiej wioski 
i 77 goślińskich piosenek.

Przë leżnoscë jem sã doznôł, że wëdónô bez 
mie mùzyka to repertuar wieselnégò drużbë Jana 
Czarnecczégò z Ùchòrowa, co sã ùrodzył w 1873 r.  
W  nëch hëftach jem ò tim napisôł. Jedną razą jô 
pòkôzôł ten tekst mamie. A òna pò sztócëkù mie za-
pita: „Wiész të, że twój òjc sã ùrodzył prawie w tim 
Ùchòrowie?”. To takô małô wies, zadżinionô w wiôl-
gòpòlsczich barabónach. Kò jô ò tim nijak ni miôł 
pòjãcô. Jem pòczùł – jakno mùzyk – że prawie jem 
wëpełnił jaczis òbrzészk. To jawiło mie sã jakno òso-
bisti a dzywny w jednym rezónans platczi Muzyka 
Warta Poznania.

W  nëch latach nasz Kwartet Jordżi [pòl. Jor-
gi] wiele razy jezdzył do Parchòwa na Kaszëbach, 
z  jaczégò dało na swiece czëc trzôsk òd robòtë Ja-
romira Szroedra. Jô mù òpòwiedzôł ò nëch mòjich 

W  bëtowsczé stronë jesce zazérelë ju dôwno, 
lata lateczné. Òsoblëwie czãsto jesce gôdelë z Ja-
romirã Szroedrã. Z  nëch zetkaniów zrodzëła sã 
ùdba wróceniô zapajiczonëch gdzes w archiwach 
stôrëch kaszëbsczich piesniów. Tak pòwstôł festi-
wal Cassubia Cantat. Mòżece nama òpòwiedzec, 
jak to richtich z tim bëło?
To dosc długô òpòwiesc. Pò richtoscë przigòda 
z  tim bawi do dzysô. Zaczãło sã w  1999 r. To tej 
jem ùdbôł przërëchtowac platkã z  mùzykańtama 
z  Wiôlgòpòlsczi, jaczi nigdë ni mielë leżnoscë na-
grëwac w prôwdzëwim studio. Wszëtcë ùrodzëlë sã 
w XIX w. Sóm nie znajã, dlôcz jem sã za to wzął… 
Jô sã doznôł, że w Instituce Kùńsztu Pòlsczi Akade-
mie Nôùk [IKPAN] we Warszawie na pòlëcach trzi-
mią 6 tësąców krótëchnëch terenowëch nagraniów 
z  Wiôlgòpòlsczi, zebrónëch zarô pò II swiatowi 
wòjnie. W naddôwkù pòznańskô wëdowizna „Czas 
Kultury” zapòwiedzała, że pòmòże w ti mòji ùdbie. 
Tak jem jachôł do Warszawë. Czerownikã Fònogra-
ficznégò Archiwum IKPAN béł prof. Pioter Dahlig. 
Òn mie baro pòmógł. Bez pôrã miesąców jem prze-
słëchôł setczi, a mòże i tësące krótëchnëch, leno czi-
lenôscesekùndowëch sztëczków. Z tegò wszëtczégò 
jem zredagòwôł platkã. Wëdelë jã w 2004 r. w 3 tësą-
cach sztëk. Jem jã pòzwôł Muzyka Warta Poznania. 
Platkã dodelë do hëftów cządnika „Czas Kultury”. Jô 
baro chcôł, żebë jã dostelë lëdze, co sã znają na taczi 
mùzyce. Temù jezdzył jem pò rozmajitëch lëdowëch 
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Òbsãdzëcele kònkùrsu Cassubia Cantat 2018 i bëlny mùzycë – 
Mateùsz Rëchłi, Macéj Rëchłi, Òlo Walicczi i Tadeùsz Kòrthals. 
Òdj. K. Rolbiecczi

przigòdach z  wiôlgòpòlską dôwną mùzyką. Tej 
w  Parchòwie sã wëklëła deja, żebë pòsznëkrowac 
w PAN-owsczich archiwach za stôrima kaszëbsczi-
ma nagraniama.
A  skądka Kaszëbë? Doch Kwartet Jordżi gôrsca-
ma brôł z  tradicji pòlsczi, ùkrajińsczi, celticczi, 
bałkańsczi, to je nëch, jaczé wedle niejednégò są 
wiele cekawszé mùzyczno jak Kaszëbë… 
Jô ju rzekł, że z Kwartetã Jordżi më regùlarno zazérelë 
na Kaszëbë. W Parchòwie kùlturalné żëcé bëło mòc-
né. Na binie dało widzec téatralné karna ze swia- 
ta, bëło farwno, magiczno. Téż regionalno a  ùni-
wersalno. Na zéńdzenia zazérelë téż lëdze z kaszëb-
sczégò karna Modraki. Tej całé to towarzëstwò ba-
wiło sã razã. Jem nie pòmëslôł, żebë òbsądzëwac 
nëch wszëtczich artistów. Człowiek, z jaczim tak pò 
prôwdze sã spòtikôsz, nie je dlô ce doch „nôleżnikã 
jaczis regionalny kulturë”. Të prosto jes rôd z  tegò 
spòtkaniô, z jegò niepòwtarzalny fòrmë.
Na jeséń 2018 r. jesce z  sënã Mateùszã zagre-
lë trzë sztëczczi zrëchtowóné na spòdlim dôw-
nëch kaszëbsczich piesniów. To bëło na festiwalu 
Cassubia Cantat na binie Bëtowsczégò Centrum 
Kùlturë. Pòtim òne trafiłë na pòfestiwalową platã. 
Minałë dwa lata i zôs na pòfestiwalowi place czë-
jemë wajã mùzykã. Në kò terô jaż 18 sztëczków. 
Sygło na całą platã, to je na Szkice kaszubskie… 
Cassubia Cantat to bòdôj jedurny w  naszim kraju 
festiwal, na jaczim nôleżnicë jury grają kòncertë 
dlô nëch, co wëstąpilë przed nima na binie. Mùzyka 
z platczi Szkice kaszubskie pòwstôwa jakno zwãkòwé 
spòdlé do wirtualnégò szpacéru pò skansenie 
w Klëkach. Klëczi to òsoblëwi plac. Kaszëbskô wies 
òstawionô bez dôwnëch mieszkańców, kò piãknô, 
z transbôłtową nôtërą wkòło. Esencjô, szmak rodny 
egzoticzi. Mùzykã do wirtualnégò szpacéru jesmë 
grelë, żebë nie zgùbic tegò wëòbrażonégò snieniô 
ò Klëkach. Chcelë jesmë ùsadzëc zwãkòwi widnik, 
w  jaczim nasza wëòbrazniô mô szansã na piãkny 
wãder. Mùzyka je wzãtô z  tamtégò miesca, kò nie 
je bezgrańcznym brzątwienim. Je brzadã ùwôżnégò 
sztudérowaniô archiwalnëch zôpisów. Mómë we-
strzód nich prôwdzëwé, òsoblëwé perełczi. W òpi-
sanim platczi më pòdelë drobnotë, skądka pòchô-
dają te témë.
Jo, a skądka pòzwa Szkice…?
Na nagraniowi sesje ùdbelë më z Mateùszã rejestro-
wac pierszé wersje. Kreslëc letką rãką stojiznã naszé-
gò dëcha, łapac mùzyczny lot, jaczi ùsôdzô fòrmã. 
Móm nôdzejã, że chòc le zdebło z tegò wòlnégò wë-
stwôrzaniô sã nama ùdało pòchwëcëc.
A grôce sztëczczi z ti platë dlô wiãkszich karnów?
A  pewno! Przëcã bez platkã ju to robimë. Niesz-
czestlëwi pandemiczny cząd sã skùńczi, a  tej rë-
gniemë z  kòncertama. Na nich wiedno pòdajemë 

zdrzódła naszi mùzyczi. Kaszëbë téż mómë w naszi 
narracje.
Nie je to kùńc kaszëbsczégò pòdskaceniô? A mòże 
môce cos jesz w głowie…
Kùńc? Jidze wam, czë ju sã spòtrzebòwa mòja 
wëòbrazniô? To bë ale straszno bëło! Nié, nié… 
jô móm jesz co do rzekniãcô. Kò bëcé w  kùlturze 
to wiedno maklanié nieskùńczonotë. Në, festiwal 
Cassubia Cantat je téż dlô nëch, co më jich jesz nie 
znómë, i nëch, co ò nim jesz ni mielë czëté. Mòże 
brzadno doparłãczą do najégò karna.
A co wedle was je fenomenã tegò festiwalu?
Hmmm… Je òn zrzeszony z  tradicją, në równak 
nôdgrôdzómë na nim za starã ò dzysdniowé kòn-
tekstë. Tradicyjnô kùltura biwô i  smiésznô, i  mi-
lecznô. Rozmieje téż zdrzec na se z  distansu. Ten 
kòntekst dôwnégò wëszczérzaniô i  autoironie nié 
wiedno je dzysô widzóny. Czasã terôczasny lëdze gò 
nie dozdrzą, i tej rodzy sã niezrozmienié, a nasze òb-
taksowanié nie je pasowné. Biwô, że tradicyjną kùl-
turã widzymë téż jakno sërą, straszną. Mòże temù, 
że bez emocjów, spòkójno òpòwiôdô, co sã dzeje. Kò 
biwô, że je pòwôżnô, mòralizatorskô jaż nié do strzi-
maniô. Më pòznajemë te rozmajité ji strunë, farwë. 
Jo, mòżno sã wiele naùczëc, sygnie dobré ùchò.
I ju na kùńc. Rozszerzenié fòrmułë tegò festiwalu 
ò dokazë pòdskaconé nié leno stôrima piesniama, 
a téż wszëtczim jinym, co parłãczi sã z kaszëbiz-
ną, je wedle was dobrą dbą? Tak doch je òd dwùch 
edicjów Cassubie…
Przekònôł mie do tegò na samim zôczątkù Jaro-
mir. Aplikòwôł tedë ò ùdëtkòwienié platczi Cassu-
bia Incognita do Minysterstwa Bënowëch Spra-
wów [MBS]. Jem zapitôł, czë abë sã z  tim prawie 
ministerstwã nie zmilił. A òn mie òdpòwiedzôł, że 
jidze ò jãzëk i  juwernotã. MBS bë miało wspierac 
taczé dzejanié. W  2009 r. nalezlë pieniãdze. MBS 
pòcwierdzëło tim, że robi to, do czegò je, a  téż, że 
je wrazlëwé na bënową rozmajitosc Pòlsczi. W nad-
dôwkù, że rozmieje dinamikã kulturë twòrzony bez 
lëdzy w naszim kraju.

Gôdôł Pioter Dzekanowsczi
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WIEJSKĄ STECKĄ  
DO KRAINY UCZBY

Z wybitną znawczynią kociewszczyzny, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy dr hab. Marią Pająkowską-Kensik, rozmawia Bogdan Wiśniewski.

Miała Pani na gdańskiej polonistyce także innych 
znakomitych mistrzów, żeby wspomnieć tylko jesz-
cze profesora Bogusława Kreję. Jak wyglądała Pani 
praca naukowo-dydaktyczna najpierw w  Gdańsku, 
później w Bydgoszczy? 
Miałam szczęście, że trafiłam na mistrza – języko-
znawcę z Kociewia, profesora Bogusława Kreję, który 
na podstawie adresu w indeksie określił moje pocho-
dzenie. Był wtedy moim najważniejszym mistrzem. 
Na seminaria przynosił „Pomeranię”, chwaląc Kaszu-
bów, którzy umieli zadbać o  regionalną tożsamość. 
Seminarium doktoranckie i  redagowanie rozprawy 
poświęconej słowotwórstwu gwar kociewskich. Potem 
habilitacja, też w  Gdańsku, co profesor przyjął z  sa-
tysfakcją. Podczas zaocznych studiów doktoranckich 
pracowałam jako polonistka w  ważnej, dobrej Szko-
le Podstawowej imienia doktora Floriana Ceynowy 
w Przysiersku. Potem przez dwa lata, już po doktora-
cie, byłam wizytatorem metodykiem, odwiedzającym 
wszystkie szkoły dawnego powiatu świeckiego, co po-
zwoliło mi poznać południową część regionu. W 1980 
roku zostałam adiunktem w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Bydgoszczy. Habilitacja to rok 1998. Bada-
nia dotyczyły relacji między słownictwem gwarowym 
a kulturą Kociewia. Na bliskim mi zawsze Uniwersy-
tecie Gdańskim odbyłam staż naukowy, dydaktykiem 
byłam na bydgoskiej Alma Mater. Prowadziłam zaję-
cia z  dialektologii, etnolingwistyki, językoznawstwa 

Pani Profesor, zacznę prowokacyjnie: czy Kociewie 
istnieje? Wiemy oboje, że są tacy – także na Kocie-
wiu – którzy twierdzą, że jest to region... wydumany. 
Powinnam powiedzieć, że niewiedza nie jest dowo-
dem i nie usprawiedliwia, tym bardziej Pomorzaków. 
Nie lubię być złośliwa, więc staram się zrozumieć, skąd 
to się bierze. Nie było kiedyś edukacji regionalnej. 
Pamiętam, jak moja nauczycielka języka polskiego, 
w zasadzie świetna, zwalczała gwarę. „Jo” było niedo-
puszczalne. A wiele lat później do władz mojej uczelni 
wpłynęła osobliwa skarga, że zajmuję się Kociewiem, 
którego nie ma...

Jest Pani niekwestionowanym autorytetem w  za-
kresie kultury, tradycji, obyczajów, folkloru i języka 
Kociewia. Stąd, z południowej części tego regionu, 
Pani się wywodzi. Nie wszyscy pewno wiedzą, że 
Kociewianką poczuła się Pani jednak dopiero na 
studiach. 
W moim rodzinnym domu wszyscy od zawsze pod-
kreślali pomorskość, chociaż ojciec oduczał mówienia 
„jo”, bo w szkole będą problemy. Podczas studiów na 
Uniwersytecie Gdańskim, który właśnie się tworzył, 
usłyszałam o Kociewiu. Szczególnie dialektologią za-
interesował mnie profesor Hubert Górnowicz. Piątka 
z egzaminu i zatrzymanie się przy gwaryzmie brzad, 
że u nas to tylko zupa z suszonego owocu, a nie owoc 
jak na Kaszubach. Do dziś wspominam początki.
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madzące liczne grono odbiorców, jak chociażby ten 
o wdzięcznej nazwie „Jo, Kociewie je w Jeżewie”.

Gratuluję Pani wielu wyróżnień za owocną, syste-
matyczną i skuteczną pracę na rzecz Kociewia: Me-
dal Stolema, Skra Ormuzdowa, Kociewskie Pióro, 
Pierścień Mechtyldy i  ostatnio tytuł Ambasadora 
Kociewia. Czym są one dla Pani?
Pierścienia Mechtyldy nie otrzymałam… jeszcze. Pra-
wie od początku należę do Rady Programowej Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego, czyli gremium 
przyznającego to wyróżnienie. Trudno je więc przy-
znać samej sobie... Pierwsza była Pieczęć Świętopełka, 
srebrna, potem Skra Ormuzdowa, Kociewskie Pióro. 
No i  w  ostatnich latach – prawie równolegle – tytuł 
Ambasadora Kociewia i Medal Stolema... Jak mogłam 
zapomnieć o  tym, że uhonorowana zostałam jeszcze 
Chwalbą Grzymisława! Zresztą wymyśliłam nazwę 
tego wyróżnienia. Wszystkie one są nie tylko powodem 
do radości i satysfakcji, ale także bardzo zobowiązują. 

Plachandry jako nazwa dorocznego zjazdu Kocie-
wiaków to też Pani propozycja... Gratuluję, że po-
trafiła Pani przekazać miłość do Kociewia swoim 
dzieciom.
Na kociewskie świętowania jeździli też ze mną moi 
nieżyjący już mężowie, którzy w  ten sposób podzie-
lali moje zainteresowania! W  przyszłości regionalne 
inspiracje pomnożą dzieci. Zresztą już od lat tak jest. 
Córka Joanna jest nauczycielką z dorobkiem w zakre-
sie promocji małej ojczyzny. Syn Jarosław stworzył 
i  prowadzi Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły, 
w którym chroni się też krajobraz kulturowy. I wszyscy 
już wiedzą, że tu rozciąga się Kociewie. I córka, i syn 
też są laureatami Skry Ormuzdowej. W naszej rodzi-
nie kwitnie regionalizm. Najstarszy syn nie doczekał 
tego czasu, ale był dumny, gdy w  radiu czy telewizji 
wymieniano znane mu sprawy i osoby. W rodzinnym 
albumie jest fotografia, na której wnuki – przygotowa-
ne przez mojego zięcia – prezentują się jako kociewscy 
kolędnicy... Ale już dość chwalby.

Nie nazwałbym tego chwaleniem, ale uzasadnioną 
dumą... Skoro mówimy o  poczuciu bycia Kocie-
wianką i Kociewiakiem, proszę powiedzieć, czy Ko-
ciewiacy mogą mieć kompleksy wobec braci Kaszu-
bów? Co nas łączy, a co różni?
Łączy nas Pomorze, a  szerzej – Polska. Przecież to 
ksiądz doktor Bernard Sychta trafnie powiedział, że 
Kaszuby nie należą do Polski, ale są Polską. Bardzo 
wyrazistą i  ciekawą jej częścią. Z  prawdziwą satys-
fakcją podkreślałam studentom, że kaszubszczyzna 
była pośrednim ogniwem między językami lechic-
kimi a  polszczyzną. To jest kulturowe bogactwo, że 
mamy Kaszuby, Kurpie, Podhale i inne regony, i nie-
co młodsze Kociewie. Trzeba za Cyprianem Kamilem 
Norwidem powtórzyć, że różnić się warto, ale pięknie. 
Kociewie miało szczęście, że trafił tu wielki Kaszuba 
– doktor Florian Ceynowa, później – ksiądz doktor 

kulturowego, polszczyzny regionalnej. Bardzo ważne 
były też dla mnie seminaria magisterskie. Równolegle 
zaangażowałam się w działalność Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. Były to czasy, gdy komisją oświa-
ty kierował profesor Edward Breza. Tyle spotkań, 
konferencji, szukania i  określania dobrych miejsc 
na edukację regionalną w  obowiązujących wówczas 
programach nauczania. Przenosząc wiele dobrych ka-
szubskich wzorów, udało się dwukrotnie uruchomić 
w Bydgoszczy Podyplomowe Studia Edukacji Regio-
nalnej. Kilkadziesiąt osób przez trzy semestry uzu-
pełniło wiedzę z  zakresu historii regionów, kultury, 
języka. Głównie nauczyciele, choć byli też animatorzy 
kultury. Opracowali projekty, których realizacja wi-
doczna jest tu i ówdzie na Kujawach, na Pomorzu. 

Dobry mistrz to ten, który wychowuje następców 
w  swojej dziedzinie naukowej. Wiem, że pod Pani 
kierunkiem powstało wiele prac licencjackich i ma-
gisterskich, ale także i doktoraty z zakresu szeroko 
rozumianej kociewszczyzny. Doktor Anna Łucarz 
– jedna z Pani wychowanek – swoją dysertację po-
święciła tożsamości mieszkańców Kociewia. Jak jest 
z tą tożsamością?
Byłam promotorem około stu dwudziestu prac ma-
gisterskich oraz kilkunastu licencjackich. Kiedyś po-
chwaliłam się, że w tym jest złota pięćdziesiątka prac 
na temat samego Kociewia. Dotyczyły żywotności 
gwary, obecności we współczesnym piśmiennictwie, 
zmian w systemie leksykalnym czy też fonetycznym. 
Mile wspominam relacje studentów z nagrywania tek-
stów czy też wypełniania kwestionariuszy, na przykład 
u  Jana Ejankowskiego. Piszący utrwalili opis gwary 
na tle kultury między innymi w  Grucznie, Zblewie, 
Skarszewach. Jeszcze bardziej przeżywałam prace 
moich doktorantów. Pierwszy z nich swoją dysertację 
poświęcił sytuacji językowo-kulturowej na Krajnie, 
z której pochodził. Obecnie jest świetnym adiunktem 
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Następne 
prace dotyczyły już Kociewia. Doktor Anna Łucarz 
starannie przygotowała i wzorcowo obroniła doktorat 
poświęcony tożsamości regionalnej wszystkich czę-
ści Kociewia. Wyznacznikiem tożsamości nie jest już 
tylko uznawanie gwary czy jej bierna znajomość, lecz 
świadomość odmienności na tle sąsiednich regionów. 
Na południu regionu, czyli w powiecie świeckim, toż-
samość najbardziej się rozmyła. Wielu mieszkańców 
Świecia ma korzenie w  centralnej Polsce. Tym bar-
dziej mile mnie zaskakuje, że coraz częściej słychać 
u  nas przymiotnik „kociewski, kociewska, kociew-
skie”. Mamy nazwy ulic, nazwę ośrodka rekreacyjne-
go (Kociewska Polana), kociewskie rajdy i  tak dalej. 
Są to efekty edukacji, konkursów, kongresów, rozwoju 
piśmiennictwa. Festiwal Smaku w Grucznie – już pięt-
naście edycji – upowszechnia regionalne smaki. Panie 
z  kół gospodyń wiejskich w  strojach świetlicowych 
smażą między innymi ruchanki, cieszące się dużym 
zainteresowaniem. Bardzo mnie satysfakcjonuje, gdy 
młodzi animatorzy kultury realizują projekty gro-
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Bernard Sychta. W Świeciu Ceynowa drukował swoje 
prace, w Przysiersku spoczął i czuwa nad ideami re-
gionalnymi w tutejszej szkole, gdzie zaczynałam swoją 
pracę jako polonistka. Sychta patronuje Szkołom Ka-
tolickim w Świeciu. Tu przez wiele lat krzewiła regio-
nalizm moja córka, która stworzyła i  przez wiele lat 
organizowała konkurs poetycki „Poeci na Kociewiu”. 
Od 1985 roku moje życie wypełnia i wzbogaca działal-
ność w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, które było 
dla mnie istotnym odkryciem. Poznałam wielu nie-
zwykłych Kaszubów. Wymienienie wszystkich zamie-
niłoby się w litanię, więc wspomnę tylko o niektórych 
reprezentujących różne dziedziny. Historia – profesor 
Józef Borzyszkowski, literatura – Stanisław Pestka, 
regionaliści – Franciszek Okuń i  Bernard Hinz, na-
uka – profesor Cezary Obracht-Prondzyński, uczba 
– Felicja Baska-Borzyszkowska i Wanda Kiedrowska. 
Powinnam stworzyć wielką, wielobarwną laurkę dla 
zasłużonych. Na spotkania ze studentami zaprosiłam 
kiedyś księdza Mariana Miotka, Stanisława Jankego 
i innych. Miałam też szczęście gościć w swoim domu 
Feliksa Marszałkowskiego. Teraz żałuję, że nie założy-
łam księgi gości.

Wspomniała Pani swoją przynależność do Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego...
Uczestnictwo w  pracach ZKP traktuję jako życiowy 
dorobek. Przewodziłam oddziałowi w Świeciu, który 
istniał piętnaście lat. Po trudnych życiowych doświad-
czeniach dołączyłam do oddziału w Bydgoszczy. Był 
też Zarząd Główny, była i jest Rada Naczelna. 

Oprócz pracy naukowo-badawczej i  dydaktycznej 
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego poświęcała 
Pani – i w dalszym ciągu poświęca – wiele czasu na 
działalność społeczną, przede wszystkim związaną 
z edukacją regionalną i promocją Kociewia.
Jeśli chodzi o  edukację regionalną, to czuwałam 
przy niej „od przedszkola po uniwersytet”. Długa li-
sta warsztatów, spotkań, konkursów i festiwali. Praca 
i  świętowanie, wiele miejsc i  programów. Od 1995 
roku co pięć lat kongresy. Jestem weteranką. W regio-
nalnej szufladzie, niejednej właściwie, mnóstwo mate-
riałów, zaproszeń. Na półkach wiele regionaliów. I to 
jest moje bogactwo. Szósty Kongres Kociewski, roz-
poczęty na gniewskim zamku nieomal w przeddzień 
setnej rocznicy powrotu Pomorza do Polski, właściwie 
jest w toku. Gdy wirus odpuści, będziemy świętować.

W  ostatnich latach bardzo wiele dzieje się na Ko-
ciewiu, które powoli, chociaż z  wielkim mozołem, 
toruje sobie drogę do świadomości mieszkańców 
innych regionów Polski. Które z  tych wydarzeń – 
bardzo różnorodnych i  o  różnym zasięgu – uważa 
Pani za najważniejsze, najcenniejsze?
Właśnie wieloetapowe kongresy zawsze były – i mam 
nadzieję, że będą – znaczącym wydarzeniem. Cieszy 
rozwój piśmiennictwa. Od 1992 roku „Kociewski Ma-
gazyn Regionalny”, „Pomerania” – nie tylko felietony, 

Radio Głos, bydgoskie Radio PiK, programy telewi-
zyjne, w  tym gdański magazyn Dycht Kociewie, no 
i  teraz – Internet. Czym zajmowały się wcześniejsze 
pokolenia, można zobaczyć w wielotomowym i pew-
nie wiekopomnym Słowniku biograficznym Kociewia 
Ryszarda Szwocha. Siódmy tom w  przygotowaniu... 
Jest też grupa młodszych dzielnych regionalistów 
w Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Świeciu... Liczę na 
to, że poniosą dobre idee. 

Jakie jest Pani zdanie na temat instrumentalnego – 
jak uważają niektórzy – traktowania folkloru i jego 
swoistej komercjalizacji?
No cóż, panta rhei... Folklor jako kultura ludowa zo-
staje zastąpiony przez inne formy. Nie martwi mnie 
folkloryzm. Jak echo wracają najciekawsze motywy, 
by stać się ozdobą, wyróżnikiem odrębności, zna-
kiem tożsamości. Najważniejsze jest kształtowanie 
świadomości, szeroko pojęta edukacja regionalna, 
obejmująca nie tylko szkołę. Co z  życia przodków 
warto uchronić i przenieść jako uświęcony tradycją 
fragment rzeczywistości, zarówno z kultury material-
nej, jak i duchowej. A że wszystko ma w życiu swoją 
cenę, trudno pominąć swoistą komercjalizację. War-
to powtarzać za Olgą Tokarczuk, że ważny jest „czuły 
narrator”. Takimi są poeci, co starą miotłę, skrobakę 
stojącą na przedómku, uchronią od zapomnienia. 
Konstanty Ildefons Gałczyński uchronił „blask lam-
py”. Na Kociewiu też mamy takich. Wiele razy cyto-
wałam mądre słowa naszego papieża Jana Pawła II, 
który dotarł na Kociewie, przeżyłam to w Pelplinie: 
Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego ko-
piowania wzorów przeszłości. [...] jest zawsze twórcza, 
[...] otwarta na nowe wyzwania. Tego warto się trzy-
mać!

W Czarnej Wodzie – dzięki inicjatywie świętej pa-
mięci Andrzeja Grzyba, pisarza i  senatora – przez 
wiele lat odbywały się Biesiady Literackie, w czasie 
których rozmawiano o twórcach literatury powsta-
jącej na Kociewiu. Jaki jest jej obecny stan? 
Właśnie świętej pamięci Andrzej Grzyb był kimś 
nadzwyczajnym. Wielkie są jego dzieła. Liczne teksty 
utrwalające obrazy naszej oswojonej ziemi, jej prze-
szłości, ludzkich losów. Sążnisty referat musiałabym 
o  tym napisać. O  niektórych jego tekstach mówiłam 
na konferencjach naukowych, też poza Pomorzem, co 
jest istotne, bo trzeba Kociewie „nieść w Polskę”. Jego 
zasługą są Biesiady Literackie w Czarnej Wodzie. Trzy 
księgi pobiesiadne to piękny dorobek. Na rok 2020 
też planowano biesiadę. Myślę, że jeszcze doczekamy 
kolejnych, gdy uda się ludzkości poskromić wirusa. 
Piszących z  Kociewia i  o  Kociewiu przybywa. Pra-
wie wszystko udało mi się zgromadzić, można czytać 
i wracać do tekstów. Kiedyś mówiliśmy o Franciszku 
Nierzwickim, Franciszce Powalskiej, Kubie z Pinczyna, 
księdzu doktorze Bernardzie Sychcie. W ostatnich la-
tach pomyślnie wydłuża się lista twórców, między in-
nymi: Anna Juraszewska, Beata Pawłowska, Wanda Pe-



Pomerania nr 4 (552) / Kwiecień 2021 17

Nasze rozmowy

lowska, Zyta Wejer, Maria Block, Edmund Zieliński, 
Tadeusz Majewski. I  jeszcze piszący wiersze ksiądz 
Franciszek Kamecki, Stanisław Sierko czy nieżyją-
cy już Zygmunt Bukowski i Andrzej Grzyb. Osobny 
rozdział należałby się Romanowi Landowskiemu – 
za „Kociewski Magazyn Regionalny”, za liczne teksty 
prozatorskie, okruchy liryczne. Kilka lat temu ukaza-
ła się pięknie wydana antologia jego tekstów Poezje. 
462 teksty. Niebawem zaś ukaże się, dzięki zaanga-
żowaniu jego syna Janusza, bardzo ciekawa książka 
Na ziemi łagodnej. Dawno i jeszcze dawniej. Historię 
regionu w wielu pracach przedstawia Krzysztof Ko-
walkowski. Dołączają młodzi, na przykład Krzysztof 
Korda. Ubiegłorocznym odkryciem były dla mnie 
książki Anny Sakowicz. Tekstów pisanych gwarą 
w całości nie jest tak dużo. Myślę o  takich jak Baj-
ki kociewskie Bernarda Janowicza, Wesele kociewskie 
Bernarda Sychty czy Pory roku Antoniego Górskie-
go. W wielu innych odmiany gwary starokociewskiej 
wzmacniają realizm dialogów, na przykład w Sadze 
kociewskiej Bolesława Eckerta. Gwaryzmy bywają 
perełkami, tak jak u Romana Landowskiego czy An-
drzeja Grzyba. Nie powstała i już nie powstanie ko-
ciewszczyzna literacka. Myślę o  takim statusie, jaki 
ma kaszubski język regionalny. Na Kociewiu nie ma 
takiej potrzeby. Zawiedzionym mówię, że każda gwa-
ra też jest językiem, bo to dla nich jest najważniejszy 
argument w  regionalnej dyskusji, tyle że terytorial-
nym, nieskodyfikowanym. Sam wybitny twórca pol-
skiej dialektologii profesor Kazimierz Nitsch badał 
gwary kociewskie, opisał je i  podzielił na początku 
XX wieku. Mottem do dalszych badań ciągle mogą 
być jego słowa: Gwara nie jest językiem zepsutym, lecz 
jego odmianą.

W czasie Balu Niepodległości 8 lutego 2020 roku 
na zamku w Gniewie zainaugurowano VI Kongres 
Kociewski. Niestety, pandemia przeszkodziła w re-
alizacji jego programu. Czym są dla Kociewiaków 
te kongresy, organizowane od 1995 roku? 
Regionaliści z  Kociewia działają. Warto zajrzeć do 
Internetu. W przygotowaniu są wydawnictwa, które 
ubarwiają współczesny obraz regionu. Moje pokole-
nie woli, oczywiście, książki, które można wziąć do 
ręki, nawet... przytulić. Są lepszym schronieniem dla 
„czułego narratora”. Cztery pierwsze kongresy zwień-
czono wydaniem ksiąg. Nie ma jej piąty kongres, 
może uda się wydać przy okazji szóstego. A kongresy 
– także działania ogarniające całą ważną przestrzeń 
kultury – bardzo służą umacnianiu i rozwojowi ko-
ciewskości.

Coraz więcej jest Kociewia w  szkołach, domach 
kultury, kołach gospodyń wiejskich. To zaintereso-
wanie małą ojczyzną ogranicza się w  zasadzie do 
promocji folkloru – liczne są zespoły pieśni i tań-
ca, kulinariów, czasami obyczajów. Czy to wystar-
cza, szczególnie ludziom młodym, aby kształtować 
świadomość przynależności do małej ojczyzny? 

Kto i co może uczynić dla jeszcze większej promo-
cji Kociewia?
Wszystko to jest dobre, bo okrasza dany nam pod 
słońcem czas. Pomaga nie rozpłynąć się „w  masie 
bezczasowości”. Mieć swoje imię w przesypującej się 
klepsydrze dziejów. Przecież istnieje to, co nazwane. 
Słowa tworzą światy. Zawsze szczególnie bliski był mi 
realizm magiczny. Życie społeczne, kulturalne w sa-
morządnych regionach daje taką szansę. Ile to już lat, 
„jakby ciągle od nowa”, mówi o  tym ZKP. No i po-
wrót do edukacji regionalnej we wszystkich szkołach. 
Nie tylko tych, w których uczą bliscy mi nauczyciele. 
Dobrze, że nasz region jest promowany w nowocze-
snych formach, na przykład designie, w  motywach 
haftu kociewskiego w ubiorach, a także na długopi-
sach, filiżankach, czyli taskach.

Pani Profesor, którą z publikacji z własnego dorob-
ku ceni Pani szczególnie?
Wiele moich artykułów z  zakresu językoznawstwa 
kulturowego ukazało się w czasopismach, w pracach 
naukowych. Popularne słowniczki też żyją. Czas na 
zebranie opracowań, wypisy z  różnych tekstów ko-
ciewskich z  popularnonaukowym komentarzem 
i  duży słownik. W  szufladach i  segregatorach są 
materiały, czekają... Dumna też jestem z  tego, i  to 
bardzo, że od 2003 roku należę do Komisji Dialek-
tologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Wie-
lokrotnie „zawoziłam Kociewie” do Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie. Na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w  Bydgoszczy kierowałam Pracownią 
Polszczyzny i Kultury Regionalnej. Cieszę się, że już 
u recenzentów jest kolejna praca doktorska poświę-
cona kociewskiej frazeologii.

I już na zakończenie: nie mogę przecież nie zapytać, 
jak regionalne działania wypełniają Pani życie, jaka 
jest w nich odmiana szczęścia?
W  życiu osobistym, czyli rodzinnym, słowo „Kocie-
wie” jest bardzo ważne. Nawet nie marzyłam, że tyle 
będzie znaczyć, że tak wyraźnie wzbogaci przeszło pół 
wieku mojego dorosłego życia, zaprowadzi w miejsca 
niezwykłe i przyniesie tyle ciekawych znajomości. Od 
zawsze ceniłam swojskość. Od prostej, skromnej, ale 
bardzo zgodnej rodziny dostałam posag – zgodę, by 
iść wiejską stecką do krainy uczby. Miałam też dziw-
ne marzenia, na przykład płot chruściany, taki, jaki 
okalał ogródek babci Anny. Syn, który ocalił nasze po-
chałupie, zadbał o taki płot. Jest studnia z żurawiem, 
kamienie na przedómku.

Pani Profesor, dziękuję bardzo za tę pouczającą 
rozmowę, która pokazuje, jak umiłowanie małej oj-
czyzny potrafi wypełnić życie zawodowe, społeczne 
i osobiste; jakie potrafi przynieść satysfakcjonujące 
owoce; jak potrafi uczynić człowieka szczęśliwym 
i spełnionym.
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Za maŁo pòlsczi dlÔ PòlÔchów  
i za maŁo niemiecczi dlÔ Niemców…

Gôdómë dzys z jednym òd nôstarszich żëjącëch mieszkańców Łebińsczi Hëtë w gminie Szëmôłd – 
Janã Malotką ( ùr. 1936). Pitómë ò dramaticzné wspòminczi mòrdarstwów òbczas II swiatowi wòjnë, 
midzënôrodné sztridë midzë Ruskama, Niemcama, Kaszëbama i Pòlôchama, i téż ò szlachecczé 
pòchòdzenié familie Malotków.

Zdënk Jana Malotczi (1936) ze Sztefą Malotka z d. Dawidowskô (1945–2016), 25.09.1966 r.

jem – kùpił majątk w Łebińsczi Hëce. Miôł tu wnetka 
100 hektarów zemi i prowadzył swòjã kùzniã.

Tej jak to sã stało, że terôzka òstało z tegò blós 10 
hektarów zemi?
To sã zaczãło w latach midzëwòjnowëch, czej w Łebiń-
sczi Hëce szasé bëło robioné (z brukù). Tu bëło wiele 
robòtników z  jinszich strón. Òni za tã robòtã dostelë 
dobré pieniãdze. Jima sã widzałë te stronë. Òni sã do-
gôdelë z mòjim dżadekã Frãcëszkã i wiele z nich kùpi-
ło òd niegò pò taczim kòl 10-hektarowim sztëczkù. 
Pòtómkòwie tëch lëdzy są tu pò dzysdzéń (m.jin. fa-
milie Domarësów, Grëbów, Wasylków, Jankòwsczich, 
Gòłąbków, Bachów, Sztrómsczich). Dżadek Frãc miôł 
z  tegò wielelatnégò hańdlu wiôldżi róbzak pieniãdzy. 
Chcôł za to kùpic wiôldżi dwòrsczi majątk w Lëni. Le 
to nie bëłë ju te dobré dlô kaszëbsczi szlachtë lata jak 
za Prësôka. Pòlskô ju bëła nastónô i  przëszła biéda. 
Mało tegò – prëskô marka pò I wòjnie swiatowi baro 
flot zaczã tracëc na wôrtoscë [na całim swiece – G.F.]. 

Malotka to je richtich kaszëbsczé nôzwëskò. Wë 
môce pòchòdzenié z  kaszëbsczégò rodu szlachec-
czégò, doch jo?
Jo, nasz ród pisôł sã „von Malottke”. Zôczątk naszi 
rózdżi sygô dwòrsczégò gbùrstwa w òkòlim Wiôldżé-
gò Kacka, midzë Chwaszczënã a Sopòtã. Mój prapra-
stark tam béł pón. Miôł w  tamtëch sopòcczich stro-
nach w  XIX wiekù 3 tësące mòrgów zemi (kòl 750 
ha). Mòj prastark Jan Wòjcech (1822–1872) ju kùpił 
swòje pòle na Szarloce kòl Grzëbna. Tam sã ùrodzył 
mój stark Frãc (1861–1929). Òn ju ni mógł ùsedzec na 
jednym placu – hańdlowôł gòspòdarkama. Sprzedôł 
to pòle na Szarloce i kùpił zemiã kòl Łebnia. Tej òn to 
sprzedôł i  kùpił na Òtalżënie tã Rettenbankã [dzysô 
òkòlé Hrabstwa – dopisk G.F.]. A tej òn to téż sprzedôł 
i  kùpił zemiã na Czysccu kòl Pòmieczëna. Wiedno 
òn tak hańdlowôł, że kùpił pòle w  jednym cziledze-
sąthektarowim sztëkù, a  czej sprzedôwôł, tej z  tegò 
dało czile môłëch, mni wiãcy 10-hektarowëch nowëch 
gbùrstwów. Na kùńcu òn wëlądowôł tu, dze jô terôzka 
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Wòjnowi Kaszëbi

1  Pò prôwdze bëło wiele gòrzi. Czej refòrma walutowô Władisława Grabsczégò wëszła w żëcé, 1 złoti béł wôrt tëli co 1,8 mln marków.
2  Niemcë robilë selekcjã lëdzy bez Deutsche Volksliste – niemiecką nôrodną lëstã. Na tã lëstã do trzecy grupë, tj. Eingedeutsche, na 

Kaszëbach (chtërne 8 rujana 1939 rokù òstałë włączoné do niemiecczi Rzeszë) wpisowelë aùtochtonów, mieszkańców naszi rodny zemie 
òd przódë, bò Niemcë jich nie ùwôżelë za Pòlôchów. Kaszëbi na tã lëstã czãsto sã wpisowelë (jinaczi mòże rzec: jã pòdpisywelë), m.jin. 
dlôte, cobë nie stracëc gbùrstwa, abò nie bëc wëwiozłi np. do Stutthofù. Wëbiérelë rozmajice, wpisowalë sã abò nié, nie bëlë Niemcama, 
ale téż nie czëlë sã czëstima Pòlôchama.

Terô tata béł w sôdzë, a państwò na nas sedzało. Tej 
mëma to pòdzela na pół. Pózni pò latach bëłë zôpisë 
na mie i na mòjégò bracynã Brunka (1934–2004). Në 
i  taczé dwie gòspòdarczi Malotków pò 10 hektarów 
tuwò są pò dzys dzéń w Łebińsczi Hëce zaòstóné.

Chcemë le sã copnąc dowsladë. Wë môce z II swiato-
wi wòjnë baro mòcné i drãdżé wspòminczi...
Krew sã lała na mòjich òczach. Kòl nas bëło samò ceń-
trum, bò më mieszkóme w Łebińsczi Hëce zarô przë 
szasym z Pòmieczëna do Łebnia [wòjewòdzkô darga 
nr 224 – G.F.].

Tej chcemë le zacząc òd pierszégò pòczątkù. Mómë 
rok 1939. Niemcë zaczinają wòjnã. Co sã tedë dzało 
w Łebińsczi Hëce?
Jô béł 3-latnym knôpã. Pamiãtóm blós përznã z 1939 
rokù. Niemcë tuwò rôz bëlë przëjachóny. Wzãlë 
swiniã nama i  na pòdwòrzim, w  wòjskòwim kòcle, 
ùgòtowelë jã do jedzeniégò. A  tej jô miôł przigòdã 
z  dwùma SS-manama. To nie bëlë Niemcë, le dwaji 
Kaszëbi, chtërny zdradzëlë i stanãlë pò stronie Hitlera. 
Bëlë czasã dobri Niemcowie, a bëlë i lëchi Kaszëbi. Ti 
dwaji bëlë z pòsterunkù w Szëmôłdze. Rérman Bëzôk 
(Bézewsczi) i kòmeńdańt Hërsz (gôdelë na niegò Ópa) 
– òn béł taczi 115-kilowi. Jachelë na mòtorze – junakù 
na trzech kòłach z prziczepką. Jô prawie krowë i òwce 
pasł. Nasz scyrz wërwôł jedny òwcë sztëk wełnë. I ja-
chało prawie to SS. Òni sã zatrzimelë i rzeklë do mie: 
„Komm her! (Pòj tu!)”. I ten Ópa rzekł do mie: „Geh 
abholen die Wolle! (Biôj za tą wełną!). Jô mù jã halôł. 
Le to béł taczi môłi sztëczk, że nawetka dzurczi bë tim 
nie zasztëpòwôł. Tak òn rzekł: „Zehn mal!”. Dzesãc 
razów òn chcôł, żebë jô to mù wërwôł. A to doch nie 
szło, tak ten Ópa mie jednégò wladowôł tak, że jô na 
drëgą stronã ti drodżi òdlecôł…

Tej, jaczis czas pózni, chtos klepie nama na dwiérze. 
Më dzecë bëlë sami doma. Mòja młodszô sostra Bro-
nia (òna mie tedë 5 lat) rzekła na całi głos: „Komm 
herein, aber kein Schwein! (Wejdź, ale żadnej świni!). 
Më òdemklë dwiérze, a tam stôł ten Ópa. Nama bùksë 
spôdałë ze strachù. Më bëlë gwës, że òn nas zabije. 
A òn sã ùsmiôł i pòchwôlił, że më znajemë niemiecczi, 
i dôł mòji sostrze tutkã bómków.

Tej tedë to jesz nie bëło tak lëchò. Pózni pewno wie-
le gòrzi...
Kùńc wòjnë kòl nas béł straszny. Ten dramat sã za-
czął, jak Niemcë tëch Sztutofòwëch prowadzëlë sza-

W pòłowie lat dwadzestëch w Pòlsce wëcopelë tã nie-
miecką markã i  wprowadzëlë pòlsczégò złotégò. I  to 
bëło cos strasznégò dlô mòjégò dżadeka...Wëszło na to, 
że za 100 marków to dało jeden grosz1. Dżadek béł bez 
to bańkrut… Òstało mù blós te kòl 20 hektarów zemi. 
Zapisôł to mòjémù tace Brunkòwi (1901–1950). Stark 
ògłëpiôł òd te przëjãcégò. Zachòrzôł mòcno i długò nie 
dérowało – ùmarł w 1929 rokù. A tej më to, co òstało 
pò II swiatowi wòjnie, mùszelë pòdzelëc na pół...

Wa mùsza to pòdzelëc? Jak to rozmiec?
Mòże zacznã òd pòczątkù. Më – jô Cebie tak richtich 
prôwdã rzekã – òstelë pò wòjnie na lodze. Bò më òb-
czas II swiatowi wòjnë mielë pòdpisóné trzecą grupã2. 
Kò Niemcë sã pitelë: „Chto wa jesta?”. Më rzeklë: „Kò 
më jesmë Kaszëbi!”. Tej òni nas wpiselë na trzecą grupã. 
A  pò wòjnie to robiło wiôldżé problemë. Sąsôdzë na 
nas bez to krzëwò wzérelë, a gôdelë, że më jesmë Niem-
cë. A z rãką na sercu rzekã, że më nigdë Niemcama sã 
nie czëlë! Ale sąsôdzë – nie chcã pò latach gadac, chto 
i jak – pòdkablowelë tatã na tã kòmùnisticzną milicjã. 
Dobri lëdze z Szëmôłda tace Brunkòwi dorôdzelë, żebë 
òn sã schòwôł. Ale tata rzekł „Jô nikòmù nick lëché-
gò zrobioné ni móm i sã nigdze zamëkac nie mdã”. Në 
i  milicja w  kùńcu przëjacha i  tatã naszégò zamkła… 
Tata sedzôł w sôdzë w Sztumie trzë i pół rokù. Czej òn 
przëszedł dodóm – òn tam w ti sôdzë béł tak straszno 
traktowóny, tak wëkùńczony – pò dwùch miesącach 
òn ju béł ùmarłi, chòc miôł le blós 49 lat…

Tej Ruscë chcelë prosto tëch lëdzy, chtërny pòdpi-
selë tã trzecą grupã, zniszczëc?
Ruscë nié, to Pòlôcë nama zrobilë…Mało tegò, tata 
tëli wëcerpiôł bez to, a na nas jesz pózni lëdze robilë 
klapë, falszëwie òsądzelë, że to më donôszëlë na jinëch 
na milicjã. To bëłë cãżczé czasë. Cãżczé dlô Kaszëbów. 
Niechc ju wiãcy gadac ò tim, bò tak cos – nawetka pò 
latach – dërch bòli człowieka...

I tej jak to bëło w kùńcu z tim mùszã pòdzeleniégò 
tëch òstatnëch 20 hektarów na dwa dzéle?
Tak jak jô gôdôł, tatk Brunk dostôł òd dżadeka Frãcka 
23 hektarë. To bëło ju za wiele zemi. Më bëlë nazwóny 
kułakami. I  bez to më mielë òbòwiązk òdstawë [ôrt 
pòdatkù òd tegò, co gbùr miôł na pòlu i w chléwach 
– G.F.]. Më mùszelë za darmò òddawac co rokù 230 
centnarów bùlew (13 tonów), 23 centnarë żiwca (kòl 8 
tuczników swinie) i jesz skòpicą żëta. Tak, że na tëch 
słabëch zemiach më ledwò ùdraszowelë na tã òdstawã. 
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Jan Malotka dzysdnia

sym w 1945 rokù. Jô miôł dzewiãc lat. To bëła wiôlgô 
zëma. Sniegù bëło wëżi jak pòd tã pòsowã kòl mie 
w  chëczach. Le to béł taczi òrnung, że jak wieczór 
kùrzëło, mieszkańcë Łebińsczi Hëtë na 4 reno mùszelë 
miec szasé wëszëplowóné. Në i  reno Niemcë prowa-
dzëlë tã jednã brigadã, tej za pôrã dniów tã drëgą, 
i tak co jaczis czas szlë. W ti jedny brigadze bëłë taczé 
piãkné cemné dzéwùsë – młodé Żëdówczi. Ti Niem-
cë na te Żëdówczi bëlë nôbarżi zawzãti. I prawie jak 
jô z bracyną Brunkã je widzôł – krótkò nas Niemcë 
narôz piãc zdrów dzéwczãtów zastrzélëlë... Te cała tej 
prosto w biszung wpôdałë. Më widzelë tëch zabitëch, 
òni mielë gãbë ôpen, złoté zãbë…Tedë taczi 18-latny 
Stach Grzenia z Pòmieczëna dostôł nakôz zbiéranié-
gò trupów i wëwiezeniégò jich weg. Na ti sztrasë òd 
Pòmieczëna do nas òn miôł całą fórã skòpicą trupów. 
Jô to wszëtkò widzôł. To bëło cos strasznégò…Tëch 
historiów bëło wiele. Rôz nawetka bëło bëdło prowa-
dzoné. Z tim ti Niemcë mët ùcékelë. Ten òrszak z kna-
gama miôł wiãcy jak 500 métrów. Jinszim razã szlë ti 
baro słabi, starszi lëdze. Më ju wiedzelë rëchli, że òni 
pùdą, bò w Pòmieczënie òni nocowelë. Pò lëdzach òd 
raza krąża wiadomòsc. Tej mëma nama ùrëchtowa 
wiôldżi kòsz chleba i më dwaji knôpi mielë reno jima 
jic pòmòc. Më nie szlë kòl fórtczi, le sztëk wëżi – bò 
tam bëłë wiãkszé smiotë. Më wlezlë na tã skarpã i za-
czãlë rzëcac tima Sztutofòwima pò sztëczkù chleba. 
Òni sã na ten chléb rzucelë i tej jeden z tëch Niemców 
zaczął do mie strzelac. Za tą skarpą, co më stelë, béł 
tunel w sniegù. Më w niegò flot skòczëlë z Brunkã i za-
czãlë ùcekac. Më bëlë tëli sprawny, że temù Niemcowi 
sã nie ùdało nas zabic.  

Wa dërch pòmôga jima…
Kò pewno, że jo! Chòc më sami mòglë bez to stracëc 
żëcé. Ale ti jedny wachmanowie nie bëlë jaż tak lëchi. 
Jeden rôz przëszedł do naszégò tatë i pòprosył, żebë 
tima Sztutofòwima dac jesc. Tej tata razã z  nim flot 
zbił stół na klepiskù w stodole, mëma przërëchtowa je-
dzenié, i tej wachman przëprowadzył 27 sztëk taczich 

głodnëch, baro słabëch. Tata – tak cobë ten wachman 
sã czasã nie rozmëslił a nie zaczął zabijac tëch słabëch 
– dôł mù pół litra sznapsu. Ten Niemc so sôdł, najôdł, 
wëpił i ùsnął. Tej jak òn sã òbùdzył – flot sã zrësził, 
szedł do stodołë za tima Sztutofòwima, wzérô – a tam 
blós dwùch òstało… Ta reszta – 25 sztëk – w tim cza-
su dzãka tatowi pòmòcë ùcekła lóz. Tej ten wachman 
dostôł skruchã i  sã zaczął ùkrëwac kòl nas mët. Ale 
blós dwa dni...

Dlôcze tak krótkò?
Bò w niedzelã reno ju Ruscë wlezlë. Czej më ju jich 
widzelë, tej ten niemiecczi wachman klãknął przed 
tatą na kòlanach, miôł rãce złożoné, płakôł i błagôł pò 
niemieckù, żebë tata gò òdretôł. Jô to dokładno wi-
dzôł. Tej tata mù dôł swòje lumpë. Òn sã przezeblókł 
i ùcekł. A co sã stało z tima dwùma Sztutofòwima, jô 
nie wiém.

Tej wa òsta sami doma.
Nié! Énele, jô zabôcził rzec! Tuwò do nas sã wproszëlë 
përznã rëchli jesz jinszi niemiecczi wòjskòwi. To 
bëłë ju te òstatczi na wëstrzélanié. Rozmiejesz Të, 
më mùszelë jima krowë wënëkac z  chléwa, żebë òni 
mòglë w  tëch bùchtach spac. I  ti Niemcë tu òb noc 
dërch bëlë. A razã z nima w naszi stodole bëło kòl 30 
niemiecczich kòni. Drëdżégò dnia, czej w tã niedzelã 
reno ò pòł sódmi ti Ruscë do tatë przëszlë, tej ten 
wëższi w  stopniu zapitôł „Chozjajin? gdze Germani? 
(Gòspòdôrzu, dze są Niemcë?). A  tata rzekł, że òni 
tu dzes są, ale òn nie wié, dze, i że tu blós òstało pò 
nich pôrã wòzów z kòcłama pòlowima na pòdwòrzim. 
Jednym razã òni sã pòkôzelë i  tedë zaczã sã richtich 
wòjna. W naszim brzadze bëlë ju Ruscë z maszinów-
kama. Czej delë ògnia – wszëtcë Niemcë na naszim 
pòdwòrzim leżelë ju kapùt. A  te wëpłoszoné kònie 
mët. Całô grëpa trupów leża na naszim pòdwòrzim. 
Jô to wszëtkò dokładno pamiãtóm. Tej ti Niemcowie 
bëlë ju zabiti, a Ruscë sã dali zjéżdżelë. Òni tu szlë òd 
Kòlonie z ti stronë. Tu bëło pôrãset lëdzy.

Béł to ju kùńc tëch mòrdów?
Nié! To nôgòrszé dopiérkù miało bëc! Tak jak jô gôdôł, 
Ruscë przëszlë reno òd stronë Bãdargòwa, òd Kòlonie 
[gbùrstwò Malotków je przë krziżówce ti drodżi z sza-
sym z Przedkòwa –G.F.]. A trzë gòdzënë pózni, w tã 
niedzelã kòl 10 reno òd Przedkòwa – z  ti stronë, tą 
sztrasą, co Sztutofòwi szlë – ùcéka pòd nas ju nastãp-
nô wiôlgô brigada niemiecczégò wòjska. Z czołgama, 
z całim sprzãtã blãk. Le ti Niemcë ni mielë pòjãcégò, 
że Ruscë tu ju są przëszłi òd stronë Kòlonie. Tej to sã 
zaczãło. Ruscë zaczãlë jich rozstrzeliwac, ti Niemco-
wie sã brónielë, nëkëlë pò naszich pòlach. W naszich 
danach jeden Niemc strzélôł do Rusków z maszinowé-
gò. Ale ti Ruscë gò w kùńcu trafilë i mù ùrwało rãkã. 
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(1939) i Bruno Malotka (1934–2004) – òdjimk z kùńca 60. lat

Tej òn chwëcył tã rãka w swòjã drëgą rãkã, przënëkôł 
do naszi mëmë (tak, że ti Ruscë gò nie zaùważëlë) 
i rzekł ji, że òna mô mù tã rãkã przëszëc. To wszëtkò, 
co jô widzôł, cãżkò òpisac. Mëma nas chòwa, żebë 
më na to nie wzérelë. Më sã w sklepie chòwelë. Zgru-
żdżony w tëch nórtach. Wszëtcë sã dzëwòwalë wkół, 
że nasze bùdë òd tegò strzélaniégò sã nie pòdpôlałë. 
Blós përznã scanë bëłë òd naszi chałpë pòòbstrzélóné. 
Tëch zamòrdowónëch na naszim pòdwòrzim za tim 
drëdżim szmërgniãcym bëło kòl sto. Dzél z  tëch 
Niemców ùcekł. Na kùńcu fùl aùtołama Ruscë tëch 
trupów wëwôżëlë. Jesz jeden człowiek béł schòwóny 
razã z nama w tim sklepie w mùndurze niemiecczim. 
Do tegò sklepù wlezlë Ruscë (më tam bëlë mët). Ten 
w tim niemiecczim mùndurze ze strachù zaczął sã bro-
nic i gadac, że òn je Rusk. I òn pò prôwdze béł Ruskã, 
le przódë Niemcowie mùszowò gò wzãlë do swòjégò 
wòjska. Òn so mëslôł, że òn terôzka sã przëznô i òni gò 
òszcządzą. A ti Ruscë rzeklë, że jich to nie òbchòdzy. 
Że to je zdrada. Kòl naszi krëszczi stôł taczi wiôldżi 
pies. Tej ti Ruscë rzeklë temù przebierańcowi, że òn 
mô jic do tegò psa. Òbiécelë mù, że jak ten pies mù 
krziwdë nie zrobi, tej òni mù téż darëją żëcé. Przebie-
rańc zaczął nëkac do te psa. Przë tim ten jeden Rusk 
chwëcył maszinowi karabin i rozstrzélôł tegò przebie-
rańca òd tëłu…

I tedë w kùńcu ti Ruscë jachelë weg?
Nié! Jô gôdôł, że òni reno przed sódmą tu przëszlë, 
tej kòl dzesąti szlë ti Niemcë òd Przedkòwa i bëła ta 
wòjna. Te czołdżi niemiecczé jachałë pòd Strzépcz. 
Pózni jô miôł czëté, że jinszô brigada Rusków je w Ro-
sochach dopôdała. A kòl nas pò tim strzélanim ju pò 
jednôsti òni nas z chëczi wënëkelë i zrobilë z naszégò 
bùdinkù szpital do tëch pòrenionëch Rusków. Nawio-
zlë tu jesz pòszkòdowónëch z  jinszich biôtków. Całi 
aùtół z doktorama przëjachôł i òni zaczãlë prosto na 
naszim stole òperowac. Tej më ùceklë do tatowi so-
strë – Czernikiewiczczi. A te zabité kònie òni kôzelë 
naszima sąsôdama kòl nas na pòlu zakòpac za stodo-
łą w taczi wiôldżi kùlë. Sprzãt tu òstôł jesz pò wòjnie 
wnetka rok. Më knôpi sã nim pózni bawilë. Handgra-
natama më rëbë w błotkach łowilë… Jo, jo – to bëłë 
cãżczé czasë… Kaszëbi tu bëlë midzë młotã a kòwadła. 
Niemcë, kòżdi wié, jaczi bëlë, Ruscë mët, a i Pòlôcë téż 
pò wòjnie nam wiele krziwdë narobilë. Bògù dzãka, że 
na II wòjnie swiatowi z naszi blëższi familie nicht nie 
zdżinął. Le trzeba rzec, że chòc më wëszlë całi z tegò – 
tuwò wiele lëdzy òddało dëcha na naszim pòdwòrzim, 
a tej pò wòjnie w ti naszi stôri chałpie straszëłë dëchë. 
Më mùszelë ksãdza z Łebnia halëwac. Długò bë mógł 
człowiek òpòwiadac...

Wë jesce jednym z  òstatnëch żëjącëch lëdzy 
w òkòlim, chtërny pamiãtają straszné dzeje II swia- 
towi wòjnë. Co Wë bë chcelë rzec tima młodima, 

chtërny ùrodzëlë sã i  dorôstiwelë ju w  swiece bez 
biédë, głodu, wòjnë, mòrdarstwa?

Jô móm 85 lat, ale dërch òpasëjã za tim, co sã wkół 
dzeje w  swiece. Niechc nikòmù nick nakôzywac. Jô 
szónëjã kòżdégò człowiekã, nie chcã òbrażac. Ale jô 
ni mògã ùdawac. Jô jem richtich katolëk. Òd jaczégòs 
czasu jem chòri na reka. Pewno długò ju żëc nie mdã. 
Ale swòje móm przeżëté. Dzys dnia ni ma Sztuttofù, ni 
ma wòjnë. Wa młodi nie wiéta, cëż to je widzec na swò-
je òczë prôwdzëwé zło. Dlôte jesz barżi straszné je to, 
że wa sã sami òd se domôgôta ò prawò do tegò zła. Ò 
prawò do zabijaniégò. Kò abòrcjô to nie je mòrdacjô?! 
To doch je gòrszé jak ten Stutthof, bò w Sztutofie mòr-
dowelë cëzëch sobie lëdzy, a tuwò rodzyce chcą mòr-
dowac bez niżódny òdpòwiedzalnoscë swòje dzeckò. 
Słechôjczka le młodi: Jô miôł òsmë sztëk dzecy i jô sã 
nigdë bë nie zapiarł ani jednégò. Më mielë biédã, ale 
më z  białką niebòszczëcą wszëtczich wëchòwelë na 
baro dobrëch lëdzy i kòżdi z nich sobie dzys dnia baro 
dobrze w żëcym radzy. Më sã z białką bez te 50 lat razã 
mòże rôz pòsztridowelë. Nas łącza prôwdzëwô mie-
łosc, a nasze dzecë są ti miełoscë brzadã, darã òd Bòga. 
Nowim człowiekã, chtëren je pòwòłóny do tegò, cobë 
żëc i ùmrzéc nôtërno, a nié zabijac i bëc zabijónym.

Z Janã Malotką gôdôł Gracjón Fópka
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pòznac pò se, że z nim je tak lëchò. Òn mie zrobił swòjim 
zastãpòwnikã, gôdôł, że do mie mô nôwiãkszą dowiarã. 
Na jegò pòchówk zeszło sã tak wiele lëdzy, że nafùlowała 
sã smãtarnô kaplëca i wiele placu kòl ni. Drëszë i zna-
jemny baro bëlno gò zapamiãtelë, przemòwóm nie bëło 
kùńca. 

Zarô pòtemù [20.1.2010] wójta gminë Jerzi Kepka 
dôł mie fónkcjã pełniącégò òbòwiązczi direktora do 
sprôw kùlturë i òswiatë. Donëchczôs jô przez sztërnôsce 
lat béł redaktorã pismiona „Nasza Gmina” i szpecjalistą 
do sprôw promòcje. To wszëtkò jô dali mùszôł cygnąc, 
a jesz do tegò doszłë òbòwiązczi direktorsczé. Jô móm 
robòtë, jak to sã gôdô, pò same pôchë. Ale jô sã nie ji-
scã, wszëtczé nowé wëzwania są dlô mie czekawé, jô sã 
w  nich rozlubióm. I  téż całi czas jô żëjã we wiôldżim 
pòdskacenim. Ò robòce jô mëszlã całi dzéń, ters jô nick 
nie piszã z lëteracczich dokazów. 

* * *
Jak jô pisôł chùdzy, jô żił we wiôldżim pòdskacën-
kù, a nawetka w jaczims barchù, manie, zôwzãcym. Jô 
pòprosył lëdzy z robòtë, żebë ùpòrządkòwelë jizbã sze-
fa, ale jô nijak nie chcôł sã tamò przeniesc, le robił dali 
w mòji môłi jizdebce, dwa na trzë métrë. Kòżdégò dnia 
jô zwòłiwôł lëdzy na rené òdprawienié, ùradã. Jedné-
gò dnia jakòs mie sã nie chcało zrobic tegò zéńdzeniô. 
Òno sã òdbëło, ale jô sã czuł përznã jak przekłoti balón. 
Pòstãpnégò dnia jô miôł w Pùzdrowie òdczëtënk ò Ja-
nie Karnowsczim dlô szkólnëch. Droga z Wejrowa do 
Pùzdrowa wcale mie nie ceszëła, òbchwôcëło mie jaczés 
niechcenié. Jô leno òdczëtôł nen mój dokôz, a chùtkò 
rëgnął nazôd. Przë wjachanim do Wejrowa łisknął fòto-

Przëszła òstatecznô pòprôwina mòjégò przełożën-
kù Pana Tadeùsza na kaszëbsczi od profesora Jureka 
Trédra [5.1.2010]. Jakże òn wiele dlô mie zrobił w  ti 
sprawie! Jegò doradë, naprowadzenia, ùczałô pòmòc 
w robòce nad tim tłómaczenim są nié do zapłaceniô. 
Bez niegò nen dokôz bë na gwës nie pòwstôł. 

* * *
Jô dôł w darënkù mòjégò dzewiãclatnégò fiata uno mòji 
córce, a kùpił so ùżiwóną, ale w dobrim stanie toyota co-
rolla polaris. Mô leno piãc lat i 120 tësący przechòdzën-
kù. Jaż wstid sã przëznac: Jô sã cëszã z ti nowi zabôwczi 
jak dzeckò. 

* * *
Katowickô wëdôwizna KOS przësłała Legendy Pomo-
rza i Kaszub Dorotë Abramòwicz [2010]. Je w ti ksążce 
tłómaczënk na miemiecczi Emilie Òlbińsczi i téż mój na 
kaszëbsczi jakò „Òpòwiednie Pòmòrzô ë Kaszëbsczi”. 
Równak redakcjô bez mòji zgòdë napisała: „tłumacze-
nie na gwarę kaszubską”. Jô ni mògã ti zmiłczi òdżało-
wac. 

* * *
Ùmarł mój szef Marión Nikel, direktór do sprôw kùlturë 
i òswiatë w Ùrzãdze Gminë Wejrowò. Òn béł knap piãc-
dzesąt szesc lat stôri. Òn béł baro wëmôgającym przéd-
nikã, ale sprawiedlëwim i w całoscë bëlnym człowiekã. 
Jô wiele razy widzôł, jak òn sã zwijôł z  bólu, òn miôł 
reka. Òni gò w bòlëcë we Wejrowie òperowelë. Czej gò 
òtemklë, tej zarô sã zgwësnilë, że ju nick nie dô sã zro-
bic. Jô béł pôrã razy kòl niegò w bòlëce, òn nick nie dôł 

Òdj. ze starnë http://belok.kaszubia.com 
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wrócony do scanë, i żebë nicht nick òd mie nie chcôł. 
Białka co dzéń wëcygô mie na szpacér do lasa. Òna je 
nadzwëczôj kòchónô – kòżdégò dnia òna przëjéżdżała 
do bòlëcë. Taczich czãstëch òdwiedzënów ni miôł nicht 
z chòrëch. Jô czuł, za trzema, sztërzema ji òdwiedzëna-
ma, że mie sã përznã pòprawiło. Białka pòstrzégła to 
samò. Pële zaczãłë dzejac. Czej ju mie przëjãlë do bòlëcë, 
tej jak jô òblôkôł piżamã, jô ji rzekł, że równak to nie je 
môl dlô mie, że jô tuwò nie dóm radë bëc. Białka mie 
ùspòkòjiwała, i  jô w  kùńcu òstôł. I  bëlno sã stało, bò 
doma wierã bë mie sã nie pòprawiło. W bòlëcë jak to 
w bòlëcë, a jesz taczi jak ta. Jô leżôł na wërze, czasama sã 
przeszedł pò kòridorze, wsłëchiwôł sã w rozmòwë, ale 
tak pò prôwdze jô nie czuł wiele natrzasłëch słów. Béł 
tam jeden direktór chòri na delirium, chłop z Kartuz, 
chtërny nawrôcôł jinëch na jehòwską wiarã, bëła biał-

ka, co pòwtôrzała te same zdania, 
ale rôz rzekła dërno „Kògò Pón Bóg 
chce ùkarac, temù rozëm òdbierze”. 
To mie dało przez jaczis czas do 
mësleniô. Nôbarżi ùcemiãżny béł 
jeden chłop z  wąsã, chtëren wcyg 
prosył o dëtka na cygaretë, czej òn 
gôdôł, to jemù cekła slëna z  gãbë. 
To béł Kaszëba, bò gôdôł kaszë-
biącą pòlaszëzną. Sostrë bòlëcowé 
bëłë dosc miłé, ale wszëtkò robiłë 
rutinowò. Òne sã z  chòrima nie 
pieszczëłë. 

* * *
Domôcy telefón zwòni baro czãsto. 
Jô w całoscë nie òdbiéróm. Òdbiérô 
białka, a  lëdze, znajemny i  drëszë, 
pitają, co mie je. Białka niechc òd-

pòwiadac, gôdô le ò mie z nôbarżi dowiérnyma. 

* * *
Òdbëła sã promòcjô mòjegò tłómaczënkù Pana Tadeù-
sza Adama Mickewicza na kaszëbsczi jãzëk [5.11.2010]. 
Wëjimczi epòpeji czëtelë widzałi artiscë: Danuta Stenka 
i  Macéj Miecznikòwsczi, òna rodã z  Gòwidlëna, a  òn 
z Pòbłocô. To ùroczësté zéńdzenié òdbëło sã w Mùzeùm 
Pismieniznë i Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejro-
wie, chtërno to tłómaczenié z Maszoperią Literacką wë-
dało. Pòzeszło sã baro wiele lëdzy, bëłë nafùlowóné dwie 
zale. Jô nawetka ùdzelił pôrã wëwiadów i długò pòdpi-
sywôł tã pëszno wëdóną ksążkã. Ale tak pò prôwdze jô 
béł jakbë òd se, za jakąs bezsklącą rutą. Jô nawetka nie 
czuł redoscë z tegò zdarzeniô. Jô miôł le w głowie, żebë 
to wszëtkò jak nôchùdzy sã skùńczëło, a jô mógł przińc 
dodóm i sã pòłożëc. 

* * *
Jô dostôł sczerowanié do sanatorium w Dzwirzinie na 
Pòmòrsce, do òstrzódka pòzwónégò Bryza. Białka za-
łatwiła, że nas zawiozą tamò drëszë z  Bólszewa. Réza 

radar, jô ju wiedzôł, że to przez mòjã za chùtką rézã. Nen 
łisk mie baro zajiscył, jak nigdë. Na drëdżi dzéń zazwò-
nił do mie wójta i rôcził do se dodóm. Jô pòjachôł, jô 
dostôł òd niegò wiele sprôw do załatwieniô. Tej jô jemù 
pòwiedzôł, żebë òn mie za długò nie trzimôł na tim 
stanowiszczu direktorsczim, bò równak jô sã nie czëja 
cygnąc wszëtczich òbòwiązków. Òn to przëjął ze zroz-
mienim. Wieczorã jô sedzôł przed kómpùtrã i ze mną 
zaczãło sã dzejac cos dzywnégò. Jô zdrzôł w ekran, ale 
nick mie nie czekawiło. Ze sztërkù na sztërk jô sã zaczął 
czëc tak, że jô bë nômili wëskòknął przez òkno. Białka 
mie sã pitała, co mie je, a jô nie rozmiôł tegò òpisac. Ò 
mëslach sãzabijnëch ji nie wspòmniôł. Nim jô sã pòłożił 
spac, më so ùdbëlë, że jak ze mną bãdze gòrzi, to pù-
dzemë do doktora. Czej jô przëłożił głowã do pòdëszczi, 
całé mòje cało dërgòtało. Tak bëło przez całą noc, z krót-
czima sztótama drzémczi. Reno jô 
nie zbùdzył białczi, leno jachôł do 
robòtë. Jô sã ùdbôł, że bãdã robił 
nimò wszëtkò. Jô próbòwôł pòpra-
wiac starnë rëchtowónégò do drëkù 
trzecégò numra miesãcznika „Na-
sza Gmina”, ale robòta mie nijak 
nie szła. W mòjã jizbã wszedł mój 
drëch Tómk Bùjôk. Cos do mie 
gôdôł, ale jô nie słëchôł, le czuł w se 
wiôlgą ògrôżkã. Jô mù rzekł, że jô ju 
naprôwdã nie dóm radë i mùszã ja-
chac dodóm. Òn chcôł mie zawiezc 
swòjim aùtołã, ale jô równak chcôł 
jachac swòjim. Tej jô pòmalinkù rë-
gnął, a òn jachôł za mną. Doma jô 
rzekł białce, co i jak ze mną je, i më 
pòszlë do bòlëcë, do psychiatrë. 
Przed dwiérzama bëła baro wiôlgô 
pòsobica, i më mùszelë żdac na przëjãcé ù doktór Bò-
żenë Kamieńsczi. W  kùńcu pò dłëgszim cządze mòji 
białce ùdało sã wcësnąc do pani doktór. Òna, jak sã do-
wiedzała, co ze mną je, to nas przëjãła pòza pòsobicą. 
Òna długò mie wëpitiwała, òpisywała, tej zapisała lékar-
stwa, ale jô chcôł kònieczno jic do psychiatrowi bòlëcë. 
Tej òna scygnãła karétkã i më jachalë do Gduńska na 
Strzébrzëskò. Białka bëła nadzwëczôj bòhaterskô, bò 
nimò lokòmòcjowi chòroscë, jachała ze mną w trzãsący 
sã nysce. 

* * *
Pò trzech niedzelach w  psychiatrowi bòlëcë w  kùńcu 
jô jem doma. W  wëpisënkù jô czëtóm: „Rozeznanié: 
Przëpôdk smùcënowi cãżczi bez psychòticznëch ùkôz-
ków”. „Rozwij chòrobë: chòri mô lat 54, òn je pierszi 
rôz przëjãti do psychiatrowi bòlëcë z przëczënë znaczny 
nasowiałoscë z towarzëszącyma mëslama rezygnacyjny-
ma, z felënkã aptitu, bezspikã, wëcopanim spòłecznym. 
W cządze leżeniô w bòlëcë chòrémù pòprawił sã aptit, 
spik, ùstąpiłë rezygnacjowé mëslë”. Z tą pòprawą to nie 
je do kùńca tak. Jô bë nômili leżôł przez całi dzéń òd-
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dérała czile gòdzënów. Dojachac tamò baną i aùtobùsa-
ma to bë sã nie dało. W aùtole bëło wiele gôdaniô, ale jô 
nawetka nie òtemknął gãbë. Na môlu mie zaprowadzëlë 
do jizbë, w chtërny jô miôł bëc z jednym chłopã. Białka 
òdjachała z drëchama dodóm, a  jô òstôł, zdrzôł przez 
òkno i ters mie bëło baro teskno, i za białką, i za córką. 
Z tim chłopã w jizbie jô prawie nie gôdôł, a òn le wzérôł 
w  telewizór. Nôgòrzi bëło, że prawie całi dzéń trzeba 
bëło brac ùdzél w rozmajitëch czwiczeniach i zajãcach. 
To mie baro mier’zëło. Co dzéń béł telefón òd białczi, 
i  to bëło to nômilszé. W  rozmajitëch integracjowëch 
zéńdzeniach jô nie ùczãstnicził. Co jesz mie sã përzna 
widzało, to sómné szpacérë nad sztrądã mòrza. Prze-
bëwanié w  sanatorium sã tak cygnãło, jakbë ni miało 
kùńca. Jaż przëszedł nen bëlny cząd, że jô mógł sã z Bry-
zą òddzãkòwac. Jedna białka z  sanatorium, co przódë 
mieszkała we Wejrowie, zawiozła mie i jednégò znajem-
négò na ban w  Kòlbergù, a  stamtądka më rëgnãlë na 
Wejrowò i Gduńsk. Czej jô wësadnął z cugù w miesce, 
tej jô czuł wiôlgą zelgã. 

* * *
Doma białka mie pòwiedzała, że czej jô béł w sanato-
rium, to ùmarł Wòjcech Czedrowsczi [18.04.2011]. Òna 
mie nie chcała tej ò tim pòwiedzec, żebë jô sã tamò za 
baro nie jiscył. Redaktora Wòjcecha Czedrowsczégò jô 
pòznôł w 1977 roku w Gòlëbim, czej jô tamò òdbiérôł 
wëprzedniénié w  kaszëbsczim kònkùrsu lëteracczim. 
To tam jô jemù dôł mòje wiérztë, z chtërnëch sétmë òn 
wëdrekòwôł w  lëstopadnikòwò-gòdnikòwim numrze 
dwùmiesãcznika „Pomerania” w  tim samim rokù, i  to 
béła mòja pòétnô pierszëzna. Czej jô wëszedł z wòjska, 
pisôrz Lech Bądkòwsczi zabédowôł mie do redakcjowi 
i kòlpòrtażowi robòtë ju tej w miesãcznikù „Pomerania”, 
prowadzonym prawie przez Czedrowsczégò. Zéńdzenia 
z przédnym redaktorã i rozmòwë z nim òbczas kòlegiów 
wiele mie naùczëłë. Szef béł baro kriticzny, wrazlëwi na 
kòżdą falszëwòtã w przedstôwianim kaszëbskò-pòmòr-
sczi jawernotë. Gwôłtowno reagòwał na mòdłowé, płit-
czé òpisë pòstaców i  relacje z  wëdarzeniów. Òn baro 
szónowôł w  tekstach kaszëbską swòjiznã: nôtëralną 
i prostą stilistikã, pòzwanié rzeczi pò mionie, wëpòwie-
dzë nacéchòwóné szczeroscą i prôwdzëwòscą. Òn miôł 
czasã słabòtã, mglôł, ale sã nijak nie jiscył. Przed mòjim 
wëjachanim do sanatorium òn mie òdwiedzył ze swòją 
białką Renatą, jakbë przez to chcôł sã ze mną i mòją Ha-
linką òddzãkòwac. To béł człowiek, chtërnégò sã nie dô 
wësztrichnąc z pamiãcë. 

* * *
Dzys w  nocë mie sã sniła wiôlgô biôłô pierzna, a  na 
ni pôrã gòłëch dzecy, ale kòżdé dzeckò bëło tak môłé 
jak pszczoła, równak gôdałë głosã zwëczajnëch dzôt-
ków. Te dzecë bëłë rëszné i  ùwijné, dżibczé i  zdarné. 
Czej jô òdecknął, tej jô so pòmëslôł, że taczé snicé nie 
przëchôdô nawetka do głowë, czej sã ùkłôdô lëteracczé 
wątczi. 

Gdyby spisać wszystkie opowiadania 
dotyczące zjawisk paranormalnych 
i niewyjaśnionych, jakie kiedyś opowiadano 
pod strzechami kaszubskich checzy, byłoby 
ich wieleset, albo i tysiące. Pojęcia „straszy”, 
jak również „błąkanie się grzesznych dusz” po 
okolicy, zwłaszcza nocą, pozostają aktualne. 

Niespełna czterdzieści lat temu, a  więc niedawno, 
w pewnej dużej, nowoczesnej, gminnej i kościelnej 
wsi miały miejsce wydarzenia, jakby wzięte były ze 
zbioru opowiadań okresu romantyzmu. Wydaje się, 
że zatrzymał się tam czas, a może nie?

W wydarzeniu, o którym mowa jest niżej, udział 
brało kilkudziesięciu mieszkańców parafii. Jego 
główną postacią był pewien młodzieniec, mieszka-
jący poza wioską. Wracając późnym wieczorem do 
domu, zagadnął napotkaną osobę. Ta miała mu od-
powiedzieć: „Od dawna czekałam na ciebie. Jestem 
duszą zmarłej [...]. Od dziś codziennie będziesz 
o  północy przychodził do przydrożnego krzy-
ża w  [...] i  ze mną odmawiał różaniec”. Tak czynił 
młodzieniec przez kilka miesięcy. W  dniu „wyba-
wienia” danej duszy pojawiła się przy nim następna. 
Ta, po przedstawieniu się, postawiła inne warunki. 
Na wspólnych modlitwach musiały pojawiać się co-
raz to inne osoby. Jedna z następnych dusz „kazała” 
procesją udawać się do okolicznych krzyży i kapli-
czek przydrożnych. Pewnego razu „pątnicy” musieli 
zawiesić sobie na szyjach pokaźne drewniane krzy-
że, a osoba „widząca duszę”, czyli wspomniany mło-
dzieniec, nieść worek z kamieniami. Na czele pro-
cesji szedł wówczas miejscowy proboszcz, mający 
również przewieszony drewniany krzyż. Tak działo 
się do dnia, kiedy to „dusza” poleciła pątnikom udać 
się do jej dawnego domu, by zniszczyli niektóre me-
ble, aby kolejna żona byłego małżonka nie mogła 
z nich korzystać. Do wandalizmu nie doszło, gdyż 
właściciel mieszkania chwycił za postronek i prze-
pędził dziarskiego „wizjonera dusz”. W  niedługim 
czasie po przerwaniu tego spirytystycznego seansu 
zmarł jego główny bohater. Dyskusje nad przyczy-
nami danego zjawiska wkrótce zamilkły.

Poza przedstawioną historią, uznawaną przez 
niektórych za dar widzenia młodzieńca, we wsi 
miały wcześniej miejsce wydarzenia związane z kul-
tywowaniem zabobonów. 

Autor niniejszego artykułu natknął się ponad 
sześćdziesiąt lat temu na jeden z egzemplarzy „Lau-

Zabobony,  
a moŻe dar 
widzenia…
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enburger Zeitung” („Gazeta Lęborska”) z 1905 roku. 
W rubryce Z wokandy sądowej opisano wydarzenie, 
jakie miało miejsce na cmentarzu w  Rozłazinie, do 
której to parafii należała wówczas jedna z  oddalo-
nych miejscowości kaszubskich. Opisany w  gazecie 
fakt potwierdziły wówczas osoby, które pamiętały to 
wydarzenie. Otóż w  miejscowości „X” zmarł jeden 
z  mieszkańców, o  którym mówiono, że jest wiesz-
czym, co oznacza: wilkołak, wampir, gdyż urodził się 
w czepku. A to, według dawnych wierzeń, oznaczało 
dla niego szczęście za życia, a w przypadku niespale-
nia „czepka” tuż po narodzinach, do czego mogło na 
skutek przeoczenia dojść, oznaczałoby, że po śmierci 
przeistoczy się w krwiopijcę. Kilka dni po pogrzebie 
wieszczego zmarły kolejne trzy osoby z  jego rodzi-
ny. Nic nie powstrzymało bliskich zmarłego i  kilku 
najbliższych sąsiadów przed udaniem się nocą na 
cmentarz, by odkopać trumnę, a  następnie jednym 
uderzeniem topora odciąć głowę nieboszczykowi 
i ułożyć ją między jego stopami, aby nie mógł jej do-
sięgnąć i nałożyć z powrotem na szyję, by przy na-
stępnej pełni księżyca pójść po następnych krewnych 
lub znajomych. Czyn ten nie pozostał bezkarny. Sąd 
ukarał winnych za zbezczeszczenie zwłok. 

W  wielu miejscowościach kaszubskich zabezpie-
czano się przed wieszczymi następująco: do trumny 
zmarłej osoby, która urodziła się w  „czepku”, wkła-
dano piętkę pierwszego nakrojonego chleba, który 
spożyty zostaje w  czasie „pustej nocy”, czyli nocy 
poprzedzającej pogrzeb, nocy modlitw i śpiewu przy 
trumnie. Również obecnie jeszcze można napotkać 
różne ceremonie związane z  opisanym wierzeniem. 
Zamiast piętki chleba wkładana jest garść ziemi z po-
dwórka zmarłej osoby.

Oddzielną historię tworzą inne wydarzenia, np. 
przygody doznane przez nocnych wędrowców wra-
cających późnym wieczorem lub nocą z  zakrapia-
nych przyjęć, a najczęściej z karczmy. Ukazujące się 
nad mokradłami tzw. mylne ogniki, zwane na Ka-

szubach różnie – np. irliszk (z niem. Irrlicht – myl-
ny ogień, mylne światło), maniewid czy też „kurlitk 
– wydają się tym osobom światłami jakiegoś domo-
stwa, najczęściej własnego. Zmęczony wędrowiec, 
nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa utonię-
cia lub ugrzęźnięcia w trzęsawisku, udaje się za poru-
szającym się ognikiem. Najczęściej zauważa niebez-
pieczeństwo w  ostatniej chwili przed dokonaniem 
ostatniego kroku. 

Irliszk, a właściwie mylny ognik – to żaden wymysł 
fantastyczny. Mylne ogniki są zjawiskiem fizycznym, 
a  nie nadprzyrodzonym, jak to niektórzy uważają. 
Obserwowane płomienie, względnie migocące iskry, 
powstają w  wyniku samozapłonu gazu, najczęściej 
metanu, wydobywającego się z ziemi w pobliżu tor-
fowisk, bagien, a szczególnie na mokradłach na ob-
szarze gęstych i  ciemnych lasów oraz, choć rzadko, 
na niektórych cmentarzach. Gaz ten powstaje w wy-
niku gnicia szczątków roślin i  zwierząt. Migocące 
światła mogą też być zjawiskiem bioluminescencji, 
występującej u owadów z rodziny świetlikowych, np. 
świetlika świętojańskiego, który w  wyniku wywoła-
nej reakcji chemicznej wytwarza światło. Poza tym 
istnieje ponad 70 rodzajów grzybów, które w ciem-
ności świecą. 

W  wierzeniach i  przesądach ludowych uważa-
no „poruszające się ogniki” za złośliwe istoty nad-
przyrodzone albo za dusze nieszczęsnych zmarłych. 
Zgodnie z  powszechnym przekonaniem, podążanie 
za „nocnymi istotami”, a nawet ich pojmanie czy fo-
tografowanie, jak to uczynił autor artykułu, przynosi 
nieszczęście. Często uznawano je też za pokutujące 
po śmierci dusze złych ludzi, zwłaszcza oszustów 
i okropnych właścicieli ziemskich, gnębiących swych 
parobków i wyrobników.

W sztuce i poezji, a także we współczesnej subkul-
turze, motywy „ognika nocnego” są szeroko rozpo-
wszechnione i popularne.

Rajmund Głembin

„Błędne ogniki i wąż” Hermanna Hendricha (1854-1931),  
Źrodło: Wikimedia Commons.orgBłędny ognik, zdjęcie wykonane przez autora w 1968 roku
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błąd w nazwie stolicy. Na pieczęci widnieje bowiem 
następujący napis: + S. VARCISLAI DUCIS GNA-
DENSIS. Oprócz tego pieczęć była identyczna z  tą 
używaną przez Świętopełka. Zawierała więc w  polu 
jeźdźca zwróconego w  prawą stronę, wyposażonego 
w trójstrefowy proporzec oraz tarczę z wyobrażonym 
rogiem jelenia. Za plecami wojownika widniała li-
lia, czyli – jak sądzą badacze – godło Sobiesławiców. 
Zdaniem wspomnianego historyka pieczęć starego 
księcia zostałaby więc przerobiona na potrzeby jego 
następcy. Popełniony przy tym błąd wskazywałby na 
pośpiech w  obejmowaniu władzy przez Warcisława 
II. Czyżby więc Świętopełk faktycznie nie dał żadnych 
rozporządzeń co do następstwa?

Mściwoj II zaś pozostał księciem w  Świeciu nad 
Wisłą, choć po 1264 roku z takim tytułem już się nie 
pojawił. W przywileju z 1266 roku wystąpił natomiast 
jako książę (całego) Pomorza. Fakt ten, w porównaniu 

Objęcie władzy w Gdańsku.  
Trudne początki
Książę gdańsko-pomorski Świętopełk zmarł 10 lub ra-
czej 11 stycznia 1266 roku w  Gdańsku. Świadectwem 
tego, że to Warcisław II objął władzę w  tym grodzie, 
jest jego pierwszy, wystawiony w  tym samym roku, 
przywilej, w którym wystąpił jako z Bożej łaski książę 
Gdańska. Nadał wtedy klasztorowi w Oliwie fragment 
Wisły między Ganską i Barsiczą w intencji modlitw za 
duszę zmarłego ojca. Jednocześnie wyraził życzenie, by 
pochowano go obok niego. 

Możliwe przyczyny objęcia przez młodszego z bra-
ci tronu gdańskiego omówiono w  poprzednim ar-
tykule. Warto jednak przytoczyć jeszcze jeden fakt. 
W swojej biografii Mściwoja II Błażej Śliwiński wska-
zał na tytulaturę Warcisława II, zachowaną na jego 
pierwszej pieczęci z  lat 1266–1267, a  konkretnie – 

RZĄDY WARCISŁAWA II,  
KSIĘCIA GDAŃSKIEGO

Po śmierci Świętopełka gdańskiego jego państwo podzieliło się na dwie dzielnice, w których 
rządzili dwaj synowie zmarłego. Władcą w Gdańsku został jednak nie pierworodny Mściwoj 
II, ale młodszy z synów – Warcisław II. Poniżej podjęto próbę opisania jego krótkiego pano-
wania przed utratą władzy (1266–1269).

Pierwsze strony kodeksu prawa lubeckiego, 1263 r. Źródło: Gedanopedia.pl
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Niemniej, choć nie ma pewności co do istnienia 
powyższego stronnictwa, prawdopodobna jest kon-
tynuacja między dworem oraz polityką Świętopełka 
i jego młodszego syna. Faktycznie bowiem kilku do-
stojników służyło u  boku obu władców. Zaliczał się 
do nich sędzia gdański Andrzej. Podkomorzym gdań-
skim, choć tylko za czasów Warcisława II, był także 
brat Andrzeja – Unisław. Obaj pochodzili z  rodu 
dziedziców Lublewa, którego przedstawiciele mie-
li służyć Świętopełkowi już w  latach 20. XIII wieku. 
Świadczyłoby to o dużych wpływach tego rodu, które 
utrzymały się także za czasów Warcisława II. 

U  boku tego księcia występowali również pro-
toplaści rodu Wajsylewiców. Byli to cześnik gdański 
Wajsyl i  jego brat Glabuna. Obaj pochodzili z  rodu 
wielmożów pruskich z Pomezanii, którzy wyemigro-
wali na Pomorze w wyniku powstań pruskich. Może 
to świadczyć o postawie obu dostojników, pragnących 
zapewne dalszej walki z  zakonem krzyżackim. Co 
ciekawe, według ustaleń śp. prof. Grzegorza Białuń-
skiego potomkami Wajsylewiców były XVI-wieczne 
pomorskie rody Kopyckich i Goszyńskich.

Trzeba także powiedzieć o dostojnikach słupskich, 
choć kwestią dyskusyjną jest, czy ten gród należał do 
władztwa Warcisława II. Pierwsze miejsce zajmował 
tutaj podkomorzy Święca, wcześniej podstoli w Sław-
nie. Później, już za czasów Mściwoja II, dostojnik ten 
stał się jednym z najważniejszych możnych Pomorza 
Wschodniego. Warto wspomnieć o Mirosławie i Pa-
kosławie z rodu Rozwarowiców, dziedzicach Niemicy 
pod Sławnem i właścicielach Strzelina.

Nie można pominąć duchownych. Szczególną rolę 
odgrywali członkowie grupy kanonickiej kościoła 
grodowego w Gdańsku, za czasów Warcisława II byli 
to Herman i Wacław. Pełnili oni funkcję kapelanów 
książęcych, spełniali także rolę aparatu administracyj-
nego i wypełniali w razie potrzeby zadania kancelarii. 
Na dworze Warcisława II działał również notariusz 
Godfryd, jednak w  pełni ukształtowana kancela-
ria istniała na dworze gdańskim dopiero za rządów 
Mściwoja II. Wpływowym duchownym był zapewne 
także Luder, pleban kościoła św. Katarzyny przy mie-
ście gdańskim i późniejszy kanclerz Mściwoja II. Ze 
słupskich duchownych trzeba wymienić kapelana 
Chrystiana z kaplicy grodowej pw. Najświętszej Marii 
Panny i Hermana – plebana kościoła miejskiego (św. 
Mikołaja). Za czasów Warcisława II wspomniany był 
także Michał – prepozyt w Salinie. 

Stosunki z Krzyżakami
Jednym z  bardziej oświetlonych źródłowo obszarów 
działalności Warcisława II były stosunki z  zakonem 
krzyżackim. Od swego przybycia w 1226 roku bracia 
z czarnym krzyżem podbijali po drugiej stronie Wisły 
kolejne plemiona Prusów i budowali swoje państwo. 
Już 1 sierpnia 1267 roku w Świeciu nad Wisłą ksią-
żę gdański zobowiązał się wobec mistrza krajowego 
Ludwika von Baldersheima do utrzymania wiecznego 

z  niższym tytułem Warcisława II, był przyjmowany 
jako dowód zwierzchniego charakteru władzy Mści-
woja II. Wspomniany przywilej okazał się jednak fal-
syfikatem. Osłabia to możliwość senioratu Mściwoja 
II, choć wciąż nie jest to kwestia jasna. Marek Smoliń-
ski wskazał niedawno, iż książę ten mógł nie wysuwać 
wobec brata żądań co do przysługujących mu z tytułu 
starszeństwa praw do zwierzchnictwa, ze względu na 
zagrożenie ze strony stryja Sambora II. Według Smo-
lińskiego i  innych badaczy stosunki między braćmi 
miały być początkowo pokojowe. Najwymowniejszym 
tego świadectwem było wzajemne nazywanie się „naj-
droższymi braćmi” w oficjalnych dokumentach.

Już na początku swych rządów Warcisław II musiał 
zmierzyć się z  atakiem ze strony Pomorza Zachod-
niego. Już wcześniej, w latach 50. XIII wieku, tamtej-
si książęta z  dynastii Gryfitów, Barnim I  szczeciński 
i  jego kuzyn Warcisław III wołogoski (zm. 1265 r.), 
zaczęli wysuwać pretensje terytorialne, przede wszyst-
kim wobec ziemi sławieńskiej. Drugi z wymienionych 
wziął nawet udział w wojnie przeciwko Świętopełkowi 
w 1258 roku. Ten jednak pokonał wojska zachodnio-
pomorskie pod Słupskiem. Warcisław II miał mniej 
szczęścia. Latem 1266 roku Barnim I zajął ziemię sła-
wieńską, prawdopodobnie wykorzystując zamiesza-
nie po śmierci Świętopełka (notabene swego wuja). 
Zaatakował również sąsiednią ziemię słupską, która 
ponownie nie została zdobyta. Według części badaczy 
książę szczeciński działał tu także przeciwko Mściwo-
jowi II. Inni jednak sugerują, iż książę świecki celowo 
nie wspomógł brata, z którym był skonfliktowany. Po-
zostawiając tę sprawę, można przychylić się do innego 
wniosku historyków, że utrata ziemi sławieńskiej mia-
ła wpływ na dalszą politykę Warcisława II.

Otoczenie Warcisława II
Warto również przypatrzeć się osobom, które składa-
ły się na dwór Warcisława II i jego kadrę urzędniczą. 
Dowiedziono bowiem, że otoczenie władcy miało 
duży, a  czasem nawet decydujący wpływ na polity-
kę państwa. Równocześnie jednak ówczesne rycer-
stwo pomorskie, z  którego rekrutowali się urzędni-
cy książęcy, dzieliło się zdaniem badaczy na szereg 
stronnictw kierujących się własnym interesem, także 
w działalności publicznej.

Najwyższym urzędnikiem książęcym był wojewoda. 
Na dworze Warcisława II funkcję tę pełnił Dobiegniew. 
Przypuszcza się, iż miał wysoką pozycję już na dwo-
rze Świętopełka (co jest dyskusyjne) oraz pochodził 
z zachodnich obszarów państwa, z ziemi słupskiej lub 
białogardzkiej. Podobne wnioski co do pochodzenia 
i kariery odnosi się do kasztelana Jana, choć dowody są 
tutaj słabsze. Wobec tego powstała w historiografii hi-
poteza o istnieniu na dworze Świętopełka i Warcisława 
II tzw. stronnictwa zachodniego lub słupskiego. Mia-
łoby ono, ze względu także na własny interes, wspierać 
politykę mającą na celu obronę przed wspomnianymi 
zakusami i pretensjami książąt Pomorza Zachodniego.
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ści odszkodowania ze strony księcia gdańskiego, gdyby 
jacyś jego poddani najechali ziemie zakonne. Ponadto 
Warcisław II zobowiązał się do pomocy w  odzyskiwa-
niu zdobytych przez Pomorzan krzyżackich zamków 
i  grodów oraz do zamknięcia granic swego państwa 
przed tymi Prusami, którzy walczyli z zakonem. Niektó-
rzy badacze uznają powyższe wzmianki za świadectwo 
wcześniejszych starć między poddanymi Warcisława II 
i  zakonu, które uzasadniałyby zawarcie nowego aktu. 
Dawniejsi historycy pisali nawet wprost o  współpracy 
tego księcia z  Mściwojem II przy prowadzonych przez 
tego ostatniego walkach z  Krzyżakami. Przypomnieć 
należy (o czym była mowa w poprzednim artykule), iż 
starszy z dwóch braci wspierał broniących się przed pod-
bojem Prusów, co mogło być przyczyną jego wcześniej-
szego konfliktu z ojcem. Dla okresu po 1266 roku relacje 
o  walkach Mściwoja II z  zakonem zachowała Kronika 
Piotra z Dusburga, spisana po 1289 roku. Kronikarz opi-
suje, jak to najpierw starszy syn Świętopełka nie usłuchał 
umierającego ojca, przestrzegającego przed łamaniem 
pokoju, a później wraz z Prusami najechał należące do 
państwa zakonnego ziemię chełmińską i biskupstwo po-
mezańskie. Z Nowego zaatakował też 15 statków krzy-
żackich płynących po Wiśle, za co Krzyżacy w dniu św. 
Piotra i Pawła, tj. 29 czerwca, mieli najechać ziemię now-
ską, a następnej jesieni – okolice Tczewa. O współudzia-
le Warcisława II miałoby świadczyć choćby przebywanie 
w jego otoczeniu emigrantów pruskich, czyli wspomnia-
nych Wajsylewiców.

Problem stanowi jednak datacja powyższych wy-
darzeń z  Kroniki Piotra z  Dusburga. Część bada-
czy umieszcza je w 1266–1267 roku, inni – dopiero 
w  1270–1271 roku lub w  całym tym pięcioletnim 
okresie, o czym będzie jeszcze mowa. Większa część 
badaczy pomniejsza także udział Warcisława II w tych 
wydarzeniach. Gerard Labuda początkowo twierdził 
choćby, że to nie książę gdański organizował napa-
dy na ziemie Krzyżaków, ale czynili to jego pruscy 
poddani, którzy chcieli wesprzeć w ten sposób swych 
rodaków. To właśnie ich dotyczyłby zapis o grupach 
poddanych Warcisława II. Inne stanowisko, wyrażo-
ne choćby przez Kazimierza Jasińskiego czy Błażeja 
Śliwińskiego, przypisuje omawianemu układowi cha-
rakter profilaktyczny, tzn. zapobiegający przyszłym 
konfliktom i  regulujący wzajemne stosunki. Było to 
w tym czasie dla obu stron rozwiązanie korzystne – 
dla Krzyżaków z  powodu ciągłej i  przybierającej na 
sile walce z Prusami, a dla księcia gdańskiego wobec 
jego problemów na zachodnich rubieżach. Być może 
akt wynikał także z przyczyn formalnych, ponieważ 
Warcisław II nie był stroną układu z 1253 roku. Twier-
dzi się również, że bracia zakonni bardziej chcieli za-
wrzeć układ z Mściwojem II, o czym świadczy fakt ich 
spotkania z Warcisławem II w Świeciu. Udało im się 
to jednak dopiero pięć miesięcy później, można po-
wiedzieć – z pomocą króla czeskiego Przemysła Ot-
tokara II, który osobiście przybył nad Wisłę walczyć 
z  Prusami. Niedawno zaś Błażej Śliwiński wysunął 

pokoju z Krzyżakami.
Aby zrozumieć wagę tego traktatu pokojowego, nale-

ży prześledzić dotychczasowe stosunki pomorsko-krzy-
żackie. Podobnie jak w wypadku książąt oraz biskupów 
polskich, miały one charakter partykularny, tzn. zależały 
od bieżących interesów poszczególnych stron. Zakon 
był np. sojusznikiem w  walkach Piastów między sobą 
czy przeciwko Prusom. Zresztą do walki z  tym ludem 
wzywały książąt papieskie bulle. Ponadto, co podkre-
ślał nieżyjący już Jan Powierski i inni badacze, mało kto 
traktował jeszcze wtedy Krzyżaków jako realne zagroże-
nie. Tak więc początkowo również władcy wschodnio-
pomorscy wspierali Krzyżaków w  walkach z  Prusami. 
Mieli w tym swoje korzyści. Nie tylko bowiem zapobie-
gali zagrożeniu ze strony Prusów, ale także, uczestnicząc 
w  ruchu krzyżowym, wzmacniali swój wizerunek nie-
zależnych władców chrześcijańskich. To ostatnie było 
szczególnie potrzebne po uniezależnieniu się od Piastów 
w 1227 roku, o czym niedawno na łamach „Pomeranii” 
pisał Tomasz Szymański. Wkrótce jednak relacje między 
zakonem a szczególnie Świętopełkiem uległy pogorsze-
niu. Postępy militarne braci zaczęły bowiem zagrażać 
interesom tego drugiego przy ujściu Wisły. Krzyżacy 
poparli więc pretensje skłóconych z nim młodszych bra-
ci – Sambora II i Racibora. Wszystko to doprowadziło 
do konfliktu nie do końca słusznie zwanego wojną pięt-
nastoletnią, w którą włączyli się także książęta piastow-
scy. W jej trakcie książę gdański wspierał zbrojnie także 
Prusów. Zakończyła się ona jednak dlań niekorzystnie. 
W układzie zawartym na Kowalowym Ostrowie w 1253 
roku Świętopełk, wspólnie ze swym synem Mściwojem 
II, zobowiązał się do utrzymania pokoju pod groźbą 
m.in. przekazania Krzyżakom Gdańska. W opinii histo-
ryków z tego właśnie powodu Świętopełk starał się póź-
niej unikać starć z zakonem.

Dlatego też ustalenia traktatu z 1267 roku mogą za-
stanawiać. Dotyczy to szczególnie zapisu o  konieczno-

Początek Kodeksu prawa lubeckiego z Gdańska, przesłanego w 1263 r. 
Odrys z pracy: P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig, Bd. 1, Gdańsk 
1913, Pomorska Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna  
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prawo swobodnej podróży po swoim państwie, a tak-
że zażądał tego samego wobec swoich poddanych 
i  mieszczan. Drugi zapis może świadczyć o  kontak-
tach handlowych kupców niemieckiego pochodze-
nia i  miejscowych, tzn. pomorskich (słowiańskich). 
Książę gdański wystarał się bowiem o  bezpieczeń-
stwo tych ostatnich podczas podróży zamorskich. 
Jednocześnie jednak wystarał się także o ochronę dla 
„swoich” mieszczan (gdańskich, słupskich), co może 
wskazywać na pewną rywalizację wśród kupców nie-
mieckich. Natomiast 17 maja 1268 roku Warcisław II 
zwolnił lubeczan z  prawa brzegowego. Stanowiło to 
znaczne ustępstwo, wspomniane prawo pozwalało 
bowiem na przejęcie przez władcę całego majątku po-
chodzącego ze statku, który rozbił się u brzegów jego 
państwa – dotyczyło to czasem także ludzi. Teraz zaś 
lubeczanie mogli starać się o  zwrot swych dóbr lub 
odszkodowanie.

Warcisław II w tych korzystnych dla lubeczan przy-
wilejach zaprzysięgał także większą przyjaźń. Niewy-
kluczone, że oprócz przyczyn handlowych, miało to 
też przyczyny polityczne. Książę mógł bowiem szu-
kać kolejnego sojusznika. Z  drugiej strony badacze 
wskazują na rosnące wpływy mieszczan gdańskich, 
być może także na władzę. Niemniej warto pamiętać 
o ochronie, którą Warcisław II otoczył swych handlu-
jących poddanych z Gdańska, Słupska i innych ziem.

Mateusz Szuba

hipotezę, iż omawiany układ był związany z przeka-
zaniem dzielnicy białogardzkiej zakonowi krzyżac-
kiemu przez stryja księcia gdańskiego – Racibora. To 
o grodach na tej ziemi byłaby mowa w układzie. Do 
tej sprawy powrócimy.

Można więc z rezerwą wnioskować, iż Warcisław II 
w czasie swych rządów utrzymywał raczej pokojową 
postawę wobec zakonu krzyżackiego. Jednocześnie 
nie można wykluczać jakichś raczej drobnych starć 
między poddanymi księcia gdańskiego a  Krzyżaka-
mi. Na koniec warto wskazać także na jeden szczegół: 
w dokumencie z 1267 roku nie ma już mowy o prze-
kazywaniu Gdańska zakonowi. Być może należy to 
uznać za sukces Warcisława II lub jego otoczenia.

Stosunki z Lubeką i mieszczanami
Warcisław II kontynuował także politykę Świętopełka 
wobec ruchu osadników i handlarzy z portów niemiec-
kich, przede wszystkim z Lubeki, która odgrywała głów-
ną rolę w rozwijającym się w XIII wieku luźnym jeszcze 
związku miast, później bardziej zorganizowanym i zna-
nym jako Hanza. W  tym czasie miasta te prowadziły 
intensywną ekspansję na obszarze całego Bałtyku. Jej 
celem było pozyskiwanie surowców i opanowywanie lo-
kalnych rynków zbytu. Owi wcześni hanzeaci czynili to 
poprzez zakładanie kantorów kupieckich i miast z wła-
snym samorządem, działającym na podstawie prawa 
lubeckiego. W  tym celu konieczne było pozyskiwanie 
przywilejów od miejscowych władców. Ci zaś byli zain-
teresowani współpracą ze względu na możliwość znacz-
nego zwiększenia swych dochodów z ceł. 

Dobrym partnerem dla lubeczan stał się Świę-
topełk, który przez cały okres swego panowania 
wydał im liczne przywileje, po raz pierwszy między 
1224 a 1227 rokiem. Według części badaczy także już 
wtedy zezwolił na założenie miasta na prawie lubec-
kim w Gdańsku. Obecnie jednak przeważa opinia, iż 
doszło do tego dopiero w 1263 roku, kiedy z Lubeki 
nadesłano kodeks tamtejszego prawa. Natomiast już 
najprawdopodobniej dwa lata później doszło do loka-
cji miasta lubeckiego w Słupsku. 

Zachowały się dwa przywileje Warcisława II dla 
lubeczan, których oryginały wraz z pieczęciami tego 
władcy do dziś są przechowywane w  Archiwum 
Miejskim w  Lubece. Najpierw 10 maja 1267 roku 
potwierdził mieszkańcom Lubeki nadane przez ojca 

Pieczęć lubeckiego miasta w Gdańsku z 1299 r. (tutaj wg odcisku  
z 1352 i 1399 r.). Źródło: C. Knetsch, Die Siegelder Stadt Danzig bis 
zum Untergange ihrer Selbstandigkeit, „Zeitschrift des Westpreussische 
Geschichtverein”, Heft XLVII, 1904 (Elbląska Biblioteka Cyfrowa, 
domena publiczna)
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Średniowieczny lockdown
 czyli czarna ŚmierĊ z perspektywy pomorza

Zarazą, która odcisnęła jedno z większych piętn w dziejach ludzkości, była słynna 
czarna śmierć z połowy XIV w., będąca prawdopodobnie epidemią dżumy, która objęła 
praktycznie całą Europę. Do dnia dzisiejszego przywoływana jest w pracach naukowych, 
popularnonaukowych i publicystyce, a pamięć o niej wciąż żyje. 

Średniowieczna sekcja zwłok, miniatura francuska z XV w.

relacja jego jako świadka bądź spostrzeżenia osób, 
z którymi rozmawiał i od których czerpał informacje. 
Mamy zatem do czynienia z tekstem niezwykle warto-
ściowym i wiarygodnym. 

W opisie Stanisława zaobserwować możemy kilka 
zjawisk, które do złudzenia przypominają politykę 
walki z COVID-19. Co prawda większość z nich mia-
ła charakter oddolny, ale schematy psychologiczne 
i sposoby radzenia sobie z zagrożeniem były podob-
ne. Warto przyjrzeć się im bliżej i na podstawie metod 
ze średniowiecznego Pomorza wyciągnąć dla siebie 
wnioski, jak radzić sobie z epidemiami. Co prawda po-
ziom wiedzy zarówno w zakresie anatomii, jak i walki 
z różnego rodzaju chorobami był wówczas dużo niż-
szy, nie oznacza to jednak, że ludzie byli mniej inteli-
gentni czy po prostu głupsi. W wielu aspektach radzili 
sobie znacznie lepiej aniżeli obecni, całkowicie uzależ-
nieni od udogodnień współczesnego życia ludzie. 

Zjawiskiem, na które autor kroniki z  oliwskie-
go klasztoru zwrócił największą uwagę, było coś, co 
współczesny świat określa mianem lockdownu, a więc 
możliwie szeroka izolacja społeczna i świadome ogra-

Nic zatem dziwnego, że w obecnych czasach, czasach 
kolejnej globalnej pandemii, tematyka ta powraca. 
Obok słynnej hiszpanki, która zaatakowała ludzkość 
sto lat temu, o średniowiecznej czarnej śmieci mówi 
się najwięcej. O chorobie tej wspominali również śre-
dniowieczni Pomorzanie, ponieważ również naszych 
ziem zjawisko to nie ominęło. Skala była znacznie 
mniejsza aniżeli na południu Europy (Italia, Francja, 
Hiszpania), niemniej zainteresowanie nią było duże. 

Jednym z  lepiej znanych dzieł średniowiecznych 
powstałych na Pomorzu Gdańskim jest Kronika oliw-
ska. Powstała ona w połowie XIV w. klasztorze oliw-
skim i najprawdopodobniej spisana została przez Po-
laka, opata Stanisława (opat w  latach 1330–1349 lub 
1356). Dokumentuje ona przede wszystkim historię 
klasztoru i proces nabywania przezeń poszczególnych 
dóbr. Autora interesowały jednak także wydarzenia 
polityczne związane z  Księstwem Pomorskim Świę-
topełka II Wielkiego (panował w  latach 1227–1266) 
i  Mściwoja II (1270–1294), jak również Krzyżacy 
i  rozwój ich państwa w  Prusach. Epidemię dżumy 
Stanisław obserwował na własne oczy, jest to zatem 



Pomerania nr 4 (552) / Kwiecień 2021 31

Historia

do ustalenia, ponieważ nie ma źródeł, dzięki którym 
można byłoby określić dokładnie liczbę ludności 
w Europie. Szacuje się, że dżuma w latach 1347–1351 
kosztowała życie między 75 mln a 200 mln ludzi, więc 
rozpiętość jest naprawdę spora. 

Opisany szeroko przykład oddolnego lockdownu 
jest ciekawy i zdaje się dla nas dobrą wskazówką. Licz-
ne przykłady unikania kontaktu z ludźmi, by uchronić 
się od choroby, kontrastują jednak wyraźnie z innymi 
metodami radzenia sobie z problemem, które wybra-
ło sporo średniowiecznych ludzi. Kolejne rozdziały 
Kroniki oliwskiej przynoszą bowiem obraz całkowicie 
sprzeczny z tym, który zaprezentowałem dotychczas. 
Gdyby rzeczywiście każdy człowiek zamknął się wów-
czas w domu, czarna śmierć nie wyszłaby pewnie poza 
Marsylię lub ewentualnie obszary przyległe. Wywołu-
jąca dżumę bakteria nie mogąc się rozprzestrzeniać, 
prędzej czy później znikłaby, nie czyniąc większych 
szkód. Niestety metodą równie popularną jak loc-
kdown były masowe procesje i pielgrzymki. 

Abstrahując od ich duchowego wymiaru i potrzeby 
szukania wsparcia u  sił wyższych, wspomnieć trzeba 
o  negatywnych skutkach wielkich skupisk ludzkich 
w przypadku chorób zakaźnych. Niestety, szukano po-
mocy u Boga nie tylko w cichej domowej modlitwie, 
ale przede wszystkim w  wielkich procesjach skupia-
jących ogromne rzesze ludzi. Procesje te nakazywał 
sam papież i inni wyżsi dostojnicy Kościoła. Nie było 
to zatem działanie oddolne, a  wynikające z  nakazów 
najbardziej wpływowej instytucji ówczesnego świata. 

niczenie kontaktu z innymi ludźmi. Miało i ma to na 
celu oczywiście powstrzymanie rozprzestrzeniania się 
groźnych wirusów. W  średniowieczu był to jednak 
proces oddolny, a  nie narzucony przez władców, je-
dynie wynikający z obserwacji, że choroba roznosiła 
się poprzez kontakt z innymi ludźmi. Z obawy zatem 
przed zarażeniem unikano kontaktu z innymi osoba-
mi. Kronika charakteryzuje to w następujący sposób: 
[…] Owa choroba jest bardzo zaraźliwa, ponieważ 
gdzie jest jeden taki, wszyscy którzy go widzą w jego 
chorobie – albo odwiedzają, albo w  jakiś sposób 
z nim się kontaktują, albo takiego zmarłego niosą, by 
pochować – szybko podążają za nim bez jakiegokol-
wiek środka zaradczego. […] Z powodu nasilenia się 
wspomnianych chorób doszło do tego, że ze strachu 
przed takim zakażeniem ani lekarze nie odwiedzają 
chorych, ani ojciec nie odwiedza syna, ani matka cór-
ki i na odwrót; ani brat brata, ani syn ojca i na odwrót; 
ani przyjaciel przyjaciela, ani znajomy znajomego, ani 
ktokolwiek [kogokolwiek] innego, aby nie zetknąć się 
z krwią, jeśli nie chce wraz z nim natychmiast umrzeć. 
Niezliczona mnogość ludzi umarła, [inni] jeśli nie od-
wiedzali chorych – kierowani czy to pobudką docze-
sną, czy też pobożnością i miłością – do czasu unik-
nęli śmierci . 

Widać więc wyraźnie, że bardzo szybko ludzie 
uświadomili sobie, w jaki sposób choroba ta rozprze-
strzenia się i jaki jest skuteczny środek zaradczy. Nie-
stety, skala epidemii dobitnie świadczy o  tym, że już 
600 lat temu powstrzymanie ludzi przed wychodze-
niem z domów było niemożliwe. W następnym roz-
dziale znów pojawił się motyw samoizolacji, wzboga-
cony o prognozy odnośnie do ostatecznego żniwa tej 
pandemii. Stanisław tworzył swoje dzieło w czasach, 
kiedy czarna śmierć wciąż zbierała żniwo, można było 
zatem jedynie gdybać odnośnie do ostatecznych rezul-
tatów jej śmiertelności. Tak oto przedstawione zostały 
owe spekulacje: Zatem z powodu tak wielkiej śmier-
telności i  lęku przed śmiercią ludzie nie odważali się 
rozmawiać z tym, którego krewny lub krewna zmarli, 
ponieważ często okazywało się, że w  jakimś rodzie, 
w którym ktoś umarł, prawie wszyscy krewni podążali 
za nim. Stąd ludzie mniemali, że zaledwie co dziesiąty 
człowiek powinien zostać na ziemi, a w każdym rodzie 
nie więcej niż dwóch ludzi. 

Zakładano zatem śmiertelność nawet na poziomie 
80–90 procent, co stanowi liczbę niewyobrażalnie 
dużą. Gdyby rzeczywiście była ona tak wielka, wy-
równanie poziomu populacji do tego sprzed epidemii 
byłoby możliwe dopiero po kilkuset latach. Uczony 
mnich naturalnie przesadził w  swych rozważaniach. 
Nie zmienia to faktu, że żniwo dżumy było wówczas 
ogromne. Najbardziej dotknięte nią obszary rzeczy-
wiście utraciły od 75 do nawet 80 procent ludności, 
jednakże były też miejsca, gdzie zmarło około 20 pro-
cent. Szacuje się, że wyniku tej epidemii zmarło łącz-
nie około 45–50 procent mieszkańców naszego kon-
tynentu. Liczby bezwzględne są właściwie niemożliwe 

Strój lekarza z czasów epidemii dżumy
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równo medyczne, jak i duchowe takich praktyk. Taka 
forma pokuty zapewne nie była miła Bogu, gdyż do 
złudzenia przypominała praktyki faryzeuszowskie. 
Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zamknięcie się 
w zaciszu własnych domów.

O tym, że masowa i publiczna pokuta była czymś 
całkowicie akceptowalnym w  średniowieczu, świad-
czy jeszcze jeden fragment z Kroniki liwskiej. Również 
on w negatywnym świetle stawia sposoby radzenia so-
bie ludzkości z różnego rodzaju pandemiami. Wspo-
mniałem już o  nakazanych przez papieża Klemensa 
pielgrzymkach – aczkolwiek nie tak drastycznych, 
jak te podejmowane przez biczowników. Rok 1350 
wyznaczony został przez głowę Kościoła katolickiego 
jako szczególny rok, w  którym można było uzyskać 
odpust zupełny. Warunkiem tego było odbycie piel-
grzymki do Rzymu i dwutygodniowy pobyt w Świę-
tym Mieście. Nic zatem dziwnego, że zgromadziły się 
tam tłumy wiernych: Z  tego powodu w  owym roku, 
a mianowicie w 1350 od wcielenia Pana, ze wszystkich 
stron świata był w mieście [Rzymie] tak wielki tłum 
możnych i  pospólstwa, duchownych i  świeckich, la-
ików i zakonników, niewiast, panien, mniszek, jakiego 
nie było nigdy od czasów apostołów Piotra i Pawła aż 
do owego czasu. 

Nie muszę chyba wspominać, jakie mogło to mieć 
skutki dla rozprzestrzeniania się dżumy. Co prawda 
w 1350 r. obszary, na których zaraza pojawiła się jako 
pierwsza, były już względnie bezpieczne, ale napływ 
pielgrzymów z odległych stron Europy (m.in. Europy 
Środkowej) mimo wszystko mógł przyczynić się do 
rozprzestrzenienia się choroby na tereny, na których 
jej dotychczas nie było. Trudno stwierdzić, czy rze-
czywiście miało to bezpośredni związek, ale do Skan-
dynawii i na Pomorze czarna śmierć dotarła właśnie 
w tym czasie. Skala była bardzo mała, niemniej jednak 
zjawisko to i tu wystąpiło. 

Z pewnością pozytywnym aspektem wynikającym 
z  epidemii dżumy był rozwój anatomii. Papież szu-
kając odpowiedzi na pytanie o okoliczności i sposób 
rozprzestrzeniania się zarazy, nakazał robienie sekcji 
zwłok i  rzeczywiście w  całej Europie nastąpił spory 
wzrost wiedzy z  zakresu funkcjonowania ludzkiego 
ciała. Dzięki temu można było w  miarę dokładnie 
określić przyczyny tak dużej skali epidemii. Niestety, 
niewłaściwe metody szukania pomocy sprawiły, że 
pochłonęła ona tak dużo osób. Być może gdyby gło-
wa Kościoła, jako osoba mająca największy wpływ na 
umysły ludzi, zamiast pobożnych pielgrzymek po-
kutnych nakazała ludziom pozostanie w  domach, to 
dzisiaj nie wspominalibyśmy czarnej śmierci z takim 
lękiem. Czy obecna pandemia również będzie wspo-
minana po sześciu stuleciach? W naszych rękach jest 
zrobić wszystko, żeby tak nie było. 

Adam Lubocki

Odbywały się one za wiedzą i zgodą papieża, a w nie-
których brał on nawet osobisty udział. Ograniczało-
by się to jednak tylko do jego siedziby, a więc miasta 
Awinionu w  południowej Francji , gdyby nie fakt, iż 
procesje takie miały formalnie usankcjonowaną moc 
odpuszczania grzechów. 

Z  powodu strachu przed śmiercią, która spotkała 
wielu ludzi w wyniku takiej epidemii, liczni hrabiowie 
i rycerze, a także inni możni i mieszczanie, i wieśniacy 
podjęli sami z siebie ciężką pokutę publiczną, oznacza-
jąc się na piersiach i na plecach czerwonym krzyżem 
i  chodząc gromadnie, po dwustu lub trzystu razem 
w jednej grupie pieszo od miasta do miasta, od wsi do 
wsi, od kościoła do kościoła. Każdy miał bicz pełen 
węzłów, w których były po cztery kolce, i  trzykrotnie 
w  ciągu dnia biczowali się […]. I  wędrowali dooko-
ła, w porządku, ze stosowną pobożną pieśnią o męce 
Pańskiej, i biczowali się z obu stron bez przerwy aż do 
wielkiego przelewu krwi, a padając na ziemię i bijąc się 
w  piersi, prowokowali wszystkich obserwujących do 
płaczu. […] I chociaż liczni i pobożni i dobrzy ludzie 
w wielkiej pobożności tak czynili, jednak ponieważ oni 
sami sobie tak wielką pokutę nałożyli, pan papież nie 
pozwolił, aby taka pokuta była dalej czyniona. 

Ten nieco makabryczny opis tzw. procesji biczow-
ników wpisuje się doskonale w  ramy umysłowości 
średniowiecznej i z tym bardzo często kojarzona jest 
ta epoka. Nie było to jednak powszechne i stanowiło 
raczej wyjątek od reguły aniżeli normę. Reakcja pa-
pieża potwierdza nienaturalność tego zjawiska. Czy 
rzeczywiście mogło ono wpłynąć na powstrzymanie 
epidemii? Zważywszy na sposób roznoszenia się dżu-
my jest to raczej wątpliwie. Wykluczają to aspekty za-

Procesja biczowników według niemieckiej kroniki z XV w.
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kiedy wolna Polska będzie potrze-
bowała nowych kadr. Swoją wizję 
zawarł w  wydanych poza cenzurą 
opracowaniach „Kaszubsko-pomor-
skie drogi” i „Twarzą ku przyszłości” 
– mówi senator Kleina. 

Przewodniczący Komitetu Bu-
dowy Pomnika podkreśla, że idea 
uczczenia pamięci Lecha Bądkow-
skiego spotkała się z  niezwykłą 
życzliwością ze strony władz miasta 
Gdańska, Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz oczywiście 
środowiska kaszubskiego, w  tym 
przede wszystkim Zrzeszenia Ka-

szubsko-Pomorskiego. 
Pragniemy, aby ten pomnik powstał nie tylko dzię-

ki zaangażowaniu finansowemu instytucji, ale także 
mieszkańców naszego regionu, który tak wiele mu za-
wdzięcza. Dla wielu Pomorzan, Kaszubów jest bohate-
rem swoich czasów, który miał wpływ na nasze życie 
i poglądy – dodaje Kazimierz Kleina.  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jako organizacja 
pożytku publicznego zbiera środki na budowę po-
mnika w ramach 1% odpisu podatkowego. Inicjatorzy 
akcji planują odsłonięcie pomnika jeszcze w tym lub 
najpóźniej w przyszłym roku.  

Zwracamy się dziś do wszystkich, którzy jeszcze nie 
podjęli decyzji, na jaki cel przekażą swój 1% podatku, 
aby przeznaczyli go dla uczczenia pamięci Lecha. Prosi-
my także o każde inne wpłaty na ten cel na konto Zrze-
szenia. Zobowiązujemy się, że każda złotówka zostanie 
publicznie rozliczona – apeluje senator Kleina. – Jed-
nocześnie pragniemy podziękować tym, którzy pomimo 
trudnych czasów pandemii zaangażowali się w organi-
zację tej akcji.  

Red.

Lech Bądkowski to postać niezwykle 
ważna nie tylko dla Pomorza i  Ka-
szub, ale także dla całej Polski. Pi-
sarz, publicysta i  dziennikarz, dzia-
łacz opozycji. Wcześniej żołnierz, 
uczestnik kampanii wrześniowej, bi-
twy o Narwik, kawaler Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari kl. V. Lech 
Bądkowski był także organizatorem 
życia społecznego. W  1956 roku 
współtworzył Zrzeszenie Kaszubskie 
(od 1964 pn. Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie), w  tej organizacji 
był aktywny do końca życia. Twórca 
idei ruchu regionalnego, szczególnie 
kaszubsko-pomorskiego, zrębów sa-
morządności, który już w latach 70. 
widział przyszłą Polskę jako silną i regionalną.  

To bez wątpienia najwybitniejsza postać Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Był wzorem dla Pomorzan, 
szczególnie młodych, którzy podziwiali w nim bezkom-
promisowość, jasne, wyraziste poglądy, ale też odpowie-
dzialną opozycyjność. Zachęcał ich do twórczego myśle-
nia, nie narzucając jednak swoich poglądów. Dla mnie, 
jak i wielu innych wówczas młodych ludzi był szczegól-
nym autorytetem, który ukształtował w  nas silną po-
stawę obywatelską i umocnił nasze poczucie tożsamo-
ści – wspomina kierujący pracami Komitetu Budowy 
Pomnika senator Kazimierz Kleina, przewodniczący 
Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.  

W sierpniu 1980 roku Lech Bądkowski jako pierw-
szy intelektualista znalazł się w  Stoczni Gdańskiej, 
wspierając działaczy demokratycznej i  niepodległo-
ściowej opozycji. Był negocjatorem i  sygnatariuszem 
porozumienia gdańskiego, a potem pierwszym rzecz-
nikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. Zmarł w 1984 
roku, nie doczekawszy wolnej i samorządnej Polski.  

Był wizjonerem, już w  latach 70. przekonanym, że 
Polska wyzwoli się z  systemu komunistycznego. Uwa-
żał, że trzeba przygotowywać młodych ludzi na czasy, 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie powołało Komitet Budowy Pomnika Lecha Bądkowskiego  
i rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na ten cel. W marcu został ogłoszony konkurs na projekt  
pomnika, który ma stanąć na skwerze przy kościele św. Jana w Gdańsku. 

W GDAŃSKU STANIE POMNIK  
LECHA BĄDKOWSKIEGO

Lech Bądkowski

1 procent na budowę pomnika Lecha Bądkowskiego w Gdańsku

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym, 
wpisując w nim nr KRS Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 0000228279.

Można też zasilić fundusz budowy pomnika Lecha Bądkowskiego, realizując 
przelew na konto Zrzeszenia (nr 85 1020 1811 0000 0402 0123 9185),  

lub wpłacić gotówkę w Biurze Zarządu Głównego ZKP.
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Gdańsk mniej znany

Zbawiciela widnieje kula. Scena uzmysławia, że Bóg 
przyjmuje ofiarę Chrystusa dla zbawienia świata. 

Lżej o 600 ton
Warto zdać sobie sprawę ze zmian, których nie wi-

dzimy. Remont rozpoczął się od dachu. W 2015 roku 
naukowcy z Politechniki Gdańskiej bili na alarm. Stan 
techniczny świątyni był katastrofalny. Potwierdzały to 
ekspertyzy, ale i to, co widzieliśmy. Nie raz przechodzi-
łam obok leżącej na ziemi popękanej dachówki czy ka-
wałka cegły. W trzy lata udało się całkowicie wymienić 
pokrycie – wykorzystano do tego 100 tysięcy nowych 
dachówek! Poza tym wymieniono powojenną kon-
strukcję żelbetowo-metalową, która okazała się zbyt 
ciężka. Odchudzono więc dach o 600 ton... Renowacji 
poddano również całą elewację zewnętrzną. Dzisiej-
szy spacer zakończmy, patrząc na Mariacki od strony 
ulicy Plebania. Podziwiać stąd można średniowieczne 
maswerki, czyli wzory dekoracyjne. Ornamenty zostały 
odkryte podczas prac i pięknie zrekonstruowane. Mają 
kształt rybiego pęcherza, motywu charakterystycznego 
dla okresu późnego średniowiecza. 

Marta Szagżdowicz

Przewodnickie refleksje
W czasach, gdy ulicami Gdańska płynęły fale tu-

rystów, w  bazylice Mariackiej bywałam jako prze-
wodnik niemal codziennie. Zwiedzający najczęściej 
tracą tu poczucie upływających minut, chcą wejść 
na chwilkę, a okazuje się, że minęło już pół godziny 
i tyle jeszcze zostało do zobaczenia. Czas w tej świą-
tyni płynie inaczej. Jednak przyznam szczerze, że 
w ostatnie sezony przed pandemią nie przepadałam 
za tym punktem programu. Wszystko za sprawą re-
montu, który trwał i trwał... Narrację przewodnicką 
zakłócało ciągłe stukanie, wiercenie, a nawet walenie 
młotem. Znosiliśmy to cierpliwie, choć łatwo nie 
było. I kiedy wreszcie nastąpił koniec prac, zamarł też 
ruch turystyczny. Wybrałam się do bazyliki w dzień 
powszedni i oniemiałam. W kościele byłam ja i pan 
z  ochrony. I  cisza, można by powiedzieć WIELKA 
cisza. Zachęcam więc wybrać się do Mariackiego, 
nie tylko by zobaczyć efekty remontu, ale skorzystać 
z  okazji obcowania z  tą wyjątkową strefą sacrum. 
Okazuje się, że pandemiczne warunki są... idealne 
dla tego typu przeżyć. 

Co nowego
Efektem prac jest pięknie odrestaurowany ołtarz 

główny z XVI wieku. Ma aż trzy pary skrzydeł, które 
mogą być teraz zamykane i otwierane. W zależności 
od okresu liturgicznego ołtarz może prezentować się 
w trzech odsłonach. Od Wielkanocy podziwiać mo-
żemy scenę centralną koronacji Najświętszej Marii 
Panny. Odnowiono również wielki zegar astrono-
miczny, który w  południe zachwyca wyjeżdżający-
mi na podest figurami apostołów, ewangelistów i... 
śmierci. Nad Adamem i  Ewą wybijającymi godziny 
pojawiło się zrekonstruowane Drzewo Poznania 
z  jabłkami. Oko cieszą również odnowione orga-
ny i posadzka, która nareszcie nie chybocze się pod 
nogami. Nowością jest gotycki ołtarz Trójcy Świę-
tej Bractwa św. Jerzego z  XV wieku odzyskany od 
niemieckich ewangelików. Dzieło to ewakuowano 
w 1942 roku do Berlina. Tam przetrwało koniec woj-
ny, by po 78 latach wrócić na swoje miejsce. Ołtarz 
zobaczymy obok wejścia do zakrystii. Twórcą dzieła 
był nieznany artysta pochodzący najprawdopodob-
niej z Niderlandów. Nastawę ołtarzową stanowi obraz 
Pietas Domini, czyli Miłosierdzie Pańskie. W przeci-
wieństwie do znanych piet – przedstawień Matki Bo-
skiej z martwym Jezusem – tutaj zobaczymy, że Syna 
trzyma Bóg Ojciec. Między ich głowami znajduje 
się gołębica – symbol Ducha Świętego. Pod stopami 

Zapraszam dziś do bazyliki Mariackiej, w której niedawno zakończył się  
największy od czasów powojennej odbudowy remont. Świątynia odetchnęła.  
Przestali kręcić się po niej robotnicy, ucichły hałasy. Korona Gdańska czeka  
cierpliwie, by znów być podziwianą.

Mariacki po przejściach

Fot. Marcin Koszałka

Zdobiony maswerk znajdujący się na ścianie zakrystii 
Fot. Bazylikamariacka.gdansk.pl
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jadali na wielkanocne śniadania. Moja 
informatorka podzieliła się wspo-
mnieniami z  domu babci, w  którym 
w  świąteczny poranek spotykała się 
cała rodzina. 

Śniadanie rozpoczynano od zjedze-
nia jajecznicy na słoninie lub wędzo-
nym boczku (przypomnę, że zwyczaj 
spożywania święconki zaczął się upo-
wszechniać na Kaszubach dopiero po 
roku 1920). Bywali też amatorzy omle-
tu wysmażonego na podpieczonych 
skwarkach albo żołądków podgrzewa-
nych w  jajecznicy przygotowanej na 
świeżutkim domowym maśle. Cieka-
we, jak duża musiała być patelnia, na 
której przyrządzano świąteczne dania? 

Na stole przykrytym białym, świą-
tecznym obrusem gospodyni układała 
kiełbasy, w  tym taką surową, dojrze-
wającą, którą obecne pokolenie ro-
dziny nazywa polską. Przygotowana 
odpowiednio wcześniej wisiała na 
strychu koło komina, by się wysuszyć. 

3 kg chudej wieprzowiny, 1 kg młodej 
wołowiny lub cielęciny, 1 kg słoniny. 
Wszystko pokroić w drobną (3–5 mm) 
kostkę. 12 łyżek soli i 2 łyżeczki saletry 
dobrze wymieszać z 3 łyżeczkami młot-
kowanego pieprzu, 20 pokruszonymi 
ziarenkami ziela angielskiego, ulubio-
ną przyprawą, jak gorczyca lub kolen-
dra, a  następnie dodać do mięsa, któ-
re należy wyrabiać tak jak ciasto – aż 
do uzyskania jednolitej gładkiej masy. 
W końcowym etapie wyrabiania doda-
jemy słoninę.

Około 10 m jelit namaczamy w wo-
dzie, a  następnie napełniamy, bardzo 
ściśle, przygotowaną masą. Kiełbasę 
wieszamy w przewiewie (na przykład 
przy kominie na strychu) na 5–6 tygo-
dni, dbając o to, by nie było zbyt cie-
pło. Po wysuszeniu kiełbasa nadaje się 

Najpierw sięgnąłem do postów z  kwietnia 2019 roku 
w grupie poświęconej kaszubskiemu jedzeniu na porta-
lu społecznościowym. Dzięki uprzejmości Zofii Wysoc-
kiej dowiedziałem się wtedy, jak wyglądało śniadanie 
wielkanocne w  starym szpitalu w  Wejherowie, w  któ-
rym rzemiosła kuchennego jeszcze przed wojną uczyła 
się jej matka, Anna Kaskula z domu Kreft ze Starzyna.

Każdy, kto widział zdjęcia z  oddziałów szpitalnych 
publikowane dziś w  sieci, może doznać szoku, zoba-
czywszy fotografie udostępnione przez Zofię Wysocką. 
To nie talerzyk z kromką chleba i nieodgrzaną parówką 
w folii czy połówką serka topionego, a obraz niczym ze 
śniadania na szlacheckim dworze.

Na środku dużego stołu przykrytego śnieżnobiałym 
obrusem króluje baranek z chorągiewką. Misternie wy-
konany z  masła, z  kędziorami wełny lekkimi niczym 
puch i  oczami z  pieprzu z  Sumatry, przyciąga wzrok 
obserwatora. Wokół niego pysznią się jaja wielkanocne 
zdobione grafiką i  napisem Wesołych Świąt. Za nimi 
leżą pękate szynki, raczej mało spodziewane w szpitalu 
w latach 50. ubiegłego wieku. Na następnych zdjęciach 
widzimy kolejne wędliny i  wyroby garmażeryjne. Ja-
kość zdjęcia nie jest wystarczająca, by się zorientować, 
czy na odwróconym garnku wyeksponowano klasyczny 
kaszubski zylc czy może auszpik z wielowarstwową, jak 
się wydaje, zawartością. Ponownie w  centralnej części 
widzimy paschalnego baranka, ale tym razem pojawia 
się również ta, za której sprawą stoły pełne są jaj: kura 
z masła z grzebykiem i dziobem z marchewki, a ogonem 
z kolorowych piór.

W  okolicy Wejherowa z  jej XVII-wieczną kalwarią 
mieszka jedna z moich kulinarnych informatorek Alek-
sandra Kuchta. Ale jej przodkowie od lat zamieszkują 
u podnóża kalwarii wielewskiej. Zapytałem ją o  to, co 

WIELKANOCNE STOŁY 
u podnóża kaszubskich kalwarii

Wielkanocne śniadanie będące gwałtownym przejściem 
od umartwień Wielkiego Postu i  Wielkiego Tygodnia, 
żałoby przeżywanej przez chrześcijan po śmierci Jezusa 
na krzyżu, do radości Zmartwychwstania, do wesołego 
Alleluja, ma w sobie tyle uroku, że dziwić się należy, że 
te chwile nie były przedmiotem zainteresowania poetów 
i  pisarzy. Nie znalazłszy takich opisów, postanowiłem 
poszukać historii wielkanocnego stołu w  kaszubskich 
domach znajdujących się w sąsiedztwie kalwarii – wejhe-
rowskiej i wielewskiej – a więc miejsc tak ważnych w trak-
cie przygotowań do świętowania Zmartwychwstania.
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nocnych był zylc. Kaszubska kuchnia nie znała golonki 
pieczonej, więc z reguły wykorzystywano tę część wraz 
z  nóżkami i  głowizną do sporządzenia uwielbianej 
w regionie galarety z rozdrobnionego mięsa wieprzo-
wego. Co ciekawe, aby sporządzić galaretę, wystar-
czyło odpowiednio długo gotować mięso, by uwolnić 
kleiste frakcje zawarte w  włóknach kolagenowych 
stópek i głowy wieprza... We wspomnieniach z Wiela 
przewinęła się też potrawa o światowej nazwie: pieczeń 
rzymska.

Na rodzinnym zjeździe nie mogło, oczywiście, za-
braknąć słodkości. Większość rodzin z Wiela podczas 
wielkanocnego śniadania spożywała sernik. Babcia 
Aleksandry Kuchty wykonywała go z domowego twa-
rogu i kartofli.

Mączyste kartofle obieramy, tniemy na małe kawałki 
i  gotujemy do miękkości. Kiedy kartofle zaczną się roz-
sypywać, wyjmujemy je z garnka i przepuszczamy przez 
praskę. Studzimy. 

Białka ubijamy na sztywną pianę, masło dokładnie 
ucieramy ze stopniowo dodawanym cukrem, a gdy masa 
zacznie się robić puszysta, dodajemy kartofle. 

Masę ucieramy dalej, dodając twaróg i odrobinę wa-
nilii lub aromatu waniliowego. W trakcie dalszego ucie-
rania dodajemy żółtka i na końcu pianę z białek, którą 

do spożycia przez kilka miesięcy, choć 
należy uważać na wszelkie objawy 
psucia, kwas kiełbasiany może zabić.

Były też salcesony, bo przecież nikt 
nie zmarnował piątej ćwiartki w chwi-
li bicia wieprza na święta. Były gala-
rety. Były wędzone kiszki pasztetowe 
i pasztety w słoiku. Pieczonych paszte-
tów, jakie dziś robimy, raczej nie zna-
no. Była też sałatka jarzynowa podob-
na do tej, którą obecnie spożywamy. 

Centralne miejsce na wielkanoc-
nym stole zajmowały szynki wędzone, 
które były peklowane, i  te pieczone, 
które przed włożeniem do pieca chle-
bowego obficie solono. Nie dawano 
do nich specjalnych przypraw, jedy-
nie wkładano pod koniec pieczenia 
przekrojoną cebulę – dla aromatu. 
Prawdopodobnie takie szynki były 
przepyszne, bo o  smaku nie decydo-
wały przyprawy i konserwanty w nich 
zawarte, a dobre mięso wieprzowe ze 
świni karmionej kartoflami tłuczony-
mi z pokrzywą czy serwetką.

Nie mogło zabraknąć też półgęska, 
czyli piersi gęsich z  wyluzowaną ko-
ścią i zapeklowanych z aromatycznymi 
ziołami po złożeniu mięsem do siebie, 
by na zewnątrz pozostawić skórę, któ-
rą później owędzało się lekko dymem 
olchowym. Przypomnę, że gęsi trady-
cyjnie zabijano na św. Marcina, a więc 
11 listopada, co dowodzi, że ten spo-
sób marynowania i  przygotowywania 
tej smacznej wędliny lepiej się spraw-
dza niż współczesne metody. Żyjąc 
w świecie XXI wieku, kupujemy wędli-
ny pakowane próżniowo w atmosferze 
gazów podtrzymujących świeżość. Do 
dyspozycji mamy nowoczesne lodówki 
o wysoko zaawansowanych funkcjach. 
Kiedyś tego nie było, więc przygotowa-
nia do zastawienia stołu wielkanocne-
go rozpoczynano od wyciągnięcia ze 
studni wiadra z  wędlinami, które za-
nurzano w  tej naturalnej chłodziarce, 
by zachowały świeżość.

Bardzo ważnym elementem śnia-
dania i  kolejnych posiłków wielka-
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ślaną, która jest puszysta, ale jedno-
cześnie wyjątkowo stabilna, a stopnio-
wanie ilości aromatycznych dodatków 
smakowych, jak sok z cytryn dostęp-
nych niegdyś w  sklepie kolonialnym, 
pozwalał osiągać oczekiwane efekty 
smakowe. Taka masa nadaje się nie 
tylko do pokrycia tortów, ale również 
przekładania warstw, a  także formo-
wania dekoracji, które po schłodzeniu 
zachowują swój kształt. 

Podobnie do mieszkańców Wiela, 
również mieszkańcy Wejherowa, do 
którego wrócimy na chwilę, prefero-
wali i  preferują, jak wynika to z  wielu 
zebranych przeze mnie wypowiedzi, 
świąteczny deser w  postaci szpajzy 
cytrynowej, czyli leguminy na bazie 
jaj aromatyzowanych sokiem z  cytry-
ny. Dzięki dodaniu do masy jajecznej 
w  trakcie ucierania odrobiny żelatyny 
zachowuje ona formę puszystej pianki. 
Deser ten, podawany z  sokiem z  le-
śnych owoców czy też posypany wiór-
kami kokosowymi, niezwykle ceniono 
i do niedawna żadna kaszubska impreza 
rodzinna nie mogła się bez niego obyć.

Wspólnym elementem stołów 
z  Wiela i  Wejherowa były dekoracje 
z gałązek jałowca, których celem było 
nie tylko podkreślenie jadła będące-
go bohaterem dnia świątecznego, ale 
jeszcze bycie źródłem zaopatrzenia 
w  witki, którymi dëgòwało sã panny 
po piętach. 

Nastrój spotkań był podniosły, 
a  niejednokrotnie biesiada rozpo-
częta przy śniadaniu przeradzała się 
w całodzienną ucztę, w  trakcie której 
jedzono, „co Bóg dał”, ciesząc się jed-
nocześnie nadchodzącą wiosną, która 
obiecywała nadejście nowych darów 
ziemi.

Mam nadzieję, że Wasze święta 
będą wesołe i smaczne, czego serdecz-
nie życzę.

Jak zwykle zachęcam do kontaktu ze 
mną: poczta@jedzenienakaszubach.pl .

Rafał Nowakowski 

w masie rozprowadzamy delikatnie, by zachować jak naj-
więcej puszystości.

Gotową masę przelewamy do foremki, którą dobrze 
jest wyłożyć pergaminem piekarskim, pozostawiając jego 
kilkucentymetrowy pasek powyżej brzegu blaszki.

Ciasto wkładamy do piekarnika rozgrzanego do około 
1750 C i wypiekamy przez 1 ½ godziny. Co ważne, ciasta 
nie wyjmujemy po wyłączeniu piekarnika, tylko dajemy 
mu ostygnąć powoli, co ma zapobiec opadnięciu środka.

Najlepiej ciasto smakuje posypane cukrem miałkim.

Ciekawe, komu przypadało ucieranie tego sernika 
w makutrze… Jest to żmudna i męcząca praca. Niewie-
lu daje się do niej zagonić, ale efekt jest wart zachodu, 
szczególnie że tradycyjny sernik z kartoflami wypiekano 
w klasycznym piecu piekarskim, który nadaje pieczywu 
i ciastom to „coś”. Warto dodać, że dzieci, którym czę-
sto powierzano zaniesienie wielkiej blachy z sernikiem 
do piekarni, obdarowywane były w niej kuklami, czyli 
upieczonymi gdzieś z tyłu czy boku pieca małymi figur-
kami z resztek ciasta chlebowego.

Zanim rozpoczęto śniadanie wielkanocne drugiego 
dnia, w kuchni gotowano jajka. Nie były zdobione w ja-
kiś szczególny sposób, barwiono je, używając natural-
nych składników, takich jak łuski cebuli, buraki czy kora 
dębowa. Jajka służyły do zabaw obrzędowych w drugim 
dniu świąt, ale również były formą prezentu przy oka-
zji spotkań rodzinnych i podczas składania życzliwych 
życzeń. Często wypowiadana była przy tym formułka:

Dyngus Śmigus, po dyngusie, leży placek na obrusie. Pani 
kraje, pan rozdaje, a ja proszę o święcone jaje.

Nieodmiennym elementem wielkanocnego stołu 
były także inne niż sernik słodkości. O babach wielka-
nocnych pisałem rok temu, więc nie ma co ich wspomi-
nać, ale warto przytoczyć za wspomnieniami z  Wiela, 
że na stołach pojawiały się torty z maślanym kremem 
cytrynowym lub czekoladowym. Klasyczny biszkopt, 
często nasączony alkoholem, obłożony był masą ma-
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Po wojnie, pomimo mnogości problemów 
i konieczności zarabiania na życie, zdołał chlub-
nie ukończyć studia medyczne (pierwszy rocz-
nik Akademii Lekarskiej w  Gdańsku) i  stale 

doskonalił swoje lekarskie umiejęt-
ności. Okoliczności nie pozwoliły 
mu na zrobienie większej karie-
ry naukowej na uczelni, do czego 
miał niewątpliwie predyspozycje, 
ale był znakomitym lekarzem oraz 
skutecznym i bezinteresownym do-
radcą niezliczonej liczby osób szu-
kających pomocy. Był wzorowym 

mężem, troskliwym ojcem dwóch synów (leka-
rza i  prawnika) oraz dziadkiem czworga wnu-
cząt. Stale walczył o  innych, dla siebie samego 
żądał bardzo niewiele.

Pochodzenie i wczesna młodość 
Ojciec mój, Tadeusz Wacław Grabowski, syn 
Wacława Konstantego i  Ludwiki z  d. Kossek  
(v. Kosseck), pochodził ze strony ojca ze starej 
szlacheckiej rodziny o mazowiecko-pomorskich 
korzeniach [1]. Urodził się 28 października 
1919 r. w Chełmży (niem. Kulmsee). Jego dzia-
dek, Franciszek (Franz) Leopold (von) Grabow-
ski (1857–1928) – syn Adalberta (1830–1882) 
i  Antoniny Stuczyńskiej oraz wnuk Franciszka 
(1768–1843) i  Julianny von Deben-Sampław-
skiej, dziedziców w Nicku koło Lidzbarka Wel-
skiego (niem. Lautenburg) – opuścił w 1880 r. ro-
dzinne gniazdo i kilkakrotnie zmieniał miejsce 
zamieszkania. W 1883 r. ożenił się w Brodnicy 

Wybuch wojny, wkrótce po maturze zdanej 
w  1939 r., zmusił go do wczesnego wkrocze-
nia w  pełne niebezpieczeństw życie dorosłe. 
Wszystkie wcześniejsze plany życiowe rozwiały 
się. Gdy jesienią 1939 r. Niemcy 
zamordowali jego ojca, zdany był 
prawie wyłącznie na siebie same-
go. Cały jego dotychczasowy, upo-
rządkowany, pełen ideałów i  bez-
pieczny świat runął bezpowrotnie. 
W  konfrontacji z  nową, ponurą 
i  okrutną rzeczywistością czuł się 
początkowo całkowicie bezradny. 
Zmuszony w  obliczu śmiertelnego zagrożenia 
do opuszczenia rodzinnego domu i pozostawie-
nia najbliższych nawet nie na łasce losu, ale na 
pastwę hitlerowskich oprawców, musiał szyb-
ko dojrzeć i  nauczyć się walki o  przetrwanie. 
Jak sam twierdził, nie był typem romantyczne-
go bohatera pragnącego szybko i  brawurowo 
zginąć za ojczyznę na polu chwały. Chciał żyć 
i przeżyć wojenny koszmar. Pomogła mu w tym 
jego wrodzona zdolność do zachowania spoko-
ju i  jasności myślenia w najtrudniejszych sytu-
acjach życiowych. Dzięki rozwadze, osobistemu 
urokowi i dyplomatycznym zdolnościom udało 
mu się uratować w czasie wojny nie tylko siebie 
i bliskich, ale wiele innych osób. Nie zniżył się 
nigdy do popełnienia czynów niegodnych lub 
niepatriotycznych. Potrafił dobrze panować nad 
emocjami. Był świetnie zorganizowany, obo-
wiązkowy i punktualny. Miał dar wymowy, do-
nośny głos i zdolności kierownicze. 

POMORSKIE LOSY– W20. ROCZNICĘ 
ŚMIERCI TADEUSZA WACŁAWA  

GRABOWSKIEGO RODEM Z CHEŁMŻY,, 
MOJEGO OJCA 

W dniu 2 stycznia 2021 r. minęła 25. rocznica śmierci mojego ojca Tadeusza (1919–1996), 
Pomorzanina rodem z Chełmży. Urodził się pod zodiakalnym znakiem Skorpiona, podobno 
typowym dla wybitnych dowódców wojskowych. Jego z natury już zdecydowany charakter 
ukształtowały dodatkowo serdeczna i patriotyczna atmosfera domu rodzinnego, głęboko 
religijne wychowanie, nauki pobierane w grudziądzkim Gimnazjum im. króla Jana III Sobie-
skiego i świadomość rodowej, szlacheckiej tradycji. 

Miał dar  
wymowy, donośny
głos i zdolności 

kierownicze.

Część I
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wanego miasta wkroczyły oddziały polskie pod 
dowództwem majora Włodzimierza Swoińskie-
go i księdza kapelana majora Józefa Wryczy do-
siadających pięknych rumaków. Marzenie wielu 
polskich pokoleń spełniło się, Polska była wol-
na, ale obarczona licznymi problemami natury 
organizacyjnej, ekonomicznej i  narodowościo-
wej (liczni Żydzi, Ukraińcy, Litwini, Białoru-
sini, Niemcy i  in.). Zarzewiem wewnętrznych 
konfliktów były też duże różnice w mentalności 
i kulturze mieszkańców pochodzących z różnych 
dzielnic kraju. Wielu Pomorzan, szczególnie na 
Kaszubach, było bardzo rozczarowanych poli-
tyką nowego rządu polskiego i  dyskryminacją 
ludności autochtonicznej w  obsadzaniu lokal-
nych stanowisk urzędniczych. Wyjątek stanowił 
m.in. gdański pediatra [2], dr med. Józef Anto-
ni Wacław (von) Wybicki (1866–1929) rodem 
z  Niewierzy (niem. Neuheim) koło Brodnicy, 
dalszy krewny słynnego Józefa Rufina Wybickie-
go (1747–1822), twórcy tekstu polskiego hymnu 
narodowego, którego mianowano pierwszym 
pomorskim starostą krajowym w Toruniu. 

Kaszubi nie tak wyobrażali sobie tę od dawna 
wyśnioną Polskę. Jak donosił raport specjalnej 
komisji sejmowej, pracującej na Pomorzu latem 
1920 r. pod przewodnictwem księdza Feliksa 

(niem. Strasburg/Wpr.) z  chełmińską 
szlachcianką Franciszką Kosińską (ryc. 1) i ob-
jął m.in. posadę zarządcy dużego ogrodnictwa 
w  majątku rodziny von Kries w  Kuczwałach 
(niem. Kuczwally lub Kunzwalde) koło Torunia. 
Na przełomie XV i  XVI w. majątek ten stano-
wił własność biskupa warmińskiego Łukasza 
Watzenrode (1447–1512), wuja Mikołaja Ko-
pernika. Dochody z  majątku były przeznaczo-
ne na kształcenie młodego Mikołaja. Tam to 
w  1885 r. przyszedł na świat pierworodny syn 
pradziadków, Feliks. 

W 1887 roku osiedli w Chełmży, gdzie uro-
dziło się dalszych sześcioro dzieci, w tym w 1894 
r. mój dziadek Wacław. Dzięki pożyczce zacią-
gniętej w  Pruskim Towarzystwie Akcyjnym 
„Bodenkredit” w Berlinie pradziadek nabył dużą 
parcelę budowlaną w Chełmży przy Wilhelmstr. 
22 (obecnie ul. gen. Hallera 22), na której wy-
stawił pokaźny murowany dom wraz z zabudo-
waniami gospodarczymi i urządził duży ogród. 
W  Chełmży dominowała w  XIX w. ludność 
polska i  katolicka oraz istniały liczne polskie 
organizacje kulturalne. W  1910 r., przy liczbie 
mieszkańców wynoszącej 10 600 osób, Niemcy 
stanowili tylko ok. 22 proc. ludności. Po 1920 r. 
większość z nich opuściła miasto. 

W  momencie wybuchu I  wojny światowej 
(1914–1918) wszystkich pięciu synów Fran-
ciszka-Leopolda zostało powołanych do służby 
w wojsku niemieckim. Najstarszy, Feliks, zginął 
w  1917 r. Jego potomkowie żyją dzisiaj w  Ba-
warii i  Hesji. Dziadek Wacław był odważnym 
i  ofiarnym żołnierzem. Wielokrotnie ranny na 
froncie francuskim, wrócił do domu już w 1916 
r. z Krzyżem Żelaznym na piersi, ale jako inwa-
lida. Jego stan zdrowia poprawił się jednak na 
tyle, że w końcu 1918 r. ożenił się i został urzęd-
nikiem w Prusko-Królewskim Sądzie Miejskim 
w Chełmży. Pomimo że w zaborze pruskim nie 
było polskich szkół, wszyscy przodkowie moje-
go ojca biegle władali językiem polskim w mo-
wie i piśmie, o co zawsze bardzo dbali rodzice. 

W wyniku przegranej wojny, abdykacji cesa-
rza Wilhelma II i podpisania traktatu wersalskie-
go (28 czerwca 1919 r.) Niemcy utraciły znaczną 
część swojego terytorium na rzecz odrodzonej 
Polski. Oficjalne przejęcie Pomorza przez wła-
dze polskie nastąpiło 18 stycznia 1920 r. Polskie 
oddziały wojskowe wkroczyły do Chełmży trzy 
dni później, entuzjastycznie witane przez jej 
polskich mieszkańców. Do uroczyście udekoro-

Tadeusz Grabowski w odwiedzinach u syna, Bad Bergzabern (Niemcy), 
druga połowa lat 80. XX stulecia.



Pomerania nr 4 (552) / Łżëkwiat 202140

Wspomnienie

Świadectwo ślubu Franciszka i Franciszki von Grabowskich, Brodnica, 
1883 r.

karane. Budziło to rozgoryczenie i opór. Delega-
cja ludności kaszubskiej wystąpiła podobno do 
Komisji Granicznej z prośbą o przyłączenie Ka-
szub do Wolnego Miasta Gdańska [4]. Na pra-
wym brzegu dolnej Wisły, gdzie zamieszkiwała 
moja rodzina, nastrój był bardziej tolerancyjny 
w  stosunku do przedstawicieli odradzającego 
się państwa. Ludność była tam bardziej wy-
kształcona i politycznie uświadomiona, a dobra 
znajomość języka polskiego powszechniejsza. 
Nadużycia i  przypadki korupcji nowych władz 
nie były tam tak nagminne i traktowano je cier-
pliwiej, z większą nadzieją na lepszą przyszłość. 
Z czasem sytuacja uległa poprawie. Kaszubi za-
częli ponownie odnajdywać swoje uczucia do 
Polski. Tworzyła się nowa warstwa kaszubskiej 
inteligencji. Wielka tu zasługa polskich i  ka-
szubskich, patriotycznie nastawionych księży 
katolickich. 

Na terenach Pomorza przyznanych Polsce 
wiele mieszanych, polsko-niemieckich rodzin 
stanęło przed niełatwym dylematem określenia 
własnej przynależności narodowej. Bardzo wie-
lu (ponad 50 proc.) Pomorzan nieznających ję-
zyka polskiego lub niechcących przyjąć polskie-
go obywatelstwa (w tym liczni niemieccy Żydzi) 
musiało, z  reguły bez odszkodowania, opuścić 
swoją od wieków zasiedziałą ojczyznę. Czynili 
to z głębokim poczuciem „wersalskiej krzywdy”. 
Dla wielu była to prawdziwa życiowa tragedia. 
Stosunki polsko-niemieckie uległy gwałtowne-
mu pogorszeniu. Kulminacyjnym momentem 
był wybuch II wojny światowej. Stary porzą-
dek społeczny legł w  gruzach. Panował kryzys 
gospodarczy oraz masowe bezrobocie. Koniec 
I  wojny światowej i  epoki zaborów wiązał się 
też z końcem istnienia w Niemczech i w Polsce 
uprzywilejowanej, szlacheckiej klasy społeczeń-
stwa. Mocą tzw. konstytucji marcowej z 1921 r. 
zniesiono w Polsce wszystkie tytuły szlacheckie, 
co dla wielu rodzin trudne było do zaakcepto-
wania. W Niemczech wszelkie podziały i przy-
wileje stanowe też zostały zlikwidowane, ale 
dotychczasowe tytuły pozostały prawnie chro-
nioną, dziedziczną częścią nazwiska. Obowią-
zuje to do dzisiaj. 

W  1923 roku rodzina ojca przeniosła się 
z Chełmży do Grudziądza. Łatwiej można tam 
było nabyć poniemieckie domy czy mieszkania 
i znaleźć miejsce pracy w jednym z licznych za-
kładów przemysłowych lub w  nowo powstają-
cych cywilnych i wojskowych instytucjach pań-

Bolta: Wojsko Polskie, jak wszędzie na Pomo-
rzu, zrobiło i  tu polskości najgorszą przysługę 
szorstkim traktowaniem ludności, dla której 
ducha nie miało żadnego zrozumienia nękając 
ją najrozmaitszymi szykanami, nieprawnymi re-
kwizycjami i kwaterunkami, nie stroniąc nawet 
od pobicia. To wojsko, witane z  nieopisanym 
uwielbieniem jako oswobodziciele z  jarzma 
pruskiego, zaczęło tę skromną, cichą, pracowitą 
ludność traktować jak naród podbity, zachowy-
wało się jak w  okupowanym kraju. Szczególne 
zgorszenie i  dezaprobatę budziły pijackie orgie 
panów oficerów w hotelach i na kwaterach pry-
watnych z udziałem prostytutek sprowadzanych 
z Warszawy oraz ich panoszenie się i pogardza-
nie miejscową ludnością [3, 4]. Polska polity-
ka pieniężna oraz nowe cła graniczne, bardzo 
utrudniające kaszubskim rolnikom zbyt ich pro-
duktów na terenie powstałego Wolnego Miasta 
Gdańska, spowodowały masowe ubożenie lud-
ności wiejskiej. Język kaszubski był traktowany 
przez wielu nauczycieli przybyłych z głębi Polski 
jako prymitywny, naszpikowany germanizmami 
dialekt polski i  energicznie zwalczany. Dzieci 
mówiące w szkole po kaszubsku lub niemiecku, 
bo polskiego początkowo nie znały, bywały za to 
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zdyscyplinowani, pracowici, punktualni i  soli-
darni, lepsi w sporcie. Dużą wagę przykładano 
do katolickiego i  patriotycznego wychowania 
polskiej młodzieży. Ojciec mój był przez wiele 
lat ministrantem, a w gimnazjum należał do So-
dalicji Mariańskiej. Wyrosłe wtedy na Pomorzu 
pokolenie młodych Polaków wykazało się po-
tem szczególnie cennymi zaletami moralnymi, 
wielkim poświęceniem i patriotyzmem. 

Lata II wojny światowej 
Wybuch II wojny światowej był dla rodziny 
wydarzeniem tragicznym. Dziadek Wacław, 
członek kilku polskich organizacji patriotycz-
nych, publicznie często krytycznie wyrażający 
się o  Adolfie Hitlerze, znalazł się na „czarnej 

liście” grudziądzkich nazistów. Po 
wkroczeniu Niemców został jesie-
nią 1939 r. aresztowany przez ge-
stapo i zamordowany na tzw. Księ-
żych Górach. Liczył wtedy 43 lata. 
Wraz z nim stracono wówczas ok. 
300 wybitnych polskich obywateli 
miasta. Zostali pogrzebani w  ma-
sowym grobie. Także mój ojciec był 

poszukiwany. Przez kilka tygodni ukrywał się. 
Dzięki pomocy wuja, byłego burmistrza w Ko-
walewie Pomorskim (niem. Schönsee), otrzymał 
fałszywe dokumenty na nazwisko Jana Woźnia-
ka i – „odmłodzony” o trzy lata – przedostał się 
do Warszawy. Babcię wraz z pięcioma córkami 
wyrzucono początkowo z  domu. Dopiero oso-
bista interwencji brata mojej prababki, Roberta 
von Grabowskiego (inna rodzina Grabowskich), 
reichdeutscha i  członka NSDAP w  Hamburgu, 
spowodowała, że babcia wraz z  córkami mo-
gła powrócić do swojego domu. Gdy podpisała 
DVL-III, pozostawiono ją w spokoju, ale musia-
ła podjąć ciężką pracę fizyczną w miejscowej fa-
bryce zbrojeniowej. Jej córki poszły do niemiec-
kiej szkoły. 

W Warszawie ojciec mój utrzymywał się po-
czątkowo z drobnego handlu i dorywczych za-
jęć. 1 maja 1940 r. został niespodziewanie aresz-
towany przez gestapo, zadenuncjowany przez 
kolaborującego z Niemcami Żyda Lezerowicza, 
właściciela dużego zakładu grawerskiego przy 
ul. Okopowej, u  którego nieopatrznie zamówił 
pieczątki do fałszowania kartek żywnościowych. 
Osadzony w  więzieniu mokotowskim, przesie-
dział tam rok „o głodzie i chłodzie” na gołej be-

stwowych. W 1910 r. ludność Grudziądza była 
w  84,8 proc. niemiecka. Po włączeniu miasta 
w  1920 r. do tzw. polskiego korytarza nastąpił 
masowy exodus Niemców. W 1921 r. ich liczba 
spadła do 20,7 proc., a w 1931 stanowili już tylko 
6,7 proc. ludności miasta. Powracając w 1939 r. 
wraz z Wehrmachtem do „Heimatu”, przyczynili 
się do likwidacji licznych grudziądzkich Pola-
ków, w tym mojego dziadka Wacława.

W  Grudziądzu ojciec ukończył prywatną, 
elitarną szkołę podstawową Marii Korwin-Pio-
trowskiej oraz Państwowe Gimnazjum Klasycz-
ne im. króla Jana III Sobieskiego dla chłopców, 
uzyskując w  1939 r. świadectwo dojrzałości. 
Jego maturalnymi kolegami byli m.in. Roman 
Mularczyk, syn komendanta Centrum Wy-
szkolenia Kawalerii (CWK), znany 
po wojnie pisarz o  pseudonimie 
Roman Bratny, autor powieści Ko-
lumbowie rocznik 20, oraz Witold 
Zalewski, syn dowódcy Centrum 
Wyszkolenia Żandarmerii, znany 
po wojnie prosocjalistyczny pisarz, 
i Kazimierz Jasiński, późniejszy wy-
bitny historyk mediewista, profesor 
uniwersytetu w Toruniu. Nauczycielami w „So-
bieskim” byli głównie nauczyciele pochodzący 
z Galicji, gdzie w okresie zaborów istniało pol-
skie szkolnictwo. Gimnazjum stało na wysokim 
poziomie. Nauczycielem języka niemieckiego 
był bardzo wymagający prof. Renk. Jego am-
bicją było, aby każdy maturzysta opuszczający 
mury gimnazjum znał nie tylko dobrze język 
niemiecki w  mowie i  piśmie, ale był również 
obeznany z historią i kulturą niemiecką (w imię 
hasła: „Trzeba znać język i mentalność wroga”). 
Kryzys gospodarczy sprawiał, że dziadek zajmu-
jący się w tym okresie kupiectwem tylko z trud-
nością mógł finansować kształcenie się syna. 
Czesne było wysokie. W  Grudziądzu istniała 
ostra rywalizacja na polu naukowym i  sporto-
wym nie tylko z miejscowym polskim Państwo-
wym Gimnazjum im. Króla Bolesława Chro-
brego o  profilu matematyczno-przyrodniczym, 
ale także z bardzo nowoczesnym i świetnie (za 
pieniądze z  Rzeszy) wyposażonym prywatnym 
Gimnazjum Niemieckim, powstałym na bazie 
istniejącej od 1920 r. szkoły niemieckiej Goethe-
-Schule. Uczęszczało do niego ok. 1200 uczniów. 

Uczniom polskim w  Grudziądzu wpajano 
zasadę, aby konkurując z  Niemcami, starali 
się być od nich lepsi na każdym polu, bardziej 

Osadzony 
w więzieniu 

mokotowskim, 
przesiedział

tam rok „o głodzie  
i chłodzie” na 

gołej betonowej 
podłodze.
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arystokraty, Wilhelma von Hatzfeldta, trzymano 
w tajemnicy w obawie przed próbą zniemczenia 
rodziny przez władze okupacyjne. 

Ojciec mój współuczestniczył w  Węgrowie 
w  wielu aktach sabotażu gospodarczego oraz 
służył radą przy sporządzaniu planów zbroj-
nych akcji mających na celu m.in. uwolnienie 
polskich więźniów z rąk niemieckich. Pomagał 
też, szczególnie od połowy 1943 r., dezerterom 
z Wehrmachtu rodem z Pomorza, przymusowo 
wcielonym do wojska. Wśród nich znajdował się 
jego własny szwagier (mąż siostry) i inny krew-
ny, mierzący dwa metry wzrostu; z tego powodu 
były problemy z  ukryciem go i  zdobyciem dla 
niego cywilnej odzieży. Po ich „rozbrojeniu” 
mundury i  broń zakopano, a  ojciec zaopatrzył 
obydwu w  oryginalne Kennkarty, wystawione 
przez współpracującego z AK kierownika Urzę-

du Meldunkowego w  Węgrowie, 
ewangelika o  niemieckim pocho-
dzeniu. Dzięki rozwadze i ścisłemu 
przestrzeganiu zasad konspiracji 
ojciec nie został nigdy przez Niem-
ców zdekonspirowany. Nikt go nie 
zdradził. 

W lipcu 1944 r., w obliczu zbli-
żającego się frontu, rodzice moi 
wraz ze mną i dwojgiem członków 

rodziny matki postanowili schronić się na wsi. 
Kwaterę znaleźli w  domu jednego z  rolników, 
kilkanaście kilometrów od Węgrowa. Kierowa-
ny intuicją i  zapewne doświadczeniem, ojciec 
mój zabrał ze sobą pokaźny zapas wódki „na 
czarną godzinę”. Odległą, ale widoczną z naszej 
kwatery drogą poza Liwcem nieprzerwanie cią-
gnęły nie tylko oddziały Wehrmachtu, ale także 
setki, może tysiące, lekkich chłopskich wozów 
konnych, którymi uciekali ukraińscy renegaci 
z brygady SS-Galizien wraz z rodzinami. W ślad 
za cofającymi się wojskami niemieckimi podą-
żały watahy znanych z  okrucieństwa ukraiń-
skich własowców, osłaniających odwrót armii. 
5 sierpnia przybyło do wsi kilkudziesięciu wła-
sowców pod niemieckim nadzorem i w bezpo-
średnim sąsiedztwie zabudowań, w których się 
schroniliśmy, przystąpili do kopania stanowisk 
strzeleckich. Przy tej okazji, zupełnie przypad-
kowo, wykopali z ziemi schowany tam i zabez-
pieczony przez ojca odbiornik radiowy. Dowody 
winy były jednoznaczne. Za posiadanie radia 
groziła kara śmierci. Niemcy wkrótce wycofali 
się i przekazali nas w ręce Ukraińców. Ci ustawi-

tonowej podłodze. Panujące tam warunki były 
okropne. W  zatłoczonych do ostateczności ce-
lach nie było urządzeń sanitarnych, wszędzie 
„królował” kibel i panował niesamowity smród. 
Brak było sienników do spania, w  ścianach 
gnieździły się pluskwy, a w ubraniach więzien-
nych – wszy, które wysysając krew, wywoływały 
podrażnienia skóry, zakażenia i głębokie owrzo-
dzenia. Więźniów dobijała psychicznie całkowi-
ta bezczynność i niepewność jutra. Co jakiś czas 
wywoływano skazanych na rozstrzelanie. 

W obawie przed możliwymi „kapusiami” oj-
ciec nie zwierzał się nikomu ze swojej przeszło-
ści. Jak wspominał, ani przedtem, ani potem 
nie potrafił modlić się tak szczerze i  głęboko 
jak wtedy. Licząc się z  czekającą go rozprawą 
sądową, długo i  starannie przy-gotowywał so-
bie mowę obrończą w  języku niemieckim. Nie 
doszło do niej. 1 maja 1941 r. zo-
stał bez dalszych przesłuchań oraz 
pod fałszywą tożsamością, jako 
Woźniak, zwolniony z  więzienia 
bez otrzymania zaświadczenia. Był 
wtedy krańcowo wygłodzony (wa-
żył 40 kg) i osłabiony. Opiekę zna-
lazł u  swojego wuja mieszkającego 
wtedy w  Warszawie. Tylko z  trud-
nością dochodził do siebie fizycznie 
i psychicznie. Dzięki poradzie jakiegoś fryzjera 
udał się do Węgrowa na Podlasiu, gdzie już jako 
Grabowski otrzymał pracę w Spółdzielni Rolni-
czo-Handlowej „Rolnik” [5]. Tam podżywił się, 
powrócił do zdrowia, poznał moją matkę i w lip-
cu 1942 r. ożenił się. W miasteczku tym, wiosną 
1943 r., przyszedłem na świat. Zachował się list 
przewozowy dziecięcego wózka wysłanego dla 
mnie koleją przez rodzinę z Grudziądza (ryc. 2). 

Przez pewien czas ojciec mój wysyłał paczki 
żywnościowe z Węgrowa do krewnych zamiesz-
kałych na terenie Rzeszy. Potym jednak jak za-
wartość tych paczek była ściśle kontrolowana 
i rozliczana z przysługującymi im kartkami żyw-
nościowymi, więc zaprzestał tej działalności. 

Od samego początku ojciec nawiązał kontakt 
z  komórką Armii Krajowej w  Węgrowie. Jako 
pracownik działu kartoflano-zbożowego wycią-
gane od niemieckich przełożonych informacje 
przekazywał AK. To samo czyniła moja matka, 
pracująca w „Rolniku” jako sekretarka, do 1939 
r. studentka germanistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim. To, że prababka mojej matki Vic-
toria, rodem z  Litwy, była córką niemieckiego 

Od samego 
początku ojciec 

nawiązał kontakt 
z komórką Armii 

Krajowej  
w Węgrowie. 
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Wspomnienie

Węgrowa, którego znał wcześniej. Górski uwol-
nił ojca z obozu wiedząc, że ten w czasie oku-
pacji pomagał Żydom. Miał szczęście. Obóz 
w  Rembertowie został nocą z  20 na 21 maja 
1945 r. rozbity przez duży oddział bojowy AK. 
Zginęło wtedy kilkudziesięciu NKWD-zistów, 
kilkunastu partyzantów i  nieokreślona liczba 
więźniów. Wielu więźniom ucieczka udała się. 
Schwytanych Rosjanie rozstrzeliwali. Tych, co 
przeżyli, wywieziono na Ural. Wrócili bardzo 
nieliczni. Jednym z nich był Jan Zalewski z Wę-
growa, który opublikował później szczegółowe 
wspomnienia z tego okresu [7]. 

W  analogicznym czasie rodzina ojca na Po-
morzu przeżywała „oswobodzenie” przez Armię 
Czerwoną. Gwałty, mordy i  grabieże, palenie 
domów i wysyłki Polaków na katorgę do Rosji 
były na porządku dziennym. Martyrologia Po-
morzan trwała. Zmieniali się tylko kaci. Ojciec 
zdążył jeszcze w  porę przybyć do Grudziądza, 
aby zaopiekować się swoją matką, babcią i sio-
strami oraz zorganizować remont ich domu. 

Dokończenie w kolejnym numerze.
Michał Tadeusz Wacław von Grabowski 

li naszą grupkę pod ścianą, nie zwlekając, zorga-
nizowali sąd polowy i położyli na stole sędziow-
skim broń gotową do strzału. Nie czekając na 
rozpoczęcie obrad i  ogłoszenie wyroku, ojciec 
uroczyście oświadczył, że na powitanie w Polsce 
chciałby podarować Ukraińcom skrzynkę wód-
ki. Ten niespodziewany „podarunek” sprawił im 
wielką radość. Jeden z „sędziów” oświadczył, że 
„bardzo lubi Polaczków” i pozwolił nam odejść. 
Wkrótce potem własowcy wraz z darowizną wy-
cofali się ze wsi. 

Pierwsze frontowe oddziały Armii Czerwo-
nej wkroczyły do Węgrowa 8 sierpnia 1944 r. 
[5, 6]. Wszystkie domy zostały przez „wyzwo-
licieli” i rodzimych szabrowników splądrowane 
i ograbione. Na wyzwolonych z rąk niemieckie-
go okupanta terenach władzę objęły różne szu-
mowiny. Rozpoczęły się aresztowania, łapanki, 
gwałty i wywózki do ZSRR. Terror ten nie ustę-
pował w niczym praktykom stosowanym wcze-
śniej przez hitlerowców. W  pierwszych dniach 
kwietnia 1945 r., wskutek donosu, ojciec został 
aresztowany przez funkcjonariuszy UB w  Wę-
growie. Każdego wieczora „przesłuchiwał” go 
osobiście pijany szef miejscowego PUBP, niejaki 
por. Antoni Bielawski (1919–1997). Ojciec był 
opluwany, szarpany za włosy, katowany szpicru-
tą oraz bity do nieprzytomności pięściami i gu-
mową pałką. Potem cucono go lodowatą wodą 
i amoniakiem. Chodziło o wymuszenie złożenia 
podpisu pod gotowym tekstem przyznania się 
do członkostwa w AK i „wrogiego działania na 
tyłach Armii Czerwonej” oraz wskazanie innych 
osób należących do AK. 

Nie mogąc złamać oporu mojego ojca, Bie-
lawski przesłał go do specjalnego obozu NKWD 
w Rembertowie koło Warszawy, będącego punk-
tem zbornym przed deportacją w  głąb ZSRR. 
Jego więźniami byli z  reguły członkowie AK, 
volksdeutsche i  Niemcy. Wielu przywożono 
w  stanie krytycznym spowodowanym bestial-
skimi przesłuchaniami. Każdego dnia umierało 
w obozie ok. 20 więźniów, wielu z głodu i wy-
czerpania. Dzienne wyżywienie stanowiło 100 
gramów gliniastego chleba i  trochę wodnistej 
zupy z  kukurydzy. Pomieszczenia były niesły-
chanie brudne i zawszone, brakowało prycz do 
spania, toalety były katastrofalne. Ojciec mój 
wyszedł na wolność już po kilku dniach tylko 
dzięki przypadkowemu spotkaniu z  wyższym 
funkcjonariuszem UB, porucznikiem Górskim 
(wł. nazwisko Wajsberg), byłym mieszkańcem 

Fragment listu przewozowego wózka dziecięcego z Grudziądza  
do Węgrowa, kwiecień 1943 r.
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– Në, ùprôwiajã sztachétë.
– Czemù?
– Co tatk pitô? Je wiedzec, że w sobòtã są za-

bawë, a jak so knôpi pòpiją, to sã pierzą, a ni ma 
mòcë, żebë jaczis plot krótkò remizë sã òstôl cali.

– Terô nasz sã òstónie.
– Aaaaa – zdzywil sã Andris – tatk to równak 

mô glowã! Wiész, tatkù, co?
– Jo?
– Jô móm so kùpioné mòtór! – rzek z bùchą 

Andris.
– Co? Jaczi mòtór? Zó co?
– Në nick wiôldżégò, stôrô WFM–ka, ale zó to 

w dobrim stanie! A zó co? Doch za dëtczi!
– Jô wiém, że nié za gãsë! – Staszk czul, że jegò 

spòkójnota, chtërną wiedno sã chwôlil, móże sã 
zarô pòsëpac. – Skądkaż të miôl dëtczi na ten 
mòtór?

– Kò jô, tatkù, zarôbiajã, to jô so ùzbierôl.
– Na mòtór të sã ùzbierôl, ale żebë przë chë-

czach cos pòmòc, to nic! Wiész të co? Biôj lepi 
ten swój mòtór wiksowac.

Na tim gôdka sã skùńczëla. Òjc mùszôl jesz 
rôz a drëdżi przezdrzec cali plot, żebë wrócyl mù 
jegò spòkój. Nerwòwôl a jiscyl gò pò prôwdze ten 
jegò Andris, chtërny zdôwôl sã Staszkòwi malo 
robòtny. Doma nié za baro pòmôgôl, dzéwczëca 
żódnégò ni miôl. A robòta? Pòmôgôl blós w mlé-
czarni. Staszk widzôlbë gò dze jindze. Żebë bëlno 

Staszk miôl sebie za czlowieka baro spòkój-
négò. „Mie górz nie bierze wnet nigdë – gôdôl 
wiedno. – Mést jak mie chto baro znerwùje, tedë 
mòże cos rzekã, ale tak to nié”. Jesz nie wiedzôl, 
że ta jegò wnet swiãtô dobroc a cerplëwòsc bãdze 
tegò dnia wëstawionô na cãżką próbã.

– Tatkù, cëż të robisz? – zapitôl Staszków syn, 
Andris, chtërny nie wiedzec czedë pòdszed do 
niegò.

Staszk stojôl przë swòjim ploce, a  pòmalin-
kù òbwijôl drót dokòla sztachétów a  żérdzów. 
Zdrzôl so w  glowã, mësląc nad pëtanim sëna. 
Ju dwa razë òtemk lëpë, ale dopiérze za trzecym 
rzek blós:

– A nie je to widzec, sënie?
– Në jo, widzec je. Ale docz tak cos?
– Pòmëszlë – chlop dali, pòmalinkù, spòkójno 

òbwijôl drót, mòcno gò zacygając.
–Në doch skąd jô móm wiedzec? Sztróm tatk 

chce pùszczac?
– Andris, kòl czegò më mieszkómë? – wzdich-

nąn a spitôl Staszk.
– Kòl pòcztë.
– A co je za pòcztą?
– Kò remiza.
– Terô të wiész, pò co je ten drót?
– Nié!
– A co të robisz przë tim ploce wiedno w pò-

niedzôlk?
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Kòżdô wies, kòżdô môlô spòlëzna mô swòje pòwiôstczi, gôdczi a fifë. Te tikają sã czasã szpòrtow-
nëch zdarzënków, a czasã chòcbë lëdzy, co przënioslë jinym wiele smiéchù. Je w nich wicy abò mni 
prôwdë, z tim téż wszeljak biwô. Czësto jak w ti brawãdze.
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Nordowé pòwiôstczi

gôdôl z  drëchamë a  jinszimë, co prawie tam 
bùten wëchôdalë, krącyl sã tu a tam. Za baro tam 
òbachtë na tã jegò maszinã lëdze ju nie dôwalë, 
bò ju wnet kòżdi jã znôl. To sã knôpòwi nie wi-
dzalo.

Na sam kùńc chcôl òn jesz sã pòchwôlëc, jaczi 
jegò mòtór je chùtczi. Rozpãdzyl sã drogą wedle 
remizë, minąn jã baro flot, minąn téż pòcztã, 
le tam ju sã zaczinôl letczi zakrãt, na chtërnym 
mòtór sã ùsliznąn, a  knôp wczadzyl prosto 
w plot.

Reno wstôl përznã òbòlali, ale to wszëtkò. 
Gnôtë bëlë calé. Tatk ùprôwiôl plot a gòrzil sã, że 
nawetka nen drót nie pòmóg.

Za jaczis czas Staszk, jak wiedno, krącyl sã 
przë robòce na pòdwórkù. Andris wrócyl z  ro-
bòtë a dreptôl prosto do tatka. Nen ju wiedzôl, że 
syn zôs wierã mô jaczé wiadlo dlô niegò. Zacząn 
nôprzód nibë ò niczim, cos tam ò wiodrze gôdôl, 
aż w kùńcu rzek tak:

– Tatkù, të mie czãsto gôdôl, żebë jô so nalôz 
pòrządną robòtã, cobë bëlno zarôbiac, doch jo?

– Në jo.
– Jô bë miôl taką robòtã.
– Jo? Sënie, tej jô sã ceszã – òdpòwiedzôl mù 

Staszk, chòc jesz nie ùczul, ò co jidze, le miôl nô-
dzejã, że knôp przëszed do swòjégò rozëmù – co 
të bãdzesz robil?

– Jô, tatkù – gôdôl Andris pòwôżno – jô bë 
chcôl jic na ksãdza sã ùczëc!

– Na ksãdza? Të?–chlop pòwzérôl na swòjégò 
sëna, a doch zarô pòmëszlôl, że nen nijak sã na 
dobrodzeja nie nadôwô. – Wiész të co?

– Co, tatkù – rzek knôp, a glos miôl ju wnetka 
jak wikari.

– Jô cë tedë dóm radã, jo?
– Në kò jo.
– Të mëslôl, że jô nick nie wiém, że tu w ten 

plot to të bél mòtórã wkarowóny. Jô to sã dowie-
dzôl. Tak so mëszlã. Wez mòtór òdpalë, sã rozpã-
dzë, a wczadzë jesz rôz. Mie ò ten plot ju nie je. 
Leno zdrzã, że të mùszôl tedë sã bëlno w glowã 
trafic, a móże jak zrobisz to drëdżi rôz, to cë sã 
pòprawi.

Na tim gôdczi bëlo kùńc. Mòtór za jaczis czas 
òstôl sprzedóny, ale Andris w kùńcu równak ksã-
dzã òstôl.

Mateùsz Bùllmann

Tekst z niechtërnyma znankama nordowi kaszëbiznë

zarôbiôl. Dzëwil sã téż, że z tegò, co nibë terô do-
stôwôl, òdlożil jesz na mòtór. „Në jo! – gôdôl do 
se – jak òn nick dodóm nie przënôszô”.

A Andris? Nen bél bùszny a ùsmióny! Z rena 
chòdzyl òbrobic swòje w mléczarni, a pózni abò 
czëszczil swój mòtór, abò nim jezdzyl. WFM–ka 
bëla czerwionô a pò prôwdze wëzdrza dosc do-
brze. Leno że we wsë Andrisa nié jeden miôl za 
macka, tedë czasã lëdze gôdalë:

– Jo, jo, to je ten richtich chlop do tegò mòtórë.
Òn tegò równak nie brôl do se, a gôdôl:
– Terô jô przënômni jaczé fòrsz dzéwczã 

nalézã. Jesz ùzdrzita.
Czas równak nëkôl, ale nick z  tegò nie bëlo. 

Staszkòwi corôz cãżi bëlo biôtkòwac sã z gòrzã, 
a Andris dali żil so letkò.

Czedë czul ju sã barżi pewno na dwùch 
kòlach, zacząn wëbierac sã do Pùcka, do gardë, 
do Wejrowa, a w kùńcu nawetka bòdôj do Gduń-
ska, chòc nié kòżdi w to chcôl wierzëc.

– Ten doch nie wié, gdze Gduńsk leżi! – smiôl 
sã ten a nen. Andris równak nó to nie zdrzôl, le 
jima jesz òpòwiôdôl, jak to je piãkno so tak pòja-
chac w  niedzelã na pôlnié, a  że na gwës téż so 
w gardze jaką szëkòwną brutkã wëszëkô.

– Jo, òn pewno jezdzy do restoracëji a so tam 
dancing szpandérëje, jak w  tim wicu – gôdôl 
jeden wësmiéwca – a tedë do chëczë szlachë za 
sobą òstôwiô!

Bëlë téż taczi, co sã drëszëlë z  Andrisã, a  sã 
z niegò ceszëlë. Z taczim Pioterã a Darekã zda-
rzëlo sã nawet, że doszlo do pierszégò jakbë 
wëpôdkù z  Andrisowim mòtórã. Chòc móże 
wëpôdk to pewno za wiôldżé slowò. Bëlo to jesz 
w ten czas, czedë w Mechòwie rëchtowóné bëlë 
zabawë pòd chmùrką. Tam ti trzeji sã wëbralë. 
Razã przez las na mòtórkù.

Tuńce bëlë w  taczim żlobie, co dokòla bél 
przestrojony brzózkòwima gajdamë. Baro snô-
żo. Knôpi sã bawilë, tuńcowalë, aż przëszed czas 
jachac dodóm. Wsedlë na mòtór Andrisa, a we 
trzech nie bëlo to tak letkò. Nen trzecy, slôdë, ju 
wnet ni miôl placë a trzimôl sã përznã na wiarã. 
Terô, czej òni jachalë pò cemkù, lesną drogą, 
a  mòtór pòdskòk na dzurze, Darek, co prawie 
na trzecégò jachôl, spôd. Knôpi tegò nie zmer-
kalë aż we wsë. Nic sã równak nikòmù nie stalo, 
a dalo z tegò blós zôs smiéchù.

Jednégò razë, przë sobòce, zabawa bëla òrga-
nizowónô prawie w remize kòle chëczë Andrisa. 
Tam knôp nie chòdzyl, bò tatk za baro na niegò 
tedë szkalowôl, a tedë tam sã téż za baro tlëklë. 
Andris chcôl sã równak pòkazac ze swòjim 
mòtórã, a  zajéżdżôl co sztócëk pòd remizã, 
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ZYMK (Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich) je niefòrmalną stowôrą zrzesziwającą 
młodëch (dëchã, nié blós całã) lëdzy, chtërny zajimają sã pisanim dokazów w rodny mòwie. 
Òsoblëwim jegò merkã je to, że nikòmù nie słëchô i dôwô piszącym plac do pòkazaniô swòjégò 
„jô”. To prawie tuwò wiele zestrzód kaszëbsczich lëteratów stôwiało swòje pierszé kroczi, miało 
swòjã pierszëznã. Òd zôczątkù jistnieniô mô gwësné dodóm w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie, jaczé latos rëchtëje dlô zymkòwców (i nié leno dlô nich) 
roczëznowi darënk…

To prawie bëlno ùdokazniwô, że kaszëbizna sã 
nie zatrzima, le wcyg jidze karszno w  przódk, 
a ZYMK wëchòwôł ju cawné pòkòlenié nasziń-
cowi òtroczëznë, jakô terô dô ò se znac na jegò 
kôrtach. Òkróm te, że zsziwk mdze roczëznowi, 
mdze przede wszëtczim debiutancczi. Skòpicą 
piszącëch, w  tim téż znónëch i  ùznónëch, òb-
jôwiô sã jakno pierszëznowi zymkòwcë.  

Latosé wëdanié mdze czësto nadzwëkòwé, 
jiże jiné nigle wszëtczé donëchczôs. Pierszi rôz 
w  ZYMK-ù bãdą… malënczi. Jich aùtorką je 
młodô graficzka z  Lëni – Dómnika Sorokò. 
Mdze to téż òsoblëwie wiôldżi wëdôwk, nôwiãk-
szi w dwadzescelatny historie karna, òbjimający 
dokazë trzëdzescë jeden aùtorów. Tak tej mòże 
zarizykòwac scwierdzenié, co mómë do ùczinkù 
z gwësnégò ôrtu antologią kaszëbsczi lëteraturë 
za rok 2020. 

Jo, jo. Pò prôwdze je ju minionëch dwadzesce lat 
òd te czasu, czej zymkòwcë pierszi rôz zeszlë sã 
w wejrowsczim mùzeùm, a bëło to 24 strëmian-
nika 2001 rokù. Tak pisa ò tim wëdarzenim jed-
na z przënôleżniczków karna – Alicjô Szczëpta:

Pôrã tidzeniów temù, a  bëło to 24 strëmian-
nika 2001 r., we Wejrowie w  Mùzeùm Mùzyczi  
ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë zeszło sã 
pôrã òsób. […] Òstało rozsądzoné, że brzôd tegò 
zéńdzeniégò òstónie wëdrëkòwóny. Òddôwómë 
tedë do waji rãk – Czëtińcë – nen zbierk wiérztów, 
prozë, kąsk mùzyczi téż sã najdze. Miéjce téż swią- 
dã, że dzeje sã to dzãka pòmòcë Wejrowsczégò 
Mùzeùm, bez chtërny më bë nie dalë radë ti ksą-
żeczczi wëdac.

Hewò taczi béł zôczątk. Mòżeta wierzëc abò 
nié, le w  latosym zsziwkù pòjawią sã tekstë 
ùsôdzców, jaczich nie bëło tej jesz na swiece. 

Pierszi Zymkòwcë. Òdj. ze zbiérów Wandë Czedrowsczi

PÒ SZTĒRZECH LATACH  
ZÔS NASTÓNIE ZYMK! 

w 20. roczĒznã  
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Lëteratura

Ò wiôldżi pòzmianie, òdszëkanim nôdzeje 
i  piãkny miłoce, jakô rozmieje òdbierac dech, 
òpòwié nama w swòjich lirikach Gracjón Fópka. 

Ni mògło téż zafelowac merków z  cządu 
pòszëdła. W  fòrmie gôdczi kaszëbsczégò plestë 
Mateùsz Radzejewsczi ùpamiãtniwô żarnow-
sczégò probòszcza, òpòwiôdającë ò jegò przigò-
dach òbczas drodżi do wiecznoscë. 

Zôs na déle stôrégò bôta, jaczi pòmału cy-
gnie pò wòdach Pùcczégò Wikù, wsadniemë 
razã z  Henrikã Mùsą Kòtã. Mdze to wanoga 
pò stegnach dobrze ju znónëch kaszëbsczémù 
czëtińcowi, le prowadnik nie dozwòli, żebë réza 
mierzëła kòmùdą…

Kąsk swòji krëjamny twarze òdtacy karno KRÒ 
z  Nordë, ò jaczim jak na terô wiémë, że je. Co 
mają dlô nas przëszëkòwóné… Zôs nas zaskòkną? 
Dowiémë sã, ju czëtającë nônowszi ZYMK.  

Òkróm tëch ju tu wspòmniónëch pòjawią sã 
tekstë (jistno wôrtné i  cekawé) hewòtnëch pi-
szącëch (alfabeticzno): Piotra Cëchòsza, Gré-
gòra Cysewsczégò, Sławòmira Fòrmellë, Joannë 
Ginter, Zuzë Glëszczińsczi, Szëmòna Jancena, 
Mariana Jelińsczégò, Jana Natrzecégò (Pioter 
Dzekanowsczi), Môrcëna Òdelsczégò, Gracjanë 
Pòtrëkùs, Eùgeniusza Prëczkòwsczégò, Miklosza 
Ridigera, Titusa Kamila Rolsczégò, Katarzënë 
Ródë, Mareka Serkòwsczégò, Karolënë Ser-
kòwsczi, Jerzégò Stachùrsczégò, Krësztofa Tuska, 
Grétë Wątor, Dawida Zmarzłégò, Krësztofa Jãd-
rocha Zôlewsczégò, në i cos òd Klebbów Matisa.

A to dopiérkù malinczi wëjimk tegò, co żdaje 
na naju w roczëznowim ZYMK-ù. Jem gwës, że 
nie mdze tam placu na kòmùdã. A czejbë chto 
chcôł wiedzec, jaczim słowã mógłbë òpisac nen 
wëdôwk, mëszlã, że bëłabë to frijnota. Wòlnota 
słowa, mëslë i dëcha. Nowé pòdjimiznë i zdrze-
nié, jaczémù ùdało sã wëzbëc lińcuchów. Në tej 
co? Chcemë dożdac na zymk… Żdaje tam jesz 
czile niespòdzajków!

Klebbów Matis 

Òd bòkadnoscë ôrtów prezentowónëch bez 
zymkòwców mòże sã zakrãcëc w  głowie. Kò 
w nym zsziwkù mdą rozmajitoscë! Òd wiérztów 
dlô dzecy bez pòezjã zamëszleniô pò òpòwiada-
nia science-fiction. Mdzemë razã z  piszącyma 
wanożëlë pò blónach i  schôdalë wãzëchnyma 
i krãtima stegnama prost do piekła codniowòscë. 
Mdzemë wzérelë na swiat z górë i z dołu, sprzëti 
i na prost. Mdze nama dóné latac, płëwac, nëkac, 
trëkac sã, a nawetka kąsk hajduksac…

W szari stojiznie minionëch czasów mdzemë 
wanożëlë razã z  Grégòrã Schramką, chtëren 
w charakteristiczny dlô se fòrmie chwatô za ser-
ce i nie dozwôlô zjimac zdrokù z réżków słowów 
zapisónëch jedna kòl drëdżi na czile kôrtkach 
papioru. 

Do swiata wôżnëch pitaniów i  nié wiedno 
zrozmiałëch òdpòwiescë rôczi naju Ana Różk 
w  swòji nônowszi pòezje. Czerëje naszã ùwôgã 
na relacje. I to nié blós jô i të, nié blós òn i òna. To 
më razã i më apart. Pòetka dôwô tuwò bôczënk 
i stôwiô pòd scaną, spòd jaczi nie je letkò dac saj-
dã. Czëtającë ji dokazë, mòże zdrzec w pòsowã 
i rozmëszliwac nad kòżdim słowã. Je to sznëkro-
wanié w swòjim bëcym, jaczé kùreszce dozwôlô 
nalezc, zemkłi przed latama, ùbëtk. 

Mdze to téż leżnosc do nawiedzeniô bôjkòwi 
krôjnë pradôwnégò gòlema, jaczégò stwòrza 
straszlëwô heksa z brawãdë Jakùba Lubòcczégò. 
Dô radã Zemia przedërchac miónkã z òlbrzëmã? 

Nad kawlã niezrozmiónégò artistë i lëdzczima 
jiwrama zastanowimë sã w  czësto swiéżi proze 
Kristinë Léwny. Je to apartnô òpòwiesc ò mala-
rzu, chtëren je nôrzãdłã nié le dlô jinëch, le téż dlô 
se. Nié blós jiny ni mògą gò rozmiec, le òn sóm se 
nie rozmieje, a më zazdrzimë mù głãbòk w òczë.

Pòlecymë téż na Miesądz razã z Adamã Héblã 
i  jegò òpòwiôdanim, w  jaczim nick nie je za-
richtich gwësné, a  akcjô rozmieje człowieka 
bëlno zaskòknąc. Zôs kùńczącé historiã słowa 
zatrzimiwają na sztócëk swiat.
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Jesmë ju przënãcony do te, że czej spiéwómë „Kaszëbsczé nótë”, widzymë m.jin. gãbã jaczé-
gòs chłopa. Tej-sej je to rëbôk, czasã spòsobny knôp, a jesz jinym razã chtos w kaszëbsczich 
lëdowëch ruchnach. Niejedny sã gòrzą, że mómë taką rozmajitosc w przëtrôfkù tegò malën-
kù, ale Róman Drzéżdżón, aùtór ksążczi To je krótczé, to je dłudżé… Wędrówki szlakiem 
obrazkowych nut zagwësniwô, że nie je to nick dzywnégò: Ni ma tak czegòs jak kanoniczné 
òbrôzczi. Tak pò prôwdze mòżemë wstawic, co më chcemë. Pierwòszno to w tim placu béł 
césôrz i sã spiéwało: „To òznôczô césarza”. Nie wiémë nawetka, czë chòdzëło ò niemiecczégò 
czë aùstriacczégò. Pózni jesmë mielë: „To òznôczô szlachcëca”. Kaszëba sã tam pòjawił wedle 
mie dopiérze pò drëdżi swiatowi wòjnie. Wnenczas nie pasowôł ju césôrz jakno symbòl nie-
miecczich rządów, ani szlachcëc, bò to sã nijak miało do kòmùnizmù.

Nôstarszô westrzód pitónëch przeze mie lëdzy – 
Schòlastika Heland, kòldzewiãcdzesątlatnô białka 
z nordowëch Kaszëb, pòdczorchiwô, że kaszëbskòsc 
człowiek mô òd ùrodzeniô, erbùje jã pò starszich, 
a nawetka nazéwô jã darënkã òd Bòga.

Wcyg tej aktualné są słowa Aleksandra Labùdë 
z wiérztë „Chto…”:

Chto bëlnym chce Kaszëbą bëc,
Ten mùszi pò kaszëbskù czëc
Kaszëbską krew w swich żëłach miec
(…)
Chto bëlnym chce Kaszëbą bëc,
Ten mùszi pò kaszëbskù tczëc
Swójsczi zwëk i swójsczi strój (…).

Niejedny Kaszëbi dôwają bôczenié na to, że 
Kaszëba mùszi bëc bùszny ze swòji tatczëznë: Kaszëba 
mùszi kòchac swòjã tatczëznã, przede wszëtczim sã ji 
nie sromac przed jinyma lëdzama i sã do ni przëznawac 
(Szëmón Heland, absolwent kaszëbsczi etnofilolo-
gii). Szlachòwnô gôdô jegò drëszka Agata Grenwald, 
chtërna robi dzysdnia we wejrowsczim Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi: Wôżné 
je czëcé szacënkù do swòji kaszëbskòscë, do ti nôrod-
noscë, do jãzëka, do kùlturë, tradicji, do naszi histo-
rie, do jinëch Kaszëbów. Wedle mie nié kòżdi, chto sã 
czëje Kaszëbą, mùszi rozmiec gadac pò kaszëbskù, ale 
bë miôł miec swiądã tegò jãzëka. Jô czãsto ùżiwóm 
pòlsczégò, ale kaszëbiznë sã nigdë nie wëpiéróm i czëjã 
bùchã z kaszëbskòscë. Czëjącë taczé słowa, chcałobë 
sã rzeknąc, że wcyg żëwé są słowa ks. Bernata Sëchtë 
z wiérztë „Kaszëba béł mój tatk”:

Kaszëba, co bë zapiarł sã 
Kaszëbsczégò jimienia,

Tej znajemë ju historiã tegò òbrôzka i słów. A skòrno 
dzysô spiéwómë ò Kaszëbie, to chcemë so òdpòwie-
dzec na pëtanié, co tak pò prôwdze òznôczô Kaszëbã 
i co òznôczô bëc Kaszëbą wedle nich samëch. Prof. 
Bruno Sënôk pisôł w 1998 r., że najbardziej ekspono-
wanym kryterium samoidentyfikacji kaszubskiej jest 
miejsce urodzenia1. Òkróm tegò wiôldżi znaczënk mô 
– wedle tegò socjologa – m.jin. kaszëbsczé pòchò-
dzenié, trzimanié jãzëka i tradicjów, rodzinna zasie-
działość i pokoleniowa wierność tej ziemi. Przez dwa-
dzesce lat pò badérowaniach prof. Synaka zdôwô sã, 
że wcyg wiele Kaszëbów mòże sã pòd tim pòdpisac. 
Hewò czile przikładów:

Dlô mie bëc Kaszëbą, to pilowac mòcno tradicji 
starków i miec starã ò to, żebë sã òna rozwijała harmò-
nijno (Jaromir Szroeder, mùzyk, spòlëznowi dzejôrz, 
jaczi robi w Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëto-
wie).

Bëc Kaszëbą to dlô mie kòntinuòwac dzejania star-
ka i  prastarka, mòjich przódków, chtërny mieszkelë 
w Òtalżënie. Wedle mie kòżdé pòkòlenié mô òbrzészk 
piastowac to, ò co biôtkòwelë naji pòprzédcë. Swòjã 
kaszëbskòsc më bë mielë pòkazywac na co dzéń, np. 
próbùjącë ùżëwac – nawetka kaléczącë – kaszëbsczé-
gò jãzëka. Wôrt téż òpòwiadac młodszémù pòkòleniu 
ò naji kùlturze i  tożsamòscë (Jerzi Miotka, dzejôrz 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô i  Kaszëbsczégò 
Fòrum Kùlturë w Gdinie).

To òznôczô ùtrzëmiwac tradicjã, to wszëtkò, co czedës 
nama starkòwie przedstôwialë, z czim nas prowadzëlë 
do przodu (Józef Topka, wielelatny pòdjimca z Lëpińc 
– miéwca stolarsczégò zakładu). Ò dozéranim kaszëb-
sczich zwëków jakno wôżny znance kaszëbskòscë 
gôdô téż cytowóny ju Róman Drzéżdżón.

KASZĒBSCZĖ NÓTĒ

1  B. Synak, Kaszubska tożsamość, ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk 1998, s. 60.

dzél 2 „ To òznôczô Kaszëba”– Kaszëbi ò se 
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Gòspòdarka

wëzdrzałë rezultatë nôùkòwëch badérowaniów chòc-
le w òdniesenim do religijnoscë?

Wcyg je téż żëwi stereòtip, że Kaszëbi trzima-
ją człowieka z bùtna na distans, ale jak pòznają i sã 
do niegò przekònają, to òddadzą mù wszëtkò. A do 
te nie lubią za baro nowòsców. Jô prosył Łukasza 
Zołtkòwsczégò, żebë sprawdzył òbczas swòjich re-
pòrtersczich wanogów, jaczi je aùtoòbrôz Kaszëbów 
na Gôchach, i prawie taczé zdania czuł nôczãscy. Në 

cëż, Frãc Sãdzëcczi wcyg żëwi:

Kaszuba to mô cwiardi łeb
nic nie dô wmówic sobie,
ò swòjã mòwã dbô i chléb,
nie dufô nowi próbie.

Nie lecy na nowòscë znak,
 Wprzód wôrtosc znac chce                      
     trwałą (…)

Le czedë sã przekònôł już, 
trzimô sã całą mòcą,
nie złómie gò ni żódnô z bùrz,
ni szëczi, co sã psocą.
(„Kaszëba wiérny”)

Pòjôwiają sã równak gło-
së, że nijak nie dô sã gadac ò 
jaczichs kaszëbsczich znan-
kach. Wspòmnióny Łukôsz 
Zołtkòwsczi pòdczorchiwô, że 
Kaszëbi nie apartnią sã òd jinëch 

lëdzy w  jegò òkòlim. Jesz mòcni rzekł to Jaromir 
Szroeder: Ni ma ùniwersalnëch cech Kaszëbë. Wedle 
mie abò jes dobrim człowiekã, abò lëchim człowiekã. 
Kaszëbi w wikszoscë są taczima bëlnyma lëdzama, ale 
jak w kòżdi spòlëznie mómë téż czôrné òwce.

Na kùńc pòdrechòwanié Piotra Dzekanowsczégò: 
Mie sã zdôwô, że jak kòżdô spòlëzna më mómë swòje 
mëslenié ò se, jaczé – co normalné – nie je òbiektiw-
né. Më ò se colemało mëslimë, że jesmë dobri, robò-
cy, nie jesmë kradzejama… Równak chtos, chto znaje 
lëdzy, statisticzi – chòcle pòlicyjné, wié, że tak nie je. 
Jesmë jak wszëtcë. Ten naji pòzdrzatk na se sã òstatno 
zmieniwô. Mni sã gôdô chòcle ò tim, że jesmë cwiardi, 
że trzimiemë sã zemi itd., a wësztôłcô sã nowi, wedle 
jaczégò Kaszëba to lubòtnik kaszëbsczi zemi i jãzëka. 
Fejn bë jesz bëło, żebë to béł téż lubòtnik wszëtczich 
kaszëbsczich lëdzy – niezanôleżno òd jich pòliticznëch 
pòzdrzatków, mësleniô ò nôrodnoscë itd.

Dark Majkòwsczi

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nie béłbë gòdny, żebë gò
Kaszëbskô niosła zemia.
Ten jak na wietew ùschnie wnet,
Bò z niegò wińdze krew.

Nôczãscy równak na pierszim placu nie pòjôwiô sã 
pòchòdzenié, môl zamieszkaniô, jãzëk ani ùkòchanié 
zwëków. Nôwôżniészé dlô bëcégò Kaszëbą dlô wiele 
lëdzy je to, co mają w sercu. Co òznôczô bëc Kaszëbą? 
Dlô mie òdpòwiédz je prostô 
– czëc sã Kaszëbą – òdrzekł 
Łukôsz Zołtkòwsczi, repòr-
téra gazétë „Kurier Bytow-
ski” i cządnika „Pomerania”. 
Jistno gôdelë wnet wszëtcë 
pitóny przez mie lëdze.

Pisôrz i  gazétnik Pioter 
Dzekanowsczi téż szukô 
òdpòwiedzë na pëtanié, co 
dzysô znaczi bëc Kaszëbą, 
òsoblëwie w  bëtowsczim 
krézu. Wedle niegò je wi-
dzec, że jistnieją trzë nôbar-
żi pòpùlarné definicje. Pò 
pierszé, Kaszëbą je ten, chto 
pòchòdzy z  kaszëbsczi fa-
milii i  gôdô chòc w  dzélu 
pò kaszëbskù. Pò drëdżé – 
sygnie kaszëbsczé pòchò-
dzenié, a  jãzëk je ju mni 
wôżny. Pò trzecé corôz czãscy jidze ùczëc òdpòwiédz, 
że Kaszëba to człowiek, chtëren swiądno wëbierze so 
kaszëbiznã (w  znaczenim kùlturë, swiądë, tradicje) 
za cos swòjégò. Pòchòdzenié je tu ju niewôżné. Móm 
nôdzejã, że przë tim wëbòrze jednym z dzélów szerok 
rozmióny kaszëbiznë bãdze téż naji jãzëk – gôdô Pio-
ter Dzekanowsczi.

A jaczi są ti lëdze, co mają sebie za Kaszëbów? Mò-
żemë nalezc jaczés znanczi pòspólné dlô kaszëbsczi 
spòlëznë?

Są baro robòcy i to je widzec chòcle pò wielënie pri-
watnëch firmów. Kaszëba nôlepi sã czëje na swòjim. 
Jich znanką je téż religijnosc, chòc je òna czãsto 
wëmiészónô z pògańsczima zwëkama (Róman Drzéż-
dżón).

Kaszëba to przede wszëtczim chrzescëjón, praktikù-
jący. Je téż kònsekwentny – jak sã dô na jakąs robòtã, 
to próbùje jã wëkònac z  jak nôlepszim skùtkã (Jerzi 
Miotka).

Je to zgódné z  badérowaniama prof. Synaka, 
chtëren zapisôł, że wedle aùtoòbrazu Kaszëbów 
nôwôżniészé znanczi, jaczé wëapartniwają jich òd 
jinëch to: religijnosc (w trzech rozmajitëch anketach 
tak òdpòwiedzało: 71,4%, 84,5% i  80,3% pitónëch), 
robòcosc (67,9%, 80% i  70,7%), a  téż ùpiartosc 
(64,6%, 55,9% i 62,7%). Òd te czasu minãło ju wiele 
lat i wiele sã wëdarzëło – czekawé, jak dzysdnia bë 

Pòmnik nótë „To òznôczô Kaszëba” we Wejrowie. 
Òdj. dm
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Stolem kaszĒbsczĖgò akòrdionu 
ze SwinoÙscÔ. KrĒsztof Naklicczi

Strzód znónëch kaszëbsczich akòrdionistów, méstrów tegò instrumeńtu, co mają nagróné kaszëbsczé 
platë – mòże wëmienic w całoscë Krësztofa Òlczaka (plata Mea), Riszarda Bòrisónka (Kaszëbsczé 
Akòrdionowé Warkòwnie we Wejrowie, Kaszëbsczé Duò Artisticzné), Pawła Nowaka (Mùzeùm 
Akòrdionu w Kòscérznie, festiwal w Sëleczënie), czë chòcle Cezarégò Pôcórka (Verba Sacra we 
Wejrowie). Równak wcyg mało je wiedzec ò Krësztofie Naklicczim...

Krësztof Naklicczi. Òdj. R. Bòrysionek

Rzekł tedë: Proszę państwa, nastąpiło jakieś niepo-
rozumienie [smiéch na sali]. Otóż ja tu przyjeżdżam 
dla swojej własnej przyjemności, proszę mi wierzyć. Od 
piętnastu lat, kończy się rok szkolny, ja jestem bardzo 
zmęczony, nie mam wiele czasu na odpoczynek, już 
trzeba jechać tu, ale zawsze tu się czuję wspaniale i za-
wsze czekam, kiedy będę mógł do Wejherowa jechać. 
Tak że jestem zaskoczony, bo to dla mojej własnej przy-
jemności ja tu przyjeżdżam i wszystko, co robię z warsz-
tatami... Mam tutaj i drugą przyjemność – słuchać mo-
ich opracowań, moich utworów – to jest przyjemność 
dla mnie. Zwłaszcza że grają wspaniali, młodzi, utalen-
towani wykonawcy. Dziękuję bardzo [brawa]3.

Krësztof Naklicczi ùrodzył sã w  1961 roku 
w  Szczecënie, dze ùcził sã w  mùzycznëch szkòłach. 
Pózni wëjachôł na mùzyczné sztudia do Gduńska, 
dze skùńcził Mùzyczną Akademiã. Je achtniwónym 
szkólnym òd akòrdionu, aùtorã czile pòdrãczników 
a  trój òprôcowaniów dlô akòrdionistów, w  tim kòl 

W tym roku mamy mały jubileusz – 15. Edycję Kaszub-
skich Warsztatów. Od samego początku współpracuje 
z nami kompozytor ze Świnoujścia, Krzysztof Naklicki. 
Czy jest szansa, aby ZKP doceniło to, że Naklicki pro-
paguje wśród młodzieży folklor kaszubski, robiąc co-
rocznie wspaniałe opracowania i  komponując utwory 
zainspirowane kaszubskim klimatem? [...] Na taki po-
mysł wpadła prof. Rosińska, a ja uważam, że [...] war-
to byłoby uhonorować [...] na koncercie finałowym, 7 
lipca. [...] Da się coś zrobić? – taczégò mejla przesłôł 
do mie òrganizatór Kaszëbsczich1 Akòrdionowëch 
Warkòwniów we Wejrowie, Riszôrd Bòrisónk, szkól-
ny òd akòrdionu z  wejrowsczi „mùzyczny”. Bëło to 
16 maja 2012 rokù, wnetkã ò pół jednôsti wieczorã. 
Kómpòzytór òstôł achtniony w sedzbie wejrowsczégò 
mùzeùm, dze òdbéł sã finałowi kòncert jegò doka-
zów. Z rãków wiceprzédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô Tomasza Fópczi – dostôł Medal 50-lecô 
KPZ razã z leżnoscowim diplomã2.

1  Pòzwa „kaszëbsczé” òstała nadónô warkòwnióm w rokù 2002, za: Natalia Belak, Kaszubskie Warsztaty Akordeonowe w Wejherowie w latach 
1993–2016 [praca dyplomowa], Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 2017.

2  Medal 50-lecia dla Krzysztofa Naklickiego, „Gazeta Kartuska” nr 31 (1116), 31 lipca 2021, s. 2–3.
3  Przemówienié zarejestrowôł (zwãk) òrganizatór warkòwniów Riszôrd Bòrisónk.
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Mùzyka

Koncert Finałowy odbył się 1.07.2005 r.  
w  Wejherowskim Centrum Kultury. Or-
kiestra wykonała „Walca kaszubskiego” 
Krzysztofa Naklickiego [...].

Specjalno dlô karnów i  òrkestrë 
skómpònowôł trójno dokazów, m.jin. 
Dwie piosenki kaszubskie na kwartet 
akordeonowy, co mają w se dzéle aleato-
riczny notacje abò nowégò mùzycznégò 
jãzëka: szum lëftu, klastrë, nieregùlarné 
tremòlando czë zwãczi ò nieòkreslony 
wësokòscë i  grzimë w  registrë. Belak 

pòdôwô dali: Krzysztof Naklicki opracował na kwartety 
akordeonowe wiele melodii i tańców kaszubskich, m.in.: 
„Mòrze rëczi”, „Andża w  lese”, „Górą młodi wiek”, 
„Stoji òst kòle drodżi”, „Do naszégò młina”, „Piesń ò 
Jastarni”, „Żeglôrz”, „Bówka i  Kaszubka”, „Òj, teszno 
mie”, „Serce wëbiérô”, „Niedzérzczi Michôł”, „Dlô mło-
di pani”, „Niedbałô Kaszka”, „Starka i synowô”, „Kłopòt 
nënczi”, „Marëszónka”, „Namòwa”, „Ach mój wiankù”, 
„Kòwôl”, „Wróbelk”. Strzód aranżacjów Naklicczégò, 
jaczé mô w swòjich zbiorach Riszard Bòrisónk, nala-
złë sã téż m.jin. te spiéwë: „Òd niedzeli do niedzeli”, 
„Mòrsczi diôbeł” a wariacje „Nie gadôjże ò biédze”6.

Natalia Belak pisze jesz: Na potrzeby Warsztatów 
powstały również aranżacje popularnych piosenek, które 
wykonywane były przez orkiestrę akordeonową z udzia-
łem chóru bądź solistów, m.in. Kaszébsczé Nótë [...].

Narôz stało sã nieszczescé.
W listopadzie 2019 roku nasi rodzice ulegli wypad-

kowi samochodowemu. Straciliśmy mamę, tata od dnia 
wypadku przebywa w śpiączce w szpitalu. Nic nie wróci 
do życia kochanej mamy, tata ma jednak szanse na peł-
ny powrót do sprawności. Do tego będzie potrzebował 
specjalistycznej rehabilitacji, której koszty sięgają nawet 

kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie...
Dzecë Krësztofa, Mateùsz, Mikòłôj 

i Dorota, założëłë na internetowim pòr-
talu zrzutka.pl kònto, dze lëdze mòglë 
wpłôcëwac dëtczi na rehabilitacjã jich 
tatë. Do kùńca lëstopadnika ùszłégò 
rokù 1071 wpłôcającëch przelało wnetkã 
150 tës. zł7. Jak terô sã czëje? Prof. Ro-
syńskô przesłała mie internetã filmk, dze 
Krësztof Naklicczi ze sënã na akòrdio-
nach grają dokôz Jana Sebastiana Bacha. 

Tomôsz Fópka

sztërdzescë na spòdlim kaszëbsczich do-
kazów4. Do jegò wëdónëch òprôcowa-
niów kaszëbsczich melodiów na różné 
akòrdionowé składë mùszi zarechòwac 
te wëdóné przez jegò wëdôwiznã, jaką je 
Pracownia Muzyczna GIS ze Swinoùscô: 
Utwory pedagogiczne na akordeon solo, 
cz. 1, 2003; Utwory pedagogiczne na 
akordeon solo, cz. 2, 2005; Album Ka-
szubski na akordeon solo, 2003; VIII Ka-
szubskie Warsztaty Akordeonowe, 2005; 
IX Kaszubskie Warsztaty Akordeonowe, 
2006; X Kaszubskie Warsztaty Akordeonowe, 2007; 
XI Kaszubskie Warsztaty Akordeonowe, 2008; XII Ka-
szubskie Warsztaty Akordeonowe, 2009; XIII Kaszub-
skie Warsztaty Akordeonowe, 2010; XIV Kaszubskie 
Warsztaty Akordeonowe, 2011; XV Kaszubskie Warsz-
taty Akordeonowe, 2012; XVI Kaszubskie Warsztaty 
Akordeonowe, 2013; XVII Kaszubskie Warsztaty Akor-
deonowe, 2014 a XVIII Kaszubskie Warsztaty Akorde-
onowe, 2015. Smarą wëszłë téż jegò: Dwie piosenki ka-
szubskie na kwartet akordeonowy a Tryptyk kaszubski 
na akordeon i wiolonczelę.

Jako juror międzynarodowych konkursów akor-
deonowych potwierdzam, że opracowania utworów 
kaszubskich Krzysztofa Naklickiego są grywane przez 
wykonawców zarówno w Polsce, jak i  za granicami – 
gôdô5 prof. Elżbiéta Rosyńskô, ùdbòdôwcka wejrow-
sczich Kaszëbsczich Akòrdionowëch Warkòwniów, 
ò chtërnëch Nataliô Belak napisa diplomòwą prôcã 
(Mùzycznô Akademiô we Gduńskù, 2017).

Z ti prôcë [zdrzë przëp. 1] jidze sã dowiedzec wicy 
ò pòsobnëch wëkònaniach kòncertowëch òbczas war-
kòwniów a ò dokazach, jaczé Naklicczi zrobił specjal-
no do Wejrowa:

Kolejnym kompozytorem był Krzysz-
tof Naklicki. Opracował dwie melodie 
kaszubskie: „Ach, mój wiónkù” oraz 
„Wróbelk”. Utwory wykonał kwartet 
w składzie: Elżbieta Rosińska, Paweł No-
wak, Szymon Chyliński i  Ryszard Bory-
sionek (23.06.2002). 

[...] wysłuchano prawykonania utwo-
ru Krzysztofa Naklickiego „Tryptyk ka-
szubski”. Dwie części („Bòsczi pòsłańcë”; 
„Hej, mòrze”) wykonał duet w  składzie: 
Anna Sawicka (wiolonczela) i  Elżbieta 
Rosińska (akordeon) (28.06.2002).

4  Medal 50-lecia dla Krzysztofa Naklickiego.
5  Z telefónowi rozmòwë z Elżbiétą Rosyńską w dniu 20.03.2021.
6  Do kùpianiô jegò nótë jidze dostac na: https://sklep.anderski.pl/category/akordeony-i-akcesoria-nuty-na-akordeon-krzysztof-naklicki 

[przëstãp 20.03.2021].
7  https://zrzutka.pl/xxfn2d [przëstap 20.03.2021].
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Anna Gawron
o niezwykŁej pasji i poŚwiĘceniu

Niniejsza praca, która powstała w ramach I roku studiów podyplomowych z języka kaszubskiego, dotyczy 
historii powstania amatorskiego teatru w powojennym Niezabyszewie – małej kaszubskiej wsi w powiecie 
bytowskim, słynącej z prężnie działającej cegielni. Temat pracy obejmuje dwadzieścia lat działalności zespołu 
w okresie od 1946 do 1966 roku.

Zawarte informacje oparłam głównie na relacjach ustnych byłych aktorek powojennego amatorskiego teatru 
w Niezabyszewie oraz wykorzystałam kronikę szkolną z lat 1945–1991, kronikę teatru, artykuły z czasopism 
i zdjęcia.

Szczególne podziękowania składam mieszkankom Niezabyszewa, paniom Irenie Graczyk, Renacie Werze 
i Agnieszce Prądzyńskiej za dostarczenie mi materiałów, a także niezapomnianych przeżyć podczas wspólnych 
rozmów. Dziękuję również panu doktorowi Tomaszowi Rembalskiemu za wskazanie źródeł do pracy i udo-
stępnienie materiałów poszerzających moją wiedzę o ludziach, którzy zapisali się w dziejach Niezabyszewa 
oraz panu profesorowi Cezaremu Obracht-Prondzyńskiemu, który zmobilizował mnie do napisania tej pracy 
i zapalił do dalszych poszukiwań.

szybko uczyły się kaszubskich wyrazów, a pani Anna, 
obserwując dzieci, powtarzała im: Nigde, przenigde 
nie wstydzta sę po kaszêbsku gadac2.

W  rozmowie z  Mieczysławem Kaczanowskim, 
dziennikarzem „Wiadomości Zachodnich”, po wielu 
latach wyznała: Tu nie było dzikiego zachodu – tu byli 

dopiero prawdziwi Polacy. To oni z  narażeniem 
życia pielęgnowali mowę polską i miłość do 

Ojczyzny. Ojczyzny dalekiej, choć bliskiej. 
Dawna granica Polski odcinała Nieza-

byszewo od reszty Kaszub, od więzi 
kulturowej i uczuciowej z Ojczyzną3.

Pani Anna Gawron, wesoła 
i  energiczna kobieta, mająca nie-
zwykłą zdolność do nawiązywania 
kontaktów i  obserwowania innych 
ludzi, wytyczyła sobie cel – chcia-

ła stworzyć teatr kaszubski. Zdawa-
ła sobie sprawę, że poprzez wspólne 

działania mieszkańcy Niezabyszewa będą 
mogli poznać piękno ojczystej mowy, ale 

przede wszystkim kultywować zwyczaje i obrzędy ka-
szubskie, dzięki czemu nie zapomną niepowtarzalnej 
gwary, a jednocześnie odkryją się przed nimi wielkie 
dzieła polskich i kaszubskich pisarzy i poetów.

Całymi dniami chodziła od domu do domu, na-
mawiając mieszkańców Niezabyszewa do wspólnej 
zabawy w  teatr. Niektórzy nie chcieli się zgodzić 
ze względu na to, że nie potrafili mówić po polsku, 
a inni – po kaszubsku. Pani Anna zawsze miała na to 
gotową odpowiedź: Nie szkodzi, nauczycie się.

Pewnego razu, idąc przez wieś, zapytała młodą nie-
zabyszewiankę, panią Teresę Trzebiatowską, czy nie 
chciałaby należeć do zespołu. Dziewczyna zgodziła się, 
lecz od razu wyznała, że nie zna języka polskiego. Pani 
Anna zrozumiała wówczas, że ten problem dotyczy 

– To była niezwykła kobieta. Miała serce otwarte dla 
każdego. Potrafiła obdarzać ludzi życzliwością, ser-
decznością i  szacunkiem. Cechowało ją niezwykłe 
poczucie humoru. Szybko wzruszała się też na widok 
cudzego nieszczęścia. Teatr był całym jej życiem… 
– tak rozpoczęły rozmowę ze mną o Annie Gawron 
panie Agnieszka Prądzyńska, Irena Graczyk 
i Renata Werra – członkinie powojennego 
amatorskiego zespołu teatralnego. Po 
chwili wyjęły z torebek zdjęcia, kroni-
kę przedstawień teatralnych i pożół-
kłe wycinki z gazet i czasopism.

A wszystko zaczęło się tak: 
Do małej wsi, położonej nieopo-

dal Bytowa, 9 października 1945 r. 
wprowadzili się państwo Franciszek 
i  Anna Gawronowie. Powojenna 
rzeczywistość zmusiła ich do osiedle-
nia się „z przydziału” w Niezabyszewie. 
Przybyli tu z samego serca Kaszub – z Bo-
rowego Młyna. Mieli wtedy po czterdzieści lat. 
Byli przyjaźni, otwarci i pełni zapału do pracy. Fran-
ciszek Gawron pracował w miejscowym kościele jako 
organista, natomiast Anna, rodowita Kaszubka i wiel-
ka patriotka, postanowiła zrobić coś, co zniosłoby 
wszelkie podziały społeczne i  zbliżyło mieszkańców 
Niezabyszewa. Zdaniem moich rozmówczyń, w dużej 
mierze dzięki jej staraniom we wsi nie było podzia-
łu na tych, którzy przybyli „zza Buga”, „z centralnej” 
czy „z  Polski”. Początki życia w  nowej społeczności 
dla nikogo nie były łatwe, bo w  niezabyszewskich 
domach mówiono głównie po kaszubsku. Dla tych, 
którzy przybyli, była to mowa niezrozumiała. Bariery 
językowe szybko przełamywały dzieci, które porozu-
miewały się swoim własnym językiem, do którego star-
si nie mogli znaleźć klucza1. Poprzez wspólne zabawy 

1  A. Kiełczewski, J. Ślipińska, Orły i Gryfy. Na ziemi koszalińskiej, Warszawa 1971, s. 253.
2  Tamże.
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Wspomnienie

jasełka i  część artystyczną na dożynki. W  pamięci 
moich rozmówczyń, poza wspomnianym dramatem 
Sychty, najbardziej zapisały się sztuki  teatralne po-
wstałe na kanwie utworów: Chata za wsią, Wesele ko-
ciewskie, Dziurdziowie, Balladyna.

Doskonale przygotowane i  opracowane przedsta-
wienia teatralne szybko zyskały popularność i wysta-
wiane były wielokrotnie w  okolicznych miejscowo-
ściach, takich jak Ugoszcz, Studzienice, Tuchomie, 
Sominy, Borzytuchom, Pomysk Wielki.

Aktorzy podróżowali drabiniastym wozem, któ-
rym powoził pan Konrad Łącki. Pamiętają, że tylko 
raz jechali na występ, siedząc na przyczepie traktora.

Ważną rolę w  przedstawieniach teatralnych ode-
grali pan Gawron, dbający o oprawę muzyczną, oraz 
pan Franciszek Prądzyński, miejscowy listonosz, 
który pilnował porządku na sali i  sprzedawał bilety. 
Za zarobione pieniądze aktorzy jeździli na występy 
i  koncerty do Bytowa, w  jedną stronę autobusem, 
a z powrotem pieszo. 

– To były niezapomniane chwile. Ludzie byli wtedy 
inni, pomagali sobie wzajemnie, byli otwarci i życzli-
wi – dodała pani Irena.

Zdumiewający wydaje się fakt, iż w  czasach Pol-
ski Ludowej na łamach ogólnopolskich czasopism 
pojawiły się artykuły przedstawiające działalność 
i osiągnięcia grupy teatralnej z Niezabyszewa. Dzien-
nikarze podkreślali urzekającą prostotę tekstów pa-
triotycznych, wskazując jednocześnie na przywiąza-
nie do tradycji i kultury kaszubskiej.

Także współcześnie nie zapomniano o  dokona-
niach pani Gawron – jakże pracowitej, urzekającej 
skromnością i życzliwością kobiety, wielkiej patriotki 
z Kaszub. O jej dokonaniach wspomina profesor Ce-
zary Obracht-Prondzyński w książce Kaszubi – mię-
dzy dyskryminacją a regionalną podmiotowością4.

Pani Anna Gawron była w roku 1966 delegatką na 
Kongres Kultury Polskiej w  Warszawie, co w  mojej 
opinii było dla niej i całej grupy ogromnym wyróżnie-
niem. Zapytana wówczas o przyszłość swojego teatru, 
odparła skromnie: Niech mówią inni, ja wolę pracować5.

jeszcze wielu innych młodych ludzi. Wtedy pomyślała 
o Janinie Matczak, Gerardzie Szanowskim, Maksie Ry-
mon Lipińskim. Natychmiast postanowiła, że pierwsze 
przedstawienie musi się odbyć w gwarze kaszubskiej.

I  tak zawiązała się grupa teatralna w Niezabysze-
wie. To niesamowite, ale już 7 czerwca 1946 roku 
zadebiutowała wspaniałą sztuką Bernarda Sychty 
Hanka sã żeni. Opowiadając o tym wydarzeniu, moje 
rozmówczynie były wzruszone, miały w  oczach łzy. 
Chociaż od tego czasu minęło już 68 lat, pamiętały 
wszystkie szczegóły. Rola pary młodej przypadła Te-
resie Trzebiatowskiej i  Marianowi Rembalskiemu, 
których miłość rozkwitła nie tylko na scenie, ale 
i w życiu. W zespole poznali się i pokochali między 
innymi Janina Matczak i Jan Matejko. Parę teatralną 
tworzyli też Maks Rymon Lipiński i jego żona Helena.

Pani Renata Werra z wielkim zapałem opowiadała 
o  zaangażowaniu niezabyszewian w  przygotowanie 
przedstawień teatralnych. Wspominała, jak po cięż-
kiej, codziennej pracy w  gospodarstwie każdy aktor 
musiał ręcznie przepisywać swoją rolę, a potem uczyć 
się jej na pamięć. Najtrudniejsze były monologi. Role 
przydzielała pani Gawronowa. Potrafiła niezwykle 
trafnie dobrać osobę do odpowiedniej postaci. Pró-
by, odbywające się przeważnie w soboty w świetlicy 
gromadzkiej, dawały okazje do wspólnych spotkań, 
zabaw i niezapomnianych przeżyć. 

Bardzo dużo pracy i czasu wymagało przygotowy-
wanie strojów i  dekoracji do przedstawień. W  tym 
miejscu pani Agnieszka Prądzyńska wymieniła na-
zwisko doskonale znanego bytowianom artysty, pana 
Eugeniusza Kaniuki: – Genek miał zdolności plastycz-
ne, przygotowywał i wypisywał afisze teatralne, poma-
gał w przedstawieniach. Bez niego byłoby trudno.

Ku mojemu zaskoczeniu pani Irena Graczyk pokaza-
ła mi pamiątkowe zdjęcia z przedstawień, bez wahania 
potrafiła rozpoznać każdą osobę na fotografii i przypi-
sać jej role, które odgrywała w spektaklach, a wydawa-
łoby się, że czas zatrze ślady i znikną wspomnienia. 

W  trakcie spotkania moje rozmówczynie niezwykle 
ciepło wyrażały się o pani Annie Gawron: – Często nazy-
wałyśmy ją mamą. Po próbach wielokrotnie siadałyśmy 
wokół żeliwnego pieca, a ona częstowała nas jabłkami, 
które przynosiła z  własnego sadu. Wszyscy ją kocha-
li, nawet wtedy, gdy denerwowała się i  rzucała książką 
o podłogę. Natychmiast przepraszaliśmy ją i prosiliśmy, 
by nam wybaczyła. Jej uśmiech pamiętamy do dziś.

Przedstawienia zawsze wystawiane były w  Nowy 
Rok i na Wielkanoc. Aktorzy na frekwencję nie na-
rzekali – sala była zawsze wypełniona po brzegi. 

W Niezabyszewie trudno byłoby znaleźć rodzinę, 
z której nikt nie grał w teatrze. Często aktorami było 
rodzeństwo, jak na przykład w rodzinie Fajtków, Gra-
czyków, Kryzlów czy Ostrowskich.

Spotkania z  poezją i  wieczornice odbywały się 
przez cały rok. Obowiązkowo przygotowywano też 

3  M. Kaczanowski, …Nolepsze z wszestkich stron, „Wiadomości Zachodnie”, 1966, nr 40(424), s. 6.
4  C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002, s. 430.

Zdjęcie z kroniki teatru
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Wspomnienie

wiejskiego teatru w  Niezabyszewie i  nie tylko tam. 
W repertuarze amatorskiego teatru z Niezabyszewa, 
działającego przy świetlicy gromadzkiej, znalazły się 
montaże i sztuki, które wystawiane były wielokrotnie 
w okolicznych miejscowościach, między innymi:
– korowód Płynie Wisła, płynie i jasełka (1945 r.),
–  widowisko w pięciu aktach Hanka sã żeni na pod-

stawie dramatu Bernarda Sychty (1946 r. i w latach 
kolejnych),

–  sztuki: August Szloga Leona Heykego, Madejowa 
klechda Jana Baranowicza, Szczęśliwy, kto jeszcze ma 
matkę (nieznanego autora), Gość oczekiwany Zofii 
Kossak-Szczuckiej, Chata za wsią Józefa Ignacego 
Kraszewskiego (1949–1951 r.), Ludzie są ludźmi Grzy-
mały (1950 r.), Dzéwcze i miedza Bernarda Sychty,

–  przedstawienie Dziurdziowie Elizy Orzeszkowej 
(1956 r.),

–  występy Zespołu Pieśni i Tańca, powstałego w 1957 r.,
–  kaszubski program poetycki w  opracowaniu kie-

rownika zespołu A. Gawron i E. Kaniuki,
– spektakl Stara baśń Józefa Ignacego Kraszewskiego.

 Teatr w Niezabyszewie pod przewodnictwem pani 
Anny Gawron odegrał ponadczasową rolę w kształto-
waniu się kultury polskiej i kaszubskiej. Ciężka praca 
podczas prób i  występów zjednoczyła mieszkańców 
Niezabyszewa, nauczyła ich współdziałać i pomagać 
sobie wzajemnie. Był to także sposób na spędzanie 
czasu wolnego, do dziś żyjącego w pamięci i sercach 
byłych aktorów. Pani Anna Gawron miała niezwykłą 
zdolność „zarażania” ludzi miłością do swojej małej 
ojczyzny – Kaszubszczyzny. Wracając do wspomnień 
z młodości, w ujmujący sposób potrafiła dowieść, że 
Kaszubi zawsze stanowili i  stanowić będą jedną ro-
dzinę, w  której pielęgnowane są tradycje, zwyczaje 
i obrzędy kaszubskie, a silna wiara i upór pomogą im 
przetrwać najbardziej burzliwe dzieje.

Spotkanie z byłymi aktorkami amatorskiego powo-
jennego teatru w Niezabyszewie po latach przywołało 
lawinę wspomnień i wzruszeń, a dla mnie – niezapo-
mnianych opowieści i przeżyć. Na zakończenie roz-
mowy panie zgodnie orzekły, że pani Anna Gawron 
była osobą ciepłą, wyrozumiałą, pełną optymizmu 
i zawsze chętną do pomocy – po prostu niezastąpioną.

Danuta Błaszkowska

Dwadzieścia lat pracy, 128 autorów, przeszło 50 pre-
mier, 300 spektakli, 15 tysięcy widzów – oto dorobek au-
tentycznej działaczki z Niezabyszewa, skromnej, pełnej 
zapału i wiary, niemłodej już kobiety – Anny Gawron6 
– taką informację można było przeczytać na pierwszej 
stronie „Wiadomości Zachodnich”, tygodnika społecz-
no-gospodarczego z 8 października 1966 r.

Wszystkich sukcesów i osiągnięć grupy teatralnej 
z Niezabyszewa nie sposób wyliczyć. Żadne słowa nie 
oddadzą też w pełni obrazu ciężkiej, bezinteresownej 
pracy i poświęcenia pani Anny Gawron, której dzia-
łalność przypada na czasy szczególnie trudne w po-
wojennej rzeczywistości. Montaże poetyckie w gwa-
rze kaszubskiej były dowodem na to, że Kaszubi, 
pomimo presji ze strony okupantów, nie zapomnieli 
o  pięknej mowie swoich ojców. Uznanie zespołowi 
przyniosło niewątpliwie zajęcie pierwszego miejsca 
na ogólnopolskim III Festiwalu Amatorskich Teatrów 
Poezji za montaż Nasze strony, kiedy w jury zasiada-
li znakomici poeci Julian Przyboś i  Józef Ozga-Mi-
chalski. W werdykcie napisali oni: Montaż urzekł nas 
prostotą i  miłością do ziemi ojców7. Sukces niezaby-
szewian miał ogromne znaczenie, gdyż grupa recyta-
torów konkurowała z zespołami z Lublina, Krakowa, 
Katowic, Warszawy. Na eliminacjach wojewódzkich 
tegoż konkursu pani Anna Gawron sama recytowa-
ła kaszubską mowę weselną, poruszając słuchaczy do 
łez. Poza utworami w gwarze kaszubskiej można było 
usłyszeć także utwory Mikołaja Reja, Jana Kochanow-
skiego, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. Za całokształt 
działalności kulturalnej i  kultywowanie folkloru 
Anna Gawron została wyróżniona i uroczyście uho-
norowana, stała się najpopularniejszą osobą festiwalu, 
a w pamięci widzów pozostały jej słowa: Kto zna język 
kaszubski, ten przejdzie przez cały świat8. Jej wiedza 
i  oczytanie wielokrotnie zaskakiwały rozmówców. 
Podczas konwersacji z  dziennikarką Jadwigą Ślipiń-
ską opowiadała anegdoty z  życia Hieronima Der-
dowskiego, czytając fragmenty jego poematu O panu 
Czôrlińsczim, szlachciurze kaszubskim, co do Pucka po 
sieci jechał przez całe Kaszuby i zaznał wielu przygód, 
aż mu się pomieszało w głowie, i wtedy Mniemcë gò 
zrobiëlë burmistrzem w Bëtowie9. 

Współpracowała także z  księdzem Bernardem 
Sychtą, wystawiając wiele jego dramatów na deskach 

Bibliografia
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5  M. Kaczanowski, dz. cyt., s. 6.
6  Tamże, s. 1.
7  Tamże, s. 6.
8  Autor nieznany, Przeciętność nagrodzona…, „Sztandar Młodych”, 18 lipca 1965.
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Z Kociewia

szerne dzieło z cyklu „Pro memoria” szerne dzieło z cyklu „Pro memoria” 
poświęcone Zofii Jankowicz-Po-poświęcone Zofii Jankowicz-Po-
błockiej (red. Józef Borzyszkowski). błockiej (red. Józef Borzyszkowski). 
Sylwetka niezwykłej postaci przy-Sylwetka niezwykłej postaci przy-
pomina spotkania z nią w Ratuszu pomina spotkania z nią w Ratuszu 
Staromiejskim w Gdańsku. Trudno Staromiejskim w Gdańsku. Trudno 
nie pamiętać o tych uroczystych nie pamiętać o tych uroczystych 
chwilach. Łączą się z tymi wydarze-chwilach. Łączą się z tymi wydarze-
niami zasługi Huberta Pobłockiego niami zasługi Huberta Pobłockiego 
i jego dbałość o Trójmiejski Klub i jego dbałość o Trójmiejski Klub 
Kociewiaków. Niezwykła była też Kociewiaków. Niezwykła była też 
jego troska o gwarę kociewską, co jego troska o gwarę kociewską, co 
szczególnie jest mi bliskie. W szufla-szczególnie jest mi bliskie. W szufla-
dzie listów ważnych mam kilkanaście dzie listów ważnych mam kilkanaście 
listów właśnie od niego. W świecie listów właśnie od niego. W świecie 
SMS-ów i maili pisane odręcznie li-SMS-ów i maili pisane odręcznie li-
sty, oczywiście te długie, niezdaw-sty, oczywiście te długie, niezdaw-
kowe i serdeczne, zamieniają się kowe i serdeczne, zamieniają się 
w skarby będące świadectwem cza-w skarby będące świadectwem cza-
su i przeżyć poruszających serce. su i przeżyć poruszających serce. 

Inną, też bardzo ważną formą zatrzymania Inną, też bardzo ważną formą zatrzymania 
czasu są fotografie. Jeden widok może wywo-czasu są fotografie. Jeden widok może wywo-
łać ważny fragment rzeczywistości, przywołać łać ważny fragment rzeczywistości, przywołać 
setki wspomnień. Na przykład w ładnie wyda-setki wspomnień. Na przykład w ładnie wyda-
nej, choć niewielkiej książce nej, choć niewielkiej książce Okruchy i zakrusz-Okruchy i zakrusz-
ki, czyli przyczynek do dyskusji o współczesnej ki, czyli przyczynek do dyskusji o współczesnej 
kulturze ludowej Kociewia tczewskiegokulturze ludowej Kociewia tczewskiego, każde-, każde-
go, kto pamięta stare czasy, musi zatrzymać go, kto pamięta stare czasy, musi zatrzymać 
fotografia przedstawiająca obraz dawnych fotografia przedstawiająca obraz dawnych 
żniwiarzy, żniwiarzy, grablamigrablami zbierających ścięte kosą  zbierających ścięte kosą 
zboże, by zboże, by powrósłampowrósłam związać snopy i ułożyć je  związać snopy i ułożyć je 
w sztygę. Autorzy książki, Alicja Słyszewska-w sztygę. Autorzy książki, Alicja Słyszewska-
-Szybowska i Lech J. Zdrojewski, wychodzą -Szybowska i Lech J. Zdrojewski, wychodzą 
od myśli świetnego polskiego kulturoznawcy od myśli świetnego polskiego kulturoznawcy 
Rocha Sulimy, który odniósł się do tezy, że Rocha Sulimy, który odniósł się do tezy, że 
kultura ludowa umarłakultura ludowa umarła. W odpowiedzi mamy . W odpowiedzi mamy 
zdanie:zdanie: kultura ta jest obecna w symbolach,  kultura ta jest obecna w symbolach, 
przypomnieniach, aluzjach, jest treścią naszej przypomnieniach, aluzjach, jest treścią naszej 
podświadomości, zobowiązaniem wobec świata podświadomości, zobowiązaniem wobec świata 
wartości.wartości. Próby opisania stanu rzeczy, określa- Próby opisania stanu rzeczy, określa-
nie perspektyw istnienia – rzeczywiście mogą nie perspektyw istnienia – rzeczywiście mogą 
być tematem rozważań podczas rozciągnięte-być tematem rozważań podczas rozciągnięte-
go w czasie VI Kongresu Kociewskiego. Wiele go w czasie VI Kongresu Kociewskiego. Wiele 
zawieszonych pomysłów, planów zawieszonych pomysłów, planów 
czeka... W przygotowaniu konfe-czeka... W przygotowaniu konfe-
rencja online dla nauczycieli i róż-rencja online dla nauczycieli i róż-
ne ciekawe wydawnictwa. ne ciekawe wydawnictwa. 

Piszę w marcu. Znowu Piszę w marcu. Znowu 
spadł śnieg. Może dla-spadł śnieg. Może dla-
tego, żeby uwiarygod-tego, żeby uwiarygod-
nić nieśmiało zakwita-nić nieśmiało zakwita-

jące w moim ogródku przebiśniegi... jące w moim ogródku przebiśniegi... 
Zastanawiam się, czy rosną też Zastanawiam się, czy rosną też 
w kraju bezśnieżnym. Mogę spraw-w kraju bezśnieżnym. Mogę spraw-
dzić. Wystarczyłoby kliknąć, ale nie dzić. Wystarczyłoby kliknąć, ale nie 
muszę... Muszę cieszyć się przed-muszę... Muszę cieszyć się przed-
wiośniem i obietnicą natury, że wiośniem i obietnicą natury, że 
znowu „w zielone zagramy”. Oswa-znowu „w zielone zagramy”. Oswa-
jając tajemnicze wirusy, m.in. szcze-jając tajemnicze wirusy, m.in. szcze-
pieniem i ciągłą czujnością, muszę pieniem i ciągłą czujnością, muszę 
gonić czas, przypominać sobie gonić czas, przypominać sobie 
(a raczej ciągle pamiętać) o szczęśli-(a raczej ciągle pamiętać) o szczęśli-
wym Syzyfie i czytać, porządkować wym Syzyfie i czytać, porządkować 
myśli i zbiory. Pisać! A jest o czym. myśli i zbiory. Pisać! A jest o czym. 

W czasie ograniczającej nas epi-W czasie ograniczającej nas epi-
demii dużym pokrzepieniem są do-demii dużym pokrzepieniem są do-
bre wieści. Na przykład bydgoski bre wieści. Na przykład bydgoski 
oddział ZKP powiadamia o mszach świętych oddział ZKP powiadamia o mszach świętych 
z kaszubską liturgią słowa w kolejne niedziele z kaszubską liturgią słowa w kolejne niedziele 
Wielkiego Postu. Nie jest mi to obojętne. Nie-Wielkiego Postu. Nie jest mi to obojętne. Nie-
jednokrotnie takie msze w przeszłości były dla jednokrotnie takie msze w przeszłości były dla 
mnie dużym przeżyciem. Na Kociewiu warto mnie dużym przeżyciem. Na Kociewiu warto 
wiedzieć o pomorskiej kulturze sąsiadów, na-wiedzieć o pomorskiej kulturze sąsiadów, na-
wet gdy ktoś nie ma wyższych potrzeb. Ze wet gdy ktoś nie ma wyższych potrzeb. Ze 
wspomnianą przestrzenią wiążą się ciągłe sta-wspomnianą przestrzenią wiążą się ciągłe sta-
rania ks. Zdzisława Ossowskiego z Osieka, by rania ks. Zdzisława Ossowskiego z Osieka, by 
odnowić plany i przypomnieć postać św. Ro-odnowić plany i przypomnieć postać św. Ro-
cha, zapomnianego (?) patrona Kociewia. Ma cha, zapomnianego (?) patrona Kociewia. Ma 
nim dopiero zostać – i to już niedługo. Ksiądz nim dopiero zostać – i to już niedługo. Ksiądz 
wygłosił o nim referat na II Kongresie Kociew-wygłosił o nim referat na II Kongresie Kociew-
skim w 2000 r. Niedawno zainicjował spotka-skim w 2000 r. Niedawno zainicjował spotka-
nie trzech starostów z Kociewia. Ucieszyła nie trzech starostów z Kociewia. Ucieszyła 
mnie wiadomość, że rada naszego powiatu, mnie wiadomość, że rada naszego powiatu, 
czyli świeckiego, zdecydowaną większością czyli świeckiego, zdecydowaną większością 
głosów poparła dobre, kulturowe postulaty. głosów poparła dobre, kulturowe postulaty. 
Podjęła uchwałę wyrażającą wolę ich uznania. Podjęła uchwałę wyrażającą wolę ich uznania. 
Święty Roch jest patronem ludzi dotkniętych Święty Roch jest patronem ludzi dotkniętych 
chorobami zakaźnymi, epidemiami. Muszę tu chorobami zakaźnymi, epidemiami. Muszę tu 
jeszcze dodać, że ciekawą historię wokół ka-jeszcze dodać, że ciekawą historię wokół ka-
nonizacji św. Rocha ks. Ossowski przedstawił nonizacji św. Rocha ks. Ossowski przedstawił 
w ubiegłorocznych „Studiach Pelplińskich”. w ubiegłorocznych „Studiach Pelplińskich”. 

Trudny i dziwny czas różnych ograniczeń Trudny i dziwny czas różnych ograniczeń 
urozmaicają właśnie książki i czytanie ich jako urozmaicają właśnie książki i czytanie ich jako 
prawdziwa przyjemność. Z Instytutu Kaszub-prawdziwa przyjemność. Z Instytutu Kaszub-
skiego, do którego należę, przysłano mi ob-skiego, do którego należę, przysłano mi ob-

FELIETON

Maria Pająkowska-kensik

 Trudny i dziwny 
czas różnych 
ograniczeń 
urozmaicają 

właśnie książki 
i czytanie ich 

jako prawdziwa 
przyjemność.

O przebisniegach i swietym Rochu, 
czyli o nadziei...
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Słomka z kapelusza

choć nieruchomości schodzą tu jak choć nieruchomości schodzą tu jak 
ciepłe bułki, nie wspominając o cenach ciepłe bułki, nie wspominając o cenach 
za metr kwadratowy. Wokół Monciaka za metr kwadratowy. Wokół Monciaka 
poza sezonem mieszkania stoją puste, poza sezonem mieszkania stoją puste, 
choć tłum na ulicy gęstnieje. A ja chy-choć tłum na ulicy gęstnieje. A ja chy-
ba wyglądam na miejscowego, bo raz ba wyglądam na miejscowego, bo raz 
po raz ktoś pyta mnie o drogę. po raz ktoś pyta mnie o drogę. 

Patrzę na tę całą hałastrę i jej nie Patrzę na tę całą hałastrę i jej nie 
lubię. Osobiście nie mam nic do tego lubię. Osobiście nie mam nic do tego 
czy innego przechodnia, turysty, jak czy innego przechodnia, turysty, jak 
zwał, tak zwał. Nie lubię ich wszyst-zwał, tak zwał. Nie lubię ich wszyst-
kich w kupie, w masie. Głównie dla-kich w kupie, w masie. Głównie dla-
tego, że przyjeżdżają nie po to, żeby tego, że przyjeżdżają nie po to, żeby 
się mojego miasta nauczyć, tylko po się mojego miasta nauczyć, tylko po 
to, żeby je wykorzystać, i zaraz potem to, żeby je wykorzystać, i zaraz potem 
porzucić na długie tygodnie.porzucić na długie tygodnie.

Bo miejsc trzeba się uczyć. Kie-Bo miejsc trzeba się uczyć. Kie-
dy przed kilku laty wylądowałem na dy przed kilku laty wylądowałem na 

Kaszubach, uderzający był dystans, uprzejmy, Kaszubach, uderzający był dystans, uprzejmy, 
ale dystans, z jakim witali mnie miejscowi. Dzi-ale dystans, z jakim witali mnie miejscowi. Dzi-
siaj ich rozumiem. Mogli się czuć dokładnie tak siaj ich rozumiem. Mogli się czuć dokładnie tak 
samo jak ja, stojąc na Monciaku. Ot, jeziora mu samo jak ja, stojąc na Monciaku. Ot, jeziora mu 
się spodobały, to przyjechał „z Polski”.się spodobały, to przyjechał „z Polski”.

Jestem Polakiem, z krwi, kości i mentalności. Jestem Polakiem, z krwi, kości i mentalności. 
Więc jak przed kilku laty usłyszałem, że ktoś Więc jak przed kilku laty usłyszałem, że ktoś 
uważa, że jest Kaszubą, nie-Polakiem, to się we uważa, że jest Kaszubą, nie-Polakiem, to się we 
mnie gotowało. Nie rozumiałem. Ta lekcja wtedy mnie gotowało. Nie rozumiałem. Ta lekcja wtedy 
była jeszcze do odrobienia. Dziś nie robi to na była jeszcze do odrobienia. Dziś nie robi to na 
mnie większego wrażenia. Po prostu tak jest, że mnie większego wrażenia. Po prostu tak jest, że 
część Kaszubów nie czuje się Polakami. Nie ma część Kaszubów nie czuje się Polakami. Nie ma 
żadnego, najmniejszego znaczenia, czy mi się to żadnego, najmniejszego znaczenia, czy mi się to 
podoba czy nie, nikogo to nie interesuje, i nie podoba czy nie, nikogo to nie interesuje, i nie 
ma sensu tego faktu w żaden sposób oceniać. ma sensu tego faktu w żaden sposób oceniać. 
Tak jest, i już. Piszę o tym, bo temat stanie się Tak jest, i już. Piszę o tym, bo temat stanie się 
niebawem gorący.niebawem gorący.

Ruszył Narodowy Spis Powszechny. Zrzesze-Ruszył Narodowy Spis Powszechny. Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie zachęca do podawa-nie Kaszubsko-Pomorskie zachęca do podawa-
nia podwójnej, polskiej i kaszubskiej (kaszubskiej nia podwójnej, polskiej i kaszubskiej (kaszubskiej 
i polskiej) narodowości. Świetnie, ja też – jako i polskiej) narodowości. Świetnie, ja też – jako 
Polak, zachęcam, żeby deklarować tożsamość Polak, zachęcam, żeby deklarować tożsamość 
podwójną. Ale wiem, że na Kaszubach jest wielu podwójną. Ale wiem, że na Kaszubach jest wielu 
takich, co zadeklarują jedną kaszubską narodo-takich, co zadeklarują jedną kaszubską narodo-
wość. Znam ich, lubię i szanuję. Są spoko.wość. Znam ich, lubię i szanuję. Są spoko.

Potrafię to dzisiaj przyznać, bo tę lekcję już Potrafię to dzisiaj przyznać, bo tę lekcję już 
odrobiłem, i nie była ona łatwa. Ale trzeba było odrobiłem, i nie była ona łatwa. Ale trzeba było 
to zrobić, żeby nie być jak ten warszawiak na to zrobić, żeby nie być jak ten warszawiak na 
Monciaku, który pyta mnie o loka-Monciaku, który pyta mnie o loka-
lizację mola, bo tylko to zna, o tym lizację mola, bo tylko to zna, o tym 
wie, bo tylko to go interesuje, bo wie, bo tylko to go interesuje, bo 
tylko to widział na obrazku.tylko to widział na obrazku.

Wychowałem się Wychowałem się 
w Sopocie. Pierwszy w Sopocie. Pierwszy 
mój kosmos – miesz-mój kosmos – miesz-
kanie, piwnica, strych, kanie, piwnica, strych, 

podwórko, niewielki ogród. Mieszka-podwórko, niewielki ogród. Mieszka-
łem w kamienicy, w której najpierw łem w kamienicy, w której najpierw 
wszystko było poniemieckie, obce wszystko było poniemieckie, obce 
i pociągające zarazem, ale nie swoj-i pociągające zarazem, ale nie swoj-
skie, nie nasze, nie „polskie”. Potem skie, nie nasze, nie „polskie”. Potem 
patrzyłem za dzieciaka na miasto za-patrzyłem za dzieciaka na miasto za-
pyziałe, głęboko osadzone w latach pyziałe, głęboko osadzone w latach 
osiemdziesiątych, wspominające osiemdziesiątych, wspominające 
świetność „tamtych” festiwali z Ma-świetność „tamtych” festiwali z Ma-
rylą Rodowicz i Heleną Vondráčkową, rylą Rodowicz i Heleną Vondráčkową, 
cierpiące z powodu pozamykanych cierpiące z powodu pozamykanych 
plaż. W 1989 roku rzucili do sklepów plaż. W 1989 roku rzucili do sklepów 
coca-colę w szklanych litrowych bu-coca-colę w szklanych litrowych bu-
telkach, a ja szedłem do ogólniaka. telkach, a ja szedłem do ogólniaka. 
Z roku na rok miasto nabierało tak zwanego pre-Z roku na rok miasto nabierało tak zwanego pre-
stiżu. Teraz byliśmy „my” – miejscowi – i „oni”, stiżu. Teraz byliśmy „my” – miejscowi – i „oni”, 
czyli przyjezdni. Sporo alkoholu, trawy, ogniska czyli przyjezdni. Sporo alkoholu, trawy, ogniska 
na plaży. Monciak zwany streetem na czas wa-na plaży. Monciak zwany streetem na czas wa-
kacji uprzejmie udostępnialiśmy turystom. Było kacji uprzejmie udostępnialiśmy turystom. Było 
fajnie, ale nieopatrznie traciliśmy to miasto, któ-fajnie, ale nieopatrznie traciliśmy to miasto, któ-
re dotychczas było nasze, choć konsekwentnie re dotychczas było nasze, choć konsekwentnie 
przestawało nim być. przestawało nim być. 

Miałem lat trzydzieści, kiedy na dobre wypro-Miałem lat trzydzieści, kiedy na dobre wypro-
wadziłem się z Sopotu.wadziłem się z Sopotu.

Podobnie uczyniła zdecydowana większość Podobnie uczyniła zdecydowana większość 
moich kumpli, sprzedawszy za ciężki pieniądz moich kumpli, sprzedawszy za ciężki pieniądz 
odziedziczone po rodzicach nieruchomości. odziedziczone po rodzicach nieruchomości. 
Ale często wracam do tego dziwnego, zrewita-Ale często wracam do tego dziwnego, zrewita-
lizowanego i wymuskanego Sopotu, i już niko-lizowanego i wymuskanego Sopotu, i już niko-
go znajomego nie spotykam na ulicy. Ostatnio go znajomego nie spotykam na ulicy. Ostatnio 
przypadkowo znalazłem się nad stawem, który przypadkowo znalazłem się nad stawem, który 
zawsze rozpalał naszą wyobraźnię – był zaro-zawsze rozpalał naszą wyobraźnię – był zaro-
śnięty, dziki, z wyspą pośrodku, na którą próbo-śnięty, dziki, z wyspą pośrodku, na którą próbo-
waliśmy się dostać, budując jakieś bieda-tratwy. waliśmy się dostać, budując jakieś bieda-tratwy. 
Pamiętam, jak wyławiali stamtąd napuchniętego Pamiętam, jak wyławiali stamtąd napuchniętego 
topielca. Dzisiaj staw był nieznośnie zadbany, topielca. Dzisiaj staw był nieznośnie zadbany, 
boleśnie zagospodarowany, z siłownią na świe-boleśnie zagospodarowany, z siłownią na świe-
żym powietrzu i zakazem wprowadzania pie-żym powietrzu i zakazem wprowadzania pie-
sków, żeby nie zafajdały ogrodzonego terenu sków, żeby nie zafajdały ogrodzonego terenu 
zabaw. A na środku, koło wyspy, stała – absur-zabaw. A na środku, koło wyspy, stała – absur-
dalnie i spektakularnie, na pół oswojona czapla, dalnie i spektakularnie, na pół oswojona czapla, 
jakby stanowiła dekorację, gotowa do pozowa-jakby stanowiła dekorację, gotowa do pozowa-
nia do zdjęć na fejsa. Symbol nowego Sopotu, nia do zdjęć na fejsa. Symbol nowego Sopotu, 
jakby poczciwa mewa śmieszka była już zbyt jakby poczciwa mewa śmieszka była już zbyt 
pospolita.pospolita.

Zwarszawił się Sopot, jest podobno najszyb-Zwarszawił się Sopot, jest podobno najszyb-
ciej wyludniającym się miastem na Pomorzu, ciej wyludniającym się miastem na Pomorzu, 

FELIETON

Na Monciaku

ToMasz słoMczyński

Po prostu tak jest, 
że część Kaszubów 

nie czuje się 
Polakami.
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LEKTURY

Dark Majkòwsczi,Dark Majkòwsczi, Pòd òkã Jastrë,  Pòd òkã Jastrë, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Gduńsk 2020Gduńsk 2020

Literatura fantasy to jedna z  naj-
bardziej dynamicznie się rozwijają-
cych odmian literatury. Ma swoje 
rozliczne odmiany stylistyczne (np. 
dark fantasy, steam fantasy, scien-
ce fantasy), spore grono piszących 
w  każdym języku współczesnego 
świata i wreszcie szerokie środowi-
ska odbiorców. Fantasy jako gatunek 
wypowiedzi literackiej wyodrębnił 
się w drugiej połowie XIX w. w tra-
dycji anglojęzycznej, wypromował 
go zaś na początku XX w. Edward 
Plunkett. We współczesnym, po-
pularnym odbiorze jest kojarzone 
z powieściami Johna Ronalda Reuela 
Tolkiena Hobbit, Władca Pierścieni 
oraz Silmarillion, które wychodziły 
drukiem od lat trzydziestych, oraz 
z  twórczością George’a  Raymon-
da Richarda Martina, którego Gra 
o  tron, Starcie królów, Nawałnica 

Jednym z  wyznaczników lite-
ratury fantasy jest wykreowanie 
własnej, odmiennej wobec znanej 
z doświadczenia, rzeczywistości wy-
darzeń i  postaci. Takąż też ambicję 
miał Majkowski, ukazując przestrzeń 
Wiôldżégò Królestwa okolonego 
Wiôlgą Wòdą (z  osobną częścią 
o  nazwie Zgniłé Mòrze) i  podzielo-
nego na regiony: Norda, Pùstiniô, 
Lasowi Półòstrów, Wiôldzi Òstrów, 
Arkóna oraz Jastrowié. Krainę ową 
zamieszkują Kaszëbi, Dzëczé lëdë, 
Krôsniata, Górale, Wòlny lëdze. 
Stolicą są Bruksë, oknem na szeroki 
świat – Nordowi Pòrt, najważniej-
szym miejscem mocy – Swiãtô Góra 
Jastrë. Już samo wymienienie owych 
składników przestrzeni powieści 
wskazuje, że zbudowana ona została 
tyleż z wyobraźni autora, co z mitolo-
gicznych treści tradycji słowiańskich 
oraz z figur wykreowanych w litera-
turze. Pojawiają się zatem elementy 
przedchrześcijańskiego kultu Jastrë 
(którą wiązać można z  odwiecznym 
wyobrażeniem Bogini Matki), posta-
cie z  kaszubskiego panteonu takie 
jak Gòsk, Szôlińc, Smãtk, Krącyszk, 
Nëczk, Szëmich, Jigrzan, Pólnica, 
Borowa Cotka czy też figury wzięte 
z ludowych opowieści – klabaternicy 
(Ranór, Óstar), stolemy (Alolilu), albo 
z  wierzeń w  bóstwa domowe, jak 
w przypadku postaci krośniąt. Wśród 
tych wszystkich person istnieje świat 
ludzi (Świątka, Pierwsza Służebna, 
Garecznica, król Bolesław, dowódca 
wywiadowców Stanisław, szpiedzy 
Wacłôw, Macłôw, Racłôw, rybak 
Smôrszcz), rasa jeszcze nie dominu-
jąca, ale już przez swój spryt i upór 
stale wzrastająca w siłę.

Akcja Pòd òkã Jastrë rozgrywa 
się w  rzeczywistości odmiennej od 

mieczy, Uczta dla wron oraz Taniec 
ze smokami przekroczyły ramy kon-
tekstu literackiego, stając się dzisiaj 
inspiracją dla gier komputerowych, 
ruchu muzycznego czy przemysłu 
filmowego. Literatura fantasy wiąże 
się z  kulturą popularną, nie można 
jej jednak sprowadzać wyłącznie do 
schematyzmu czy ludyczności. Nie-
które z nurtów tej twórczości są am-
bitnymi próbami stworzenia własne-
go, odrębnego, zagubionego gdzieś 
w  przeszłości albo alternatywnego 
świata, w  którym dobro walczy ze 
złem, człowiek zaś nie jest jedyną 
rasą istot myślących.

W  literaturze kaszubskojęzycznej 
fantasy nie pojawiło się dotąd w for-
mach narracyjnych. Można co praw-
da upatrywać reprezentacji tego ga-
tunku w tłumaczeniach na kaszubski 
fragmentów z Terry’ego Pratchetta, 
dostępnych niegdyś na czetnica.
kaszubia.com, albo w  niektórych 
nowelach Jana Natrzëcégò, ale poza 
tym niczego więcej nie odnajdziemy. 
Chyba że specyficznie zinterpretu-
jemy kaszubskojęzyczną twórczość 
Jana Drzeżdżona, wówczas w  jego 
opowiadaniach i  Twarzy Smętka 
dopatrzymy się niektórych przynaj-
mniej składników gatunku. Jednakże 
dopiero za sprawą Dariusza Majkow-
skiego, autora bardzo dobrze zna-
nego w środowisku, którego szerzej 
przedstawiać nie trzeba, przyszedł 
czas na formę powieściową fantasy, 
ambitną, wydaną przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie w  ciekawej 
szacie graficznej okładki (Bartłomiej 
Jakub Nowak). Pòd òkã Jastrë to 
najprawdopodobniej pierwsza część 
historii skrojonej na tematyczną se-
rię rozgrywającą się w fascynującym 
świecie Wielkiego Królestwa.

W CZASACH  
DAWNYCH BOGÓW 
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ze świata dawne rasy mieszkańców 
ziemi, wspinając się na szczyty wła-
dzy. Czynniki te wskazują na fakt, iż 
Majkowski zadbał o  psychologiczną 
stronę postaci utworu, nasycając ich 
motywacje i zachowania czynnikiem 
zgoła realistycznym, choć prze-
cież niektóre z  figur wywodzą się 
z opowieści mitycznych lub baśnio-
wych. Patrząc na konkretne kreacje 
utworu, za jedną z  najważniejszych 
bohaterek trzeba uznać Świątkę, 
młodą dziewczynę, która zamierzała 
zostać zdystansowaną wobec świa-
ta zewnętrznego służebnicą Jastry, 
własne zaś wybory i układ wydarzeń 
postawiły ją niemal na pozycji liderki 
przemian społeczno-politycznych. 
Jej styl bycia, myślenia i motywacje 
są przedstawione trafnie i  można 
mieć nadzieję, że kolejne części po-
wieści ukażą jej dojrzalszą psycho-
logicznie stronę. Frapująco przed-
stawione zostały postacie Pierwszej 
Służebnej oraz Stanisława – ludzi 
dojrzałych, działających w  swoich 
środowiskach przez dziesięciolecia, 
mających za sobą nie zawsze jasne 
i, można podejrzewać, nie zawsze 
chlubne czyny. Napięcie, jakie poja-
wia się w  powieści za sprawą tych 
bohaterów, dynamizuje narrację, 
nadaje jej głębi i  można podejrze-
wać, że niejedna tajemnica mogłaby 
zostać jeszcze ujawniona przy oka-
zji opisu ich czynów. Bardzo suge-
stywnie wyglądają również stolemy. 
Tradycyjne wyobrażenie tych istot 
jako nie do końca rozumnych zostaje 
przez Majkowskiego uchylone, w za-
mian za to przedstawiona została 
ich duma, poczucie rozczarowania 
i  godne przyjęcie losu, który ściera 
ich z powierzchni ziemi.

Pòd òkã Jastrë to powieść fanta-
sy, która może być czytana tak przez 
czytelnika młodego jak i dorosłego. 
W obecnej chwili dominujący motyw 
miłosny Świątki i  Óstara, nierozbu-
dowane psychologicznie, a  jedynie 

realnie znanej w  codziennym do-
świadczeniu, w  jakiejś mitologicznej 
przeszłości, ale przecież to świat 
przypominający dawne, feudalno-
-średniowieczne realia społeczno-
-obyczajowe. Gdyby precyzować 
ów czas, można zaryzykować okres 
wczesnego średniowiecza, kiedy 
zachodnie chrześcijaństwo nie było 
jeszcze powszechnie dominują-
cą tradycją cywilizacyjno-religijną, 
a  dawne stosunki międzyludzkie 
oparte były na równowadze sił róż-
nych kultur. Z owym precyzowaniem 
trzeba jednak uważać, gdyż powieść 
w  stały sposób podkreśla swą od-
rębność, siły zaś, które organizują 
życie postaci utworu, nie podlegają 
wyłącznie typowym prawom fizyki 
(niektórzy mają umiejętności biloka-
cji czy lewitacji) czy też są w stanie 
kontrolować przynajmniej niektóre 
zjawiska biologii (przez wykorzy-
stanie sił natury czy własnej woli). 
Dlatego też w utworze Majkowskie-
go moce magii współistnieją z  ty-
powymi prawami przyrody. To stąd 
powszechna wśród najważniejszych 
postaci powieści umiejętność posłu-
giwania się odmianami magii, która 
wszakże nie jest w stanie powstrzy-
mać niewzruszalnego prawa naro-
dzin i śmierci.

Bohaterowie powieści istnieją 
w  rzeczywistości pełnej nie tylko 
magii, ale też namiętności i pragnień. 
Bardzo różne to sfery: młodzi po-
znają sami siebie, wzbogacając wła-
sną wrażliwość i  inteligencję; starsi 
prowadzą działania społeczno-poli-
tyczne wiążące się ze zdobywaniem 
korzyści materialnych, wpływów 
i władzą. Do tego jeszcze dochodzą 
różne motywacje ras występujących 
w  powieści: stolemy doświadczają 
swojego schyłku, klabaternicy – sa-
motności i  niedocenienia, krośnięta 
– osłabienia. Jedynie ludzie, choć 
posiadają najuboższą wiedzę i  wy-
dają się najsłabsi, jednak wypierają 

Lektury

zarysowane behawioralnie moty-
wacje postępowania innych postaci 
oraz wreszcie schematyczne ilustra-
cje Aleksandry Miloch powodują, że 
utwór sytuuje się po stronie odbior-
ców niepełnoletnich. Istnieją jednak 
w  nim partie do wyzyskania przez 
dorosłego czytelnika, choćby ta-
kie aspekty intertekstualne utworu, 
dzięki którym można poodnajdywać 
gry literackie z  tradycją kulturową 
Kaszub (np. partie dotyczące Ka-
szubów albo językowego zjawiska 
bylaczenia). Ponadto można odkryć 
w  powieści motywy uniwersalne, 
w których opisywane są oznaki mi-
łosnego zauroczenia (relacja pomię-
dzy Świątką i Óstarem), poświęcenia 
dla sprawy (Garecznica oddająca 
życie dla realizacji planu uwolnienia 
Świątki lub Borowa Ciotka poświę-
cająca swoje siły dla wyższych, me-
tafizycznych wręcz powodów) czy 
wypełniania się tajemniczego losu 
(figura Wielkiej Zdrady, a więc walki 
o władzę pomiędzy różnymi rasami 
istot świata; konkurencja pomiędzy 
trwającymi jeszcze dawnymi kultami 
a nadchodzącymi nowymi religiami).

Powieść Majkowskiego jest zatem 
przestrzenią do czytelniczego odkry-
cia… Być może z uwagi na młodego 
czytelnika przydałoby się tutaj wię-
cej udziału niesamowitości, nie zaś 
tak poprawnej logiki przyczynowo-
-skutkowej. Być może dla czytelnika 
dorosłego ciekawsze byłoby większe 
zaakcentowanie aury metafizycz-
nej niepewności świata i  atmosfera 
końca dawnych porządków starych 
bogów. To wszakże, co staje przed 
dzisiejszym czytelnikiem, jest peł-
ne epickiego rozmachu i  umiejętnie 
nasycone literackimi „smaczkami”, 
które zachęcają do wielokrotnej lek-
tury. Co więcej, otwarte zakończenie 
powieści pozwala spodziewać się 
dalszego ciągu…

DANIEL KALINOWSKI
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starnie ti institucje: „W 2021 roku dzię-
ki zaangażowaniu Janiny Kurowskiej 
(koordynacja projektu), Tomasza Fop-
kego, Artura Jabłońskiego (redakcja), 
Macieja Bandura (redakcja i korekta), 
Romana Drzeżdżona (korekta), Anny 
Kąkol (projekt okładki), po trzyletniej 
pracy, udało się powieść Rompskiego 
wydać drukiem”. 

We wëdanim Ùrwóny spiéwë pòmò-
glë: Radio Kaszëbë i  Gminowô Spół-
dzelniô „Samopomoc Chłopska” we 
Wejrowie. 

Romanowi Jana Rómpsczégò je na-
mieniony jeden z  dzélów podcastu 
MKPPiM we Wejrowie „Ogródek lite-
racki, czyli o  literaturze bez ogródek”. 
Prowadzący Dark Majkòwsczi rôcził 
do òbgôdczi lëdzy zaangażowónëch we 
wëdanié Ùrwóny spiéwë: Maceja Bań-
dura, Rómana Drzéżdżona, Artura Ja-
błońsczégò i Janinã Kùrowską. Rôczimë 
do òbzéraniô jich diskùsje na karnôlu 
YouTube MuzeumWejherowo a  téż do 
czëtaniô pòwiescë Rómpsczégò.

Red.

KARTUZË. SZËJEMË SËKNIÃ

Kaszëbsczé Mùzeùm w  Kartuzach mô 
ògłoszoné krawiecczi kònkùrs „Sëknia 
w  twòjich rãkach”. Zadanim ùczãstni-
ków mdze zaprojektowanié i swòjorãcz-
né ùszëcé sëkni, jakô nawlékô do módë 
dwadzestëch i  trzëdzestëch lat XX 
wiekù.

Òrganizatorzë żdają na zgłoszenia do 
15 maja. Tegò dnia, òbczas Nocë Mùze-
ów, bãdą wrãcziwóné nôdgrodë za 

WEJROWÒ. RÓMPSCZI  
PÒ 78 LATACH

nôlepszé dokazë. Jak czëtómë w regùla-
minie, sëknia mòże bëc ùszëtô z równo 
jaczégò sztofù, a òbsãdzëcele bãdą tak-
sowelë m.jin. wëczëcé módowëch żo-
chów, propòrcje i  òriginalnosc ùdbów 
wëzwëskaniô krawiecczich dodôwków. 
Nôdgrodą za pierszi plac mô bëc maszi-
na do szëcô i òdjimkòwô sesjô.

Cawny regùlamin jidze nalezc na 
starnie Kaszëbsczégò Mùzeùm w  Kar-
tuzach, a  na wszelejaczé pëtania bãdze 
òdpòwiôdała direktorka ti institucji 
Barbara Kąkòl.

Red.
 

TORUŃ. CËCHÒCKÔ  
ZÔS W FÒRMIE
Znónô kaszëbskô biegaczka na strzéd-
nëch distansach Angelika Cëchòckô 
dobëła bruny medal w  Mésterstwach 
Eùropë w  Torniu. Tim razã wëstar-
towała w  nëkù na 800 métrów. Wôrt 
wspòmnąc, że miónkarka miała dwa 
lata paùzë i  wrócëła do regùlarnégò 
trenérowaniô dopiérze łoni. 

Jesz lepi na 800 métrów dôł so radã 
pòchôdający z  gminë Kôrsëno Patrik 
Dobek, chtëren – kąsk niespòdzaj-
no – dobéł pierszi plac i òstôł méstrã 
Eùropë. A doch jesz niedôwno biegôł 
òn na 400 métrów przez płotczi. 

Winszëjemë najim medalistóm 
i mómë nôdzejã, że te dobëca w eùro-
pejsczich mésterstwach bãdą brza-
dowałë medalama w  nôwôżniészich 
latosëch miónkach – Òlimpijsczich 
Jigrach w Tokio. 

Red.

KARTUZË. PÒDZEL SÃ SWÒJĄ 
HISTORIĄ Z PANDEMII
Kaszëbsczé Mùzeùm w  Kartuzach za-
czãło zjiscëwac projekt pòd titlã: Jed-
nota w  chërze. Archiwùm Pandemii 
na Kaszëbach. Mô òn zanôlegac na 
nagriwanim i zbiéranim historiów roz-
majitëch Kaszëbów i  jich przeżëców 
òbczas warający pandemii kòrónawi-
rusa. Ùczãstnikã programù mòże òstac 
kòżdi chãtny, niezanôleżno òd wiekù 
i warkù. 

Òrganizatorzë zagwësniwają, że 
wësłëchają kòżdą òpòwiesc: „Mòże bã-
dze òna zrzeszonô z  lãkã ò blësczich, 
ò stracenié robòtë, ò ùdostanié szcze-

Òbczas II swiatowi wòjnë, w 1943 rokù, 
pòwstôł wikszi dzél pòwiescë jedné-
gò z  nôbëlniészich zrzeszińców Jana 
Rómpsczégò. Titel jedurnégò roma-
na tegò lëterata i  dzejarza to Ùrwónô 
spiéwa. Pòwiesc z  czasu kaszëbsczégò 
pòzytiwizmù. W  ksążce je wiele wôż-
nëch mëslów ò czerënkach rozwiju 
kaszëbiznë, są pòstacje i  wëdarzenia, 
jaczé szlachùją za tim, co dzejało sã 
przed wòjną w  Kartuzach, Wejrowie, 
Torniu i  jinëch môlach na Pòmòrzim. 
Są téż wielné òdniesenia do Żëcégò 
i  przigòdów Remùsa Aleksandra Maj-
kòwsczégò. Wôrtné bôczeniô są farw-
né òpisënczi miłotë i malarsczi robòtë 
przédnégò heroje – Mirchòwa. 

Nimò tëch wszëtczich wôrtnotów, 
ksążka żdała na wëdanié jaż 78 lat. La-
tos wëszła kùreszce smarą dzãka Mùze- 
ùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie. Jak czëtómë na 

Kadr z „Lëteracczégò ògródka”
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Òrganizatorã wëstôwkù je Seba-
stión Tajl, Pòlôch, chtëren mieszkô 
w  Kunming. Òkróm bùrsztinu chcôł 
òn pòkazac Chińczikóm téż elementë 
kaszëbsczi kùlturë. Ò pòmòc prosył 
m.jin. Gabrielã Recã – wësziwôr-
kã z  Tëchómia, miéwczkã Warkòw-
ni Rãcznégò Wësziwkù i   Renowa-
cje Ùnikatowëch Sztofów „Gabi”, 
chtërna przërëchtowała dlô niegò 
chłopsczi i  białgłowsczi regionalny 
òbleczënk. Dlô naju wôżné bëło, żebë 
to, co zrobimë, bëło zgódné z kòncepcją 
wëstôwkù, jaczégò prowadną témą je 
jantar. Më so ùdbelë, żebë nawleczenim 
do tegò bëła farwa klédu, jaczi je żôłti – 
gôdô wësziwôrka.

Ò kaszëbsczé elementë na ekspòzy-
cje miôł téż starã marszôłk pòmòrsczé-
gò wòjewództwa Mieczësłôw Struk.

Wëstôwk w  mùzeùm prowincje 
Yunnan béł pòkazywóny òd 10 stëcz-
nika do 10 strëmiannika i nimò pan-
demii òbezdrzało gò pôrãdzesąt tësący 
lëdzy. Terô mô trafic do czile jinëch 
gardów w Chinach, a pózni do Wiôldżi 
Britanie. 

Red. na spòdlim wiadła w gazéce 
„Kurier Bytowski”

PÒBŁOCÉ. WIÉRZTË  
Ò NIEZŁÓMNËCH ŻÔŁNÉRZACH

Spòdlecznô Szkòła w  Pòbłocym bëła 
pierszą szkòłą w Pòlsce, jakô wzãła so 
za patrona Niezłómnëch Żôłnérzów, 
chtërny bilë sã ò samòstójną Pòlskã 
w latach 1945–1963.

Tradicją tegò môla je òrganizacjô 
recytatorsczégò kònkùrsu „Historia, 
Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość”. 
Latos ta tradicjô bëła cygnionô dali, 
ale na skùtk pandemii kònkùrs òdbéł 
sã online.

Ùczniowie recytowelë wiérztë na-
mienioné żôłnérzóm Krajewi Armii 

i II Kónspiracje. Nagriwelë je i słelë do 
kòmisji òbsãdzëcelów. Latos bëlë w ni: 
Pioter Schmandt z  Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie, kmdr ppòr. Dariusz 
Demsczi ze Związkù Òficérów Rezer-
wë RP i  przedstôwcowie Teatru Pro-
stolinijnégò z  Lëni: Jolanta Sykòrskô 
i Mariusz Karpowicz. 

W wòjewódzczim finale, jaczi béł 25 
gromicznika, wzãło ùdzél 21 ùczniów 
w dwùch wiekòwëch kategóriach. Do-
biwcama òstelë:
Kl. IV–VI
I môl – Zbigniéw Trusewicz (Sp. Sz. nr 
6 we Wejrowie)
II môl – Karina (pòl. Karyna) Mùzy-
kant (Sp. Sz. w Sëchim Dãbie)
II môl – Òliwiô Nocoluk (Sp. Sz. w Lëni)
III môl – Léón Jabłońsczi (Sp. Sz. 
w Niepòczołowicach)
Kl. VII–VIII
I môl – Alicjô Lesner (Sp. Sz. w Czãst-
kòwie) 
II môl – Klaùdiô Pipka (Sp. Sz. w Lëni)
III môl – Ameliô Pipiórka (Sp. Sz. 
w Lëni).

Tomôsz Jagelsczi, tłóm. dm
 

PÒMÒRZÉ. CHCEMË  
PÒKAZAC SNÔŻOTÃ NAJICH 
WSÓW I CHËCZÓW

Rëgnãła 28. edicjô kònkùrsu „Pięk-
na Wieś Pomorska” [Snôżô Pòmòrskô 
Wies]. Taksowóny bãdze m.jin. wëz-
drzatk bùdinków i  zelonëch terenów. 
Wôżné bãdze piastowanié môlowëch 
tradicjów i promòwanié lokalnëch wëro-
binów. 

Rezultatë mają bëc ògłoszoné òb 
jeséń. Chcemë przëbaczëc, że łońsczim 
dobiwcą je wies Bòrzechòwò w  gminie 
Zblewò.

Célã kònkùrsu je promòcjô nôlepszich 
mòdłów dzejaniô môlowëch spòlëznów. 

piónczi, a  mòże czësto jinak – ò bë-
cym rôd z wëkònywaniô robòtë, dalny 
ùczbë, ò pòmôganim jinym, ò szëcym 
larwów. Mòże chtos òpòwié ò tim, że 
mô strach, bò mô kredit, chtos ò kò-
gùms ùmarłim na skùtk kòrónawirusa” 
(www.muzeum-kaszubskie.pl). 

Projekt Jednota w chërze. Archiwùm 
Pandemii na Kaszëbach je zrzeszony 
z  òbchòdama latoségò Dnia Jednotë 
Kaszëbów.

Red.

KUNMING, CHIŃSKÔ.  
KASZËBSCZÉ RUCHNA  
NA WËSTÔWKÙ

„Snôżota zatrzimónô w czasu” – taczi 
titel miała ekspòzycjô w  òddzélu 
Nôrodnégò Mùzeùm chińsczi prowin-
cji Yunnan. Je na nim pòkazywónô 
przede wszëtczim biżuteriô z  jantara. 
Òbzérôcze mòglë pòdzëwiac przez 800 
ekspònatów. 

Òdj. S. Lewandowsczi

Gabriela Reca.  
Òdj. www.kurierbytowski.com.pl



Pomerania nr 4 (552) / Kwiecień 2021 61

towsczich Bòżich Mãkach. Nie felëje téż 
wiadłów ò przeżiwanim na Kaszëbach 
Wiôldżégò Tidzenia i Jastrów. 

Filmiczi są czãsto wëzwëskiwóné 
przez szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka 
w  bëtowsczim pòwiece. Je tak np. 
w  spòdlecznëch szkòłach w  Łubnie 
(szkólnô Òlga Kùklińskô) i  Bòrowim 
Młinie (szkólnô Mónika Richter). Za-
chãcywómë ùczniów ze szkòłów na 
całëch Kaszëbach do òbzéraniô Bòro-
wi Cotczi na karnôlu YouTube Zôpad-
nokaszëbsczégò Mùzeùm.

Red.

GDINIÔ. KÔRBIÓNCZI  
Ò SYMBÒLACH, JÃZËKÙ  
I TRADICJACH

Spòdlecznô Szkòła nr 28 m. Pòlsczich 
Lotników w Gdinie 10 i 11 strëmianni-
ka zòrganizowała dlô swòjich ùczniów 
pòtkanié z  Jerzim Miotką, dzejarzã 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w  Gdini, dobiwcą Òrmùzdowi Skrë. 
Dzecë miałë leżnosc pòznac symbòle 
kaszëbsczi juwernotë – czôrno-żôłtą 
fanã, herb z grifã i himn. Bëła téż gôd-
ka ò kaszëbsczim jãzëkù, tradicjach 
i  zwëkach zrzeszonëch z  nają kùlturą. 
Jerzi Miotka prezentowôł téż kaszëbsczi 
òbleczënk, òpòwiôdôł ò mòdłach i  far-
wach kaszëbsczégò wësziwù.

Starszi ùczniowie, z sódmëch klasów, 
przeczëtelë òpòwiedniã ò Òksëwim 
i kaszëbsczich stolemach z ksążczi Bajki 
i baśnie gdyńskie, jaczi aùtorã je Krësztof 
Wójcycczi, a ilustracje zrobiła Aleksan-
dra Prusynowskô. 

Pòtkania bëłë w  szkòłowim am-
fitéatrze i w fòrmie online.

Red.

Klëka 

GDUŃSK. FANA NA GRADOWI 
GÓRZE

W  latosy Dzéń Jednotë Kaszëbów jô 
sã wëbrôł do Gduńska, żebë òbzerac 
nôwiãkszą kaszëbską fanã na swie- 
ce. Jô béł czekawi, czë w  związkù 
z  wërwasã z  pòszëdłã chtos mdze na 
niã zdrzec jinaczi jak w internece abò 
zdrzélnikù. Pòd masztã bëło wiele 
gazétników, ale jô ùznôł, że nôlepszi 
widok mdze wëżi, na górce. Pò czile 
minutach jô zrozmiôł, czemù wszëtcë 
bëlë na dole. Zerwańc béł tak mòcny, 
że jô ledwò ùstôł. Ale bëło wôrt cze-
kac. Sztërdzescë kwadratmétrów czôr-
no-złotégò sztofù bùszno pòwiéwało 
nad historiczną stolëcą Kaszëb. 

Pò wznieseniu fanë jô so ùdbôł 
pòkôrbic z  personama, chtërne tam 
bëłë. Na zôczątk jô spòtkôł sã z  kar-
nã młodëch lëdzy. Jeden z  nich mie 
pòwiedzôł, że òni są z  młodzeżów-
czi partii Razem i biôtkùją ò to, żebë 
Kaszëbi òstelë ùznóny bez pòlsczé 
państwò za apartné etniczné kar-
no. Żôl, że nicht z nich nie gôdôł pò 
kaszëbskù. Mòże w  przińdnym rokù 
naju zaskòczą? 

Òkróm młodzëznë jô widzôł téż 
Kaszëbã òblokłégò w  lëdowé ruchna, 
chtëren pòzowôł do òdjimków. Czej 
jô sã jemù przëzérôł, pòdszedł do mie 
24-latny inżiniéra, chtëren chcôł pòga-
dac pò kaszëbskù. Òn mie pòwiedzôł, 

To téż pòprawa esteticzi, òchrona rodë 
i piastowanié kùlturowi spôdkòwiznë – 
gôdô Józef Sarnowsczi, wicemarszôłk 
pòmòrsczégò wòjewództwa.

W  kònkùrsu mdą dwie kategórie 
– nôpëszniészô wies i  nôpëszniészé 
domôctwò. W  òbëdwùch są zacht-
né dëtkòwé nôdgrodë. Nôsnôżniészô 
wies dostónie 30 tës. zł, za drëdżi plac 
bãdze 20 tës., a  za trzecy 10 tës. Do-
bëtné domôctwò mòże rechòwac na 
5 tës. zł, pòsobné 4 tës., trzecé 3 tës. 
W kòżdi kategórie mdą téż przëznóné 
trzë wëprzédnienia pò 3 tës. zł (wies)  
i 1 tës. zł (domôctwò). Wespół Pòmòr-
sczé Wòjewództwò mô namienioné na 
nôdgrodë 84 tës. zł.

Kònkùrsowô kòmisjô òtaksëje wszët-
czé zgłoszoné wse i bùdinczi do 15 séw-
nika 2021 r. Rôczimë do ùdzélu. Cawny 
regùlamin nalézeta na starnie www.po-
morskie.eu. 

Red.

PŁÓTOWÒ, INTERNET.  
PÒWIÔSTCZI BÒROWI COTCZI

Bòrowô Cotka, to je Barbara Bòrzë- 
szkòwskô z Zôpadnokaszëbsczégò Mù- 
zeùm w  Bëtowie, nagriwô i  wstôwiô 
na mùzealny karnôl YouTube filmiczi 
ò kaszëbsczich zwëkach i  tradicjach. 
Jak gôdô, przed pandemią òrganizo-
wała dlô dzecy i młodzëznë warkòwnie 
w domôctwie Stip-Rekòwsczich w Płó-
towie i  pòkazywała jima, jak czedës 
Kaszëbi przeżiwelë swiãta, rëbaczëlë, 
warzëlë itd. Më nie chcelë, żebë dzecë 
ò naju zabëłë, a  szkólny dopitiwelë, 
czedë bãdą pòsobné zajmë, tej jesmë 
w Mùzeùm przëszlë na to, żebë nagriwac 
krótczé filmiczi. 

W  donëchczasnëch nagraniach 
mómë dzéle namienioné Zôpùstóm, 
òbrôbianiu lnu i  tkaniu, òwcóm i  jich 
znaczenim dlô kaszëbsczi gòspòdarczi 
i kùlturë. Je téż part ò rëchtowanim wa-
flów na place, ò jezorach i rëbach, ò płó-

Kadr z jednégò z filmików

Òdj. z archiwùm Sp.Sz. nr 28 w Gdinie

Òdj. Sz. Piérz
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mdze, jeżlë dokazë czë tekstë mdą pòwia-
dac ò człowiekù, a nié leno ò Kaszëbach. 

Temat robòtë w gazéce rozwinął repòr-
ter Łukôsz Zołtkòwsczi. Pòdpòwiedzôł, 
gdze szëkac ùdbów, i  pòdczorchnął, że 
bëlny repòrtôż mùszi miec w  se nié leno 
wiadła, ale i  kąsk lëteraturë, cobë zacze-
kawic czëtińca.

Pòstãpnym pónktã wanodżi béł krzë-
żacczi zómk, pò chtërnym òprowadzył 
naju mùzeòwnik i  mùzyk znóny midzë 
jinszima z projektu Cassubia Cantat – Ja-
romir Szroeder. Jesmë òbzérelë wëstôwk 
namieniony Bëtowòwi z  przedwòjno-
wëch czasów, czede bëł miemiecczim 
gardã Bütow, a  téż dokazë Józefa Cheł-
mòwczégò. Jegò òbrazë i  rzezbë przed-
stôwiają ùszłé wëdarzenia z historie Pòl-
sczi i swiata, a niechtërne doticzą religijny 
tematiczi – gôdôł naju prowadnik.

Më mielë mało czasu, tej ùdało sã zwie-
dzëc leno môłi dzélëk tegò, co skriwô 
bëtowsczi zómk. Ale to merk, że na gwës 
tam wrócymë!

Szëmón Piérz, sztudéra I rokù 
kaszëbsczi etnofilologie

INTERNET. CHCEMË  
WELOWAC NA KASZËBSCZÉ 
PLATË

Rëgnãła XVIII edicjô internetowégò 
plebiscytu WIRTU@LNE GĘŚLE na 
fòlkòwą platã rokù, jakô ùkôzała sã 
w Pòlsce. Welowanié zaczãło sã 15 strë- 
miannika i  mdze warac do 30 łżë- 
kwiata. Nôlepszą fòlkòwą platã 2020 
rokù wëbiérają słëchińcowie spòmidzë 
72 albùmów z  szerok rozmióną fòl-
kòwą, tradicyjną, etniczną mùzyką a téż 
mùzyką swiata i  mùzyką zdrzódłów. 

że òd gromicznika ùczi sã kaszëbsczé-
gò ze szkólnym bez internet, bò chce 
rozmiec rodzëznowi jãzëk (pòchòdzy 
z  Rëmi). Specjalno wzął wòlné z  ro-
bòtë i  przëjachôł z  Wrocławia, żebë 
z nama bëc w ten dzéń. Taczich lëdzy 
më brëkùjemë! 

Czedë béł ju czas wracac dodóm, 
jô chcôł jesz zrobic czile òdjimków. 
Matizernoga! Mòja mòbilka bëła bez 
sztrómù. Na szczescé mój nowi drëch 
mie pòmógł, i zrobił brëkòwné òdjim-
czi, za co baro dzãkùjã!

Latosé swiãto bëło gwësno jinszé, 
ale tak a tak... czekawé.

Szëmón Piérz

PÒMÒRZÉ. NOWÉ 
PÒDJIMIZNË W KÙLINARNY  
SPÔDKÒWIZNIE

Séc Dziedzictwo Kulinarne Pomor-
skie mô dzysdnia 61 nôleżników. Są 
w  tim karnie restoracje, mléczarnie, 
wërôbiôrze wôrztë, browarë, gbùrstwa 
i agroturisticzné gòspòdarstwa. Wszëtcë 
òni piastëją môlowé zwëczi i wëzwëski-
wają lokalné sërowinë. W slédnym czasu 
do sécë dołączëłë dwie pòdjimiznë: re-
storacjô Dziadówka z Karwi i firma Ka-
szubski Frisztek z Karwieńsczich Błot.

Dziadówka bédëje swòjim klijeń-
tóm m.jin. tradicjową kaszëbską zupã 
na bùlwach abò szmùrowóné pòmùch-
le. Miéwcë zagwësniwają, że miãso 
mają òd kaszëbsczich wërôbiôrzów, 
kòzy syr pòchòdzy z  môłi sërowarnie 
w òkòlim, a ògardowizna òd lokalnëch 
produceńtów.

Kaszubski Frisztek na nôtëralny 
ôrt rëchtëje swòje wërobinë, w jaczich 
ni ma kònserwantów. Robią m.jin. 
zylc, wôrzta we wekach i  pstrądżi 
w mlékòwim kwasu.

Zachãcywóm do kòrzistaniô z  jich 
bédënkù, bò merk Dziedzictwo Kuli- 
narne to gwarancjô bëlny kùchnie z do- 

mòwim charakterã – gôdô wicemarszôłk 
pòmòrsczégò wòjewództwa Józef Sar-
nowsczi. Je to téż wspiarcé dlô lokalnëch 
pòdjimców w drãdżim czasu pandemii – 
dodôwô.

Wszëtczich nôleżników sécë Dzie-
dzictwo Kulinarne Pomorskie mòże 
nalezc na starnie www.culinary-herita-
ge.com (w załóżce „regions” wëbiérómë 
„Pomorskie Voivodeship”).

Red. na spòdlim wiadła  
na www.pomorskie.eu

BËTOWÒ. WANOGA 
SZTUDÉRÓW

Co dwa tidzenie më, sztudérzë kaszëb-
sczi etnofilologii, mómë bùtnowé zaj-
më, òbczas chtërnëch pòznôwómë wiele 
apartnëch placów i  lëdzy, cobë lepi roz-
miec Kaszëbë. W piątk, 12 strëmiannika, 
më mielë wanogã do Bëtowa. Dlô wik-
szoscë sztudérów żëjącëch w Trzëgardze 
i òkòlim bëłë to nôdalszé zajmë… Ale dlô 
naju òdległosc nie je jiwrã! Nôczãscy më 
jedzemë baną, ale – matizernoga – sléd-
nô bana jachała bez Bëtowò czilenôsce 
lat temù. Na taczi ôrt nôwëgódniészą 
mòżlëwòscą bëłë aùta. 

Ò 10 gòdzënie më dojachelë w dzewiãc 
personów do Bëtowa. Pierszi cél: redak-
cjô tigòdnika „Kurier Bytowski”. W  re-
dakcji pòwitôł naju przédny redaktór 
Pioter Dzekanowsczi, chtëren òpòwie-
dzôł nama ò ùszłoce i  szansach rozwiju 
Bëtowa, ò robòce gazétnika, a  nôwiã-
cy – je wiedzec – ò kaszëbsczim jãzëkù 
i kùlturze. Kaszëbi mùszą bëc òtemkłi na 
jinszé kùlturë, a nôlepszim dlô kaszëbiznë 

W plebiscyce WIRTU@LNE GĘŚLE  
mòżemë welowac m.jin. na platã  
Cassubia Cantat 2020
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Kòżdi mòże òkróm te wëbrac nôpësz-
niészą òbkłôdkã. 

Westrzód fònogramów zgłoszonëch 
do kònkùrsu je Cassubia Cantat 2020 
– dwaplatowi albùm wëdóny przez 
Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm w  Bëto-
wie. Na pierszim „krążkù” je 27 ùsôdz-
ków zgłoszonëch do przesłëchów òb-
czas festiwalu Cassubia Cantat, chtëren 
mô za cél rewitalizacjã zabëtëch kaszëb-
sczich piesniów pòchôdającëch z fòno-
graficznëch zbiérów Institutu Kùńsztu 
Pòlsczi Akademii Nôùków, wëdónëch 
na place Cassubia Incognita w  2009 r., 
i  pòchôdającëch ze spiéwnika prof. 
Łucjana Kamieńsczégò pt. Pieśni Ludu 
Pomorskiego. Pieśni z Kaszub południo-
wych (wëdôwizna Bôłtëcczégò Institutu 
w  Torniu z  1936 r.) a  òpùblikòwónëch 
w  2018 r. na place Cassubia Incognita 
Novum. Drëgô plata w albùmie Cassu-
bia Cantat 2020 to Szkice kaszubskie 
Macieja Rychłego i Mateusza Rychłego. 

Jiny ôrt kaszëbsczi mùzyczi bédë-
je fòlkstepòwô kapela ROD, jakô mô 
zgłoszoné do plebiscytu WIRTU@LNE 
GĘŚLE swój piąti albùm Pòczuj kaszëb-
sczégò dëcha. Wejrowsczé trio òpòwiôdô 
tuwò ò Kaszëbach, a  całosc je pòdska-
conô òglowòsłowiańsczima tradicjama. 

Welowac w  plebiscyce WIRTU@
LNE GĘŚLE mòżeta na starnie http://
www.gesle.folk.pl. Rôczimë do ùdzélu.

Red.

INTERNET. PÒTKANIÉ  
ZARZĄDU KPZ
19 strëmiannika bëło dalné zéńdzenié 
Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô. Westrzód wôżnëch 
rozsądzeniów, jaczé òstałë przëjimniãté, 
je ògłoszenié òtemkłégò grantowégò 
kònkùrsu dlô młodzëznë i  decyzjô ò 
wespółrobòce z  Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi we 
Wejrowie w projekce „Kaszëbsczi Spikrz 
Pamiãcë”, jaczi mô ùchòwac kaszëbską 
kùlturową spôdkòwiznã.

Bëła téż òbgôdka ò naùczanim kaszëb-
sczégò jãzëka lëdzy, co ni mają pòlsczé-
gò òbëwatelstwa, i ò pòdjimiznach pla-
nowónëch w pòsobnëch miesącach rokù 
Biskùpa Kònstantina Dominika.

Nôleżnicë Zarządu przëjimnãlë téż 
ùchwôlënk z  leżnoscë Dnia Jednotë 

Kaszëbów i  Nôrodnégò Pòwszechnégò 
Spisënkù Lëdzy i  Mieszkaniów. Hewò 
jegò zamkłosc:

§ 1.
Dzéń Jednotë Kaszëbów fejrëjemë kòż-
dégò rokù 19 strëmiannika dlô pamiãcë 
ò pierszi historiczny pisóny zmiónce ò 
Kaszëbach. W  bùlli papieża Grégòra IX 
z  19 strëmiannika 1238 r. szczecyńsczi 
ksążã Bògùsłôw I  òstôł pòzwóny „księ-
ciem Kaszub” (łac. clare morie… duce 
Cassubie) i aktã tim òstało pòswiôdczoné 
nadanié zemsczich majątków pòd Star-
gardã nad Jiną na sprawã zôkònu joan-
nitów. W ten spòsób Kaszëbi pòkôzelë sã 
jawno na kôrtach historii. Jakno etnicznô 
spòlëzna dërchã òd wiele lat żëjemë na 
Pòmòrzim. Rëchtëjącë swiãtowanié Dnia 
Jednotë Kaszëbów, chcemë zainteresowac 
rzmë lëdzy dzejama naszégò regionu, 
jegò znankama, kùlturą, jãzëkã i  tradi-
cją. Chòcô wiele razy bëło przepòwiô-
dóné, że Kaszëbi dżiną i  znajomòsc jich 
mòwë òstónie znikwionô, to równak 
pònimò procëmnotów namienieniô, wòj-
nów i jinëch nieszczesców, më òkôzelë sã 
wspólnotą dëcht żëwòtną i  wcyg mómë 
wiôldżé ùwôżanié do swòjégò jãzëka – 
jedurnégò regionalnégò jãzëka w Pòlsce. 
Wierzimë, że za rok bãdzemë mòglë 
przińc nazôd do rozpòczãtëch w  2004 
rokù ùroczëznowëch i  redosnëch zortów 
swiãtowaniô Dnia Jednotë Kaszëbów. 

§ 2.
Nôrodny Pòwszechny Spisënk Lë-
dzy i  Mieszkaniów, co rozpòczinô sã 
1 łżëkwiata 2021 r., to dobrô leżnosc 
dlô kòżdégò do pòcwierdzeniô swòji 
przënôleżnotë do Kaszëbów i  gôdanié-
gò doma pò kaszëbskù. Nama zanôlégô, 
żebë wëniczi spisu bëłë bëlnym zdrzadłã 
prôwdzëwégò òbrazu naszi kaszëbsczi 
spòlëznë, i dlôtegò w Dzéń Jednotë Kaszë-
bów mòcno zachãcywómë wszësczich do 
ùdzélu w  nim. Ùdostóné wiadła bãdą 
pòmòcné w planowanim i prowadzenim 
dzejaniów na sprawã Kaszëb, a téż sztôł-
towaniu pùblicznëch pòlitików do regio-
nalnégò jãzëka (...)

Dzãka przëjãti metodologie NPS 2021 
w  spisowi aplikacji bãdze mòżno téż 
zadeklarowac przënôleżnosc do jinëch 
tradicyjnëch pòmòrsczich wspólno-
tów taczich jak: kòcewsczi, bòrowiacczi 
czë krôjniacczi. Kùlturowô bòkadnosc 
Pòmòrzô i  rozmajitosc tożsamòscowëch 
deklaracjów jegò mieszkańców mòże bëc 
dzysdnia w  jinternetowim samòspisu 
pòkôzónô, do czegò rôczimë. 

Red.

SZOPA. SZMACZCZI NA DJK
Ùczniowie Môłi Szkòłë w Szopie mielë 
leżnosc swiãtowac Dzéń Jednotë Kaszë-
bów z kaszëbską kùchnią. Béł młodzo-
wi kùch, smażoné sledze, pstrądżi, 
bùlewné plińce, brzadowô zupa, sledze 
w  smiotanie, chléb ze szmôłtã i  wiele 
jinëch szmaczków. 

W  artisticznym dzélu bëłë pòspól-
né spiéwë a  téż słëchanié wiérztów 
i  mùzycznëch dokazów wëkònónëch 
przez ùczniów szkòłë. Òkróm tegò 
òdbëłë sã téż warkòwnie z  twòrzeniô 
jastrowëch wëòzdobów i  kwiôtków 
z bibùłë.

Je wiedzec, że na skùtk pandemii 
wszëtkò to mùszało sã dzejac z ùchòwa-
nim procëmkòrónawirusowëch sani-
tarnëch przepisów i w larwach. Nôbarżi 
żôl, że nie bëło tegò dnia starszich klas. 
Chcemë miec nôdzejã, że za rok pòtka-
ją sã wszëtcë ùczniowie.

Red.

SWIÓNOWÒ, INTERNET.  
KRZIŻEWÔ DROGA  
PÒ KASZËBSKÙ

19 strëmiannika ò trzecy pò pôłnim – 
w  gòdzënie Bòżégò Miłoserdzô – bëła 
rokrocznô Kaszëbskô Krziżewô Droga 
w  Swiónowie. Jistno jak łoni – onli-
ne. Nôbòżeństwò kòżdi mógł òbez-
drzec w internece na żëwò, ale je wcyg 

Patricjô Andriskòwskô czëtô jednã  
ze stacjów Krziżewi Drodżi
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przëstãpné na starnie: https://www.
youtube.com/watch?v=0Tt49CepsVg. 

Całé wëdarzenié prowadzył ks. Bar-
tłomiéń Wittbrodt, a  tekstë rozmiszla-
niów napisôł br. Zbigniéw Joskòwsczi 
OFMConv. Témą nôbòżeństwa bëło 
żëcé i nôùka Bòżégò Słëdżi Kònstantina 
Dominika. 

Wprowadzenié i  zakùńczenié prze-
czëtôł Eùgeniusz Prëczkòwsczi, a  pò-
jedinczné stacje m.jin. przedstôwco-
wie szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka, 
dzejôrze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô i młodzëzna zrzeszonô w klubie 
Cassubia w Baninie. 

Òrganizatorama wëdarzeniô bëłë par-
të KPZ ze Swiónowa i Banina. 

Red.

CHÒNICE. BALÔRZE 
SWIÃTOWELË DJK

Karno balôrzów Chojniczanka Chònice 
we wespółrobòce z Fùndacją Kaszëbskô 
włączëło sã w swiãtowanié Dnia Jednotë 
Kaszëbów. Na òficjalnym facebookòwim 
profilu i  na jich internetowi starnie 
http://mkschojniczanka.pl pòjawiłë 
sã infòrmacje ò swiãce i  przëbôczenié 
pierszi pisóny nadczidczi ò Kaszëbach 
w bùllë z 19 strëmiannika 1238 r. Je téż 
wiadło ò tim, że w  rokù 1999 pierszi 

Zjôzd Kaszëbów béł w  Chònicach. Na 
stronie karna nalézeta téż céchùnczi 
lëdowëch ruchnów: kaszëbsczich, kò-
cewsczich i krajeńsczich. 

Òkróm tegò w niedzelã pò Dniu Jed-
notë Kaszëbów (21.03) balôrze Chòjni-
czanczi grelë w meczu z Òlimpią Elbląg 
w czôrno-żôłtëch òbwiązkach.

Baro sã nama widzy takô ùdba. 
Rôczimë téż jiné spòrtowé karna na 
Kaszëbach do szlachòwnëch pòdjimiz-
nów.

Red.

VII CHMIELEŃSKIE BABKI 
WIELKANOCNE – ZNAMY  
ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

W  niezwykłych, bo pandemicznych 
warunkach odbył się konkurs VII 
Chmieleńskich Babek Wielkanocnych. 
Tradycyjnie, w  niedzielę palmową, do 
siedziby GOKSiR w  Chmielnie swo-
je wyroby dostarczyło 21 uczestników. 
Tegoroczny konkurs stał na wysokim 
poziomie, przez co komisja konkursowa 
miała trudne zadanie w  kwestii wyło-
nienia tych najlepszych babek w  kate-
goriach, które wyznaczył organizator. 
Warte podkreślenia jest to, że w  wielu 
przypadkach członkowie komisji odnaj-
dywali smaki, które określali jako znane 
doskonale z  domu, z  dzieciństwa. Daje 
to ich zdaniem nadzieję na to, że projekt 

realizacji zgłoszenia lokalnego produk-
tu tradycyjnego zakończy się sukcesem, 
bo czerpiąc z  każdego z  przedstawio-
nych przepisów uda się określić kanon 
chmieleńskich wypieków.
•  W kategorii ,,Babka Smaczna” – I miej-

sce dla KGW Ekobabki z Chmielna za 
„Zwykłą babę drożdżową”. Wyróżnie-
nie dla Katarzyny Bieszke z Żuromina 
za „Babkę parzoną”;

•  W kategorii ,,Babka Pulchna” – I miej-
sce dla Adriany Roszkowskiej z  Gar-
cza za „Babę babci”. Wyróżnienie dla 
KGW Stężyca za „Babkę rodzynkową”;

•  W  kategorii ,,Babka estetyczna” – 
I  miejsce dla Justyny Miotk ze Stani-
szewa za „Ucieraną babkę piaskową”. 
Wyróżnienie dla Urszuli Konkel z Ko-
życzkowa za „Babkę czekoladową”;

•  W  kategorii ,,Babka Tradycyjna” – 
I  miejsce dla Amelii Czerwińskiej 
z  Mezowa za „Babkę według przepi-
su prababci”. Wyróżnienie dla Kółka 
Rolniczego Koło Gospodyń Wiejskich 
z Koloni za ,,Babkę gotowaną”;

•  W  kategorii ,,Babka Pomysłowa” – 
I miejsce dla Ireny Brzeskiej z Kożycz-
kowa za „Chmieleńskie babki 2021”. 
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Ka-
mienicki Młyn za „Majonezową, kolo-
rową – Królową”;

•  W  kategorii ,,Babka Bajeczna” – 
I  miejsce dla Tadeusza Makowskiego 
z  Zaworów za „Zakręconą karuzelę”. 
Wyróżnienie dla Kingi Kuziemkow-
skiej z Łączyna za „Różowy mufinek".

Nagroda specjalna przyznana przez 
Torcikownia.pl trafiła z rąk Weroniki 
Cichosz – fundatorki nagrody w ręce 
Justyny Szmudy.

RN

Wzornik papiorów
Slédnym czasã do zbiorów wejrowsczégò Mùzeùm trafił baro dobrze 

ùchòwóny wzornik papiorów, z krakòwsczi firmë Fabryczny Skład Pa-
pieru R. Aleksandrowicz synowie. Widzec je, że miéwcowie ti firmë, jakô 
bëła założonô ju w 1877 rokù, mielë starã ò swòjich klijentów, sélającë 
do nich próbczi swòjich produktów. Zamówienié bëło prosté: sygło le na 
pòcztowi kôrtce, co bëła załączonô do wzornika, wpisac numer papioru 
a wësłac jã do jednégò z dzélów firmë – Lwòwa, Pòznania, Katowic czë 
Bëdgòszczë. 

           rd
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Pierszi semestr zaczął sã òd ùczbów w  szkòle, dzãka 
temù ùczniowie, jaczi chòdzą na jãzëk kaszëbsczi, 
mòglë sã pòtkac na warkòwniach z  artistkama, jaczé 
dzejają w gminie Kòscérzna. Andżelika Szulfer pòmò-
gła ùcznióm przërëchtowac krëjamné pùzderka i òso-
blëwé zégrë, co jak nen z Remùsa pòłikają czas. Ana 
Miszczak zôs zdzejała ze starszima klasama larwë 
z kaszëbsczim wësziwkã. 

Chòdzącë do szkòłë, „stôri” ùczastnicë kaszëbsczé-
gò diktanda mòcno rëchtowelë sã do wëzwaniô. Ti, co 
pierszi rôz chcelë wząc ùdzél, téż mielë leżnosc kąsk 
wicy sã pòùczëc. Dało to baro wiele. Westrzód dobiw-
ców diktanda nalézemë jaż sztërzech ùczniów naszi 
szkòłë, w tim Mariã Reszka z III klasë, jakô òsta Môłim 
Mésterkã Kaszëbsczégò Pisënkù.

Taczé efektë są jak wòda na młin dlô uczniów. Wie-
le z  nich zgłosëło sã do Kònkùrsu Czëtaniô, równak 
tej ùczniowie rëgnãlë do chëczów i stamtądka leno bez 
kómpùter òbzérelë szkólnëch. To ju nie bëła tak efek-
tiwnô robòta.

Cëż mòże dzejac w  taczim czasu? Nót je nalezc 
co w  kómpùtrze. Ju w  lëstopadnikù ùczniowie mielë 
zetkanié z  Adamã Héblã, z  jaczim zajmë krącëłë sã 

wkół spòrtu, i  to tegò kaszëbsczégò – Lidżi Bùczczi, 
a téż wkół dëchów, mòrów z terôczasnëch i dôwnëch 
wierzeniów Kaszëbów.

Wëzwanié pòdjął téż Tómk Fópka, jaczi na ùczbie 
pokôzôł ùcznióm, co mògą w  prosti spòsób zrobic ze 
swòjim głosã i ze sztëczkã tekstu, jaczi òni sami ùkłôdelë.

Zetkanié z  personama znónyma ùcznióm z  ksąż-
ków i  prezentacjów mòcno cekawi uczniów i  mòcno 
przëcygô jich do nôùczi. 

Pò feriach młodszi ùczniowie na sztót wrócëlë do 
szkòłë. Dzãka temù mòglë przërëchtowac animacjã 
pòklôtkòwą dlô swòjich starków, jaczi ni mòglë latos 
bëc w szkòle na akademie. Ùczbë kaszëbsczégò w szkòle 
jak wiedno niosą fùl smiéchù i dobri zabawë, a  to, co 
w nich je nôlepszé – nie są blós w szkòłowim bùdinkù. 
Zëma, jaczi ùczniowie młodszich klasów jesz nie wi-
dzelë w swòjim żëcym, na kaszëbsczim dała leżnosc do 
rozegracjów. Taczi redoscë nie dô sã òpisac. Sygło na-
lezc grzëpã, pôrã knëplów na ògniszcze, i ju nicht sã nie 
zmili, co to je „miech”, jak sã pisze „sniég” i co znaczi 
„pùrgac sã”. Starszé klasë téż sã pòtkałë na grzëpie. Bëłë 
to ùczbë, z jaczich ùczniowie nie chcelë jachac dodóm. 
Gwësno baro tesknią za sobą i téż za wanogama, pro-
jektama i Pòdlesczima Gwiôzdkama, jaczé pierszi rôz 
òd czilenôsce lat nie chòdzëłë pò chëczach.

Młodszé klasë w  szkòle rôd chòdzëłë na warkòw-
nie. Pòznôwałë kaszëbsczi wësziwk, robiłë pùpczi 
i pòdëszczi z kaszëbsczima wzorama.

Zëma ùcékô, a z nią dzecë nazôd jidą na naùczanié 
online. Zôs mùszimë wrócëc do kómpùtra i  tak jak ze 
starszima klasama dzejac na learning apps, quizizz, wor-
dwall, na Office abò jinszi platfòrmie. Szëkac cekawëch 
wiadłów w internece i pòtëkac sã blós za sklaną rutą.

Wicy ò naszi szkòle na: www.spwp.cba.pl 
Jiwóna Kwidzyńskô,  

Spòdlecznô Szkòła we Wiôldżim Pòdlesu

W szkòle, bùten i online...

Òdj. ze zbiérów J. Kwidzyńsczi
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Równo 46 lat temù - 5 strëmiannika 1975 rokù na gduńską sztrëkã rëgnął pierszi wagón ôrtu 105N. Do Gduńska elektrisze Konstal 105N (i jjich nowszô 
wersjô – 105Na) trôfiałë w latach 1975–1990. 5 strëmiannika skùńczëła jezdzëc pò Gduńskù slédnô „stopiątka” i zaczął sã nowi „niskòpòdłogòwi” rozdzél 
w historii gduńsczi gardowi kòmùnikacji. Òdj. S. Lewandowsczi

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

O. Grzegorza Gdańskiego Kronika klasztoru franciszkańskiego ściślejszej obserwacji 
w Wejherowie w latach 1633–1676, tłóm. Pius A. Turbański, K. Głombiowski, Wejherowo 
1996, 303 s. 

To jedno z pierszich dzejowëch zdrojów ò zôczątkach Wejrowa, w jaczim je wiele 
czekawëch infòrmacjów z pierszich dekadów historie miasta. Wkłôd w jegò wëda-
nié miôł téż Gerat Labùda, chtëren jakno ùczéń wejrowsczégò gimnazjum w latach 
30. XX st. òdczëtôł tekst kroniczi z rãkòpisu. Wëdanié z 1996 r. òpùblikòwóné bëło 
przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Gerat 
Labùda napisôł do niegò wstãp. 

ADÓM LUBÒCCZI

Labuda G., Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań 1971, 453 s. 

Jeden z recenzentów pòzwôł tã pùblikacjã opus vitae Gerarda Labudy (łac. dokôz 
żëcégò). Sóm Profesór wiele lat pózni (2006) rzekł, że jegò nôwôżniészim dokazã je 
pierszi dzél Historii Kaszubów, równak 35 lat rëchli to dëcht Polska granica zachodnia 
zazychrowała Labùdze pòczestnosc w swiece nôùczi. Na prôca mô charakter nié 
leno geògraficzny, ale téż pòliticzno-etniczno-spòlëznowi, jaczi tikô sã pògrańczô 
Pòlsczi i Niemców, w tim téż Pòmòrza. 

Z profesorsczi pòlëcë  KSĄŻCZI ZE ZBIORÓW GERATA LABÙDË
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Sëchim pãkã ùszłé

znëkónô – tam jô bë za diôchła sã nie znëkónô – tam jô bë za diôchła sã nie 
dôł! A na gwës nié z głową! Jesz bë dôł! A na gwës nié z głową! Jesz bë 
mie mòje malinczé ùszka òdklapłë òd mie mòje malinczé ùszka òdklapłë òd 
te wietrzëszcza…te wietrzëszcza…

Przëszła niedzela, co jem jã za-Przëszła niedzela, co jem jã za-
czął òd swiąteczny tóaletë, to je òd czął òd swiąteczny tóaletë, to je òd 
dëbeltowégò mëcô, w całoscë tam, dëbeltowégò mëcô, w całoscë tam, 
dze miało bëc szprëcowóné. Jesz pòd dze miało bëc szprëcowóné. Jesz pòd 
pôchama jem sã na pôchniąco zrobił, pôchama jem sã na pôchniąco zrobił, 
cobë sostra szczépiącô jaczégò òb-cobë sostra szczépiącô jaczégò òb-
czasszczépieniowégò szokù nie dosta. czasszczépieniowégò szokù nie dosta. 
Zapakòwôł jem sã we wëpùcowóną Zapakòwôł jem sã we wëpùcowóną 
tojotkã a wpisôł w dżipiesa „szczépia-tojotkã a wpisôł w dżipiesa „szczépia-
nié Fópczi”. Dali to ju szło, a barżi ja-nié Fópczi”. Dali to ju szło, a barżi ja-
chało. Lózyma drogama jem sã zado-chało. Lózyma drogama jem sã zado-
stôł na lózy parking. Założił jem larwã, stôł na lózy parking. Założił jem larwã, 
mùcã. Wzął kwit, co gò kôzelë chùtni mùcã. Wzął kwit, co gò kôzelë chùtni 
wëpisac, dokùmeńtë z òdjimkã bez wëpisac, dokùmeńtë z òdjimkã bez 
larwë i… rëgnął jem do zrëchtowóny larwë i… rëgnął jem do zrëchtowóny 

na czas pòszëdła bòlnicë. Chłopiskò zarô wëc-na czas pòszëdła bòlnicë. Chłopiskò zarô wëc-
kło, że jô na szprëcowanié – wskôzało drogã: kło, że jô na szprëcowanié – wskôzało drogã: 
prosto bez brómã, a tej òstro w lewò. W samim prosto bez brómã, a tej òstro w lewò. W samim 
bùdinkù lëdzy ju bëło skòpicą. W jedny wiôldżi bùdinkù lëdzy ju bëło skòpicą. W jedny wiôldżi 
jizbie sedzelë apart kąsk wërzasłi starëszkòwie. jizbie sedzelë apart kąsk wërzasłi starëszkòwie. 
Mie pòczerowelë z kwitã do dochtorczi, co zro-Mie pòczerowelë z kwitã do dochtorczi, co zro-
bia wëwiôd. Bierzã jô co? Jem jô abò zdrów? bia wëwiôd. Bierzã jô co? Jem jô abò zdrów? 
A co to za z białką szczépianié? Je na to abò A co to za z białką szczépianié? Je na to abò 
państwòwô zgòda? (Jem mùszôł òdpis kòn-państwòwô zgòda? (Jem mùszôł òdpis kòn-
kòrdatowégò zdënkù przedłożëc). Dochtorka kòrdatowégò zdënkù przedłożëc). Dochtorka 
dristno gôda do mie per „të” – pewno ta nowô dristno gôda do mie per „të” – pewno ta nowô 
frizura mie tak òdmłodza… Wëznaczëlë bùchtã, frizura mie tak òdmłodza… Wëznaczëlë bùchtã, 
dze no szczépianié miało bëc. Do ti sami bùchtë dze no szczépianié miało bëc. Do ti sami bùchtë 
sczerowelë, wej, mòjégò sąsôda z „Pòmeranie”. sczerowelë, wej, mòjégò sąsôda z „Pòmeranie”. 
(Wierã pòlsczé państwò òsóbno chcało miec (Wierã pòlsczé państwò òsóbno chcało miec 
załatwioné kaszëbsczich felietonistów…). Rómk, załatwioné kaszëbsczich felietonistów…). Rómk, 
jakno starszi – pierszi béł pchóny. Jem żdôł za jakno starszi – pierszi béł pchóny. Jem żdôł za 
jaczim krzëkã czë trzôskã – ale nié; wëmaszéro-jaczim krzëkã czë trzôskã – ale nié; wëmaszéro-
wôł dzyrskò jak żôłnérz a sã ùsmiéwôł pòd larwą, wôł dzyrskò jak żôłnérz a sã ùsmiéwôł pòd larwą, 
jak wiedno. Tej na mie przëszedł czas. Kôzelë jak wiedno. Tej na mie przëszedł czas. Kôzelë 
lewé remiã wënagòlëc i wiãcy bëło nowëch kwi-lewé remiã wënagòlëc i wiãcy bëło nowëch kwi-
tów wëpisywaniô nigle tegò całégò szczépianiô. tów wëpisywaniô nigle tegò całégò szczépianiô. 
Jem nawetkã nie zmerkôł, czej ba ju pò wszët-Jem nawetkã nie zmerkôł, czej ba ju pò wszët-
czim. Jesz më so z Rómkã sedlë a pòkôrbilë ò czim. Jesz më so z Rómkã sedlë a pòkôrbilë ò 
stôrëch Kaszëbach a tej napiselë nama nowé stôrëch Kaszëbach a tej napiselë nama nowé 
terminë, na drëdżi szos – i bëło kùńc. Jesz jem terminë, na drëdżi szos – i bëło kùńc. Jesz jem 
so jednégò zażił a ùnuzlôł so przë tim jak gór-so jednégò zażił a ùnuzlôł so przë tim jak gór-
nik w afrikańsczi kòpalnie – i rësził nik w afrikańsczi kòpalnie – i rësził 
jem pòd dodóm. Doma sôdł jem jem pòd dodóm. Doma sôdł jem 
do pisaniô négò felietonu, a pò do pisaniô négò felietonu, a pò 
szczépianim nick mie nie je. Nick… szczépianim nick mie nie je. Nick… 
mie… nie… mie… nie… 

Jednégò dnia dostôł Jednégò dnia dostôł 
jem ùrzãdowi bészét, jem ùrzãdowi bészét, 
że móm sã stawic do że móm sã stawic do 
szczépianiô. Donëch-szczépianiô. Donëch-

czôs jem sã tej-sej z białeczką czôs jem sã tej-sej z białeczką 
szczépiôł, a jesz słëchôł z płitë, co szczépiôł, a jesz słëchôł z płitë, co 
jã pò latach wejrowsczé mùzeùm jã pò latach wejrowsczé mùzeùm 
wëdało – ò psach szczépianim. Ale wëdało – ò psach szczépianim. Ale 
żebë Fópkã systemòwò szczépiac? żebë Fópkã systemòwò szczépiac? 
Kò to ze sami cekawòscë bë czło-Kò to ze sami cekawòscë bë czło-
wiek jachôł…wiek jachôł…

Wëznaczëlë termin na niedzelã Wëznaczëlë termin na niedzelã 
reno. W sobòtã jem so dôł prima reno. W sobòtã jem so dôł prima 
aùtół ùmëc, tec taczim wëczapónym aùtół ùmëc, tec taczim wëczapónym 
do kaszëbsczi stolëcë to bë czësto do kaszëbsczi stolëcë to bë czësto 
sromòta jachac bëło. Do balbiérë jem sromòta jachac bëło. Do balbiérë jem 
zazdrzôł, dze ùrzma zalarwionëch zazdrzôł, dze ùrzma zalarwionëch 
lëdzësków żdała – pewno téż mielë lëdzësków żdała – pewno téż mielë 
jaczi bészét dostóné. Stojimë ze jaczi bészét dostóné. Stojimë ze 
synkã a żdajemë. Jizdebka malinkô. Na jednym synkã a żdajemë. Jizdebka malinkô. Na jednym 
stanowiszczu chłopów strzëgą, na drëdżim ro-stanowiszczu chłopów strzëgą, na drëdżim ro-
bią pòrëchë z białkòwsczima óndulacjoma, co bią pòrëchë z białkòwsczima óndulacjoma, co 
òne wiedno wiãcy czeprzaniô brëkùją. W nór-òne wiedno wiãcy czeprzaniô brëkùją. W nór-
ce jesz jedna kòbiéta wnetkã leżała, a drëgô ji ce jesz jedna kòbiéta wnetkã leżała, a drëgô ji 
mëła włosë, jakbë doma wòdë a szampónë nie mëła włosë, jakbë doma wòdë a szampónë nie 
bëło… Czej jedno starszé białcëskò pòdniosło bëło… Czej jedno starszé białcëskò pòdniosło 
swòjã pòczestną sztërolëtrową – zasôdł jem swòjã pòczestną sztërolëtrową – zasôdł jem 
kùreszce z ùlgą. Równak mòja ùlga bëła przed-kùreszce z ùlgą. Równak mòja ùlga bëła przed-
wczasnô, bò chùtczészô sedzôczka sobie nen wczasnô, bò chùtczészô sedzôczka sobie nen 
plac „zazychrowa” òstawienim na stółkù taszë. plac „zazychrowa” òstawienim na stółkù taszë. 
Baro sã zadzëwòwa, czedë jem ji w to gniôzdo Baro sã zadzëwòwa, czedë jem ji w to gniôzdo 
wsôdł. Jak kùrzëskò przëskòczała a jãła gdôkac, wsôdł. Jak kùrzëskò przëskòczała a jãła gdôkac, 
że tam je ji tasza. Jem pòzwòlił grzeczno mie że tam je ji tasza. Jem pòzwòlił grzeczno mie 
spòde mòji tczëwôrtny jã wëszarpnąc, a jesz spòde mòji tczëwôrtny jã wëszarpnąc, a jesz 
grzeczni pòdzãkòwôł, że chòcô krótëchno, to grzeczni pòdzãkòwôł, że chòcô krótëchno, to 
równak wëgódno mie sã na ni sedzało. Jo, to równak wëgódno mie sã na ni sedzało. Jo, to 
wszãdze mùszi bëc kùltura, a wiedno za przijem-wszãdze mùszi bëc kùltura, a wiedno za przijem-
notë je nót pòdzãkòwac! Wëzdrza na stolëmno notë je nót pòdzãkòwac! Wëzdrza na stolëmno 
zdzëwòwóną. Chto wié, czemu? Tec nawetkã zdzëwòwóną. Chto wié, czemu? Tec nawetkã 
nômniészi wszóni wiedzą, że sedzëdła są do se-nômniészi wszóni wiedzą, że sedzëdła są do se-
dzeniô, a nié do wëstawë taszów. dzeniô, a nié do wëstawë taszów. 

Za niecałé trzë dichë pòlsczich złotëch béł Za niecałé trzë dichë pòlsczich złotëch béł 
jem dosc flot òbjachóny maszinką, a jesz bro-jem dosc flot òbjachóny maszinką, a jesz bro-
da a wąsk bëłë przëstrzëgłé. Rôd jem kùknął da a wąsk bëłë przëstrzëgłé. Rôd jem kùknął 
w zdrzadło, a tej jesz rôz bez òkùlôrë – i widzało w zdrzadło, a tej jesz rôz bez òkùlôrë – i widzało 
mie sã! Białka pózni gôda, że za jednym mógł mie sã! Białka pózni gôda, że za jednym mógł 
miec so dac szpérzëska ògòlëc; czej mają tam miec so dac szpérzëska ògòlëc; czej mają tam 
wnetkã łóżkò do mëcô klatów, wierã jidze dze wnetkã łóżkò do mëcô klatów, wierã jidze dze 
téż szpérë wëcygnąc do òbsłużeniô. A jesz tam téż szpérë wëcygnąc do òbsłużeniô. A jesz tam 
taczi statk zez wiatrama, co w niegò białczi gło-taczi statk zez wiatrama, co w niegò białczi gło-
wã wsôdzają, a pò tim są szadé jak kluka z jajów wã wsôdzają, a pò tim są szadé jak kluka z jajów 

FELIETÓN

Szczépianié

TóMk FóPka

Rómk, jakno starszi 
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jaczim krzëkã czë 
trzôskã – ale nié; 

wëmaszérowôł 
dzyrskò jak żôłnérz 

a sã ùsmiéwôł pòd 
larwą, jak wiedno.
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Z bùtna

za nich na ne nôwôżniészé pëtania za nich na ne nôwôżniészé pëtania 
òdpòwiôdô: pòlskô wiara, pòlskô òdpòwiôdô: pòlskô wiara, pòlskô 
mòwa, pòlsczi ród…mòwa, pòlsczi ród…

– Mëszlã, drëchù, że të to w – Mëszlã, drëchù, że të to w 
czôrnëch farwach widzysz. Gwës są czôrnëch farwach widzysz. Gwës są 
taczi, co mają na swòje namknioné, taczi, co mają na swòje namknioné, 
ale są téż ti, a mëszlã, że nie je jich ale są téż ti, a mëszlã, że nie je jich 
tak mało, co pëlckòwską swiądã tak mało, co pëlckòwską swiądã 
mają, a swòje znają. Në, chòcbë të mają, a swòje znają. Në, chòcbë të 
abò jô…abò jô…

– Nibë jo, le wcyg móm pòczëcé, – Nibë jo, le wcyg móm pòczëcé, 
że më jesz za mało robimë, cobë że më jesz za mało robimë, cobë 
nen wstid, ne kómpleksë, a nã zgni-nen wstid, ne kómpleksë, a nã zgni-
łotã z najich łbów wënëkac… Ach jo.łotã z najich łbów wënëkac… Ach jo.

Në jo, tak fejn sã wizyta najégò Në jo, tak fejn sã wizyta najégò 
kòchónégò brifczi zaczã, a terôz-kòchónégò brifczi zaczã, a terôz-
ka zrobia sã smãtno a kòmùdno. ka zrobia sã smãtno a kòmùdno. 
Temù na rozwieselenié pòkôzôł jem Temù na rozwieselenié pòkôzôł jem 

drëchòwi taczé „gãbczi”, co slédnym czasã drëchòwi taczé „gãbczi”, co slédnym czasã 
pò internetowi sécë krążą: pò internetowi sécë krążą: 

                                  

– Në, fejné! Mùszã je scygnąc, a swòjim – Në, fejné! Mùszã je scygnąc, a swòjim 
dzecóm pòkazac. Jima na gwës mdą sã wi-dzecóm pòkazac. Jima na gwës mdą sã wi-
dzałë! Kò të wiész, że terôczasné dzecë rôd dzałë! Kò të wiész, że terôczasné dzecë rôd 
za pòmòcą taczich „gãbów” ze sobą gôdają za pòmòcą taczich „gãbów” ze sobą gôdają 
– kùreszce widzec bëło ùsmiéch na brifkòwi – kùreszce widzec bëło ùsmiéch na brifkòwi 
gãbie. gãbie. 

– Nié le dzecë, nié le dzecë… – zasmiôł – Nié le dzecë, nié le dzecë… – zasmiôł 
jem sã rôd, że ùda mie sã mòjégò drëcha roz-jem sã rôd, że ùda mie sã mòjégò drëcha roz-
wieselëc. wieselëc. 

Kò wejle, prostô rzecz, a kùliż redoscë Kò wejle, prostô rzecz, a kùliż redoscë 
mòże człowiekòwi dac. mòże człowiekòwi dac. 

A móże téż najã pëlckòwską swiądã A móże téż najã pëlckòwską swiądã 
wzmòcni?wzmòcni?

PS. PS. 
Ne „gãbczi” zrëchtowa Joanna Ne „gãbczi” zrëchtowa Joanna 
Grudnik, ilustratorka kaszëb-Grudnik, ilustratorka kaszëb-
sczich ksążk. Mòże je scygnąc sczich ksążk. Mòże je scygnąc 
ze stronë: belok.kaszubia.comze stronë: belok.kaszubia.com

Jednégò dnia przë- Jednégò dnia przë- 
jachôł do miã brif-jachôł do miã brif-
ka, a miast „witôj” czë ka, a miast „witôj” czë 
„pòchwôlony”, stojącë „pòchwôlony”, stojącë 

w dwiérzach, nôprzód banią cziw-w dwiérzach, nôprzód banią cziw-
nął a sã ùsmiechnął, tej lëpama nął a sã ùsmiechnął, tej lëpama 
pòrëchôł, pôlcã na mie wskôzôł, pòrëchôł, pôlcã na mie wskôzôł, 
brwiã wësok ùniósł a gãbã szerok brwiã wësok ùniósł a gãbã szerok 
òtemkł. Czej skùńcził, cziwnął jem òtemkł. Czej skùńcził, cziwnął jem 
głową na „jo” i spitôł:głową na „jo” i spitôł:

– Cëż bë mie mia zadzëwòwac? – Cëż bë mie mia zadzëwòwac? 
– Zrozmiôł jes mie?! – ùcesził sã – Zrozmiôł jes mie?! – ùcesził sã 

brifka.brifka.
– A co w tim drãdżégò? Në pew-– A co w tim drãdżégò? Në pew-

no, że jo…no, że jo…
– Tej mie wëłożë, co jô rzekł?– Tej mie wëłożë, co jô rzekł?
– Rzekł jes tak co: Witôjże, – Rzekł jes tak co: Witôjże, 

lubòtny drëchù. Jô cë mùszã cos lubòtny drëchù. Jô cë mùszã cos 
taczégò rzec, że cë z zadzëwòwaniô, a mòże taczégò rzec, że cë z zadzëwòwaniô, a mòże 
i ùrzasu, gëbis z gãbë wëpadnie. i ùrzasu, gëbis z gãbë wëpadnie. 

– Jo! – riknął ùceszony brifka, że to jaż na – Jo! – riknął ùceszony brifka, że to jaż na 
drëdżi kùńc Pëlckòwa zahòlowa. – Môsz të drëdżi kùńc Pëlckòwa zahòlowa. – Môsz të 
nã mòjã gôdkã bëlno wëłożoné. nã mòjã gôdkã bëlno wëłożoné. 

– Në tej gadôj! – naszpëcowôł jem ùszë. – Në tej gadôj! – naszpëcowôł jem ùszë. 
– Dobrze, le terô ju werbalno mdã gôdôł, – Dobrze, le terô ju werbalno mdã gôdôł, 

bò mie gãba òd negò dërchnégò krzëwieniô bò mie gãba òd negò dërchnégò krzëwieniô 
rozbòla. rozbòla. 

– Në gadôjże, gadôj! Cëż nowégò?– Në gadôjże, gadôj! Cëż nowégò?
– Kò stôrô biéda, jak wiedno, le…– Kò stôrô biéda, jak wiedno, le…
– Le co? – Le co? 
– Le…– Le…
– Në? – mùszita przëznac, że nen pùrtk – Në? – mùszita przëznac, że nen pùrtk 

bëlno rozmieje bùdowac napiãcé.bëlno rozmieje bùdowac napiãcé.
– Nie chcemë sã do swòjégò przëznawac!– Nie chcemë sã do swòjégò przëznawac!
– Do czegò?– Do czegò?
– Do swòjégò! Do kòrzeniów, do gôdczi! – Do swòjégò! Do kòrzeniów, do gôdczi! 

Wcyg sã sromiemë, wcyg mómë kómpleksë, Wcyg sã sromiemë, wcyg mómë kómpleksë, 
wcyg nama wstid, wcyg trzimie naju strach. wcyg nama wstid, wcyg trzimie naju strach. 
Wcyg to w najich głowach sedzy, że naju Wcyg to w najich głowach sedzy, że naju 
jãzëk to nie je jãzëk, a më to nie jesmë më…jãzëk to nie je jãzëk, a më to nie jesmë më…

Brifka zwiésył mùniã, a pò sztërkù cygnął Brifka zwiésył mùniã, a pò sztërkù cygnął 
dali:dali:

– Czej z nyma, co sã ju spiselë, gôdajã, – Czej z nyma, co sã ju spiselë, gôdajã, 
to mie serce pãcô. W wikszoscë aùtomat to mie serce pãcô. W wikszoscë aùtomat 

FELIETÓN

Panstwòwi Òglowi Spisënk  
Lëdzy a Chëczów

Wcyg sã 
sromiemë, wcyg 

mómë kómpleksë, 
wcyg nama wstid, 
wcyg trzimie naju 
strach. Wcyg to 

w najich głowach 
sedzy, że naju 
jãzëk to nie je 

jãzëk, a më to nie 
jesmë më…
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zaprenumeruj „POMERANIĘ”  
na 2021 rok z dostawą do domu,  
a otrzymasz CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ

Pomerania

www. miesiecznikpomerania. pl

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

50 LAT FILMÙ „KASZËBË”REMUSOWESPOTKANIE
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STEGNA
STEGNA

BeZpłAtny dodAteK KASZuBSKojęZycZny

BeZpłAtny dodAteK KASZuBSKojęZycZny

rok 100-lecia powrotu pomorza w granice  

rzeczypospolitej oraz zaślubin polski z bałtykiem

40 LAT SoLIdARnoŚcI
WYSTARCZY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE  
W BIURZE ZARZĄDU GŁÓWNEGO  

ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO:

tel. 500 183 832
e-mail: PRENUMERATA@KASZUBI.PL


