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Od redaktora 
W Sali Mieszczańskiej Ratusza 
Staromiejskiego w Gdańsku po raz 
kolejny usłyszeliśmy zawołanie: 
„Będę skrą Ormuzdową!”.  
W marcu przybyło nam bowiem 
kolejnych siedem Skier, choć jedna 
z przyznanych nagród dotyczy 
większej grupy osób – mowa 
o Akwarium Gdyńskim, które 
dzięki życzliwości i chęci swoich 
pracowników od lat angażuje się 

w promocję kultury kaszubskiej, organizując lekcje przy-
rodniczo-językowe w ramach projektu „Kaszubi na fali”. 
W kwietniowym numerze „Pomeranii” przybliżamy 
sylwetki pierwszych dwóch laureatów: Zyty Górnej  
i Adama Hebla. W kolejnych miesiącach napiszemy  
o pozostałych laureatach. Wszystkim Skrom jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy. Jednocześnie dziękujemy  
za wspaniałą oprawę artystyczną, która towarzyszyła 
nam w trakcie uroczystości, w czym zasługa „Świeckich 
Gzubów” i Teatru Obrzędu Ludowego „Zaboracy”, oraz 
za kulinarne przysmaki w postaci przepysznej droż-
dżówki pani Zyty Górnej i chleba upieczonego przez 
panią Karolę Bober, oczywiście według receptur z XIX  
i początku XX wieku. 

W trakcie marcowej uroczystości nie zapomnieliśmy 
o tym, co dzieje się za wschodnią granicą Polski. 
Trwająca już drugi miesiąc wojna w Ukrainie wciąż 
zbiera śmiertelne żniwo, a skala zniszczeń powiększa się 
z każdym dniem. Dzięki inicjatywie Andrzeja Buslera, 
który wraz z Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni 
na co dzień zaangażowany jest w pomoc uchodźcom, 
w Ratuszu Staromiejskim nie tylko wybrzmiały 
słowa wsparcia dla Ukraińców, ale można było także 
realnie pomóc, przekazując datek w zbiórce społecznej 
organizowanej przez KFK.  

Zachęcam do przeczytania rozmowy z Dominikiem 
Lewickim, kaszubskim dziennikarzem i technikiem 
radiowym, który w marcu pojechał do Ukrainy pomóc 
ludziom dotkniętym wojną. Darek Majkowski rozmawia 
z nim o jego podróży, bombardowaniu Jaworowa  
i sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej (s. 13-15). 

 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
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Konferencja „Kaszubi w PrL.  
PrL wobec Kaszubów” 

Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Kaszubski w dniach 16-17 maja br.  
organizują ogólnopolską konferencję naukową, której głównym celem jest uporządkowanie  
wiedzy na temat społeczności kaszubskiej w latach 1945–1989, obejmującej na równi  
historię polityczną, społeczną, kulturową i gospodarczą.

Społeczność kaszubska w ciągu ostatnich kilkudzie-
sięciu lat doświadczyła głębokich zmian, które objęły 
wszystkie aspekty życia: społecznego, politycznego, 
kulturalnego, gospodarczego. Druga wojna świato-
wa była dla Kaszubów doświadczeniem traumatycz-
nym. Po jej zakończeniu oczekiwano nowej, bardziej 
sprawiedliwej Polski, w której takie społeczności jak 
Kaszubi będą mogły zachować swoją tożsamość, roz-
wijać własną kulturę i korzystać z pełni praw obywa-
telskich. O takich nadziejach i oczekiwaniach mówio-
no podczas Kongresu Kaszubskiego w styczniu 1946 
roku w Wejherowie.

– Rzeczywistość okazała się znacznie trudniejsza 
i jednocześnie bardzo złożona. Z jednej strony sto-
sunek nowych władz do społeczności kaszubskiej 
po 1945 roku naznaczony był dużą dozą nieufności.  
Z drugiej jednak próbowały one wciągnąć jej przed-
stawicieli w struktury życia politycznego, zwłaszcza 
na poziomie lokalnym – mówi dr Przemysław Ru-
chlewski, zastępca dyrektora ds. naukowych Europej-
skiego Centrum Solidarności.

Główne kierunki dyskusji będą oscylowały wokół 
wielu zagadnień, które przez dekady PRL-u silnie od-
działywały na Kaszubów, poczynając od skutków drugiej 
wojny światowej, a w szczególności – wojennej polityki 
narodowościowej okupanta, zniszczeń materialnych 
spowodowanych działaniami wojennymi, traumy zwią-
zanej z nieludzką postawą żołnierzy Armii Czerwonej. 
Badana będzie także rola władz komunistycznych wo-
bec Kaszubów, ale także wątek Kaszubów, którzy sprzy-
jali władzy komunistycznej i zajmowali stanowiska w jej 
strukturach, oraz postawa Kaszubów wobec kryzysów  
i konfliktów społecznych okresu PRL-u.

Organizatorzy konferencji przyjrzą się również 
kształtowaniu kaszubskich elit (politycznych, kultu-
ralnych, naukowych, artystycznych, gospodarczych 
itd.) oraz organizacjom kaszubskim działającym 
w tamtym okresie. Pod lupę zostaną wzięte kwestie 
społeczno-ekonomiczne, do których zaliczyć można 
choćby migrację z małych miejscowości do dużych 
aglomeracji, ale też postępującą urbanizację, której 
znamienną cechą było wchłanianie kaszubskich wsi 
w granice dużych miast.

– Na długiej liście zagadnień chcemy również 
ująć kulturę kaszubską w okresie PRL-u, w tym 
politykę kulturalną i jej skutki, samoorganizację 
Kaszubów i stosunek do własnego dziedzictwa, 
twórczość kaszubską, zarówno artystyczną, jak 
i literacką, muzyczną i teatralną – wyjaśnia dr 
Przemysław Ruchlewski. – Interesuje nas również 
rozwój edukacji na Kaszubach oraz inicjatywy 
związane z edukacją regionalną, a także proces in-
stytucjonalizacji kultury kaszubskiej. Nie możemy 
zapomnieć o ewolucji sfery ideowej, czyli religijno-
ści i znaczeniu Kościoła katolickiego. Chcielibyśmy 
również poruszyć temat znaczenia mediów – pra-
sy, radia i telewizji – w upowszechnianiu wiedzy  
o Kaszubach i ich kulturze, a także w kształtowaniu 
postaw Kaszubów, oczywiście biorąc pod uwagę  
w tym wszystkim rolę ówczesnej cenzury.

Jak dodaje dr Ruchlewski, lista tematów i proble-
mów nie jest jeszcze zamknięta, a wyżej wymienione 
zagadnienia mają jedynie wyznaczyć główne kierunki 
dyskusji. Organizatorzy wciąż zachęcają do zgłaszania 
również innych pozycji odnoszących się do tematu 
konferencji, a także do udziału w wydarzeniu poprzez 
wcześniejszą rejestrację na stronie internetowej ECS.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele 
różnych dyscyplin naukowych – od historyków, so-
cjologów, antropologów, etnologów, po politologów, 
kulturoznawców i literaturoznawców. Tak szerokie 
spektrum naukowe ma pomóc nie tylko w przedsta-
wieniu aktualnego stanu badań, lecz także w postawie-
niu nowych pytań badawczych, w zdiagnozowaniu de-
ficytów i możliwości w badaniach kaszuboznawczych.

Partnerami majowej konferencji są: Instytut Pa-
mięci Narodowej Odział Gdańsk, Muzeum Gdańska, 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie oraz Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie.

SL
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Będę skrą OrmuzdOwą!
Skry Ormuzdowe za 2021 rok wręczono siedmiorgu laureatom: Reginie Białk, Karoli Bober, 
Zycie Górnej, Adamowi Heblowi, Irenie Peplińskiej, Małgorzacie Połomskiej oraz przedstawicie-
lom Akwarium Gdyńskiego. Gala nagrody odbyła się 18 marca br. w Sali Mieszczańskiej Ratusza 
Staromiejskiego w Gdańsku.

Mimo że laureaci pochodzą z różnych zakątków Ka-
szub i Kociewia, łączy ich jedno: dokonują czegoś 
niezwykłego, a ich działalność, choć z reguły dotyczy 
najbliższego otoczenia, jest dostrzegana w szerszej 
perspektywie i zasługuje na uznanie. I tutaj rola ko-

legium redakcyjnego i redakcji „Pomeranii”, które – 
zgodnie z ideą pomysłodawcy Skier Ormuzdowych 
redaktora Wojciecha Kiedrowskiego – mówią tym 
niezwykłym ludziom, że czynią wiele dobra, a ich ini-
cjatywy na rzecz kultury kaszubskiej i kociewskiej za-
sługują na uznanie. To my im mówimy, że są na swój 
sposób stolemami, że są… Skrami Ormuzdowymi! 
Tak jest od 1985 roku.

Zanim nastąpiło wręczenie nagród, tradycyjnie 
został odczytany fragment czternastego rozdziału 
powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë 
Remùsa (Życie i przygody Remusa), który rozpoczyna 
się tymi oto słowami:   

Biôłi dëch Òrmùzd i czôrny dëch Ariman, a pò 
naszémù Smãtk, zeszlë sã w zemi kaszëbsczi na górze 
Rewkòle, co na mòrze patrzi i dzeli tëch bracy, co kù 
Òdrze cygną, òd tëch, co lgną do Gduńska. I òbrôcôł 
Òrmùzd widné jak słuńce òczë na niebò i mòrze, i ląd, 
i pòwiedzôł tak:

– Ten krôj, to kòlébka i trëma. Ten lud, òn ùmarł  
a żëje. Na biôłi Arkónie stolëmné kamienie, pò chtër-
nëch wanożi syn dôwnëch Weletów z wëstëdzoną dëszą, 
mòdlący sã Bògù gôdką swëch wrogów, sóm wróg krëwi 
swòji i głëchi na skardżi, co wëchòdzą z mòdżił. Nad 
wùscama Wisłë i rëbôk, i rataj, zgarbiałi kù zemi i tcący 
ikónë przëwãdrów i gòscy, a swòje rzucywszë do smie-

Fot. Sławomir Lewandowski

Karolina Serkowska-Sieciechowska odczytała fragment  
Remusa, korzystając z pierwszego egzemplarza wydania 
powieści z 1938 roku
Fot. Sławomir Lewandowski
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cy. Jô ale jim zbùdzã spòd kamiannëch mòdżił ricerzi  
i wòdzów, rozeżglã płomiéń òd biôłégò Hélu pò Stopien-
ny Kamiéń, bë òżëlë znôwù w mòcë i chwale […]. 

A kończy wzniosłym: 
Bãdã skrą Òrmùzdową!
W tym roku powyższy fragment współprowadzą-

ca uroczystość Karolina Serkowska-Sieciechowska 
odczytała z pięknie oprawionego egzemplarza pierw-
szego wydania powieści Aleksandra Majkowskiego  
z 1938 roku. Szczęśliwym właścicielem tego wydania Re-
musa jest współprowadzący uroczystość Andrzej Busler, 
który oznajmił, że ten wyjątkowy egzemplarz pochodzi 
ze zbiorów Wojciecha Kiedrowskiego. Zapewnił też, że 
w przyszłych latach to szczególne wydanie powieści tak-
że będzie zabierał na uroczystość wręczania Skier.   

W tym roku w Ratuszu Staromiejskim najpierw 
wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny Świeckie 
Gzuby, prezentujący oryginalne teksty w gwarze 
kociewskiej oraz piosenki i tańce charakterystyczne 
dla regionu. Prowadzący zespół korzystają z tekstów 
pieśni Władysława Kirsteina, bajek Bernarda Janowi-
cza, baśni Andrzeja Grzyba, gadek i dialogów Anny 
Juraszewskiej, Barbary Pawłowskiej oraz Antoniego 
Górskiego. Ważną lekturę dla zespołu stanowi rów-
nież Popularny słownik kociewski pod redakcją prof. 
Marii Pająkowskiej-Kensik. Zespół powstał w roku 
szkolnym 2004/2005 w Szkole Podstawowej nr 7  
w Świeciu. Jego opiekunami są nauczyciele regiona-
liści: tegoroczna laureatka Skry Ormuzdowej Małgo-
rzata Połomska oraz Dorota Grzela i Sylwia Schmidt. 

W trakcie tegorocznej uroczystości wystąpił rów-
nież Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy”, prezentu-
jący obyczaje kultury Zaboraków i Krëbanów. Teatr 
od lat prowadzi mieszkanka gminy Brusy Danuta 
Miszczyk, także laureatka Skry Ormuzdowej za 2013 
rok. Występy Zaboraków uczą nie tylko rodzimych 
tradycji i języka, ale również przenoszą widza w świat 
kultury południowych Kaszub.

Ostatnim aktem uroczystości w Ratuszu Staro-
miejskim było wręczenie stypendium im. Izabelli 
Trojanowskiej, które zostało ufundowane z myślą  
o osobach młodych, podejmujących pracę w zawo-
dzie dziennikarskim, pochodzących z Kaszub i za-
angażowanych w specyfikę swojej małej ojczyzny.  
W tym roku stypendium trafiło do Piotra Pastalen-
ca – reżysera, montażysty, scenarzysty i filmowca. 
Nagrodę wręczyli prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego Jan Wyrowiński i Ewa Górska, członkini 
kolegium redakcyjnego „Pomeranii”.

SL

Tradycyjne wspólne zdjęcie na zakończenie uroczystości
Fot. Sławomir Lewandowski

Wydarzenia / Wëdarzenia

Prowadzący uroczystość Andrzej Busler
Fot. Sławomir Lewandowski
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biôtKôrz  
ò przedërchanié kaszëBiznë

Adóm Hébel je rodzony 1 rujana 1992 rokù we Wejrowie. Wëchòwiwôł sã w kaszëbsczi familie, 
chtërna òd pòkòleniów sparłãczonô je z lëzyńską zemią. Jegò dzejanié z miłotë do rodny  
spôdkòwiznë najich pòprzédców nabrało szwùngù, czej Adóm béł jesz bëńlã. Kò dëcht prawie  
tej – òbczas nôùczi w gimnazjum – latosy laùreat tak na fest zaczął pòznawac swój rodny,  
kaszëbsczi swiat. Za tim wszëtczim béł jidzony òrmùzdowi lëft – bùchniãcé do znieceniégò  
skrë, do zôczątkù biôtczi ò przedërchanié kaszëbiznë.

Kò jak na swój wiek – latos Adóm kùńczi 30. rok 
żëcégò – nen dobëtk dzejalnotë dlô kaszëbiznë je baro 
òsoblëwi, farwny i bòkadny. Kò Adóm je radiowim  
a telewizjowim repòrtérą, prezentérą. Do te jesz je ak-
tiw gazétnikã, felietonistą, pùblicystą, satirikã/szpòr-
townikã. Prowadzy swój kabaret. Mô mët chwat do 
czësto pòwôżnégò aktorzeniégò. Graje w teatrze i je 
reżisérą widzawiszczów. Colemało pisze w naji rodny 
mòwie rozmajitégò ôrtu lëteracczé dokazë. Chòcbële 
łoni swiat ùzdrzôł jegò ùsôdzk fantasy Droga wòl-
nëch lëdzy. Adóm je mët òżiwcą, tj. animatorã kùlturë  
a bédënkôrzã i aktiw balôrza môlowëch, spòrtowëch 
discyplinów, chòcbële taczich jak bùczka. 

Co leno Adóm Hébél bë robił – kòżdé jegò dze-
janié je sparłãczoné z biôtką ò przedërchanié rodny, 
kaszëbsczi kùlturë, tradicje i jãzëka. Stoji dërch na 
starżë naji historie. Gôdô prôwdã – nimò stereòtipów 

– ò najim drãdżim kaszëbsczim kawlu, co je wiedno 
widzec w jegò diskùsjach (chòcbële na spòlëznowëch 
pòrtalach). 

Kò prawie internetowi rum je dzysdnia nôkrotszą 
dargą w duńdzenim do młodëch. W tim dzélu Adóm 
je méstrã. Òn jesz sóm je młodi i rozmieje młodëch 
swiat, rozmieje jich przekònac do cwëkù biôtczi  
ò kaszëbsczé sprawë. 

Dzyrskòsc Adama a – co je z tim sparłãczoné – 
bezkómpromisowé stanowiszcze w òbarnie kaszëb-
sczich sprawów, baro czãsto pòtikô sã z felënkã 
achtnieniégò w szerok pòjãti spòlëznie. Adóm baro 
dobrze znaje, cëż to znaczi bëc diskriminowónym za 
to, że sã je Kaszëbą. Nimò to – sã nigdë nie òbdaje. 
Jem gwës, że sã dali òbdawac nie mdze. 

Gracjón Fópka

W dniu 18 strëmiannika jesmë wrãczëlë Òrmùzdowé Skrë, to je nôdgrodë przëznôwóné òd 1985 rokù 
przez najã redakcjã i Redakcjowé Kòlegium (relacjô z tegò wëdarzeniô mòżeta przeczëtac na s. 4–5). Hewò 
dwie laùdacje, jaczé òstałë wëgłoszoné òbczas ùroczëznë w Stôromiesczi Radnicë we Gduńskù.

Wydarzenia

Adóm Hébel òbczas wrãcziwaniô nôdgrodów  
w Òglowòpòlsczim Lëteracczim Kònkùrsu m. J. Drzéżdżona. 
Òdj. am

W miono Adama Hébla Òrmùzdową Skrã òdebrała jegò białka 
Ana. Òdj. S. Lewandowsczi
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Trzimô Tradicjã i prOmùje kaszëBë
Zyta Górnô ùrodzëła sã w 1966 rokù w Kartuzach, ale mieszkała i dorôstała w Bòrëcënie.  
W 1988 rokù przecygnãła z chłopã Czesławã i dzecama do Zgòrzałégò, dze prowadzëlë  
gbùrstwò, a òd 1994 rokù téż agroturisticzné gòspòdarstwò, jaczé dzejô do dzysdnia.

Jakno nôleżniczka Gduńsczi Stowôrë Agroturizmù 
[Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu] Zyta Górnô 
pòznała wôrtnotã robòtë w bùtenrządowi òrganizacje. 
Dało to brzôd w 2007 rokù, czej ùsadzëła w swòji wsë 
Stowôrã Białków Zgòrzałégò, jaczi bëła przédniczką 
òb 10 lat [ta stowôra dosta Òrmùzdową Skrã w rokù 
2011 – dop. red.]. Òd 2011 rokù dzejô w Stowôrze Tu-
rystyczne Kaszuby w Kartuzach i w stãżëcczim parce 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô (to prawie KPZ 
mô zgłoszoné ji kandidaturã do Òrmùzdowi Skrë). 

W 2012 rokù założëła w swòjich chëczach Regio-
nalną Jizbã w Zgòrzałim, jakô òd 2016 rokù mô mio-
no „Pierszi Kaszëbczi Mszë na Wigòdze”. 

W 2014 rokù dostała titel „Kobiety Sukcesu 2014” 
w plebiscyce òrganizowónym przez Kònwencjã 
Pòdjimców Pòmòrsczégò Wòjewództwa [Konwencja 
Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego]. Òd 
czerwińca 2021 je nôleżniczką Pòmòrsczégò Zespòłu 
do sprôw Białków, jakno dorôdczka kòl Marszał-
kòwsczégò Ùrzãdu Pòmòrsczégò Wòjewództwa.

Zyta Górnô miała wiôldżi cësk na wpisanié trzech 
wërobinów z najich pòtrôwniców na lëstã tradicjo-
wëch produktów Minysterstwa Rólnictwa i Rozwi-
ju Wsë (zaprawë, sok i naléwka). Sama téż ùprôwiô 
pòtrôwnice na swòji plantacje, piastëjącë na taczi ôrt 
familiową tradicjã. Jak pòdczorchiwô, òd dzecnëch 
lat miała nôdzejã, że ùdô sã ji napisac kùcharską 
ksążkã. Zjiscenim tëch snieniów bëła pùblika-
cjô Szmaczi Kaszëb/Smaki Kaszub, jakô je pòmò-
cą dlô wiele kùchôrzów i kùchôrków nié blós na 
Kaszëbach.

Zyta Górnô prowadzy rozmajité edukacjowé 
dzejania. W stëcznikù 2018 rokù bëła wëbrónô 
prezeską Stowôrë Szkólnëch Kaszëbsczégò Jãzëka 
„Remùsowi Drëszë”. Trzimała tã fónkcjã òb trzë 
lata. W 2020 rokù òstała instruktorką prakticzny ùcz-
bë warkù dlô przińdnëch gastronomów. Òd czile lat 
dzeli sã swòją wiédzą z ùczãstnikama Latowi Szkòłë 
Kaszëbsczégò Jãzëka, Kùlturë i Historie Kaszëb. Pro-
wadzy téż zajimniãca pt. „Zaginione za-
wody”, Edukacjową Zagrodã i warkòw-
nie dlô niefùlsprawnëch dzecy. 

Na kùńc wôrt pòsłëchac słów, jaczé 
ò naji Skrze napisôł w miono stãżëcczich 
zrzeszeńców przédnik tamecznégò partu 
Kadzmiérz Walkùsz: „Przez całe życie czuje 
się związana z Kaszubami, podtrzymuje ka-
szubskie tradycje i promuje region kaszub-
ski w Polsce i w Europie, opowiadając o 
historii, kulturze i regionalnej kuchni. In-

tegruje środowisko swojej wsi. Dla naszego Oddziału 
jest wzorem do naśladowania. Jest naszą wielką in-
spiracją”.

Winszëjemë Òrmùzdowi Skrë, jakô bez wątpieniô 
trôfiô w dobré rãce, a ò wszelejaczich dzejaniach Zytë 
Górny dlô szerok rozmióny kaszëbsczi kùlturë ùczë-
jemë wierã jesz wiele razy.

Dark Majkòwsczi

Odj. S. Lewandowsczi
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urOczysTOści wieńczące rOk sługi  
BOżegO Biskupa kOnsTanTyna dOminika

6 marca 2022 r., w przeddzień 80. rocznicy śmierci Sługi Bożego biskupa Konstantyna Dominika 
odbyły się w Pelplinie uroczystości poświęcone temu, który był nadzwyczajnie zwyczajny;  
temu, który żył i umarł w opinii świętości. W bazylice katedralnej Mszę św. w intencji rychłej 
beatyfikacji biskupa Konstantyna koncelebrował z kapłanami Pelplina biskup Ryszard Kasyna.  
W swojej homilii ukazał kandydata na ołtarze jako człowieka wielkiej wiary i wielkiej miłości, 
który niczego nie czynił na pokaz, nigdy nie oczekiwał poklasku. Gorliwie natomiast  
realizował powierzone mu zadania.

Później na cmentarzu odbyło się modlitewne spo-
tkanie przy Jego grobie, które prowadził ks. Łukasz 
Simiński. Głos zabrali prezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego Jan Wyrowiński oraz burmistrz 
miasta i gminy Pelplin Mirosław Chyła. Po złożeniu 
wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy odśpiewano 
pieśń Kaszëbskô Królewô. Po posiłku w refektarzu se-
minaryjnym uczestnicy przenieśli się do Miejskiego 
Ośrodka Kultury, gdzie odbyło się sympozjum po-
przedzone bardzo dobrze przyjętym przez zebranych 
programem artystycznym w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie, która – obok 
Szkoły Podstawowej w Swarzewie – nosi imię wywo-
dzącego się z Kaszub kandydata na ołtarze. Po po-
witaniu gości przez prezesa Oddziału Kociewskiego 
ZKP Bogdana Wiśniewskiego głos zabrali bp Ryszard 
Kasyna i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Jan Wyrowiński, otwierając sympozjum. 

Z wielkim zainteresowaniem czekali wszyscy 
na wystąpienie ks. dr. Piotra Tislera – postulatora  
w toczącym się od 1965 roku procesie beatyfikacyj-

nym Sługi Bożego biskupa Konstantyna Dominika. 
Zapoznał zebranych z – jak brzmiał tytuł jego refe-
ratu – mitami, stanem obecnym i szansami. Mówił  
o sprawach do tej pory mało znanych czy wręcz nie-
znanych zdecydowanej większości zebranych. Mówił 
o watykańskich (zmieniających się na przestrzeni kil-
ku dekad) procedurach procesowych. Mówił o swo-
istej piramidzie tego procesu, porównując go do cią-
gle rozrastającego się drzewa. W stwierdzeniu „Jakie 
życie, taki proces” zawarł tezę, według której drama-
tyzmem, zawirowaniami, swoistymi przeszkodami 
nacechowane było nie tylko życie biskupa Konstan-
tyna Dominika, ale także Jego proces beatyfikacyjny.  

Prof. Józef Borzyszkowski mówił o dotychczaso-
wych dokonaniach zrzeszeńców w promocji święto-
ści życia biskupa Dominika, wymieniając dwanaście 
radości oraz siedem smutków [pełną treść wystąpie-
nia profesora publikujemy poniżej – przyp. red.]. W 
kuluarach mówiło się, że te liczby nie są przypadko-
we. W końcu można je odnieść do dwunastu aposto-
łów i siedmiu grzechów głównych. 

Gości sympozjum przywitał prezes Oddziału Kociewskiego ZKP Bogdan Wiśniewski. Fot. Radio Głos
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O planowanym metropolitalnym konkursie de-
dykowanym pamięci biskupa Konstantyna Dominika 
mówił ks. Łukasz Simiński z Wydziału Katechetycz-
nego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej. Pierwsza, nieja-
ko pilotażowa edycja tego konkursu, który ma celu 
przede wszystkim przybliżyć życie i dzieło bisku-
pa Konstantyna, odbędzie się jeszcze w tym roku 
szkolnym. Adresowana jest do uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych, rywalizujących  
w trzech kategoriach: konkurs wiedzy o Słudze Bo-
żym, konkurs prac plastycznych i konkurs prac mul-
timedialnych.

Ostatnim akordem spotkania było złożenie przez 
wszystkich obecnych podpisów pod stosownym wpi-
sem do księgi cudów i łask.

W pelplińskich uroczystościach wzięło udział 
ponad sto osób, reprezentujących m.in.  dwadzie-
ścia oddziałów ZKP z Kaszub i Kociewia.  Zakoń-
czono nimi ogłoszony w 2021 roku w Zrzeszeniu 

Kaszubsko-Pomorskim Rok Sługi Bożego Bisku-
pa Konstantyna Dominika. Trzeba mieć nadzie-
ję, że stanowiły one krok w kierunku zakończenia 
procesu beatyfikacyjnego. Ważne jest, aby był on 
prowadzony skutecznie, efektywnie, co jest zada-
niem Kościoła. Ważne są też modlitwy zanoszone 
w czasie mszy świętych w intencji rychłej beaty-
fikacji. W końcu – co nie mniej ważne – czcicie-
le „Dominiczka” nie mogą poddawać się trud-
nościom i muszą czynić wszystko, aby pamięć  
o Nim nie zbladła. 

radOści i smuTki czcicieli sługi BOżegO  
ks. Bpa kOnsTanTyna dOminika (1870–1942)

Proszę wybaczyć, że w tytule mego wystąpienia nieco może na wyrost zapowiadam wypowiedź  
w imieniu jakby ogółu czcicieli… Przyjmuję, że w naszym gronie – aktualnych lub przyszłych 
czcicieli – mogą być jednak osoby, dla których moja wypowiedź może być nieco obca.  
Stąd proszę zauważyć, że w tymże tytule brak u mnie słowa „wszystkich”… Niemniej wyznaję,  
iż moje odczucia konfrontowałem z niejedną osobą – tak świecką, jak i duchowną.

Ale wracając do rzeczy… Mając w pamięci słowa po-
stulatora ks. dra Piotra Tislera i wspomniane przezeń 
problemy, a i teksty jego poprzedników na tymże bar-
dzo dla naszej sprawy ważnym urzędzie, ograniczam 
się dalej jedynie do pewnych sygnałów z bogatego ze-
stawu tytułowych radości i smutków.  

Zaczynając od radości…
1. Deo gratias za to, że ks. bp Konstantyn Do-
minik był i jest wśród nas! Dzięki Niebu za 

możliwość nieustannego z Nim przebywania i coraz 
bliższego poznawania. Źródłem radości jest fakt, iż 
mimo upływu lat i przeróżnych okoliczności kult, 
cześć dla Sługi Bożego Konstantyna Dominika trwa, 
rozwija się, obejmuje kolejne pokolenia, także tych, 
którzy nie mieli szczęścia, nawet pośrednio, poznać 
go osobiście…

2. To kult, dziś już może rzadziej niż kiedyś 
prywatny, a najczęściej w rzeczywistości pu-

bliczny! Jego wyrazem i potwierdzeniem – bogata 
literatura. To m.in. opracowania, publikacje takich 
wspaniałych autorów – świadków i czcicieli – jak 
profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego 
w Pelplinie, księża: Tadeusz Glemma, Franciszek 
Sawicki, Franciszek Manthey i Janusz Pasierb1. 
Ich informacje i opinie dla wielu z nas stanowią aż 
nadto przekonujące uzasadnienie, potwierdzenie 
wyjątkowości, świętości postaci tegoż pokornego 
Sługi Bożego! Zasługują one na nieustanne przy-
pominanie i rozważanie, na nieustanną promocję 
– w kraju i świecie, w którym rola Watykanu, a ra-
czej pewnej instytucjonalnej jego cząstki, jej decy-
zje, jak się przekonujemy, nieustannie nadto może 
są sformalizowane i nie całkiem dostatecznie przez 
nas, czcicieli, zrozumiane. Tymczasem zapisano: 
proście, a otrzymacie, kołaczcie, a będzie wam 
dane!!! Prosimy, a co z kołataniem?

1  Zob. T. Glemma, Świetlanej pamięci ks. biskupa Konstantyna Dominika, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, t. 85: 1947, s. 87 i n.; 
F. Sawicki, „Ten Ci jest miłośnik braci i całego ludu…”, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, t. 87: 1949, s. 122-125; F. Manthey, Ein 
heiligmässiger Weihbischof von Kulm (Westpr.), Hildesheim 1964 [tłum. A. Florkiewicz, Konstantyn Dominik. Świątobliwy sufragan z 
Chełmna (Prusy Zachodnie)]; J.S. Pasierb, Nadzwyczajna w tym życiu była zwyczajność, [w:] Gałęzie i liście, Poznań 1985, s. 271-279. 
Wszystkie ww. teksty [w:] Ksiądz Biskup Dominik. Droga do świętości, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 1977. Ostatni pierwotnie 
opublikowany w „Tygodniku Powszechnym”, 1967, nr 34.

Bogdan Wiśniewski
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3. Stąd do szczególnych wyrazów pamięci o ks. 
bpie Dominiku i źródeł naszych radości zali-

czam kolejne dzieła poświęcone postaci Sługi Bożego. 
To książki – monografie, swoiste, oryginalne publika-
cje o charakterze tak naukowym, jak i popularnonau-
kowym, a także hagiograficznym, autorstwa księży 
doktorów: socjologii Henryka Ormińskiego, teolo-
gii Krzysztofa Kocha, historii Leszka Jażdżewskiego2  
i nie całkiem odmienne, a równie ważne – powstałe 
za przyczyną (chyba jak dotąd najgorliwszej) czciciel-
ki bpa Dominika, nie tylko w słowach, ale przede 
wszystkim w czynach, poseł Teresy Hoppe, redaktor-
ki tej pracy – zbiorowe dzieło pod papieskim tytułem 
Kult o znamionach cudu3. Każda z tych prac – od 
prof. T. Glemmy do poseł T. Hoppe – cieszy, raduje, 
na kolejną lub pierwszą lekturę zasługuje, a z czasem 
może wszystkie razem znajdą swojego promotora 
i badacza, który wyartykułuje ich wkład w przebieg 
procesu beatyfikacyjnego…

4. Kult o znamionach cudu to słowa wzięte  
z wypowiedzi papieża, św. Jana Pawła II pod-

czas spotkania z uczestnikami pielgrzymki do Wa-
tykanu w 2004 r. z prośbą o rychłą beatyfikację bpa 
K. Dominika. Niektórzy z nas – szczęściarze – byli 
uczestnikami tej pielgrzymki i tejże audiencji, pod-
czas której padły przywołane słowa4! Zdawać by się 
mogło, że słowa te ułatwią rolę postulatora – real-
izację przypisanego doń zadania?!

5. Kolejnym źródłem radości są mnożące się 
w naszym kaszubsko-pomorskim świecie  

(z Pelplinem w centrum) tablice i ulice, pomniki 
upamiętniające postać bpa Dominika, przypomi-
nające także przypadkowym przechodniom boha-
tera naszego dzisiejszego spotkania. To m.in. dwie 
tablice w samym Pelplinie – jedna w gmachu se-
minarium5, druga na budynku Dominikowej sufra-
ganii, dziś plebanii6. To m.in. kolejne dwie tablice 
w rodzinnej Dominikowej wsi i centrum swarze-
wskiej parafii… To najbardziej okazały pomnik 
– obelisk zaistniały z okazji Zjazdu Kaszubów  
w Rumi, gdzie decydujący udział w jego powstaniu 
należy do miejscowych oddziałów Akcji Katolickiej 
i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z udziałem 
ks. prałata Mariana Dettlaffa z naszego Jerusalem. 
Nie wolno też zapominać o obelisku – pomniku 

bpa K. Dominika w Wierzchucinie w alei wielkich 
synów Nordy, zaistniałym na placu Kaszubskim 
staraniem tamtejszego Oddziału ZKP7 oraz o ta-
blicy na fasadzie kościoła św. Ignacego Loyoli na 
gdańskich Starych Szkotach.

6. Być może najwspanialszym pomnikiem – 
wyrazem upamiętnienia Sługi Bożego są i po-

zostaną dwie szkoły jego imienia w najważniejszych 
dlań miejscach – tu, w Pelplinie, i tam, w Swarzewie. 
Przy okazji wspominam – nie zapominam o obra-
zach, feretronach, portretach, konkursach w innych 
szkołach i parafiach oraz oddziałach ZKP – faktach 
z lat ubiegłych, jak też o tym, co za sprawą czcicieli – 
przy błogosławieństwie księży biskupów – zaistniało 
w minionym roku Pańskim 2021: Roku Sługi Bożego 
ks. bpa K. Dominika, zainicjowanym przez Kociew-
ski Oddział ZKP w Pelplinie!

7. W tymże Dominikowym roku przywrócono 
tablicę na budynku b. klasztoru ss. Elżbietanek  

w Gdańsku na Targu Siennym, ufundowaną tam 
przed wielu laty, bo w 1997 r., z okazji inauguracji 
Kongresu Pomorskiego w Gdańsku, zakończonego  
w 1998 r. w Szczecinie, którego ks. bp Dominik był 
swoistym patronem, a czego świadectwem – publikacja 
Ksiądz Biskup Dominik. Droga do świętości8.

8. Źródłem radości były i są choćby rocznico-
we – podobne do dzisiejszej – uroczystości: 

msze św., wystawy, konferencje, spotkania, wykłady, 
celebrowane z udziałem arcypasterzy na terenie Do-
minikowej diecezji chełmińskiej, czyli dziś głównie 
w diecezji pelplińskiej czy gdańskiej, ale może też to-
ruńskiej i bydgoskiej, o czym sam nie wiem?!

9. Źródłem wyjątkowej radości jest grób Słu-
gi Bożego na pelplińskim cmentarzu, jak i fakt 

licznych jego odwiedzin przez świeckich i duchow-
nych oraz modlitw zarówno o jego beatyfikację, jak  
i do bpa Dominika w przeróżnych intencjach, zdania 
matury nie wyłączając.

10. W tym kontekście ze wzruszeniem i wdzięcz-
nością zawsze i wszędzie wspominam pelpliń-

skie niewiasty, opiekunki grobu bpa Dominika, jak  
i ich nierzadkie, a miłe narzekania na pielgrzymów – 
Kaszubów w szczególności – mieszających układ ich 
kompozycji zniczy i kwiatów! Jeśli idzie o młodzież 
maturalną, to pewno mamy już tu czwarte i piąte po-

2 H. Ormiński, Sługa Boży Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik, Kartuzy 1986; K. Koch, Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna 
zwyczajność, Pelplin 2011; L. Jażdżewski, Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik. Życie i pamięć o nim na Kaszubach i Pomorzu, Pelplin 
2013.
3 Kult o znamionach cudu, pod red. Teresy Hoppe, Gdynia 2014. Zob. też Wielcy ludzie małego Pelplina, pod red. Bogdana 
Wiśniewskiego, Pelplin 2018; Biskup Konstantyn Dominik nadzwyczajnie zwyczajny, pod red. Bogdana Wiśniewskiego, Pelplin 2020, 
wyd. II 2021.
4 Zob. Kult o znamionach cudu…
5 W gmachu WSD tablica wykonana przez rzeźbiarza Franciszka Sychowskiego z Wejherowa, poświęcona w 1984 r. z okazji V Spotkań 
Pelplińskich, zlokalizowana przed rektoratem, zaistniała za czasów rektora śp. ks. prof. Jerzego Buxakowskiego. Ona stanowi początek 
galerii rektorów seminarium…
6 Zob. Parafia pelplińska i jej duszpasterze, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk–Pelplin 2007, s. 169 i 195.
7 Zob. Wielcy Kaszubi – synowie ziemi puckiej, pod red. Jadwigi Kirkowskiej, Wierzchucino–Bydgoszcz, s. 112-139.
8 Oprócz tekstów uwzględnionych w p. 1 publikacja ta zawiera: J. Borzyszkowski, Ks. bp Konstantyn Dominik (1870–1942). Droga do 
świętości; Jan Bernard Szlaga, Święta zwyczajność; Tadeusz Gocłowski, Biskup Konstantyn Dominik i Franciszek Jank, Ostatnia droga  
śp. ks. Biskupa – Sufragana Konstantyna Dominika.
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  9 Opublikowany m.in. w tomiku wierszy A. Nagla pt. Otemknij dwiérze, Pelplin 1992, s. 30.
10 Ich imiona i nazwiska przywołują w swoich monografiach ks. K. Koch i ks. L. Jażdżewski. 

kolenie. A generalnie można rzec, że spełniło się Bi-
skupowe marzenie… To także znamię cudu!

11. Osobnym źródłem radości nie tylko czcicieli 
bpa Dominika jest coraz częstsza i powszech-

niejsza obecność jego postaci w programach eduka-
cji szkolnej, nie tylko w nauczaniu religii czy wiedzy  
o regionie. Proszę zerknąć na stronę internetową 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, gdzie opubliko-
wano wstępną inwentaryzację Dominikowych wyda-
rzeń w jego roku 2021!

12. Nie zapominam też o obecności postaci 
bpa Dominika w sztuce, nie tylko ludowej, ale 

zwłaszcza w dziełach prozy i poezji. Jeśli idzie o tę 
ostatnią, to najbardziej wyjątkowy, objętościowo 
najskromniejszy, najkrótszy, a chyba najpiękniejszy 
jest wiersz śp. Alojzego Nagla pt. Biskup Domienik. 
Oto on: 

Żił westrzód nas.
Dlô jinszich
miôd,
Dlô se piôłnié.
Dësza czëstô
jak płaczka.
W robòce
pszczoła,
czej jôdł kromiãgã
cerplëwi Job.
Taczi béł Òn:
KASZËBA
BISKÙP
CZŁOWIEK.9

Ten niepełny mendel, bo tylko tuzin źródeł na-
szych radości, można by wzbogacić. Bez wątpienia 
można by doń zaliczyć liczbę – grono postulatorów  
i ich dokonania, ale to także w kontekście smutków.  
A byli to księża przywołani przez ks. bpa Jana Ber-
narda Szlagę w rozmowie ze Stanisławem Jankem, 
opublikowanej na łamach lutowej „Pomeranii” z 2002 
roku: Edmund Maliński (1965), o. Jerzy Mrówczyń-
ski oraz dwóch nominowanych z 1999 r. – Roman Sa-
dowski i… ks. dr teologii Piotr Tisler, obecny wśród 
nas. Jest z nami także wicepostulator ks. dr Wincenty 
Pytlik… Polecam tę rozmowę z ks. bpem Szlagą, zaty-
tułowaną Swój człowiek po tamtej stronie.

Z innych źródeł wiemy, że postulatorów było 
więcej10…

Sądzę, iż dobrej roboty nigdy za wiele. Nigdy nie 
jest też za późno na inwentaryzację, przypomnienie 
ich trudów i dokonań, godnych może osobnej konfe-
rencji, ale też historyczno-teologicznej analizy i deba-
ty. Wszystko się liczy…

Podejrzewam jednak, że wielu z Państwa – tak 
słuchaczy, jak czytelników – doczekać się nie może 
przywołania wreszcie źródeł naszych smutków. A nuż 
to przypomnienie przyczyni się do ich ograniczenia  
i urzeczywistnienia naszych próśb i marzeń…

1. Zaczynam – zgodnie z duchem czasu, wbrew 
sobie, jako że jam człowiek nie z tej epoki, epoki 

smartfonów, komórek – od internetowej strony diece-
zji pelplińskiej i samego Postulatora! Proszę sprawdzić, 
bo ja już niedowidzę, ale młodsi mówią mi, że strona ta 
– powiedzmy – niezbyt bogata.  A przecież dziś to naj-
ważniejsze źródło informacji (nawet o wojnie i naszej 
solidarności z Ukrainą) i promocji postaci bpa Domi-
nika i drogi do formalnego uznania jego świętości.

2. Ubóstwo materiałów promocyjnych. Mate-
riałem promocyjnym mogą i winny być choć-

by owe pierwotne teksty, dowodzące świętości Sługi 
Bożego. Idzie w pierwszym rzędzie o przywołane 
świadectwa księży – Glemmy, Sawickiego, Mantheya 
i Pasierba. Idzie także o promocję postaci Sługi Bo-
żego w językach obcych, choćby przez tłumaczenie 
przywołanych tekstów na języki angielski, niemiecki  
i rosyjski. O kaszubskim zbyt głośno wspominać nie 
muszę, bo…

Konstanty Dominik - biskup pomocniczy chełmiński. 
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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11 Szczególnie mam tu na uwadze środowisko katolików b. obywateli Wolnego Miasta Gdańska, skupione m.in. w Stowarzyszeniu 
„Adalbertus Werk” z siedzibą w Düsseldorfie, z którym był związany ks. F. Manthey.
12 Zob. Krzysztof Koch, Biskup Konstantyn Dominik – wzór świętości na nasze czasy, [w:] Biskup Konstantyn Dominik nadzwyczajnie 
zwyczajny, pod red. B. Wiśniewskiego, Pelplin 2020, s. 55-66. 

3. Źródłem smutku, może nadto powszechne-
go wśród czcicieli świeckich, jest zbyt skromna 

współpraca w całym procesie beatyfikacyjnym du-
chownych z laikatem (o biskupach zapominać nie 
wolno!). Mamy też świadomość, iż nigdy w dziejach 
w episkopacie polskim nie było tak licznego jak za 
naszych czasów grona arcypasterzy ze świata ka-
szubsko-pomorskiego… nie tylko rodem. Wciąż też 
niedoceniona jest rola KOBIET, ZAKONNIC, wobec 
których bp K. Dominik prezentował postawę bardziej 
partnerską niż inni…

4. Źródłem smutku jest napotkane ostatnio 
przekonanie – chciałbym mieć nadzieję, że 

jednostkowe – iż bpa Dominika trzeba „odkaszubi-
zować” (?!). W tym kontekście smuci fakt, iż poza 
Kaszubami i Kociewiem (Kociewski O. ZKP) trudno 
wskazać przykłady podobnego kultu, zaangażowania 
równie licznych środowisk w byłej diecezji chełmiń-
skiej czcicieli Sługi Bożego, pracującego za życia na 
rzecz całego Pomorza nad Wisłą.

Stąd myśl o potrzebie większej współpracy ośrod-
ka pelplińskiego – może wymiany doświadczeń po-
stulatorów – z Gdańskiem, Toruniem, Bydgoszczą,  
a nawet Gnieznem i Włocławkiem… Myśl ta obej-
muje również przynajmniej niektóre ośrodki  
w Niemczech, przed i po 1920 roku bliskie Pelplinowi 
i Gdańskowi oraz ks. bpowi Dominikowi11. 

5. Przywołałem wśród źródeł radości obecność 
postaci bpa Dominika w edukacji szkolnej. Po-

zostaje pytanie, na ile takie postacie, jak Dominik, 
Sawicki, Bieszk są dziś przedmiotem zainteresowania 
stron uczestniczących w edukacji nowych pokoleń 
księży? Katechetów?

6. Źródłem smutku jest zjawisko naszych rocz-
nicowych zrywów… A w tym kontekście nadto 

przypadkowe sygnalizowanie czy odkrywanie braku 
np. dostatecznej troski o akta zebrane w trakcie pro-
cesu beatyfikacyjnego, o ich inwentaryzację (poza Ar-
chiwum Diecezji Pelplińskiej, gdzie znajdują się pod 
troskliwą pieczą ks. prof. Anastazego Nadolnego)  
i pełniejszą informację dotyczącą zachowania, miej-
sca i zawartości spuścizn tak Sługi Bożego, jak i jego 
bratanka ks. Jana Dominika, a także autora pierwszej 
biografii ks. dr. H. Ormińskiego. (Informacje księży 
K. Kocha i L. Jażdżewskiego sygnalizują nawet ich 
trudności z dotarciem do tychże źródeł, a cóż dopiero 
mówić o badaczach laikach.) Czy wszystko rzeczywi-
ście musi być tajne? Toż zeznania świadków proce-
sowych znajdujemy w przeróżnych spuściznach – nie 
tylko w aktach urzędowych. A dlaczego one jeszcze 
tajne? Rad bym to wiedział i zrozumiał.

7. Wszyscy mamy w pamięci wizyty papieskie 
Jana Pawła II w Polsce, a zwłaszcza na Pomorzu. 

Sama radość, ale okraszona smutkiem – pytaniem: 

Dlaczego tu, gdzie papież mówił o miłości, ani razu 
nie padły nazwiska bpa Dominika czy prof. Sawickie-
go, autora dziesiątek dzieł, tomów, m.in. najskrom-
niejszego objętościowo, ale najważniejszego dlań 
dzieła Deus caritas est?

Może to tyle o smutkach. Uwzględniłem w nich 
siedem pozycji, a gdy mówiłem o radościach, było 
ich dwanaście! Obie liczby mają swoje wielkie – także 
niemal metafizyczne – znaczenie.

Na koniec jeszcze kilka refleksji wynikających  
z ponownej lektury licznych źródeł, akt i prac po-
święconych bpowi Dominikowi. We wszystkich nie-
mal źródłach uwzględniających poszczególne etapy 
czy też całość drogi życiowej Sługi Bożego pojawia 
się przekonanie ich autorów – jego towarzyszy,  
a i przełożonych, w tym świadków procesowych –  
o jego naturalnej świątobliwości czy wręcz 
świętości. I to zarówno wśród Polaków, jak  
i Niemców. Pamiętamy określenia „święty Do-
miniczek”, „święty biskup”, „prawdziwy świę-
ty”, „nowoczesny święty” itp. A przy tym 
przekonanie wyrażane przez ks. J. Pasierba, po-
wtarzane przez jego następców, iż nadzwyczajna  
w tym życiu była właśnie zwyczajność! – nie tyle 
piękne słowa, a właśnie codzienne przykładne ży-
cie, postępowanie zgodne z głoszonymi wartościa-
mi chrześcijańskimi. A o to chyba chodzi!

Pamiętamy słowa ks. Pasierba: Jeśli zostanie kiedyś 
ogłoszony błogosławionym, a może i świętym, będzie 
patronem prostoty, życzliwości i łagodności, przyjacie-
lem prostych, skromnych i nieśmiałych ludzi! Dla wie-
lu czcicieli, m.in. pelplińskich niewiast, taki był, jest  
i pozostanie…

Można dziś dopowiedzieć, iż bp Dominik, kreu-
jąc wzorzec kapłana, chrześcijanina, był prekursorem 
nauczania i postawy obecnego papieża Franciszka! 
Kościoła ubogich! Boga miłosierdzia…! A biorąc 
pod uwagę tu i ówdzie odgrzewane nastroje antysą-
siedzkie, np. antyniemieckie, może warto uwzględ-
nić i to, iż był on i jest przykładem (a stąd może być 
patronem) dobrych relacji choćby między Polakami 
a Niemcami… To wzór świętości na nasze czasy, jak 
zauważył niedawno ks. Krzysztof Koch12…

Jako Kaszuba, ciesząc się z nieustannej obecności 
bpa Dominika wśród nas, nie mogę pominąć faktu, 
iż był on dla nas także przykładem, jak kochać i dbać 
o kaszubszczyznę, o naszą małą kaszubsko-pomor-
ską ojczyznę, i jak być Polakiem godnym tego miana, 
a przede wszystkim, jak to docenił w przywołanym 
wierszu Alojzy Nagiel – CZŁOWIEKIEM! Stąd moż-
na powiedzieć, iż jego przypadek świętości ma ogól-
noludzki wymiar uniwersalności…

Amen!

Józef Borzyszkowski
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pOkOnamy mOskali  
i Będzie spOkOjnie

Z Dominikiem Lewickim, kaszubskim dziennikarzem i technikiem radiowym, który  
w marcu pojechał do Ukrainy pomóc ludziom dotkniętym wojną, rozmawiamy  
o jego podróży, bombardowaniu Jaworowa i sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej.

Dariusz Majkowski: Od wielu lat jeździsz regularnie 
zarówno do Rosji, jak i do Ukrainy, interesujesz się 
kulturą tych krajów, zwiedzasz je, robisz zakupy… 
Wojna wywołana przez Rosję musi być dla ciebie 
szczególnie bolesna.
Dominik Lewicki: To prawda. Ale od dawna moje serce 
bije przede wszystkim dla Ukrainy i w niej się zakocha-
łem… W tych ślicznych krajobrazach i ludziach bardzo 
życzliwych dla Polaków, choć muszę zaznaczyć, że wie-
lokrotnie pomagali mi również Rosjanie. W Ukrainie, 
pod Lwowem, mieszkała moja babcia. Poznałem tam 
osoby, które jeszcze ją pamiętają. Właśnie im chciałem 
pomóc w pierwszej kolejności i pojechałem do nich po 
wybuchu wojny z darami. 
Masz też szerokie znajomości wśród ludzi pracu-
jących w mediach na Wschodzie. Kontaktowali się  
z tobą w ostatnich dniach?
Tak.  Dziennikarze i technicy z Ukrainy pisali zaraz 
po wybuchu wojny na Telegramie, komunikatorze in-
ternetowym, do którego mają większe zaufanie niż do 
Facebooka i innych, że proszą o dostarczenie sprzętu, 
bo spodziewają się, że ich infrastruktura będzie bom-
bardowana. Oczywiście mieli rację. Odpowiadając na 
ten apel, zebrałem potrzebny im sprzęt wśród znajo-
mych, wykorzystałem to, co miałem u siebie, udało się 
pozyskać również nową aparaturę za kilkanaście tysięcy 
złotych. Szczególnie dziękuję Grzegorzowi Mochtako-
wi, który obsługuje wiele rozgłośni w Polsce i bardzo 
pomógł w zakupie. Wszystko, wraz z produktami spo-
żywczymi, załadowałem do swojego samochodu, część 
zabrałem od kolegów, jadąc do przejścia granicznego  
w Hrebennem, i zawiozłem do Ukrainy. Dzięki pomocy 
znajomych zdobyłem także opatrunki, różne medyka-
menty, a nawet leki, które u nas są tylko na receptę, na 
przykład na padaczkę, na powstrzymanie krwawienia. 
Kiedy dotarłeś do Ukrainy?
Jedenastego marca, czyli dopiero po ponad dwóch ty-
godniach wojny, bo niestety zbieranie sprzętu trochę 
trwało. W piątek po pracy wyjechałem z Gdańska. 
Około godziny trzeciej następnego dnia byłem na gra-
nicy i wczesnym rankiem dwunastego marca byłem  
w Ukrainie.
Co cię zaskoczyło w Ukrainie? Co się zmieniło w po-
równaniu z czasem pokoju?
Tak jak wspomniałeś, byłem tam już wiele razy, więc nie 
jestem aż tak bardzo zaskoczony, jak ludzie, którzy po-
jechali tam pierwszy raz i są zdziwieni, że ten kraj moc-
no różni się od państw Unii Europejskiej. Co mnie za-

skoczyło? Po pierwsze, warunki przekraczania granicy. 
Odniosłem wrażenie, że w stronę Ukrainy można by te-
raz wywieźć wszystko. Była kontrola, ale ograniczała się 
do sprawdzenia, kto znajduje się w aucie. Przede mną 
było kilka samochodów, normalna odprawa trwałaby 
ponad pół godziny, a tym razem już po pięciu minu-
tach byłem po dwóch kontrolach: polskiej i ukraińskiej. 
I to pomimo że jechałem nowym samochodem, którym 
jeszcze nie przekraczałem granicy, co zazwyczaj ozna-
cza sporo formalności i straconego czasu, trzeba robić 
odbitki ksero, biegać w tę i z powrotem, a tym razem 
celnicy sami wszystko wypisali i odprawa przeszła bar-
dzo sprawnie. 
Od razu po przekroczeniu granicy widać, że trwa 
wojna? Dwunastego marca front był bardzo daleko 
od tego miejsca.
Tak, ale na przykład stacje benzynowe i sklepy przygra-
niczne, które do tej pory były całodobowe, teraz dzia-
łają w ograniczonym czasie. Poza tym na stacjach nie 
ma wszystkich rodzajów paliw, a muszę powiedzieć, 
że w Ukrainie jest ich wiele, zwłaszcza benzyny nisko-
oktanowej. Teraz widziałem tylko jeden rodzaj diesla  
i jeden benzyny. Gazu nie dojrzałem w ogóle. Poza 
tym niektóre stacje były zamknięte na stałe. W skle-
pach na stacjach był bardzo ograniczony wybór, 
właściwie tylko towary ukraińskie, żadnych zachod-
nich. Mogłem kupić wodę i słodycze, ale generalnie 
większość półek jest pusta. W trakcie pokonywania 
kolejnych kilometrów za przejściem granicznym na-
potykałem barykady z prefabrykatów betonowych 
i worków z piaskiem. Kontrolowali mnie przy nich 
ludzie z bronią, nie zawsze wojskowi. Na około pięć-
dziesięciokilometrowej trasie do Jaworowa minąłem 
pięć barykad. Trzy razy sprawdzano moje dokumen-
ty, co jest związane z godziną policyjną. Poruszający 
się nocą są dokładnie kontrolowani. Wiedziałem od 
znajomych, że tak to będzie wyglądać, więc ozna-
czyłem swój samochód, aby z daleka było widać, że 
to pomoc humanitarna. To ułatwiało i usprawniało 
przejazd przez barykady. Zauważyłem, że pozostałe 
auta trzymano dłużej.
Kiedy porównuję twoją opowieść z tą z 2014 roku, 
kiedy jeździłeś między innymi na kijowski Majdan, 
zauważam sporą różnicę.
Tak, teraz wojnę widać już po przejechaniu dziesięciu 
kilometrów dowolnej drogi w Ukrainie, nawet na za-
chodzie kraju. Osiem lat temu posterunki ograniczały 
się do okolic wielkich miast. 
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Jadąc do Jaworowa, dzwoniłeś do mnie z trasy i prze-
konywałeś, że to w miarę bezpieczne miejsce, bo bli-
sko granicy, na terenach, gdzie nic złego się nie dzie-
je. Okazało się, że nie miałeś racji…
To prawda, ale – na szczęście dla mnie – okazało się to 
dzień po mojej wizycie w tym mieście. Dojechałem do Ja-
worowa około godziny piątej. Chciałem odpocząć chwilę 
w aucie, bo nie spodziewając się tak sprawnej kontroli 
granicznej, dotarłem na miejsce za wcześnie. Włączyłem 
sobie lokalne radio, zamknąłem oczy, rozluźniłem się… 
Po paru minutach program w radiu został przerwany, 
rozległ się dźwięk syreny, usłyszałem komunikat: „Uwa-
ga, alarm przeciwlotniczy, mieszkańcy, chowajcie się, 
weźcie ze sobą wodę, wyłączcie światło, gaz, udajcie się 
do piwnicy, pomóżcie osobom starszym”. Pomyślałem, że 
centrum miasta to nie jest dobre miejsce do przetrwa-
nia ewentualnego bombardowania, więc uciekłem z tego 
miejsca. Jaworów jest niewielkim miastem, po kilku mi-
nutach byłem na obrzeżach i przeczekałem alarm w sa-
mochodzie. Jestem miłośnikiem różnych ekstremalnych 
doznań, ale ten alarm wywołał u mnie taką dawkę adre-
naliny, że pomimo nieprzespanej nocy odechciało mi się 
spać aż do momentu, gdy wróciłem do Polski. 
Jak długo trwał alarm?
Prawie dwie godziny. Był to najdłuższy do tego czasu 
alarm w obwodzie lwowskim, ale na całe szczęście nic 
się wówczas w Jaworowie nie stało. Warto w tym miej-
scu powiedzieć, że te alarmy są podnoszone w całej 
„obłasti”, jeśli wykrywany jest atak na większe miasto. 
Poza tym sporo rakiet strąca wojsko ukraińskie. 
Gdybyś dotarł do Jaworowa dzień później, sytuacja 
byłaby znacznie gorsza.
Następnego dnia, kiedy już przekroczyłem granicę  
i odsypiałem podróż po polskiej stronie, w Jaworowie 
ponownie ogłoszono alarm i tym razem okazał się on 
tragiczny w skutkach.

Rosjanie podawali, że zniszczyli wówczas obóz na-
jemników, którzy z całego świata przybywają walczyć 
po stronie ukraińskiej. Było wielu rannych i ofiar 
śmiertelnych.
Od kolegów na Telegramie dowiedziałem się, że przed 
wojną był tam poligon, na którym ćwiczyły wojska NATO, 
ale podczas nalotu zniszczono głównie budynki, w któ-
rych mieszkali ukraińscy żołnierze i ich rodziny. To były 
po prostu mieszkania służbowe. Zginęło trzydzieści pięć 
osób, w tym kobiety i dzieci, a sto trzydzieści cztery zosta-
ły ranne. Nie chcę robić z siebie jakiegoś fachowca w tej 
sprawie, ale będąc w Jaworowie, usłyszałem coś, co chyba 
pozwala zrozumieć tak dużą liczbę ofiar tego ataku. Ucie-
kając z centrum miasta, byłem chyba jedyną osobą, któ-
ra na poważnie się wystraszyła. Nikt inny się nie chował, 
nie widziałem, żeby ludzie wybiegali z budynków. Później  
o reakcje mieszkańców na alarmy zapytałem między inny-
mi dyrektora  domu kultury, z którym zawieźliśmy medy-
kamenty do jednostki wojskowej w Jaworowie. Usłyszałem 
odpowiedź: „Tutaj rakiety nas nie dosięgną. To jest blisko 
granicy z NATO, Putin sobie na to nie pozwoli, a poza 
tym te rakiety, które dolatują do Ukrainy, są wystrzeliwane  
z terytorium Białorusi i mają słaby zasięg”. Zapytałem więc  
o Iwano-Frankiwsk, który leży jeszcze bardziej na połu-
dnie niż Jaworów, a na początku wojny został zbombar-
dowany. „To był ostrzał z Naddniestrza, czyli z terytorium 
Mołdawii kontrolowanego przez Rosjan” – usłyszałem. 
Dyrektor był przekonany, że nic im nie grozi. Niestety my-
lił się i obawiam się, że tak wysoka liczba ofiar mogła być 
efektem braku reakcji na alarm.
Powiedziałeś, że medykamenty, które przywiozłeś, 
trafiły od razu do jednostki wojskowej. A co z pozo-
stałą pomocą?
Sprzęt radiowy – czyli kable, anteny nadawcze, konsole-
ta emisyjna – trafił do osób, które zajmują się w obwo-
dzie lwowskim obsługą stacji radiowych. Po wybuchu 

Dominik Lewicki z dyrektorem Domu Kultury w Jaworowie Bohdanem Radelickim.



Pomerania nr 4 (563) / Kwiecień 2022 15

Wydarzenia

Podczas  swojego pobytu w Jaworowie Dominik Lewicki przeprowadził krótki wywiad z panią Stefanią 
Romanyk, dawną sąsiadką swojej babci. Publikujemy fragment tej rozmowy.

rOsja i puTin TO jeden czOrT
Wojnę znam tylko z historii, z książek. Jej opisy 
są straszne, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że 
może to spotkać również mnie. Oglądając telewi-
zję, widzimy grozę tej wojny, mówimy o niej ciągle. 
Chodzimy do cerkwi każdego dnia i modlimy się  
o pokój w Ukrainie i na całym świecie. Myśl o woj-
nie nas nie opuszcza, jest z nami podczas każdej 
czynności.
Jeździ Pani do Lwowa, gdzie alarmy słychać nie 
tylko w telewizji. Jak Pani to przeżywa?
To jest straszne. Kiedy ogląda się relacje w telewizji, 
to jeszcze wydaje się trochę odległe, ale kiedy się to 
słyszy na własne uszy, to już są inne odczucia. 
Słowa przestrogi Tarasa Szewczenki o Moskalach 
są chyba teraz bardzo aktualne.

O tak! Szewczenko ciągle jakby żył z nami. I nie na 
darmo pisał: 
Kochajcie się, czarnobrewe,
Ale nie z Moskalami,
Bo Moskale – obcy ludzie, 
Źle postąpią z wami.
Jak Pani uważa, kto jest winny tej wojnie? Rosja 
czy tylko Putin?
To jeden czort. Pewnie są w Rosji dobrzy ludzie, ale 
musi być ich bardzo mało. Czemu Rosjanie się nie 
sprzeciwiają wojnie, czemu nie protestują?
Kiedy skończy się wojna?
Daj Boże, żeby jeszcze dzień i koniec. Ale nie 
wiem…

Tłumaczenie: Dariusz Majkowski

wojny otworzono tam kilka małych rozgłośni, między 
innymi w Jaworowie i Nowojaworowsku, i właśnie im 
przekazano część tego sprzętu. Kolejnym moim celem 
była wieś rodzinna mojej babci leżąca kilka kilometrów 
od Jaworowa – Nakoneczne Pierwsze. Mam kontakt  
z rodziną, która mieszkała w sąsiedztwie i wciąż prze-
chowuje pamięć o babci. Kiedy pytałem ich na początku 
wojny, czy im czegoś nie potrzeba, odpowiadali, że nie, 
ale po dwóch tygodniach zasugerowali, że w sklepach 
nie ma już mięsa ani konserw, więc kupiłem dwa kar-
tony żywności. Zostałem bardzo miło przyjęty, chociaż 
ich obudziłem.
Kiedy wróciłeś z Ukrainy, wspomniałeś, że dowie-
działeś się o działalności rosyjskich dywersantów we 
Lwowie. Czy możesz rozwinąć ten temat?
W Nakonecznym spotkałem około czterdziestoletniego 
mężczyznę. Byłem zdziwiony, że nie został powołany do 
wojska. Powiedział mi, że został przydzielony do jednost-
ki obrony terytorialnej i patroluje ulice Lwowa, między 
innymi legitymując podejrzanych ludzi. Opowiadał, że 
jego patrol zatrzymuje kilka osób tygodniowo z rosyjski-
mi paszportami. Robią zdjęcia zakładów produkcyjnych, 
sporządzają mapy, rozsiewają nieprawdziwe informacje o 
nalotach, żeby sprawdzić, gdzie są schrony.
W polskich mediach często słyszymy, że Ukraińcy są 
bardzo zmotywowani do walki. To prawda?
Zdecydowanie tak. Bije z nich niesamowita energia. Nie 
biorą pod uwagę innej możliwości niż zwycięstwo. Kie-
dy mówiłem, że planowałem ze swoimi synami wyjazd 
do Ukrainy na początku kwietnia, a teraz te plany się 
załamały, to usłyszałem: „Nie martw się, przyjedziesz 
później. Pokonamy Moskali i będzie spokojnie”. Takie 
głosy słyszałem właściwie wszędzie. 
A jak wygląda kwestia zaopatrzenia?
W Jaworowie byłem w dużym markecie. Towar zaj-
mował mniej więcej jedną trzecią powierzchni. Można 
było kupić to, co jest potrzebne do życia – wodę butel-
kowaną, pieczywo, mąkę, ryż, makaron, mleko, ziem-

niaki, ale wszystko jednego gatunku, od jednego pro-
ducenta. Przeważały towary ukraińskie. Importowane 
znalazłem tylko w dziale ze słodyczami, ale tam nikt 
nic nie kupował. Nie było świeżego mięsa, brakowało 
słodkich napojów, soków. Działał też jakiś fast food, 
restauracje. Ustawiały się duże kolejki do bankomatów. 
W drodze powrotnej zajrzałem też do kilku wiejskich 
sklepów. Chciałem kupić kwas chlebowy, ale nigdzie nie 
było. Asortyment też był bardzo ubogi: pieczywo, jakiś 
tłuszcz do smażenia i smarowania, pierogi, kasza, ryż. 
Wszędzie jest zakaz sprzedaży alkoholu.
Wracałeś przez nietypowe przejście – Hrusziw-Budo-
mierz.
Ukraińscy strażnicy działają tam po polskiej stronie, 
w polskim terminalu, bo nie zbudowali jak dotąd po-
trzebnej infrastruktury u siebie. Autokary po przeje-
chaniu za pierwszy szlaban wita polska straż pożarna, 
a pasażerowie są zapraszani do specjalnych namiotów, 
gdzie dostają coś ciepłego do picia, przekąski. A dwie-
ście metrów dalej, gdy już przekroczą granicę, czeka na 
nich specjalne obozowisko, gdzie mogą szukać środka 
transportu, są tam punkty recepcyjne. 
Czasami ukraińska straż graniczna dorzuca pasaże-
rów na gapę. Tym razem też cię to spotkało?
Tak. Strażnik zapytał, czy jadę sam. Kiedy usłyszał, że 
tak, otworzył tylne drzwi i powiedział, że w takim razie 
podwiozę dwóch pieszych. Wsiedli bez żadnego skrę-
powania. Zresztą strażnik też traktował to jako coś nor-
malnego. Miło przywitałem pasażerów, ale podwiozłem 
ich tylko kawałek, bo wybierali się w stronę Krakowa. 
Do domu dojechałem już sam. 
Czujesz, że wykonałeś ważną misję?
Nie, daj spokój. Każdego tygodnia jeździ tam kilkadzie-
siąt osób, i to nie tylko do zachodniej Ukrainy, ale do 
Kijowa, do Charkowa. Z powodu pasji do radia i dzięki 
dobrym relacjom z ludźmi, które nawiązałem wcześniej 
w Ukrainie, czułem, że jest to po prostu konieczne.

Rozmawiał Dariusz Majkowski
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hisTOriô, lëTeraTura, kùlTura  
– czekawi wësTôwk w senace 

„Felix Cassubia. Òd Gduńska tu – jaż do Roztoczi bróm!” – to titel wëstôwkù, jaczi  
9 strëmiannika miôł swòje ùroczësté òtemkniãcé w sedzbie Senatu RP we Warszawie.  
Na 20 planszach je prezentowónô kaszëbskô historiô, lëteratura i dzysdniowé dzejania  
kaszëbsczi rësznotë, przédno w òbrëmim piastowaniô i rozwiju naji kùlturë. Je téż dzélëk  
ò wespółżëcym i wespółdzejanim Kaszëbów i Ùkrajińców.

Wëstôwk pòwstôł dzãka wespółrobòce trzech 
institucjów: Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, Kaszëb-
sczégò Fòrum Kùlturë w Gdinie i Kaszëbsczégò 
Mùzeùm w Kartuzach, ale swój zôczątk „Felix 
Cassubia” mô w Kaszëbsczim Parlamentarnym 
Zespòle, a przédno w dzejanim jegò przédni-
ka, co pòdczorchiwô direktór MKPPiM Tomôsz 
Fópka: Z ùdbą wëstôwkù przëszedł do wejrow-
sczégò mùzeùm senatór Kazmiérz Kleina jesz  
w ùszłim, 2021 rokù. Ùbrzątwilë jesmë sobie, cobë 
przërôczëc do wëspółdzejaniô Mùzeùm w Kar-
tuzach a Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë w Gdini. Dwa 
razë jesmë sã pòtkelë: rôz we Wejrowie a rôz w Kar-
tuzach. Senatorowi zanôlégało na tim, cobë szerok 
pòkazac Kaszëbë, òd starnë historiczny, geògraficz-
ny a spòlëznowi. Stądka wzãła sã pòzwa wëstawë: 
„Felix Cassubia. Òd Gduńska tu – jaż do Roztoczi 
bróm”. Felix Cassubia – to są pierszé słowa him-
nu kamieńsczi diecezje, co czedës brzëmiałë midzë 
wskôzónyma w Trepczikòwim himnie: Roztoką  
a Gduńskã. Ò dozéranié projektu jem pòprosył Anã 

Kąkòl, chtërna w naji institucje zajimô sã m.jin. 
wëstôwkama. Zebrelë jesmë karno aùtorów, ùsta-
wilë grańczné terminë. I tak, kąsk wicy jak tidzéń 
przed Dniã Jednotë Kaszëbów – wëstôwk òstôł 
òtemkłi w bùdinkù Senatu RP. Strzód zacnëch 
gòsców z marszôłkã Senatu, przédnikã Kaszëbsczé-
gò Parlamentarnégò Zespòłu a przédnika Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô na przódkù, aùtorów 
a òrganizatorów reprezentowelë dwaji prôcownicë 
MKPPiM, historicë: Michôł Hinc a Adóm Lubòc-
czi. Senat przekôże wëstawã naszémù mùzeùm  
i bãdze mòżno jã darmôk wëpòżëczac do szkòłów, 
dodomów kùlturë, nié leno na Kaszëbach... Zachã-
cywómë do te.

Nôwikszi dzél wëstôwkù to historiô Kaszë-
bów. Aùtorzë tegò partu delë bôczenk na nôwôż-
niésze wątczi sparłãczone z lëdã, a nié z teritorium. 
Ùkôzóné òstałë dzeje pòmòrsczi spòlëznë òd prziń-
dzeniégò nad Bôłt, przez cząd panowaniô pòmòr-
sczich dinastiów (Grifitów, Sobiesławiców), germa-
nizacjã i refòrmacjã, prësczi zabór, II RP, cerpienia 
Kaszëbów òbczas II swiatowi wòjnë, PRL, jaż pò 

Òd lewi: Adóm Lubòcczi, Kazmiérz Kleina i Michôł Hinc
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terôczasnosc. Są téż przebôczony badérowie, chtër-
ny zajimelë sã kaszëbską historią, jãzëkã i kùlturą. 
Apartnô tôfla tikô sã téż Ùkrajińców na Pòmòrzim 
– gôdô Adóm Lubòcczi.

Barbara Kąkòl, direktorka Kaszëbsczégò 
Mùzeùm, chtërna rëchtowała plansze zrzeszoné  
z kaszëbską kùlturą dzysô i w ùszłoce, pòdczor-
chiwô, że jiwrã béł wëbór tegò, co nôwôżniészé  
z tak bòkadnégò bédënkù, jaczi je dzysdnia w 
tim òbrëmim na Kaszëbach. Jistny tôczel miôł 
prezes KFK Andrzéj Bùsler òbczas robòtë nad 
partã wëstôwkù namienionym kaszëbsczi lëte-
raturze. Nôwikszim problemã bëło wskôzanié 
spòmidzë setków ùtwórców i jich dokazów tëch 
nôwôżniészich. Jesmë mielë starã wëmienic 
przédno tëch, co mielë nôwikszi cësk na rozwij 
kaszëbsczi rësznotë. Ni mògło tej zafelac Floria-
na Cenowë, Hieronima Derdowsczégò, młodo-
kaszëbów i zrzeszińców, ale ju w pòwòjnowim 
czasu ten wëbór béł baro drãdżi. Kò ùtwórców 
bëło wiele i je – na szczescé – corôz wicy, a ni 
mómë òbiektiwnëch kriteriów, jaczé jedno-
znaczno pòcwierdzają jich lëteracką rówiznã  
i znaczënk dlô Kaszëbów – gôdô Andrzéj Bùsler. 
Òkróm wskôzaniô aùtorów i krótczégò òpisënkù 
jich dokazów na wëstôwkù je téż dzél namienio-
ny kònkùrsóm zrzeszonym z kaszëbską lëteratu-
rą, ùczbòwnióm, nôùkòwim môlóm i institucjóm 
kùlturë, jaczé tã lëteraturã rozwijają i promùją. 
Téma kaszëbsczi lëteraturë je tak szerokô, że na 
gwës wszëtczégò nie dałobë sã òpisac nawetka we 
wëstôwkù tikającym sã blós tegò dzéla naji kùl-
turë – dodôwô prezes gdińsczégò KFK.

Òtmikającë wëstôwk „Felix Cassubia – Òd 
Gduńska tu – jaż do Roztoczi bróm!” marszôłk 

Senatu Tomôsz Grodzczi pòdczorchnął, że: był  
w historii taki moment, kiedy dziedzictwo kaszub-
skie obejmowało gigantyczny obszar sięgający aż 
po moje rodzinne miasto Szczecin, czego skromnym 
wyrazem było na przykład to, że XX Dyktando Ka-
szubskie odbyło się w Szczecinie. Marszôłk gôdôł téż 
ò wôrtnotach, jaczé wnôszają do pòlsczégò pań-
stwa Kaszëbi, a tak pò prôwdze kaszëbsczi nôród: 
Pojęcia naród użyłem z rozmysłem, bo Rzeczpospo-
lita jest domem wielu narodów i to jest zaleta, a nie 
wada naszej wspaniałej ojczyzny. Naród kaszubski, 
śląski, Górale – wszyscy razem tworzymy wspaniałą 
Rzeczpospolitą.

Przédnik Kaszëbsczégò Parlamentarnégò Ze-
spòłu senatór Kazmiérz Kleina òdwòłôł sã do pie-
sni „Felix Cassubia”, jakô bãdącë himnã kamieńsczi 
diecezje, czedës brzëmiała we wszëtczich kòscołach 
dzysdniowégò Zôpadnégò Pòmòrzô, òd Szczecëna 
jaż pò Łebã. Jak gôdôł senatór Kleina: Ta pieśń po-
kazuje, jak tragiczne były losy kaszubskiej wspólno-
ty, która do dzisiaj […] zachowała się tylko w części 
Pomorza, a dla nas, którzy dzisiaj mieszkamy na 
Kaszubach, to przypomnienie tej wielkiej tradycji 
od czasów średniowiecza, która przetrwała w wielu 
rodzinach, jest aktualne także dziś. 

Ò strzédnowiekòwi historie kôrbił téż przédnik 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Jón Wëro-
wińsczi, chtëren przëbôcził, że pierszi rôz pòzwa 
Kaszëbë pòjawiła sã w bùllë papieża Grzegòrza IX 
w 1238 r. 

Wëstôwk „Felix Cassubia. Òd Gduńska tu – jaż 
do Roztoczi bróm!” ju wnetka trafi na Kaszëbë, 
m.jin. do trzech institucjów, jaczé gò przërëchto-
wałë, ale téż w jiné place na Pòmòrzim.

Przemôwiô Michôł Hinc z wejrowsczégò MKPPiM

AM
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OpOwieści z czerwOnegO dwOru
Był w Oliwie dom, przy ulicy Czerwony Dwór, pod numerem trzecim. Dom z czerwonej cegły, 
tynkowany na szaro. Piękny miarą wspomnień.

Gdyby wyrysować plan, wyglądałoby to tak: piwnica 
– ciasna i wąska, z piecem na węgiel i boksem na opał. 
Strome schody na parter, a tam kuchnia i dwa pokoje, 
mała ubikacja i większa łazienka. Wiatrołap. W holu 
schody na piętro, gdzie kolejne pokoje, po lewej i pra-
wej, dzielone korytarzem, w którym była też kuchnia.

W starych dokumentach jest zapewne podane, ile 
było to metrów. I ile miały garaż, baraczek, drewutnia 
i szopa na podwórku. I jeszcze sklep, a do tego ogród.

Tego wszystkiego przybywało powoli, w zależno-
ści od potrzeb i gustu właścicieli.

Dzieło murarza Bieschkowskiego
Na mapach z początku XX w. ulica Czerwony Dwór, 
a w zasadzie Rothöfer Weg, bo w owym czasie tak się 
nazywała, była niemal pusta. Gęstsza zabudowa poja-
wiła się tu dopiero w latach 20.

– Nazwa Czerwony Dwór wywodzi się od posia-
dłości, która znajdowała się pomiędzy Zatoką Gdań-
ską a Oliwą, przy drodze prowadzącej do posiadłości 
Konradshammer, to jest Konradowo, i dalej do Sopo-
tu, pomiędzy ulicami Jagiellońską i Dąbrowszczaków 
– wyjaśnia Piotr Leżyński z portalu Dawna Oliwa. 

Rodzina Puskarczyków w okresie, gdy mieszkała w Gdyni. Siedzą Józefa i Jan, pierwsza od lewej stoi ich córka Alina, obok niej  
Wiktoria Lewandowska, siostra Józefy, oraz Janina Puskarczyk. Fot. ze zbiorów Teresy Majerczyk
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– W 1833 roku od Oliwy oddzielał go jeszcze około 
dwudziestohektarowy bór sosnowy, który ostatecznie 
wycięto w roku 1865.

Posiadłość, podobnie jak kilka innych miejscowo-
ści, 1 kwietnia 1914 r. włączono w granice Gdańska. 
Kiedy zaś pod koniec II wojny światowej przez miasto 
przetoczył się front, z Czerwonego Dworu zostały tyl-
ko gruzy i nazwa brukowanej ulicy.

Według ustaleń genealoga Grzegorza Grzenko-
wicza właścicielem nieruchomości przy tej właśnie 
drodze był w latach międzywojennych Paul Bern-
hard Bieschkowski. Urodził się w 1875 r. w mająt-
ku Wysoka koło Oliwy, był synem owczarza. Pod 
koniec XIX w. rodzina Bieschkowskich mieszkała 
już w samej Oliwie. W księdze adresowej Gdańska 
na rok 1926 murarz Bieschkowski był właścicielem 
wspomnianej nieruchomości, a razem z nim miesz-
kali krawiec Alois Bieschkowski i robotnik Paul Bie-
schkowski. W tym czasie była przy tej ulicy chyba 
tylko jeszcze jedna nieruchomość.

W księdze adresowej z 1939 r. nazwisko Bie-
schkowski jest wymienione pod adresem Rothöfer 
Weg 7, jednak w kolejnej, z 1942 r., już nie figuru-
je. Jest tylko jedna osoba w Gdańsku z takim nazwi-
skiem – cieśla Paul Bieschkowski, zamieszkały przy 
Olivaer Rosengasse 34 (obecnie ul. Kwietna). Trzeba 
jednak pamiętać, że w tym czasie mogło już dojść do 
zmiany nazwisk.

Co ciekawe, ok. 1939 r. właścicielem nierucho-
mości przy Rothöfer Weg 1 i 3 był murarz August 
Gröning, ojciec słynnego i kontrowersyjnego „uzdro-
wiciela” Brunona Gröninga. Mieszkało tam również 
rodzeństwo Brunona i jego szwagrowie. Sam Bruno 
mieszkał wówczas we Wrzeszczu. 

W Heimatortskartei, czyli tzw. archiwum wysie-
dlonych, nie ma karty Paula Bieschkowskiego pod 
adresem Rothöfer Weg, choć pod numerem 7 zna-
leźć można kartę żony murarza Paula Bieschkow-
skiego. Martha Bieschkowski z domu Lewinski 
mieszkała tam 1 września 1945 r. W 1953 r. była już 
wdową i emerytką zamieszkałą w Mühlheim nad 
Menem. Wcześniej miała być właścicielką domu. 
Niewykluczone, że jej mąż Paul zmarł na początku 
II wojny światowej. Ponadto jest karta Siegfrieda 
Bieschkowskiego urodzonego w 1920 r. we Wrzesz-
czu (zapewne syn Paula i Marthy) oraz jego brata 
Antona Bieschkowskiego, który zginął na froncie.

Kupiec bydgosko-gdyński
Wraz z końcem wojny w Oliwie pojawili się nowi 
mieszkańcy. Zajmowali miejsce po wysiedlanych 
Niemcach.

Jednym z tych przybyszów był Jan Puskarczyk, 
nazywany w rodzinie Dziadziusiem. W owym czasie 
miał już ponad pięćdziesiąt lat i właśnie zaczynał po 
raz wtóry układać sobie życie.

Urodził się w 1894 r. w galicyjskiej miejscowości 
Wólka nad Sanem. W młodości spędził trochę lat  
w Wiedniu. W okresie międzywojennym parał się 

handlem w Bydgoszczy. Za żonę wybrał sobie młod-
szą o siedem lat Józefę Kurzykowską rodem z Odo-
lionu koło Aleksandrowa Kujawskiego, z którą miał 
córki Janinę oraz Alinę. Pierwsza przyszła na świat  
w 1924 r., druga cztery lata później.

W latach 30. rodzina przeniosła się do Gdyni, 
gdzie nadal zajmowała się handlem, a nawet zaczęła 
budować dom przy placu Górnośląskim.

– Podobno interes szedł dobrze – mówi Danuta 
Podczarska, wnuczka Puskarczyków. – W każdym 
razie w sezonie letnim dziadkowie otwierali drugi 
sklep, w Jastarni. Towar dowożono do niego kutrami, 
a klientelę stanowili głównie letnicy.

Jeśli wierzyć tej opowieści, to kupowane u Puskar-
czyków produkty trafiały m.in. na stoły wypoczywają-
cych na Półwyspie Helskim prominentów z Warszawy.

Kres prosperity położyła wojna. Jan Puskarczyk zo-
stał zmobilizowany i walczył w obronie Kępy Oksyw-
skiej. Ciężko ranny, 19 września 1939 r. dostał się do 
niewoli. Osadzono go w stalagu w Neubrandenburgu.

– W tym czasie resztę rodziny Niemcy wysiedlili 
z Gdyni – opowiada pani Danuta. – Było to dla niej 
straszliwe przeżycie.

Deportacje przeprowadzono na samym początku 
okupacji, tuż po przemianowaniu miasta na Goten-
hafen (czy, jak pisano również, na Gotenhaven).

Kamienica Puskarczyków przy pl. Górnośląskim w Gdyni. Fot. 
Marek Adamkowicz



Pomerania nr 4 (563) / Łżëkwiat 202220

Urzędowy nakaz nijak nie oddaje gehenny, której 
doświadczyły tysiące Polaków. Na afiszach podano 
mianowicie, że:
1. Dla bezpieczeństwa policyjnego ludność polska opuści 
w najbliższym czasie miasto Gotenhaven, o ile nie posia-
da pozwolenia na pobyt ze strony policji bezpieczeństwa 
lub Prezydenta Policji. Osoby te otrzymały specjalne wy-
kazy. Odrębne wnioski na pobyt są bezcelowe.
2. W najbliższych dniach istnieje możliwość dobro-
wolnego powrotu [sic!] do innych obszarów polskich. 
Ze strony administracji wojskowej zestawi się zatem  
w krótkim czasie pociągi tranzytowe:
a) w kierunku do Częstochowy – Kielc,
b) w kierunku do Siedlec,
c) w kierunku do Lublina.
3. Każda osoba może na podróż zabierać ze sobą paku-
nek ręczny o wadze nie ponad 25 kg. Poza tem istnieje 
dla każdej osoby możliwość nadania pakunku o wa-
dze, nie przewyższającej 50 kg. Pakunek nadawczy, nie 
przedstawiający walizki itp., należy dobrze zasznurować 
i w każdym wypadku zaopatrzyć w szyld właściciela.
4. Podróż pociągiem jest bezpłatna [sic!].
5. Na pierwsze 36 godzin należy zabrać ze sobą środki 
żywnościowe. Po przybyciu pociągów przewozowych 
na miejsce przeznaczenia ludność zostanie zaopatrzo-
na przez władzę wojskową.
6. Pomieszczenie na stacji końcowej jest przygotowane.

7. Zabieranie ze sobą mebli i zwierząt żyjących jest 
wzbronione.
8. Przy opuszczeniu mieszkania wszystkie klucze nale-
ży pozostawić w drzwiach.
9. Zgłoszenia do podróży pociągami przewozowymi 
mogą natychmiast nastąpić w kompetentych posterun-
kach policyjnych przy podaniu ilości osób do pociągu. 
Posterunki policyjne wydają numerowane bilety, za-
wierające ilość osób i miejsce przeznaczenia i upraw-
niające do wzięcia udziału w podróży.
10. Dzień i czas odjazdu specjalnych pociągów ogłosi 
się przez wywieszenie plakatów. Do używania specjal-
nego pociągu przewozowego uprawnione są wyłącznie 
osoby posiadające bilety z numerami, podanemi na 
plakatach.

Gotenhaven 15 października 1939 r.

Co w rzeczywistości kryło się za tym rozkazem, 
wyjaśnia wydawnictwo Sekcji Zachodniej Departa-
mentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na 
Kraj zatytułowane Z pierwszej linii frontu:

Pierwszą ofiarą niemieckiej akcji wysiedleńczej 
padło wybrzeże polskie, a szczególnie Gdynia. W Or-
łowie, przedmieściu kąpielowym Gdyni, pojawiły się 
w dniu 10 X 1939 r. o godz. 7 rano czerwone afisze, 
wzywające ludność polską, by co do jednego o godz. 
9-tej opuściła pod karą śmierci swe domy, zabierając 
ze sobą tylko najkonieczniejsze przedmioty osobiste, 
i oczekiwała dalszych rozkazów na ulicy do dworca 
prowadzącej. W następstwie na ulicy stanęło kilka 
tys. ludzi, z których jedną część odprowadzono pod 
bagnetami policji do sąsiedniego przedmieścia Wi-
tomino, a drugą do dalszego przedmieścia Chylonia 
i tam rozmieszczono w domach robotników i gospo-
darzy aż do odjazdu koleją. Około 20 października 
rozpoczęły się pierwsze przymusowe transporty wy-
siedleńców do Polski centralnej. W wielu wypadkach 
matkom nie pozwolono zabierać ciepłych rzeczy dla 
dzieci. Niebawem nastąpiło wysiedlanie mieszkań-
ców innych dzielnic Gdyni. Ucisk władz stawał się co-
raz nieznośniejszy. Polskich pieniędzy urzędowo nie 
przyjmowano, a na zamianę ich na walutę niemiec-
ką nie pozwolono Polakom. Wysiedleńcom nie było 
wolno zabierać więcej niż 50 złotych. Około 30 tys. 
mieszkańców jeszcze w 1939 r. wywieziono z Gdyni. 
Tak było początkowo. W drugiej fazie było już gorzej. 
Niewygodny pobyt w barakach. Długie oczekiwanie 
na wywózkę. Niepewność losu. Ciężkie warunki ży-
cia. I stąd nowa fala. „Wędrówka Ludów”. Wędrówka 
ta stała się od tego czasu aż po dzień dzisiejszy czymś 
nieodłącznym w życiu polskiego narodu. Popłynęły 
z Gdyni fale uchodźców, którzy na dworcu spotykali 
spóźnionych obywateli wracających dopiero z ewaku-
acji. Co za sceny! Dramaty!

Na wieść o wysiedleniu Józefa Puskarczyk prze-
zornie zaszyła w ubraniach aktywa czasu wojny – 
kawę, herbatę, przyprawy. Tak zaopatrzona dotarła  
w rodzinne strony, do Odolionu. Towarzyszyły jej 
córki, a także matka Franciszka.

Historia

Tatiana, prawnuczka Puskarczyków, przed ich sklepem. 
Początek lat 70. Fot. ze zbiorów Danuty Podczarskiej 
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– Józefa, która dla nas była po prostu Babunią, 
miała szczęście, bo zdążyła – na ile było to możliwe 
– przygotować się do wyjazdu. Podobno kiedy zja-
wiła się w Odolionie, to żartowano, że chyba wróciła 
z Ameryki. W rzeczywistości wcale nie było wesoło. 
Dziadziuś był przecież w niewoli, a rodzinę trzeba 
było utrzymać. Dlatego Babunia kupiła kozę, która 
dawała mleko i dzięki temu można było jakoś się wy-
żywić – opowiada pani Danuta.

Po pewnym czasie Jan Puskarczyk został zwol-
niony z obozu. Uznano, że ociemniały w czasie walk 
jeniec nie będzie już stanowił zagrożenia dla Trzeciej 
Rzeszy.

Z Odolionu do Oliwy
Korzystając z pomocy życzliwego Niemca nazwi-
skiem Miller, dorastające córki Józefy i Jana dostały 
zatrudnienie w dworcowych restauracjach – Janina w 
Aleksandrowie, Alina zaś w Ciechocinku. Ta druga w 
czasie pobytu na wysiedleniu znalazła też narzeczo-
nego. Był nim Stanisław Podczarski, z 
którym ślub wzięła zaraz po wojnie, ale 
już w Oliwie.

– Dziadkowie szybko zdecydowali 
się na powrót na Wybrzeże – opowiada 
wnuczka Danuta. – Materiały na budo-
wę domu w Gdyni zostały rozgrabione, 
musieli więc poszukać innego lokum.

Miejsce pod nowy interes Jan wy-
brał starannie, vis-à-vis piekarni pana 
Allaburdy.

– Dziadziuś doszedł do wniosku, że to dobry 
punkt, bo skoro jest piekarnia, to ludzie będą kupo-
wać i inne produkty spożywcze, a to głównie nimi 
handlował – dodaje pani Danuta.

Przejęcie nieruchomości miało swoją drama-
turgię. Kiedy Jan Puskarczyk zjawił się w Oliwie, 
dotychczasowi lokatorzy zbierali się do wyjazdu –  
w ten oto sposób niedawni wysiedleńcy zajęli miej-
sce wysiedlanych. Tak zaczęło się wrastanie w obcy 
przecież dom. 

Niezawodnym znakiem zakotwiczenia były naro-
dziny dzieci. Alina i Stanisław Podczarscy doczekali 
się trojga: Tadeusza, Danuty i Anny, natomiast Janina 
Puskarczyk, która wyszła za mąż za Stanisława Majer-
czyka, urodziła dwie córki: Teresę i Aleksandrę.

– W naszym domu zawsze było pełno ludzi – 
mówi Danuta Podczarska. – Oprócz dzieci i wnuków 
Jana i Józefy mieszkały z nami siostry Babuni Micha-
lina oraz Wiktoria, z tą zaś – jej syn Franciszek z żoną 
Gertrudą oraz ich dziećmi: Ireną, Elżbietą i Jurkiem.

Dodatkowo znalazł się kąt dla pochodzącej z Kre-
sów kobiety z córką. I dla kolejarza, pana Grady. Lo-
katorów było tu zresztą więcej. Przychodzili na dłużej 
lub krócej, potem wybywali, aby zrobić miejsce na-
stępnym.

Z powodu inwalidztwa Jana Puskarczyka ciężar 
prowadzenia domu i sklepu spoczął na pani Józe-
fie. To ona załatwiała większość codziennych spraw, 

co – zważywszy na ówczesne realia – było nie lada 
wyzwaniem. Jednak dzięki obrotności i rozległym 
kontaktom, sięgającym niekiedy czasów przedwojen-
nych, dawała sobie radę. Warzywa, owoce i nabiał do-
starczali zaprzyjaźnieni rolnicy z bliższych i dalszych 
okolic, a bardziej wyrafinowane artyfakuły, w rodzaju 
bakalii, sprowadzała z hali targowej w Gdyni.

– Gdynia to miasto portowe, więc można było 
w nim kupić to, co gdzie indziej było niedostępne – 
wspomina wnuczka Danuta. – Lubiłam tam jeździć 
z Babunią, zwłaszcza przed świętami. Kupcy na hali 
znali ją dobrze, a niektóre towary odkładali specjalnie 
dla niej.

Z czasem firma na tyle się rozwinęła, że pojawił 
się w niej samochód. Była to warszawa, niebieska,  
z opływowym tyłem. Klasyczny garbus. Co prawda 
pani Józefa nie posiadała prawa jazdy, ale miała szo-
fera, pana Zaniewskiego, który mieszkał w pobliżu. 
Jeździła z nim po towar.

Bywało, że w zdobyciu zaopatrzenia trzeba 
było wykazać większą determina-
cję. Wtedy córka pani Puskarczyko-
wej, Janina, wychodziła naprzeciw 
gospodarzom, którzy ulicą Space-
rową ciągnęli furmankami na rynek  
w Oliwie. Zatrzymywała ich po dro-
dze, niekiedy aż pod Osową, i kierowa-
ła wprost na Czerwony Dwór, żeby nie 
sprzedawali towaru gdzie indziej.

Listę dostawców wnukowie Puskar-
czyków do dziś odtwarzają z pamięci. Był więc pan 
Wicki z Tuchomia, od którego brano kartofle i pomi-
dory. Lutkiewiczowie z Oruni dostarczali kiszonki, 
podobnie pan Glinka z Łostowic. Ze Stanisławowa na 
Żuławach przywożono śmietanę. Zdarzało się też, że 
drób i jajka dostarczali handlarze hen, z Kurpiów!

Ktokolwiek znalazł się na tej liście, musiał speł-
niać jeden, a podstawowy warunek, to znaczy mieć 
towar odpowiedniej (najwyższej!) jakości. Między 
innymi dzięki temu udało się Puskarczykom prze-
trwać „bitwę o handel”, jaka rozgorzała na przełomie 
lat 40. i 50.

Dążąc do ograniczenia czy wręcz likwidacji tzw. 
inicjatywy prywatnej, władze nasyłały kontrole, któ-
re miały wykazać „nieprawidłowości”. Zdarzało się, 
że jednego dnia było kilka takich „wizyt” – z urzędu 
skarbowego, sanepidu, PIH-u. Niekiedy przybiera-
ły one formę rewizji, gdy domowników rozstawiano 
po kątach, by w tym czasie sprawdzić wszystkie po-
mieszczenia.

W ślad za kontrolami sypały się domiary. Wiele 
firm tego nie wytrzymało. Puskarczykowie inaczej – 
oparli się przymusowemu „uspołecznieniu”.

Czym była dla mieszkańców oaza wolnego han-
dlu, wyjaśnił Brunon Zwarra. Realia lat 50. opisał on 
następująco: 

Gołym okiem było widać, że w kraju dzieje się co-
raz gorzej. Nadal jeszcze, po wielu latach [od zakoń-
czenia wojny] w gdańskiej hali targowej ludzie stali  

W ślad za kontrolami 
sypały się domiary. 

Wiele firm tego  
nie wytrzymało.
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w długich kolejkach przed stoiskami, w których sprze-
dawano tanią koninę. A gdy nawet i jej zabrakło, 
były dla biedniejszej ludności tylko łby wieprzowe 
lub osierdzia krowie i kopyta. Słyszałem tam coraz 
głośniejsze słowa: gdzie, u diabła, są dla nas tanie  
i lepsze mięsa?

Te niewesołe czasy stały się dla Puskarczyków 
jeszcze bardziej ponure za sprawą śmierci młodszej 
córki, Aliny, która zmarła nieoczekiwanie w grudniu 
1957 r.

– Zabiła ją grypa azjatycka – wspomina pani Da-
nuta. – Stało się to w szpitalu, tuż przed świętami Bo-
żego Narodzenia, na które miała zjechać do domu. 
Wróciła wcześniej, ale w metalowej trumnie z okien-
kiem. Tak widzieliśmy ją po raz ostatni.

Po pogrzebie owdowiały mąż zamieścił w „Dzien-
niku Bałtyckim” podziękowania:

Ks. prałatowi Główczewskiemu, proboszczowi 
parafii oliwskiej, ks. ks. z asysty, paniom H. Szalla 
i N. Siewrókowej, nauczycielkom Szkoły Podstawo-
wej przy Liceum Pedagogicznym w Oliwie, dzie-
ciom klasy IV, wszystkim, którzy wyrazili słowa po-
ciechy i współczucia oraz wzięli udział w pogrzebie 
mojej drogiej żony i naszej nigdy nie zapomnianej 
mamusi śp. Aliny Podczarskiej składamy serdecz-
ne „Bóg zapłać”. St. Podczarski z dziećmi i rodzina 
Puskarczyków.

Ora et labora
Po śmierci Aliny na panią Józefę spadły dodatkowe 
zajęcia – musiała matkować wnuczętom. One zaś 
zgodnie przyznają, że czyniła to w duchu głębokiej 
pobożności.

– Odkąd pamiętam, Babunia powtarzała, że w ży-
ciu liczy się tylko modlitwa i praca – opowiada Da-
nuta Podczarska. – Jako dziecku wydawało mi się to 
straszne, zwłaszcza że widziałam ciężką pracę mych 
dziadków. W rzeczywistości to dzięki nim mogliśmy 
się kształcić i realizować własne pasje. W moim przy-
padku była to lekkoatletyka, którą uprawiałam aż do 
czasów studenckich.

Pomimo zapracowania zarówno Jan, jak i jego 
żona potrafili wygospodarować dla siebie odro-
binę czasu na przyjemności, przede wszystkim w 
niedziele. Po Mszy Świętej w katedrze, dłuższym 
czy krótszym spacerze oraz obiedzie pani Józefa 
oddawała się lekturze prasy katolickiej, którą pre-
numerowała.

Generalnie nie żałowała na Kościół. Wspiera-
ła Katolicki Uniwersytet Lubelski, seminarium du-
chowne w Oliwie i budowę kościoła na Przymorzu, 
tzw. okrąglaka.

Podobnie rzecz opisuje wnuczka Teresa Majer-
czyk, która jednocześnie przyznaje, że przykład Ba-
buni nie poszedł na marne:

– Pamiętam, że w moim dzieciństwie spotykałam 
na Czerwonym Dworze egzemplarze „Rycerza Nie-
pokalanej” z roku 1947, a także późniejsze. Czytałam 
je wtedy z wielkim zainteresowaniem, a nawet na-
maszczeniem. Były tam dla mnie bardzo Boże, war-
tościowe tematy!

Życiu duchowemu Józefa Puskarczyk nadawała 
też wymiar praktyczny, wspierając pensjonariuszy 
przytułku, który znajdował się przy dzisiejszej pętli 
tramwajowej w Oliwie.

– Wysyłała mnie tam z jedzeniem albo ubrania-
mi. Dla mnie, jako dziecka, wizyty w tym miejscu 
nie były przyjemne, byłam wręcz przerażona! W po-
mieszczeniach, gdzie stały prycze i metalowe nocni-
ki, widziałam starych bezradnych ludzi, jakby wpół 
obłąkanych, którzy siedzieli w półmroku – wspomina 
pani Danuta.

Na szczęście z tamtego czasu pozostały i jaśniejsze 
wspomnienia. Bywało bowiem, że w niedzielę pani 
Puskarczykowa zabierała wnuki gdzieś na wycieczkę. 
Przy okazji zgarniała inne dzieci z ulicy, żeby i one 
miały trochę atrakcji.

– Latem, wcześnie rano, płynęliśmy Panną Wod-
ną z Sopotu do Jastarni. Stamtąd szliśmy spacerem aż 
do Juraty, gdzie jedliśmy obiad, a potem był powrót 
pociągiem do domu. Jakież to było przeżycie, gdy wi-
dzieliśmy na Półwyspie Helskim z jednej strony to-
rów otwarte morze, a z drugiej wody Zatoki Puckiej! 
– podkreśla Danuta Podczarska. 

Czasem zabierano dzieci do cyrku lub na karu-
zelę. Dużym przeżyciem były pokazy na lotnisku we 

Historia

Danuta Podczarska z siostrą Anną przed sklepem Puskarczyków 
w Oliwie, początek lat 70. Fot. ze zbiorów Danuty Podczarskiej
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Wrzeszczu, w których gustował ojciec pani Danuty, 
albo seanse w kinie Delfin, gdzie można było na przy-
kład obejrzeć Krzyżaków Aleksandra Forda. A po-
nieważ Babunia twierdziła, że do ogólnego wyształ-
cenia potrzebna jest też muzyka, to zabierała wnuki 
na przedstawienia Halki czy Strasznego dworu. Obo-
wiązkowo była też nauka gry na instrumentach.

Świat w skali mikro
Czerwony Dwór miał swój klimat – po trochu miej-
ski, po części wioskowy. Słowem, peryferyjny. Nie 
było jeszcze osiedli na Żabiance ani Przymorzu, więc 
punkt odniesienia stanowiła stara Oliwa z katedrą, bi-
blioteką i parkiem. Pomimo tego oddalenia nigdy nie 
było tu nudno! Toczyło się życie towa-
rzyskie, byli sąsiedzi – jedyna w swoim 
rodzaju mieszanka osobowości, które 
ściągnęły z różnych stron Polski (nie 
licząc miejscowych!).

Od czasu do czasu dom pod nume-
rem trzecim zapełniali krewni i powi-
nowaci. Przyjeżdżali na chrzty, śluby, 
pogrzeby. Na wywczas albo do pomo-
cy.

– Dzisiaj byłoby to niemożliwe, ale dziadkowie 
hodowali, z różnym natężeniem, nutrie, kury, króliki 
– wylicza pani Danuta. – Były też świnie, na których 
ubój przyjeżdżała z Gardei siostra Babuni, Weronka. 
Zadaniem dzieci było odebrać ją z pociągu. Na po-
witanie miała dla nas słodycze, a kiedy doprowadza-
liśmy ją z bagażami do domu, to od razu brała się do 
roboty.

Rozbieranie mięsa miało swoją oprawę, której 
koloryt nadawała męska część rodziny, posilająca się 
przy robocie mocniejszymi trunkami.

Jakkolwiek dzieci otoczone były opieką dorosłych, 
to nie poniechały okazji, żeby dla atrakcji wyrwać się 
spod kurateli. Frajdą były kąpiele w morzu, najlepiej 
na dętkach od samochodu ciężarowego, zjeżdżanie 

na sankach z Góry Kościuszki albo śmiganie na ły-
żwach po oliwskich stawach. Nie brakowało też psot, 
mniej lub bardziej wyrafinowanych.

– Na Przymorzu był poligon, na którym ćwiczyli 
studenci – wspomina pani Danuta. – Kiedy maszero-
wali ulicą, dzieciarnia szła z tyłu i razem z nimi śpie-
wała żołnierskie pieśni: Szumi dokoła las i inne.

Podobnie przedrzeźniano młodziutką Zofię Janu-
kowicz-Pobłocką, która później została cenioną śpie-
waczką. Pomieszkując na stancji, przygotowywała się 
do występów, w czym niezawodnie przeszkadzały jej 
krzyki urwisów pod oknem. Ich głośne la-la-la-la-la 
nie miało bynajmniej artystycznego poloru.

Dopełnieniem ludzkiej mozaiki były osoby, któ-
rych pochodzenia nie sposób było 
rozeznać – ni to Niemcy, ni to Po-
lacy, ni to Kaszubi. Po prostu dan-
zigerzy. Gdańszczanie. Na ich obec-
ność zwrócił uwagę pisarz i profesor 
uniwersytecki Stefan Chwin, sąsiad 
Puskarczyków z ulicy Poznańskiej.  
W Krótkiej historii pewnego żart przy-
pomniał m.in. charakterystyczną dla 
tej części Oliwy postać:

[…] jedną z „tamtych” [tzn. miejscowych] mo-
gła być starsza kobieta, która czesała się trochę ina-
czej niż Mama i nasze sąsiadki (miała siwe włosy 
zawsze pokarbowane przy pomocy gorących rurek 
i okryte delikatną siateczką, chyba po to, żeby nie 
poruszył ich wiatr), mieszkała na rogu Poznańskiej 
i Czerwonego Dworu, na parterze, obok rzeźnika, 
i kiedy przychodziła do kiosku Janki, gdzie można 
było kupić osełkę żółtego masła, biały ser, miód  
i warzywa, uśmiechała się zawsze niby do wszyst-
kich, ale bardziej chyba do siebie – jakoś uprzedza-
jąco uprzejmie – i mówiła do Janki dziecinną pol-
szczyzną: „Proszy pani, pani da mi trocha masła,  
z jakie dziesienć deka”. […] Widziałem ją parę razy 
zupełnie z bliska, kiedy stałem u Janki po śmietanę 

Dom Puskarczyków w Oliwie, który za sprawą Stefana Chwina znalazł miejsce w literaturze. Fot. Marek Adamkowicz

Czerwony Dwór miał 
swój klimat – po 
trochu miejski,  

po części wioskowy.
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ze świeżo umytym słoikiem w dłoni w kolejce (za-
wsze długiej i posuwającej się powoli, bo nikt się 
nie spieszył, wszyscy wiedzieli, że starczy żółtego 
masła i śmietany – smacznej i gęstej tak, że stała 
w niej wetknięta łyżeczka). Siwa pani z pokarbowa-
nymi włosami wchodząc do kiosku, mówiła zawsze 
wyraźnie „dzen dobry” (na co myśmy odpowiadali 
mruknięciem, nie tyle z lekceważenia, ile dlatego, że 
pani robiła to bardzo ostrożnie). I wyczuwałem w jej 
głosie lęk, który mnie bardzo zawstydzał, choć nie 
potrafiłem powiedzieć, dlaczego.

Chwin przywołał Puskarczyków również w Hane-
mannie, zmieniając jednakże lokalizację ich sklepu. 
Tym razem bohaterkę powieści, Hankę, wysłał po 
sprawunki na róg ulicy Derdowskiego:

[…] i to w porze, kiedy było tam pełno ludzi. Kobie-
ty mówiły o rzeczach błahych, domowych, sąsiedzkich 
[…]. Pewnie w domu mówiły co innego – ale tu, te-
raz? [Hanka] kupiła drożdże, dwanaście jaj, śmietanę, 
torebkę cukru pudru, olejek waniliowy i po powrocie 
od razu przetarła płótnem wielką stolnicę. Zabrzęcza-
ły blachy smarowane grudką masła, strzelał ogień pod 
piekarnikiem, pachniało mąką i rozgrzanym masłem, 
pluskały żółtka spadające jedno po drugim, piana rosła 
pod szybkimi uderzeniami widelca […]. 

– Wszystko tak właśnie wyglądało – potwierdza 
pani Danuta, mając na myśli zarówno atmosferę skle-
pu, jak i własnego domu.

Usytuowany w głębi posesji sklep, będący ni to 
kioskiem, ni przybudówką, pomimo swej siermięż-
ności budził miłe skojarzenia. Pachniał świeżością 
warzyw, owoców, nabiału. Jeszcze bardziej kuszące 
aromaty unosiły się w domu Puskarczyków, zwłasz-
cza w soboty, niedziele i święta, kiedy kobiety brały 
się za wypieki. Przodowała w tym Wiktoria, siostra 
Babuni.

Z zapachów, jakie unosiły się w okolicy, można 
w zasadzie ułożyć całą paletę, bo naprzeciwko była 
przecież piekarnia, po sąsiedzku, na rogu Czerwo-
nego Dworu i Mściwoja, państwo Witkiewiczowie 
hodowali róże, a nieco dalej działała fabryka Bałtyk. 
W jej pobliżu unosił się słodki, nieraz wręcz mdlący 
zapach kakao i czekolady.

Czas pożegnań
Wszystko kiedyś ma kres, bywa, że nagły, kiedy in-
dziej powolny, rozłożony na raty i niemal niezau-
ważalny. Tak właśnie było z przemijaniem świata 
Puskarczyków. I nie chodzi tu tylko o ubywające im  
z wiekiem siły. Zmieniało się również wszystko do-
okoła. Pod koniec lat 60. zaczęto na Przymorzu budo-

wać osiedla, ulica Czerwony Dwór została zurbanizo-
wana aż do skrzyżowania z ulicą Gospody, wkroczyła 
nowoczesność na miarę PRL-u.

Wnuki Józefy i Jana założyły rodziny, marząc  
o własnym M w bloku z betonowej płyty.

Jan Puskarczyk był już wtedy bardzo schorowany. 
Zmarł 12 lipca 1976 r. Pochowano go na cmentarzu  
w Oliwie. Dwa lata później odeszła jego córka Jani-
na, a po kolejnych dwóch latach, 19 września 1980 r., 
pani Józefa. Spoczęła u boku męża, pomiędzy groba-
mi swoich sióstr i córek.

W 1997 r. dom przy Czerwonym Dworze został 
sprzedany. Nowy właściciel wyremontował budynek  
i życie toczy się dalej. Potomkom Puskarczyków po-
zostały zaś zdjęcia i niezatarte wspomnienia.

Marek Adamkowicz

W tekście wykorzystano:
• B. Chrzanowski, Wypędzenia z Pomorza, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 5 z 2004.
• S. Chwin, Hanemann, Gdańsk 1997.
• S. Chwin, Krótka historia pewnego żartu. Sceny z Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków 1991.
• B. Zwarra, Wspomnienia gdańskiego bówki, t. V, Gdańsk 1997.

Grób Jana i Józefy Puskarczyków na cmentarzu w Oliwie.  
Fot. Marek Adamkowicz
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wejherOwO w międzywOjennym 
kOmpendium józefa sTaśki

Każde miasto, nawet takie, które nie może poszczycić się wiekami trwania, ma swoją historię.  
Historia zaś Kaszub i Pomorza obfituje w wydarzenia, takie jak zmiany nazw miast, wsi  
i jednostek terytorialnych czy niekiedy całkowita wymiana ludności. Tak bywało i w Wejherowie.

Gród przez wieki swego trwania rozrastał się  
i zmieniał. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym Europy 
także tutaj instalowano nowe wynalazki, np. wodo-
ciągi, elektryczność, przez miasto przeprowadzono 
szlak kolei żelaznej.

Właściwy dla każdego ośrodka miejskiego jest 
również rozwój urbanistyczny, ów aspekt cywiliza-
cyjny uzależniony od okoliczności polityczno-gospo-
darczych oraz kulturowych.

Architektura Wejherowa, jego zabytki, rozwią-
zania i udogodnienia techniczne, a także miejsca 
kultu, wypoczynku i sfera usług zdają się w danym 
momencie historii strukturą w miarę trwałą, z takim 
zamiarem były przez rozmaite władze państwowe, 
samorządowe i instytucje prywatne wprowadzane. 
Tymczasem całościowy wizerunek miasta nieustan-
nie się zmienia.

Dziś możemy, korzystając z różnych źródeł, po-
znawać stare Wejherowo. Wiele miejsc jest znajo-
mych, widzimy je co dzień, ale im lepiej poznajemy 
wizerunek miasta, chociażby sprzed stu lat, tym wię-
cej dostrzegamy w nim różnic w stosunku do stanu 
dzisiejszego.

Do Wejherowa już polskiego, ale polskiego od 
bardzo niedawna, przyjechał na początku lat dwu-
dziestych zeszłego stulecia Jan Staśko, postać wielce 
znacząca dla rozwoju krajowej turystyki, patriota, 
popularyzator historii i geografii ojczystej, niezmor-
dowany podróżnik po zróżnicowanych krainach Rze-
czypospolitej, autor między innymi takich publikacji, 
jak międzywojenne Podegrodzie. Zarys monografii 

wsi, Przewodnik po Polskiem Wybrzeżu czy powojen-
ny Słupsk i okolice.

Przewodnik po Wejherowie i okolicy wydany zo-
stał nakładem i czcionkami „Gazety Kaszubskiej”, któ-
ra ukazywała się w Wejherowie w latach 1922–1939. 
Zważywszy na małomiasteczkowość grodu Wejhera, 
publikacja jest wcale obszerna, liczy bowiem 126 
stron. O treści decyduje jednak nie zawsze wielkość 
danego ośrodka i jego okolicy, ale też metryka, na-
sycenie pamiątkami przeszłości, burzliwa historia itd. 
A tych czynników nie sposób Wejherowu odmówić. 

Przewodnik podzielony jest na kilka rozdziałów, 
z których każdy opisuje inną przestrzeń historyczno-
-kulturową i geograficzną. Tytuły rozdziałów zostały 
tu zachowane, włącznie z międzywojenną pisownią.

We wstępie autor zauważa, że od czasu odzyska-
nia przez Polskę niepodległości wybrzeże Bałtyku 
odwiedzane jest przez coraz liczniejsze rzesze letni-
ków i „wycieczkowiczów”. Chwali walory krajobrazo-
wo-kulturowe Wejherowa i okolic i jest przekonany, 
że ci, którzy odwiedzili tę część Kaszub, wracali do 
domu zadowoleni.

Jednak – zastanawia się Staśko – czy owi „wyciecz-
kowicze” w istocie poznali Kaszuby, krainę i ludzi ją 
zamieszkujących? A najważniejszą przyczyną, dlacze-
go nie możemy bliżej zapoznać się z Kaszubami tam 
na miejscu nad morzem, z pewnością jest brak książek, 
w ogóle przewodników, które by mogły poinformować 
i poprowadzić pojedyncze jednostki i całe gromady 
wycieczek po miejscach najgodniejszych zwiedzania  
i oglądania. […] Niechże ta mała książeczka, co się 
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ukazuje obecnie na pożytek i rozrywkę nad morzem 
polskiem, znajdzie jak najlepsze przyjęcie, a spodzie-
wam się, że będą mogły się ukazać nowe, w tym sa-
mym celu pisane broszury z Kaszub1.

Dzisiaj przewodnik Józefa Staśki raczej nie speł-
nia roli, do jakiej był stworzony. Dezaktualizacja wie-
lu aspektów życia miasta i okolicy sprawia, że publi-
kacja nabiera cech dokumentu historycznego. Poza 
tym współczesny turysta najczęściej oczekuje od 
drukowanych przewodników (o ile do nich sięga, bo 
przecież w smartfonie jest więcej, lepiej, aktualniej) 
krótkich, konkretnych informacji. Staśko to „artysta 
słowa”, który pisząc, celebruje przyszły kontakt czy-
telnika z opisywanymi przestrzeniami geograficzno-
-kulturowymi.

Z tych względów warto sięgnąć do owej publi-
kacji poza sezonem turystycznym, jesienią, zimą, 
kiedy rzadziej myśli się o turystycznych eskapadach,  
a częściej sięga do historii odległej i bliższej, do wspo-
mnień, do czasu, który można wspominać z nostalgią 
lub nawet troszkę je mitologizować. 

Rys Geograficzny
We wszelkiego rodzaju przewodnikach duże znacze-
nie ma ukazanie naturalnego środowiska omawiane-
go terenu. Działanie lodowca, dolina dyluwialna, opis 
wzgórz, lasów, fauny, przyrody nieożywionej, w tym 
głazów narzutowych, cieków i zbiorników wodnych 
– wszystko to bardzo interesuje Staśkę, który stara się 
w sposób bardzo sumienny i dokładny przedstawić 

czytelnikowi to, co jest najistotniejsze dla geografii tej 
części Kaszub. Nie brak tu również informacji doty-
czących gleb, rolnictwa, a także infrastruktury drogo-
wej i kolejowej, co jest ważne również ze względu na 
bezpośrednie wówczas sąsiedztwo państwa niemiec-
kiego.

Część informacji zawartych w rozdziale nie stra-
ciła aktualności; część, choćby sfera bytowania czło-
wieka w określonej przestrzeni i jego preferencje 
„terytorialne”, jest dziś nieco innych niż sto lat temu. 
Istnieją jednak ponadczasowe prawa rozwoju cywili-
zacyjnego, jak choćby to związane z osiedlaniem się  
w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Pouczający 
może być następujący fragment: 

W związku z przyrodą nastąpiło rozsiedlenie się 
ludności. Wsie unikają piasków i błot, a więc lasów 
i najniżej położonych miejsc dolinnych. Przeważnie 
ciągną się one wzdłuż łąk lub w dolinie na wynio-
ślejszych miejscach. Najważniejszym przykładem 
jest choćby Luzino czy Żelewo. Inne osady rozrzuco-
ne po wyżynie szukają dróg komunikacyjnych i tak 
rozwijają się te osady, przez które przeprowadza się 
kolej lub szosę. Inne upadają. Co do dalszego roz-
mieszczenia osad można też zauważyć, że na północ 
od Wejherowa cały obszar jest bardzo słabo zalud-
niony i trzeba przejść aż 10 klm. szosą, nim się napo-
tka pierwsze w lesie domy ludzkie (Wielka Piaśnica). 
Szosę tę Niemcy zbudowali ze względów militarnych 
umyślnie zdala od osad. Kraj cały pokryty jest siecią 
kolei i dróg2.

1 J. Staśko, Przewodnik po Wejherowie i okolicy, Wejherowo 1923, s. 3-4.
2 Tamże, s. 13.
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3 Tamże, s. 17.
4 Tamże, s. 17-18.
5 K. Bruski. B. Śliwiński, Zanim postało miasto, s. 21-56, [w:] Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998, cz. I, K. Bruski, 
B. Śliwiński, A. Klemp, Wejherowo – najdawniejsze dzieje. 
6 J. Staśko, dz. cyt., s. 21-35.
7 R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdańsk 2002, s. 290-281.

Rys przedhistoryczny
Dzieje każdego skupiska ludzkiego można przywołać 
na podstawie źródeł pisanych, kronik i dokumentów, 
względnie tradycji ustnej utrwalonej na piśmie.

Ziemia wejherowska już od czasów, kiedy tere-
ny te opuścił cofający się lodowiec, była miejscem 
osiedlania się niewielkich grup ludności myśliwskiej 
i później innych, stojących na wyższym szczeblu 
rozwoju cywilizacyjnego. Autor wspomina o znale-
zionych w Śmiechowie m.in. kółkach mosiężnych, 
pierścieniach i innych ozdobach. Na południe zaś od 
miasta na górze Zamkowej, na prawo od szosy, gdy 
idziemy z miasta do cegielni, znajdował się ongiś okop 
starożytny i tam znachodzą się jeszcze dzisiaj skorupy 
naczyń3. 

Jednak dla autora najbardziej, gdy mowa o pra-
dawnych dziejach, znaczące było grodzisko usa-
dowione na północ od miasta. Wyszedłszy z placu 
Wejhera ulicą Pucką, trzeba się udać prosto szosą aż 
pod Nanice i most na Redzie. W pobliżu leśniczów-
ki nanickiej, w połowie między dwoma zakrętami 
drogi, należy zboczyć na lewo. […] Tu oczy od razu 
zatrzymają się na niewielkim pagórku, pokrytym 
rzadko młodemi choinkami. Na pierwszy rzut oka 
mogłoby się wydawać, że to jest morena czołowa wy-
tworzona przez lodowiec, zwłaszcza gdy wysunięta 
naprzód na południe odkrywka odsłania nam żwir 
i w ogóle materiał lodowcowy, ale gdy wyjdziemy 
na szczyt tego wzgórka, nasze pojęcie zmienia się. 
Wzgórek ten jest całkowicie odosobniony i odcięty 
od ogólnego wału wzgórz, gęsto już zalesionych, a 
jego regularne kształty mówią za grodziskiem4. Dal-
szy szczegółowy opis świadczy nie tylko o sumien-

ności autora, ale chyba również o jego pasji histo-
ryka i umiłowaniu „starożytności”, jak się wtedy 
mówiło.

Rys historyczny
Dzieje miasta Wejherowa, w porównaniu z innymi 
większymi ośrodkami miejskimi Kaszub i Pomorza, 
nie są zamierzchłe, natomiast historia ziemi wejhe-
rowskiej jest częścią większej całości, historii Pomo-
rza sięgającej głęboko w przeszłość5.

Na początku rozdziału Staśko opisuje pierwsze 
lata historii Wejherowa, nie zaniedbując kontekstu 
geopolitycznego, a także genealogii rodu Wejherów. 
Szczegółowo przedstawia najważniejsze momenty 
sprzed, w trakcie i po lokacji miasta, kształtowanie 
jego przestrzeni świeckiej i sakralnej, przywołuje też 
ludzi, którzy, obok Jakuba Wejhera, mieli zasadniczy 
wpływ na początki kalwaryjskiego grodu – obie żony 
założyciela, Annę Elżbietę z Schaffgotschów i Joannę 
Katarzynę z Radziwiłłów, prałata Mateusza Judyc-
kiego, przeora oliwskiego Aleksandra Kęsowskiego  
i innych6. 

Późniejsze dziesięciolecia to rządy Sobieskich  
i Przebendowskich7. I finis Poloniae na tych ziemiach 
– pierwszy rozbiór Polski, kiedy to Wejherowo znala-
zło się w państwie pruskim. Właścicielem Wejherowa 
i całego klucza zostaje, po Alexandrze Gibsone, ród 
Keyserlingków. Miasto przestaje być, na skutek wpro-
wadzenia prawa pruskiego, prywatną własnością i zo-
staje włączone w system ustrojowy Prus.

Dalej Staśko opisuje różne wydarzenia historycz-
ne, począwszy od wojen napoleońskich, poprzez 
uspokojenie sytuacji politycznej po kongresie wie-
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deńskim, rozwój infrastruktury miejskiej, zwłaszcza 
po wojnie prusko-francuskiej, prześladowanie i odra-
dzanie się polskości, aż po rok 1920, kiedy Pomorze  
i część Kaszub, a wraz z nimi Wejherowo, przywróciły 
Polsce wojska generała Józefa Hallera.

Owa część nosi charakter wcale obszernego, jak 
na objętość tego typu publikacji, wykładu popular-
nonaukowego, który do dziś stanowić może pomoc  
w zrozumieniu historii ongiś wielonarodowego mia-
sta na pograniczu dwóch kultur – niemieckiej i sło-
wiańskiej, polsko-kaszubskiej. 

Przewodnik po mieście
Trudno opisać na kilkunastu stronach przestrzeń hi-
storyczną i architektoniczną miasta sięgającego swo-
imi początkami połowy XVII stulecia. Jednakże autor 
stara się sprostać owemu wyzwaniu i kreśli obraz peł-
nego życia, ale i zabytków grodu, w sposób skonden-
sowany, a jednocześnie niepozbawiony werwy bele-
trystycznej, jakże charakterystycznej dla tego typu 
wydawnictw doby międzywojnia.

Nim wybierzemy się w towarzystwie Józefa Staśki 
na spacer po Wejherowie, warto uświadomić sobie, 
że ówczesne miasto nie posiadało nie tylko, co oczy-
wiste, wielu budynków, które dziś łączymy w myślach 
z architekturą nowoczesną, ale także nie zdążył tu 
jeszcze rozkwitnąć modernizm, który w późniejszych 
latach zadomowił się w Wejherowie na dobre, w wy-
niku czego nie wyobrażamy sobie miasta bez moder-
nistycznej części ul. Hallera czy Kościuszki8.

Z Redy do Wejherowa jedzie się zwykle tylko 8 mi-
nut. Po torze kolejowym, zbudowanym w zimie 1867 
roku, pociąg mknie szybko […]. Opodal biegnie gości-
niec, ocieniony gęstemi drzewami. Mijamy Pieleszewo, 
dobra należące do zamku wejherowskiego. Kilka chat 
przy drodze, wielkie spichlerze i stajnie9. Widać wy-

raźnie, jaki typ infrastruktury komunikacyjnej był  
w tamtych czasach najważniejszy, okazuje się przy 
tym, że prawa własnościowe Keyserlingków nie ogra-
niczały się do wejherowskiego pałacu, powszechnie 
zwanego wtedy (a i niekiedy współcześnie!) przez 
miejscową ludność zamkiem.

Wreszcie pan Staśko wysiada z pociągu kolei że-
laznej na stacji w Wejherowie. Informuje czytelnika, 
że peron i budynek stacyjny zbudowano w latach 
1868–1869, a ruch kolejowy rozpoczął się tu w roku 
1870. Wyszedłszy na plac przed stacją, widzimy szero-
ką, ocienioną drzewami ulicę Dworcową, biegnącą do 
miasta. Po obu stronach piękne wille i kamienice po-
łożone najczęściej w ogrodach, wszystkie świecą biało-
ścią swych ścian i piękną zielenią żaluzji i rolet u okien. 
Werandy, ganki, kwiaty na każdem miejscu10. Do dziś, 
po niemal stu latach, ul. Dworcowa urzeka pięknem 
owych domów.

Trasa wiedzie ul. Sobieskiego, dawniejszą Lę-
borską, w stronę placu Wejhera. Po drodze widzi-
my budynek sądu, gimnazjum i kościół ewangelicki,  
w czasie pisania przewodnika zamknięty z powodu wy-
jazdu ewangelików do Niemiec po powrocie Wejherowa 
w granice Rzeczypospolitej11.

Za Staśką wchodzimy do ścisłego centrum miasta. 
Po prawej stronie ulicy Sobieskiego mijamy kilka ban-
ków, jak Bank Stołeczny Warszawa, dalej pocztę i Ho-
tel Wodtke p. Prusińskiego, centrum życia umysłowego 
i kulturalnego tutejszego obywatelstwa, albowiem tu 
przeważnie odbywają się przedstawienia amatorskie  
i wszelkie uroczystości12. Tzw. Sala Prusińskiego przez 
dziesięciolecia była miejscem szczególnym na wejhe-
rowskiej mapie kulturalnej13.

Po dotarciu na plac Wejhera autor obszernie roz-
pisuje się na temat dawnego układu przestrzennego 
miasta i ograniczeń geograficznych, do których mu-

  8 J. Barton-Piórkowska, Modernizm w architekturze międzywojennego Wejherowa, [w:] „Renowacje i Zabytki. Kwartalnik Ogólnopolski”, 
Wrocław 2015, nr 1 (53), [Wejherowo], s. 108-117.
  9 J. Staśko, dz. cyt., s. 49.
10 Tamże, s. 50.
11 Tamże, s. 52.
12 Tamże.
13 O. Podolska, Kalendarium życia kulturalnego i literackiego Wejherowa w dwudziestoleciu międzywojennym, Wejherowo 2010, s. 34, 111, 
145, 175, 258; O. Podolska-Schmandt, P. Schmandt, Guzik do mankiet czyli reklamy i ogłoszenia w międzywojennej prasie polskiej z obszaru 
Kaszub, Wejherowo 2019, s. 163-164.
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14 P. Skurzyński, 100 lat wejherowskiego ratusza (1908–2008), Wejherowo 2008, s. 13-17.
15 J. Staśko, dz., cyt., s. 58.
16 Tamże, s. 61-62.
17 B. i T. Żmuda-Trzebiatowscy, Spacerkiem po dawnym Wejherowie (na pocztówkach z lat 1882–1944), Gdańsk 2012, s. 43.
18 J. Staśko, dz. cyt., s. 62.
19 Tamże, s. 70.
20 Tamże, s. 73.

siano się dostosować. Wspomina o dawnych murach 
miejskich, bramach i wałach. Jak w wielu innych mia-
stach owe pozostałości po dawnych wiekach zniesio-
no w XIX stuleciu, co pozwoliło na rozwój nowocze-
snej infrastruktury.

Ratusz, jak słusznie zauważa Staśko, stanowi 
ozdobę miasta. Opisując dzieje wcześniejszych bu-
dynków, autor dociera do chwili, gdy w roku 1908 
ratusz, po przebudowie, przybrał kształt, jaki znamy 
dziś my, żyjący w trzeciej dekadzie XXI wieku14. Od 
ratusza, w którym mieściła się w roku 1923 Miejska 
Kasa Oszczędności15, idziemy ku farze, mijając Księ-
garnię Kaszubską. W tym samym budynku znajdo-
wała się siedziba redakcji założonej nieco wcześniej, 
bo w październiku 1922 roku, „Gazety Kaszubskiej”.

Następuje szeroki opis kościoła parafialnego św. 
Trójcy, poprzedzony rysem historycznym. Autor 
wspomina również proboszczów, w tym ks. Walen-
tego Dąbrowskiego, obrońcę polskości i piastuna ka-
szubszczyzny.

W rynku posiadamy jeden piękny okaz budownic-
twa kaszubskiego, mianowicie jest to dom z wystaw-
kiem stojący w samym kącie tuż obok fary16. Staśko nie 
informuje czytelnika, może zresztą sam nie wiedział, 
że budynek ten w czasach przedrozbiorowych był 
przyparafialnym szpitalikiem.

Dalej autor wymienia aptekę na rogu ul. Puckiej, 
która w dokumentach miejskich figuruje już w roku 
1653, oraz kamienicę na rogu rynku i ul. Gdańskiej 
(w miejscu, gdzie ongiś stał dom zbudowany przez 
Jakuba Wejhera), w której mieści się duży, jak się wte-
dy mówiło, skład należący do Schleimera, staroza-
konnego. Ów kupiec nie był pierwszym właścicielem 
składu. Na pocztówce z roku 1911 szyld nad witryną 
głosi: Mode-Bazar Blümel & Selbiger17.

Udajemy się na południe ulicą Klasztorną, daw-
niej zwaną ulicą Workową (Sackgasse), prowadzącą 
do ogrodów ongiś obywatelskich, dziś parku zamkowe-
go18. Tu następuje szczegółowy opis kościoła pofran-
ciszkańskiego św. Anny i jego cennego zabytkowego 
wyposażenia (zakonnicy odzyskali swoją własność 
dopiero po II wojnie światowej), włącznie z kryptą, 
w której spoczywają Jakub Wejher, członkowie jego 
rodziny i franciszkanie. Staśko opisuje również losy 
klasztoru oo. reformatów i społeczności zakonnej 
doby I Rzeczypospolitej, późniejszą kasatę i brutalne 
potraktowanie katolickich zakonników przez organa 
władzy zaborczego protestanckiego państwa. Rów-
nież podtekst narodowościowy i walka z polskością 
nie były tu bez znaczenia.

Opuszczając kościół poklasztorny, Staśko ma już 
przed oczami pałac Keyserlingków od frontu, mniej 

więcej w takim kształcie, jaki i my możemy dziś po-
dziwiać. Jak dwór króla Jana Kazimierza w Karlikowie 
koło Sopotu, ukryty wśród drzew i nad stawem uro-
czym wznosi się i ten pałac wejherowski, zwany zam-
kiem. Obchodzimy go wokół i stajemy na tarasie zam-
kowym, u stóp którego bije wspaniała fontanna wśród 
kwiatów i zieleni19.

W ten oto niemal poetycki sposób Staśko zaczy-
na opowieść o dziejach pałacu i jego mieszkańców. 
Nie byłby jednak sobą, gdyby nie przedstawił kilku 
ważnych faktów, ludzi, wątków z zamierzchłej i mniej 
odległej przeszłości miasta oraz rodów, które swoje 
losy związały ze swoistym pałacowym i parkowym 
genius loci.

Czas na spacer ul. św. Jacka. Stajemy przed niskim 
domkiem, nad którego oknami czytamy: „Saluti Iuven-
tutis dono donavit Delegatus Dąbrowski, Weyheropolis 
1912”. To szpital, dziś zwany Panny Marji, wystawiony 
kosztem ks. prałata Dąbrowskiego, dla chorych chłop-
ców. Pozatem Wejherowo posiada szpital Augusty, za-
łożony w 1874 przez możną rodzinę von Grass, stojący 
do dziś pod zarządem niemieckim, i katolicki dom dla 
chorych pod wezwaniem Wincentego á Paulo, przy 
którym znajduje się też dom sierot tegoż towarzystwa. 
Założony w r. 1866 przez klasztor w Chełmnie nad Wi-
słą, rozwija do dziś swą działalność dobroczynną dla 
biednych i chorych20.

Stąd autor zmierza do cmentarza katolickiego, 
który znajduje jako oazę piękna i spokoju, zachwy-
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ca się pięknem wielu pomników i drzewostanem. 
Później mija gmach Państwowego Seminarium Na-
uczycielskiego Żeńskiego, oddanego do użytku przez 
władze pruskie w roku 1903 jako Ewangelickie Se-
minarium Nauczycielskie21, dochodzi do ul. Hallera 
i wraca na Strzelecką. Tu podziwia olbrzymi gmach 
seminarium od frontu.

Dalej, już na ul. 3 Maja – konwikt, dawniej zwa-
ny Leoninum na cześć papieża Leona XIII i biskupa 
chełmińskiego Leona Rednera, którego to budynku 
kaplica posiada nader cenne malowidło na szkle (dar 
ks. prałata Dąbrowskiego), przedstawiające tegoż pa-
pieża Leona XIII22. Staśko wspomina również o cen-
nej bibliotece służącej uczniom konwiktu.

Gmach starostwa, który mijamy, był świadkiem 
wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Woj-
ciechowskiego w dniu 30 kwietnia 1923 roku23.

Tuż za starostwem znajduje się budynek straży 
pożarnej, która do roku 1895 miała swoją siedzibę 
przy ul. Szkolnej nad Cedronem.

Na ul. Sobieskiego uwagę autora przykuł cmen-
tarz ewangelicki, na którym znajduje się miejsce 
pochówku pierwszego burmistrza miasta Dawida 
Judyckiego. Idąc w stronę Bolszewa, Staśko dochodzi 
do kompleksu budynków Zakładów Opieki Społecz-
nej, w których za czasów pruskich mieścił się wielki, 
nowoczesny szpital psychiatryczny.

Szeroki zajazd prowadzi pod samo główne wejście. 
Wysoka fontanna tryska w górę wśród kwiecia, a obok 
sterczy słup uroczystościowy z czerwono-białymi pasa-
mi. Tutaj w tym gmachu obecnie znajduje się szkoła 
rolnicza, założona w r. 1922 i tutaj był obecny prezy-
dent Rzplitej w dniu 30 kwietnia 1923 r., zwiedzając 
owe Zakłady. Z tyłu w poszczególnych budynkach 
znajdują się szpitale dla nerwowo chorych, przytułek 
dla dzieci przybyłych wiosną 1922 roku z Japonji i tu 

na łonie przyrody zdala od wiru i gwaru życia umiesz-
czonych. Sam Prezydent Rzplitej, rząd polski i miejsco-
wi obywatele pomorscy roztoczyli swą należytą opiekę 
nad biednymi sierotami, co żyły zdala od Polski i nie 
zaznały, co to ojczyzna24. Tu następuje nader dokład-
ny opis imponującej infrastruktury Zakładów Opie-
ki Społecznej, autor nie zapomina też o przekazaniu 
czytelnikowi podstawowych faktów dotyczących ar-
chitektów, budowy i historii kompleksu.

Niemal na koniec pojawia się wzmianka o umiej-
scowionej w innej części miasta, na rogu ul. Wniebo-
wstąpienia i Gdańskiej, fabryce cygar nieżyjącego już 
wówczas Pawła Pokory.

Jeszcze tylko statystyki dotyczące ludności Wej-
herowa (liczba mieszkańców na przestrzeni dziejów 
miasta, odsetek osób wyznania katolickiego i innych, 
polskiej, niemieckiej i żydowskiej narodowości, osób 
posługujących się językiem polskim i niemieckim)  
i wreszcie możemy podążyć za autorem na wejherow-
skie wzgórza.

Kalwaria Wejherowska
Specyfiką, elementem szczególnie wyróżniającym 
Wejherowo na tle innych pomorskich miast jest ist-
nienie, od samego jego zarania, kompleksu kultowe-
go – kalwarii.

Rosnąca od początku XVII w. popularność nabo-
żeństwa kalwaryjnego stała się bodźcem do fundowa-
nia w kraju założeń naśladujących jerozolimską drogę 
krzyżową. Były to wielkie i kosztowne przedsięwzięcia, 
które wymagały rozległego obszaru o cechach krajobra-
zowych przypominających jerozolimski pierwowzór,  
z kaplicami poszczególnych stacji, do których należał 
kościół z budynkiem klasztornym. Kalwaria Wejhe-
rowska według czasu powstania jest czwartą kalwarią 
nowożytną w Polsce (trzecią w obecnych granicach 

21 J. Szews, B. Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie. W 25-lecie likwidacji Liceum pedagogicznego, s. 73.
22 J. Staśko, dz. cyt., s. 75.
23 Tamże.
24 Tamże, s. 76-77.
25 J. Więckowiak, Kalwaria Wejherowska. Dzieje, sztuka i architektura, Wejherowo 1982, s. 8-9.
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26 J. Staśko, dz. cyt., s. 82.

Polski), a jej fundator Jakub Wejher na stałe wszedł  
w poczet polskich fundatorów kalwarii […]25.

Staśko przyznaje, że zwiedzenie całej kalwarii 
wymaga nieco czasu i dobrej kondycji fizycznej. Kto 
chce pobieżnie zapoznać się z ową przestrzenią sa-
kralną, może zobaczyć kaplicę Cedron przy wyjściu 
z parku, a kościół Trzech Krzyży i Grób Pański – po 
dojściu na koniec ul. Hallera.

Następuje szczegółowy opis kaplic kalwaryjskich. 
Jest tu pewne „ale”: Kaplice jednakże przeważnie są 
zamknięte, a klucze posiada zakrystian z farnego ko-
ścioła, do którego trzeba się zgłosić. Oprowadza sam  
i oczywiście dość dużo to kosztuje, dlatego dla kilku 
osób to się nie opłaca. Kaplice otwarte są tylko we 
Wielki Piątek, we Wniebowzięcie i w dzień św. Trójcy, 
pozatem są zamknięte. Mimo to warto obejrzeć wszyst-
ko, choćby zewnętrznie26.

Kaplice i związana z nimi historia przedstawio-
ne są dokładnie i przystępnie. Fundatorzy, budow-
niczowie, kontekst historyczny i późniejsze dzieje 
– wszystko to stanowi o wartości rozdziału nawet  
i dla dzisiejszego czytelnika, pragnącego zapoznać się 
z dziejami wejherowskiej kalwarii.

Przewodnik zawiera również kilka rozdzia-
łów poświęconych, zgodnie z tytułem, okolicom 
Wejherowa. Są one wypełnione informacjami do-
tyczącymi geografii, przyrody, historii wsi roz-
mieszczonych na terenie ówczesnego powiatu 
wejherowskiego. Charakterystyczna jest sympatia, 
z jaką autor odnosi się do pracowitej społeczności 
kaszubskiej, kładzie też nacisk na związki ziemi 

wejherowskiej z Polską. Oto tytuły rozdziałów: Wy-
cieczka do Warzkowa (14 klm.), Wycieczka z Wejhe-
rowa do Góry (8 ½ klm.), Wycieczka do Luzina (12 
klm.), Wycieczka z Luzina do Lini (23 klm.), Wy-
cieczka do Szemuda (15 klm.) ewentualnie do Kar-
tuz (35 klm.), Wycieczka do Kielna (około 20 klm.), 
Wycieczka do Zagórza przez Zbychowo (razem 13 
klm.), Inne wycieczki.

Przewodnik zamyka Dostępna literatura przed-
miotu, w drugiej części zawierająca również kilka-
naście najważniejszych pozycji niemieckich, co jest 
naturalne, zważywszy na fakt, że opisywane tereny 
dopiero kilka lat wcześniej wróciły do Polski.

Wejherowo przeżywało w swojej długiej histo-
rii, jak każde miasto, wzloty i upadki, uzależnione 
od koniunktury gospodarczej, kwestii ustrojowych  
i społecznych, lecz nade wszystko od przynależności 
państwowej.

Zmieniali się także jego mieszkańcy. Nie tylko 
pod względem etnicznym wejherowianie sprzed stu 
lat byli, w sporej części, inni niż nam współcześni. 
Zmieniła się struktura wyznaniowa, wielkim prze-
kształceniom uległa sfera obyczajowości. Zanikły nie-
które formy tożsamości kulturowej, a w ich miejsce 
rozwinęły się nowe.

Należy żywić nadzieję, że zmiany, które nastą-
pią w przyszłych dekadach, nie będą naznaczone 
takimi kataklizmami, jakich gród Wejhera i jego 
mieszkańcy doświadczyli zwłaszcza w pierwszej 
połowie XX wieku.
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Piotr Schmandt
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izabeLLa trojanowsKô  
i ji dzejanié w akTach sB 

dzél 2

Czej w 1956 r. dzeja jesz redakcjô cządnika „Kontrasty”, to zrzeszoné z nią strzodowiszcze  
rëszno włączëło sã w pòliticzné dzejania, jaczé òdbiwałë sã w rujanie 1956 r. 22 tegò miesąca  
na Gduńsczi Pòlitechnice òdbéł sã wiec, na chtërnym jegò ùczãstnicë pòpiarlë pòlitikã  
Władisława Gòmùłczi, z jaczim w tim czasu pòlskô spòlëzna łącza swòje nôdzeje na pòprawienié 
sytuacje w Pòlsce. Ùdzél w nim wzãlë téż midzë jinszima Izabella Trojanowskô, Róża Òstrowskô, 
Lech Bądkòwsczi i znóny pózni jakno „Kaszëba z wëbiéru” Janusz Kòwalsczi. Równak niewiele 
pózni nowi Pierszi Sekretéra rządzący tedë kòmùnisticzny partie òdszedł òd deje demòkratizacje 
pùblicznégò zëcô i zaòstrził swòjã pòlitikã. Bëło to téż widzec pò tim, jak zmieniwało  
sã òdniesenié wòjewódzczich przédników do kaszëbsczi rësznotë.

Jaczis czas pò pòwstanim Kaszëbsczégò Zrzeszeniégò 
jegò sytuacjô sta sã dosc drãgô. Wëchôdało to nié blós 
z jegò corôz gòrszich òdnieseniów z wòjewódzczima 
przedstôwcama Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi Partie 
(PZRP), ale téż ze spiérczi bëne òrganizacji. Zrzesziń-
cë, chtërnëch dejowim przédnikã w tim czasu béł Jón 
Rómpsczi, stôwelë corôz barżi procëm czerowónémù 
przez przédnika Aleksandra Arendta Òglowémù 
Zarządowi. Bëlë òni dbë, że Zrzeszenié je za mało 
kaszëbsczé i za baro słëchô Wòjewódzczégò Kòmite-
tu PZRP we Gduńskù. Służba Bezpiekù gwësno bëlno 
wiedza ò wszëtczim i dosc aktiwno zajã sã krëjam-
nym dozéranim jich dzejnotë. Jedną z òperacjowëch 
sprawów, jaczé prowadza tej bezpieka, bëła ta ò ta-
cewny pòzwie „Ratusz”. W ji prawie òbrëmim rozprô-
cowiwóny béł żëjący i robiący w tim czasu w Toruniu 
Rómpsczi. Gwësné je, że wszëtcë, co trzimelë z nim 
łączbã, zarô zaczãlë interesowac SB. Tak sã złożëło, 
że lëstë z Rómpsczim wëmieniwelë tej Wòjcech Cze-
drowsczi (tedë sztudéra i przédnik klubù „Ormuzd”) 
i Damroka Majkòwskô. Z aktów zebrónëch w Institu-
ce Nôrodny Pamiãcë wëchôdô, że wespółrobia z nima 
we wspòmnionym klubie téż Trojanowskô. Temù téż 
całô trójka òsta zarô òbjãtô sprawą agenturowégò 
sprôwdzeniô ò kriptonimie „Smãtk” (pòl. „Smętek”). 
Wniosk ò ji założenié zrëchtowóny òstôł 14 lëpińca 
1959 r. Wôrt zwrócëc w tim môlu ùwôgã, że Izabella 
Trojanowskô je w nim òpisónô jakno jedna z załóż-
ców klubù „Ormuzd”, co bë òznôczało, że ju w drëdżi 
pòłowie piãcdzesątëch lat ùszłégò stolata mògła za-
cząc sã ji wespółrobòta z Czedrowsczim. Równak 
w esbecczich papiorach z kùńca piãcdzesątëch lat 
ùszłégò wiekù ni ma wiele nadczidków na témã naji 
bòhatérczi. Wiémë blós, że w 1959 r. SB interesowa sã 

nią i ùdbała so krëjamno przezerac ji lëstë i założëc ji 
doma pòdsłëch na telefón. Òkróm tegò fónkcjonariu-
szowie SB chcelë ùdostac wiédzã, jak bëła òna òbtak-
sowiwónô w swòjim môlu robòtë, to je w redakcji ga-
zétë „Dziennik Bałtycki”, ë zazdrzec do Państwòwégò 
Archiwùm, bë z trzimónëch tam aktów wedowiedzec 
sã czegòs na témã ji rodzënë. Jak w praktice wëzdrza-
ło zjiscëwanié nëch ùdbów przez esbeków, nie wiémë. 
Wiele papiorów òstało znikwionëch na przełómanim 
lat òsmëdzesątëch i dzewiãcdzesątëch XX w. i w tim, 
co przewarało do najich czasów, nie jidze za wiele 
nalezc. Wëdôwô sã równak, że brzadã esbecczi ro-
bòtë kòl Trojanowsczi z 1959 a może téż 1960 r. bëła 
dba, że nie je òna jaż tak baro „niebezpiecznô” dlô 
Lëdowi Pòlsczi jak jinszi kaszëbsczi dzejarze. Kò doch  
w dokùmence z gromicznika 1961 r., w chtërnym mi-
dzë jinszima wëpisóné są personë, jaczé mùsz bëło 
dali rozprôcowiwac, ni ma ju ji nôzwëska. Wëzdrzi 
tej, że bezpieka na jaczis cząd da ji pòkù, ale jak sã 
pózni doznómë, bëło tak blós do czasu.

Òkróm swòji przédny robòtë, to je pisaniô dlô 
gazétë „Dziennik Bałtycki”, przińdnô prezeska 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô wëspółrobia téż 
z jinszima cządnikama. Pisa na przëmiar do wëchô-
dającëch w latach 1957–1961 „Kaszëb”. I prawie 
jednémù z ji artiklów z tegò pismiona wôrt w tim 
môlu sã kąsk przëzdrzec. Chòdzy tuwò ò tekst pòd 
titlã „Komu zagraża regionalizm”, chtërnégò kòpia 
włączonô òsta do esbecczich akt, co tikałë sã sprawë 
kaszëbsczégò separatizmù. Aùtorka namëszliwô sã w 
nim, jakô je richtich definicjô słowa „regionalizm”,  
i dochôdô do swiądë, że nie je letkò to tak na zycher 
òkreslëc. Zwrôcô równak ùwôgã, że przedstôwcowie 
partiowëch i państwòwëch wëszëznów na naji zemi, 
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Kaszëbi w PRL-u

1  Wszëtczé wëzwëskóné w teksce cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtór.

z chtërnëch dzél dërch bòjôł sã separatizmù, wiedno 
pòdsztrichiwelë, że Zrzeszenié mògło zajimac sã leno 
sprawama sparłãczonyma z kùlturą. Trojanowskô 
dozdrza dejade, że wëszëznóm felało kònsekwencje, 
bò tedë, czej to przënôszëło jima jaczis pòżëtk, tedë 
zachãcywałë Kaszëbsczé Zrzeszenié do pòliticznëch 
pòdjimnotów. Chòdzëło tuwò ò sprawë zrzeszoné  
z welacjama do Sejmù i nôrodnëch radzëznów. 
Kùreszce aùtorka artikla dochôdô do dbë, że pò prôw-
dze regionalizmã mòże nazwac zgrôwã do samòstój-
négò gòspòdarzeniô na swòji zemi, co nie je wedle ni 
niżódną zagrôżbą dlô pòliticznégò ùstawù państwa. 
Pòdsztrichiwô, że ti, co straszą separatizmã, tak pò 
prôwdze nie bòją sã tegò, żebë jaczés zemie òdłączëłë 
sã òd Pòlsczi, ale przede wszëtczim mają strach  
ò swòje stanowiszcza i „stółczi”. Kùńczi swój tekst nô-
dzeją, że skòrno regionalizm pòtrafił przewarac i przed 
półtora rokã òficjalno sã òdrodzëc, tej dô sobie radã 
pózni1. Òkôzało sã równak, że Trojanowskô w swòjim 
artiklu napisa zdebło za wiele, żebë wëszëznë mògłë 
to zlëdac, òstôł òn w strëmiannikù 1958 r. copniãti 
przez gduńską cenzurã i nie ùkôzôł sã w „Kaszëbach”.

Szescdzesąté lata XX stolata to dlô naji bòhatérczi 
czas dalszégò pòznôwaniô Kaszëb. W 1962 r. ùkôzało 
sã pierszé wëdanié ksążczi, w jaczi zamkła òna brzôd 
swòji robòtë. Béł to napisóny wespół z Różą Òstrow-
ską Bedeker kaszubski, chtëren béł zdrzódłã spòdlo-
wi wiédzë ò naji zemi dlô wiele ji lubòtników. Rok 
pózni, to je w 1963 r. Izabella Trojanowskô zbògaca 
swòje gazétniczé doswiôdczenié, òbjimającë przéd-
nictwò nad wëdôwanim nowégò cządnika. Béł nim 
„Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego”, chtëren w dzélu 
przënômni miôł zastąpic zlëkwidowóné z kùńcã  
1961 r. „Kaszëbë”. Pierszi jegò zsziwk wëszedł na pòcząt-
kù 1963 r. Miôł òn fòrmat A5, a wëszło gò 300 sztëk. 
Wedle redakcjowi dbë miôł to bëc miesãcznik rëchto-
wóny dzãka pòmòcë nôleżników Zrzeszeniégò, chtër-
ny bëlë proszony ò pisanié ë przësëłanié swòjich ar-
tiklów. Dejade wëdôwanié cządnika òkôzało sã baro 
drãdżim zadanim. Ni mógł òn wëchôdac co miesąc, 
bò kòmùnisticzné pòliticzné wëszëznë òpózniwałë 
wëdôwanié zgòdów na pòstãpné numrë, temù téż 
w 1963 r. ùkôzałë sã blós trzë zsziwczi. To i jinszé 
òrganizacjowé i dëtkòwé tôkle sprawiłë, że pò jich 
ùkôzanim sã Trojanowskô zrezygnowa z czerowaniô 
redakcją cządnika, chtëren pò roczny paùze zaczął 
wëchôdac w 1965 r. ju pòd przédnictwã Wòjcecha 
Czedrowsczégò.

W 1964 r. najô bòhatérka zmienia swój przédny 
môl robòtë i zaczã robic w kùlturalnym dzélu ga-
zétë „Głos Wybrzeża”. W ti gazéce, co w nym czasu 
bëła cządnikòwim òrganã Wòjewódzczégò Kòmi-
tetu PZRP we Gduńskù, robia do 1981 r. Jak rëchli 
w pismionie „Dziennik Bałtycki”, tak tam téż pisa 

colemało ò kùlturze, to je midzë jinszima ò dzejno-
ce rozmajitëch państwòwëch institucjów, taczich jak 
mùzea a biblioteczi, i ò ùtwórcach kùnsztu. Òsoblëwi 
môl w ji robòce i sercu zajimelë kaszëbsczi i pòmòr-
sczi lëdowi ùtwórcowie, chtërnëch pòstacje ë dokazë 
pòpùlarizowa w swòjich tekstach. Òkróm tegò czãsto 
pòmôga jima òna w rozmajitëch cãżczich żëcowëch 
sytuacjach.

Jizba Trojanowsczi w redakcji „Głosu”, w jaczi 
sedzałë z nią midzë jinszima Izabella Greczanik  
i Ludmiła Kòsëcôrz (pòl. Kosycarz), bëła môlã 
pòtkaniów dzejarzów Zrzeszeniô (òd 1964 – Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô). Redakcją gazétë òd 
1957 r. czerowôł tej przédny redaktór Jerzi Dzewicczi. 
Béł òn drëchã Trojanowsczi i Lecha Bądkòwsczégò,  
a òkróm te, jak dosc tëli przëbëczów z wileńsczi zemi, 
miôł bëlné òdniesenié do kaszëbsczi rësznotë. Bëło 
tak wierã midzë jinszima dzãka temù, że nimò swòji 
przënôleżnotë do PZRP nie béł òn „cwiardim kòmù-
nistą”. Dëcht czësto òpaczno. Chòc czerowôł partiową 
gazetą, rozmiôł chronic lëdzy, co sã wëszëznóm nie 
widzelë. Ùdokaznił to w 1968 r., ale co z tegò wëszło 
dlô niegò i dlô Izabellë Trojanowsczi, òpiszã ju w pò-
sobnym dzélu.

Słôwk Fòrmella

Aùtór je archiwalnym kùstoszã w gduńsczim parce 
Institutu Nôrodny Pamiãcë
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Gdańsk mniej znany

Kościół św. Bartłomieja i stojący przed nim pomnik św. Włodzimierza na Starym Mieście to 
niewątpliwie ważne miejsce związane z narodem ukraińskim w Gdańsku. Ponieważ opisywałam 
historię świątyni w kwietniowej „Pomeranii” dwa lata temu, dziś wyruszymy w inną stronę, na 
Główne Miasto, by poznać ukraińską rodzinę artystów. 

Ukraińskim szlakiem

1  Smak kultury – kuchnia ukraińska, online: https://www.youtube.com/watch?v=_XZtzF7DRQ0 [dostęp 14.03.2022].

Podczas dzisiejszego spaceru udamy się na ulicę Gar-
bary 8/9. To jedna z najstarszych gdańskich uliczek, 
która biegnie prostopadle do ulicy Długiej. 

Nowi lokatorzy
W średniowieczu na ul. Garbary pracowali… gar-

barze, czyli rzemieślnicy wyrabiający i barwiący skóry.  
Z ich warsztatów nie dobiegały przyjemne zapachy, dla-
tego ulokowali się na ówczesnych obrzeżach miasta, nie-
opodal murów miejskich. 

Na rogu ulic Garbary i Ogarnej mieści się od niedaw-
na Galeria Savchenko. Gdańszczanie kojarzą ten adres  
z pasmanterią, która istniała tutaj ponad 50 lat. Legen-
darny sklep zakończył swoją działalność w sierpniu 2020 
roku. Decyzję o tym podjęła jego właścicielka Danuta 
Desperak, która we włóczki, guziki, zameczki zaopatry-
wała klientki i klientów od 1968 roku. Choć marzeniem 
pani Danuty było, by nowy lokator kontynuował tradycję 
sklepu pasmanteryjnego, cieszy się, że powstała tutaj ga-
leria ukraińskiego artysty Serhiya Savchenki. Jej rodzina 
zaprzyjaźniła się z rodziną Savchenków. Utrzymują ser-
deczne kontakty i wspierają się w trudnym czasie wojny. 

Czar Gdańska 
Serhiy Savchenko pochodzi ze Lwowa. Ukończył 

tam w 1991 roku Lwowską Akademię Sztuki. Jest ma-
larzem, fotografem i rzeźbiarzem. Do Gdańska trafił  
w 2016 roku podczas lotu na Islandię. Czekając na sa-
molot, wybrał się z żoną Liną na spacer nad Motławę. 
Lina Savchenko jest również artystką – projektantką 
mody. Gdańsk tak ich oczarował, że postanowili otwo-
rzyć tutaj galerię sztuki. Udało się tego dokonać w 2019 
roku przy ulicy Szafarnia. Na marzec zaś tego roku pla-
nowano uroczyste otwarcie galerii w nowej siedzibie 
przy ul. Garbary. Niestety wybuchła wojna. Serhiy 
przebywał akurat we Lwowie i tam pozostał,  
a galeria pełni funkcję centrum koordynacyj-
nego dla wolontariuszy pomagających Ukra-
ińcom. 

W Gdańsku już od 2018 
roku mieszka 
także Vasyl 

Savchenko, syn Serhiya. Kształcił się na uczelniach arty-
stycznych we Lwowie oraz Wrocławiu. Pracuje jako asy-
stent na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku, gdzie prowadzi pracownię technik cyfrowych. 
Obecnie koordynuje pomoc dla Ukrainy, szczególnie 
dla Lwowa i Odessy, skąd pochodzi żona Vasyla. 

Aromaty ze Wschodu 
Urok Serhiya Savchenki możemy poznać, oglądając 

program Smaki kultury na kanale YouTube Nadbałtyc-
kiego Centrum Kultury1. Artysta pokazuje, jak ugoto-
wać prawdziwy barszcz ukraiński. Serhiy nie jest kucha-
rzem, ale przekonująco zdradza sekrety pysznej zupy. 
Jego pasja to kompozycja. Na co dzień łączy kolory na 
płótnie, w filmie fascynuje się barwami warzyw. 

– Wszystko, co dajecie do barszczu, trzeba doda-
wać z chociażby odrobinką miłości. Jak w każdym in-
nym działaniu – tłumaczy Savchenko. Możemy się tylko 
domyślać, jak wyjątkowe zapachy unoszą się w kuchni. 

– To aromaty szczęścia, miłości i wolności – zapew-
nia artysta. 

Film został zrealizo-
wany w październiku 2021 
roku. Nikt wtedy nie po-
myślał, że pół roku później 

w pracowni Serhiya 
Savchenki obok obra-
zów piętrzyć się będą 
kartony z lekarstwa-
mi, ubraniami, żyw-
nością, a pieniądze za 
sprzedane dzieła będą 
wsparciem dla bronią-
cej się przed rosyjskim 
agresorem Ukrainy... 
Marta Szagżdowicz
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typowo postne, które trzeba zakupić przed 
Wigilią, a przede wszystkim w okresie Wiel-
kiego Postu, który na bardzo religijnych 
Kaszubach był obchodzony ze szczególnym 
nabożeństwem.

Czy poza świadomością, że śledź jest 
niezbędnym elementem postnych posiłków, 
a panowie konsumują go pod wytrawne, wy-
sokoprocentowe alkohole, spotkaliście się 
kiedykolwiek z głębszą wiedzą na temat tej 
popularnej ryby?

Jeżeli nie, warto skorzystać z wydaw-
nictw Morskiego Instytutu Rybackiego  
w Gdyni powstałego w okresie międzywo-
jennym. Instytut ten współpracował z ka-
szubskimi rybakami, bo od kogo innego 
miałby czerpać wiedzę o specyfice rybołów-
stwa i przetwórstwa ryb na przydzielonym  
II RP skrawku wybrzeża Bałtyku.

Jedną z publikacji MIR była książka 
Michała Siedleckiego Ryby morskie częściej 
poławiane na Bałtyku i północnym Atlanty-
ku wydana w 1938 roku. Z jej treści dowia-
dujemy się, że nazwa śledź (łacińska nazwa 

Śledzia wiązały z postem również ogłoszenia w lokalnej prasie. 
Dla przykładu weźmy Wejherowo, w którym od 1924 roku wy-
dawano „Gazetę Kaszubską”. W numerze z 6 marca 1924 roku  
w ogłoszeniu Jan Groenwald poinformował, że w okresie postu do 
jego sklepu codziennie dostarczane będą śledzie solone, wędzone 
i marynowane. Co ciekawe, śledziom dano prymat i postawiono 
je przed sielawkami, węgorzami, łososiami i innymi marynatami. 
Przy okazji warto zwrócić uwagę, że tenże sam sprzedawca kilka lat 
po wielkiej wojnie nie widział problemu w zamawianiu ogłoszeń, 
że do jego sklepu nadeszły śledzie matjasowe, co dowodzi spraw-
ności ówczesnego transportu i to na trasie z Niderlandów. Swego 
rodzaju ciekawostką jest też pojawienie się ogłoszeń o sprzedaży 
śledzi wędzonych. Wydaje się, że piklingi nie są u nas popularne, 
tymczasem blisko 100 lat temu Groenwald je oferował.

Wielce zabawne, choć może mało popularne we współcze-
snym świecie prymatu dietetycznej poprawności, jest kolejne 
wejherowskie ogłoszenie namawiające do zakupu tłustych śle-
dzi. Puryści dietetyczni obrócą się z niesmakiem, ale takie, pełne 
smaku zawartego w tłuszczu, śledzie niestety są smaczniejsze od 
wielu jałowych, choć fit przekąsek.

Nie byłoby omówienia oferty postnej sklepów wejherowskich 
bez wspomnienia składu kolonialnego. W jednym z ogłoszeń re-
klamowano śledzia w każdej ilości, dostępnego z właśnie otrzy-
manej dostawy.

Najbardziej przekonujący dla mężczyzn był zapewne kupiec 
Willa z Wejherowa, który reklamował się tym, że sprzedaje go-
rzałkę i tanie śledzie. Dobry pocieszacz dla wielu mężczyzn, któ-
rzy nie chcą podejmować dialogów ze swoimi żonami po tym, 
jak nie wynieśli śmieci. Wejherowo miało rozmach. Kupiec Willa 
informował o nadejściu całego wagonu śledzi. Co ciekawe, miał 
zamiar sprzedawać rybę po niskich cenach i do tego na kredyt.  
W obecnych czasach wydaje się to nieprawdopodobne.

Tak, śledź był z jednej strony od dziesiątków, jeżeli nie setek 
lat jednym z podstawowych źródeł białka. Oczywiście nie tylko 
w czasie postu, ale również w innych okresach roku, choć zde-
cydowanie śledź pozostał w głowach współczesnych jako danie 

pOsT pOd znakiem śledzia
W swoim dziele Rok obrzędowy na Pomorzu, wy-
danym w 1933 roku, Bożena Stelmachowska odno-
towała: Do zwyczajów wielkotygodniowych zaliczyć 
można oracje o śledziu, których wspomnienie zacho-
wało się w Glińczu, gdzie przypominają sobie jeszcze 
starsi mieszkańcy, jak obchodząca młodzież śpie-
wała: „Śledziu, śledziu, nie będziesz więcej naszych 
żołądków głodzić, bo cię pobijem i na drzewie powie-
sim”. Dawniej odbywało się też obrzędowe chowanie 
żuru, przyczem gromada chłopców z garnkiem żuru 
obchodziła domy, śpiewając: „Skończyło się twoje pa-
nowanie, bo żur się do ziemi dostanie, święci się świę-
cone”. W końcu rozbijano garnek z żurem na plecach 
jednego z uczestników zabawy.

Śledzie smażone nadziewane
Odcinamy głowy 3 śledzi, wyjmujemy 
mlecz i ikrę. Śledzie moczymy przez 12 
godzin w wodzie, a następnie 12 godzin 
w mleku.
25 g masła ucieramy na puch, dodajemy 
mlecz i ikrę oraz drobniutko posiekaną 
małą cebulę. Całość dobrze wyrabiamy 
po dodaniu 2 jajek, 2-3 łyżek tartej bułki  
i odrobiny pieprzu do smaku.
Osuszone śledzie nadziewamy przygoto-
wanym nadzieniem, zanurzamy w jajku 
rozprowadzonym z odrobiną wody, ota-
czamy bułką tartą i następnie smażymy 
do zrumienienia. Podajemy z ziemnia-
kami z wody.

Racuszki z wędzonych ryb
Oczyszczone piklingi lub szproty prze-
puszczamy przez maszynkę z odpo-
wiednią ilością ugotowanych w łupinach  
i obranych kartofli. Masę mieszamy do-
kładnie z 1 jajkiem, wyrabiamy niewiel-
kie racuszki i smażymy na rozgrzanej 
patelni do zrumienienia.
W 1937 r. ukazała się książeczka Jedz 
ryby morskie. Zbiór przepisów do przy-
rządzania ryb morskich. Również w niej 
znajdziemy kilka przepisów.
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Clupea harengus, angielska herring, francuska hareng, niemiecka 
hering) pochodzi od norweskiego słowa sild. Śledzie bałtyckie, co 
nie zawsze się sprawdza, mają dorastać do około 20 cm, podczas 
gdy te poławiane na Morzu Północnym nawet do 35 cm. Ryby 
mają barwę zielononiebieskawą z szarawymi akcentami. W prze-
ciwieństwie do grzbietu boki i brzuch są połyskująco srebrne. 
Śledź ma ciało smukłe, nieco wrzecionowate, niewielką głowę, 
szczękę dolną wysuniętą do przodu. Płetwa grzbietowa jest poje-
dyncza, płetwy brzuszne ulokowane są w osi płetwy grzbietowej. 
Łuski pokrywające ciało śledzia są słabo osadzone.

Śledź jest mieszkańcem wód zimnych. Występuje nie tylko  
w Bałtyku, ale również w północnych akwenach europejskich, 
czyli cieśninach duńskich, Morzu Północnym i wodach okalają-
cych Anglię, Szkocję i Irlandię. 

Śledź żeruje do 200 m głębokości, ale często przebywa tuż 
pod powierzchnią toni morskiej, co jest momentem w roku 
szczególnie oczekiwanym przez amatorów wędkarstwa morskie-
go. Jako że ryby żyjące gromadnie tworzą spore ławice, które kie-
dyś składały się nawet z milionów osobników, stanowiły na tyle 
zwartą masę, że według rybackich opowieści zdarzali się ludzie, 
którzy wychodzili na taką ławicę otoczoną siecią, by dopilnować 
czynności związanych z połowem. Na powierzchni morza takie 
zwarte ławice dają odblask, po którym z daleka można poznać 
ich obecność.

Dojrzałość płciową śledź osiąga w różnym wieku, zależnie od 
warunków lokalnych. Podczas gdy na Bałtyku dojrzałość płciowa 
przychodzi nawet już po dwóch latach, to w cieśninach duńskich 
może być zupełnie inaczej. Tarło śledzi bałtyckich przy naszym 
wybrzeżu odbywa się na wiosnę, a drugie wczesną jesienią.

W Polsce międzywojennej, szczególnie na Kaszubach, śledź 
stanowił ważny artykuł spożywczy, chętnie używany przez lud-
ność, zwłaszcza niezamożną. Spożywało się go jako solonego lub 
przetworzonego po odsoleniu, rzadziej obsmażonego, podanego 
w słodko-kwaśnej marynacie z korzeniami, a także w formie wę-
dzonej, a z chwilą budowy pierwszych przetwórni śledź pojawił 
się również w konserwach. Co ciekawe, ze względu na to, że po-
łowy śledzi na Bałtyku przez polskich rybaków nie były w stanie 
zaspokoić potrzeb naszego rynku, sprowadzano śledzie z innych 
mórz w dużych ilościach, a z czasem zorganizowała się flota, któ-
ra poławiała również na Morzu Północnym (w 1936 roku na Mo-
rzu Północnym jednostki pod biało-czerwoną banderą złowiły  
5  047  000 kg śledzi, gdy na Bałtyku tylko 1  040  000 kg). 

W czasach II RP technologia dopiero się rozwijała, więc nowe 
metody były dopiero wprowadzane, a technologia połowu wło-
kami weszła w ostatnich latach przed II wojną światową. Podob-
nie było z przetwórstwem ryb na morzu. Statki, trawlery tamtych 
czasów, nie dawały możliwości pełnej przeróbki ryb, więc śledzie 

Śledzie smażone
5 szt. śledzi, 1/2 cytryny, sól, 3 dkg mąki, 
3 dkg tartej bułki 
Śledzie myjemy, odcinamy im głowy  
i ogony, delikatnie ściągamy skórę, so-
limy, a finalnie skrapiamy sokiem z cy-
tryny. Po godzinie marynowania śledzie 
osuszamy z wilgoci (odciskamy w ście-
reczce), dzielimy wzdłuż na pół, starając 
się usunąć kręgosłup i jak najwięcej ości. 
Tak przygotowane śledzie otaczamy w 
mące z bułeczką i smażymy na rozgrza-
nej oliwie lub innym tłuszczu. Śledzie 
podajemy z sałatą z kiszonej kapusty lub 
sosem musztardowym.
Wiem, że poniższy przepis urazi wielu 
purystów uznających wyłącznie śledzia 
na biało i podsmażanego, podanego w 
octowej zalewie, ale to jest autentyczny 
przepis zapisany w 1937 roku. Przepis 
ten powtórzono również w „Gazecie 
Kartuskiej” 3 marca 1939 r.

Śledzie marynowane  
w zaprawie pomidorowej
10 śledzi, sól, woda, 10 dkg soli, 1/8 li-
tra octu, 20 dkg cebuli, liść laurowy, ziele 
angielskie, pieprz, 1/4 litra zaprawy po-
midorowej
Śledzie oczyszczamy, płuczemy, odcina-
my głowy i ogony, a następnie starannie 
nacieramy solą i odstawiamy na godzinę. 
Cebulę zagotowujemy wodzie z dodat-
kiem octu i przyprawami, a następnie 
przecieramy przez sito i mieszamy z po-
midorami, solimy do smaku. 
Ryby odciskamy w ściereczce, dzielimy 
wzdłuż grzbietu na połowy, przy czym sta-
rannie pozbywamy się ości. Tak przygotowa-
ne śledzie obsmażamy na oliwie z obu stron. 
Usmażone śledzie układamy w kamiennym 
naczyniu, podlewając oliwą ze smażenia. Na 
końcu ryby zalewamy zaprawą tak, by były 
zakryte, przykrywamy i wynosimy do zim-
nego miejsca, by się przegryzły. 
Tak przygotowane śledzie podajemy 
jako przekąskę. 
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były pakowane do beczek transportowych i wstępnie zasalane, 
a finalnej obróbki i doprawienia dokonywano po przybyciu do 
portu macierzystego w Gdyni.

Różnym rasom śledzi oraz śledziom, które w momencie po-
łowu znajdują się w różnych okresach życia i z tego powodu mają 
odmienne właściwości po zasoleniu, nadawano różne nazwy 
handlowe, co oczywiście nie oznacza jednak osobnych odmian 
tego gatunku ryby. 

Za sprawą Morskiego Instytutu Rybackiego już w okresie 
przedwojennym ukazało się kilka ciekawych wydawnictw po-
święconych spożyciu ryb. Warto je przypomnieć, bo oddają to, 
jakie dania kuchni kaszubskiej i te zaadaptowane na Kaszubach 
za sprawą przybyłych na Wybrzeże urzędników czy licznych let-
ników spożywano w tym regionie poza klasycznymi ich wersja-
mi, czyli śledziem na biało podanym z pulkami lub podsmażony-
mi filetami marynowanymi w słodko-kwaśnej zalewie z cebulą.

Sztandarową pozycją jest wydana w 1930 roku książka 100 
przepisów przyrządzania ryb morskich wydana przez wydawnic-
two Ryba przy wykorzystaniu zasiłku Morskiego Instytutu Ry-
backiego. 

Dzięki lekturze tej książki dowiemy się, jak zrobić tanią zupę 
ze świeżych śledzi, 13 dań ze śledzi świeżych, a w tym dania  
o charakterze garmażeryjnym, 13 dań ze śledzi solonych i 5 dań 
ze śledzi wędzonych.

Nie martwcie się, te liczby nie oznaczają, że został zniszczo-
ny uświęcony tradycją pokoleń zwyczaj jadania śledzia w białym 
sosie z pulkami (przepis na śledzia w śmietanie znalazł się w tej 
książce) czy też śledzia smażonego zamarynowanego w słodko-
-kwaśnej marynacie z korzeniami. Książka, choć wspierana przez 
MIR, przeznaczona była dla odbiorcy na terenie całej II RP, więc 
korzystała z przyzwyczajeń smakowych również innych dzielnic, 
a także nawiązywała do innych książek kucharskich, które śle-
dzia traktowały uniwersalnie, europejsko. Z jednej strony mogło 
to być efektem pojawienia się na „polskiej Riwierze” letników, 
którzy oczekiwali kuchni warszawskiej, a z drugiej – dowodem 
na to, co przewija się w ogłoszeniach publikowanych w „Gazecie 
Kaszubskiej” już w latach 20. ubiegłego wieku, a więc dostęp-
ność szeregu produktów, w tym śledzi przygotowanych na po-
ziomie wyższym niż zwykłe solenie. Zadać wręcz należy pytanie 
o to, czy trwanie przy dogmacie wyłącznie najprostszego śledzia 
w białym sosie ma uzasadnienie. Oczywiście w klasycznie reli-
gijnych rodzinach przestrzegających postów można zrozumieć 
częste pojawianie się ślepego śledzia, ale – jak przekonujemy się  
z listy przepisów – kucharze i gospodynie przed 100 laty dys-
ponowali zasobem wiedzy pozwalającym na podanie śledzi  
w sposób smaczny, a nawet wyrafinowany. Dobrym przykładem 
niech będzie majonez ze śledzi lub śledzie w galarecie w zakresie 

dań garmażeryjnych, a śledzie nadziewane – 
w zakresie dań głównych.

Rafał Nowakowski

Jak zwykle zapraszam do dzielenia się uwa-
gami, sugestiami. Przesyłajcie wiadomości 
na adres poczta@jedzenienakaszubach.pl.

Śledzie duszone  
z ziemniakami
3 śledzie, 1 kg ziemniaków, 2 jajka, 1 ce-
bula, 1/4 litra śmietany, sól, pieprz
Śledzie oczyszczamy, gotujemy bardzo 
wolno w delikatnym wywarze z jarzyn 
i korzeni. W tym samym czasie gotuje-
my ziemniaki w mundurkach i jajka na 
twardo, tniemy cebulę w półplasterki. 
Po kilku minutach wolnego gotowania 
wyjmujemy śledzie z wywaru, studzimy, 
a następnie dzielimy na dzwonka. Ugo-
towane w skórce ziemniaki i jajka na 
twardo kroimy na plastry.
W naczyniu do zapiekania układamy 
warstwami ziemniaki, śledzie, jajka i ce-
bulę. Całość doprawiamy do smaku solą 
i pieprzem, a następnie zalewamy kwaśną 
śmietaną i zapiekamy w piecu lub dusimy 
na niewielkim ogniu. Kto lubi zieleninę, 
może przesypać składniki poszatkowaną 
natką przed zalaniem ich śmietaną.
Podajemy jako danie obiadowe.

Kotlety ze śledzi
1 kg śledzi, 2 bułki, 1–2 jajka, 3 dkg 
tłuszczu, 1/2 dużej cebuli, sól, pieprz,  
5 dkg tartej bułki, oliwa lub smalec
Śledzie oczyszczamy, odcinamy głowy  
i ogony, a następnie przepuszczamy 
przez maszynkę o oczkach 2,5 mm lub 
4 mm zależnie od tego, jak gładkie mają 
być kotlety. Dodajemy bułki namoczone 
w mleku i po odciśnięciu wymieszane  
z jajkiem, przesmażoną na złoto cebulę. 
Gotową masę doprawiamy solą i pie-
przem, dobrze wyrabiamy. 
Z wyrobionej masy formujemy kotle-
ty, otaczamy je w bułce i smażymy na 
smalcu. Kotlety podajemy z gotowanymi 
ziemniakami i sosem pomidorowym, 
ogórkowym lub musztardowym.
Nawiązując jednym zdaniem do przy-
wołanego na wstępie żuru, chcę powie-
dzieć, że mimo iż słyszę wiele głosów 
mówiących, że żur nie jest kaszubski, to 
jednak twierdzę, że jeżeli na Kaszubach 
wypiekano chleb na kwasie lub, jak kto 
woli, zakwasie, to w procesie technolo-
gicznym żur występował. Powstawał on 
po zalaniu naczynia po wyrabianiu cia-
sta wodą i stanowił bazę do przygotowa-
nia kolejnej porcji chleba do wypieku.
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milczenié nie je złOTã  
– milczenié je przësTOjenim

Karno ds. Młodzëznowi Pòliticzi przë Przédny Radzëznie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
(PR KPZ) wiãcy jak rok rëchtowało sã do szerszi diskùsje tikający młodëch w Zrzeszeniu  
a wkół niegò. Nôleżnicë karna wedle swòjich doswiôdczeniów a òbserwacje wiedzelë, że wiele 
jiwrów wcyg nie òstało rzekłëch na głos. Milczenié nie je złotã – milczenié je przëstojenim.  
Tej przëszedł czas na rozmòwë. 12 strëmiannika 2022 rokù we Gduńskù kùreszce òbczas  
pòtkaniô Przédny Radzëznë młodi dostelë głos a rzeklë ò jiwrach, jaczé pòtikają, czej mają  
łączbã ze Zrzeszenim. Rapòrt, jaczi przërëchtowało karno ds. młodëch, a òsoblëwie Michôł  
Kargùl (wiceprzédnik KPZ), przedstôwiôł Paweł Wajlonis. W panelowi debace, chtërnã jakò 
przédniczka tegò karna jem mòderowa, ùdzél wzãlë: Dorota Bach (wiceprzédniczka karna 
„Cassubia”), Pioter Cëchòsz (przédnik „Pòmòranie”), Tatiana Slowi (ùszłô przédniczka  
„Pòmòranie” w latach 2008–2010 a czerowniczka Kaszëbsczi Redakcje Radia Gduńsk)  
a Adóm Labùhn z karna ds. młodëch przë Przédny Radzëznie. 

Kòl rokù karno badérowało pòłożënk młodzëznë – 
pierwi òprzez pòtkania, a pózni ankétë sczerowóné 
do młodëch. Je nót rzeknąc, że chcelësmë dotrzec 
do wiãkszi lëczbë lëdzy, równak internetowô an-
kéta òsta wëfùlowónô blós bez 21 sztëk lëdzy. Òsta 
wësłónô do nôleżników Karna Sztudérów „Pòmòra-
niô”, do ùszłégò (tedë ùrzãdującégò) przédnika Klu-
bù Młodëch Kaszëbów „Cassubia”, Gracjana Fópczi,  
z prosbą ò przekôzanié nôleżnikóm karna, a 13 gòd-
nika 2021 rokù z bióra Òglowégò Zarządu KPZ bëła 
wësłónô takô prosba do przédników partów elektro-
niczną pòcztą (mejlã). Karno prosëło téż pòjedincz-
né òsobë, chtërne cziles lat nazôd bëłë sparłãczoné 
z młodzëznowim dzejanim w kaszëbiznie, midzë 
jinszima w „Pòmòranie”, ale zdżinãłë z widnika abò 
dzejają bùten KPZ. W wiôldżi mierze szło tuwò  
ò baro robòtné białczi. Jedno wiémë – karno nie 
chcało pòminąc nikògò. Dzãkùjemë wszëtczim  
z „Pòmòranie”, z „Cassubie”, z partów a lëdzóm bùten 
KPZ, co delë nama wiadła ò tim, co doswiôdczëlë  

w òbrëmim Zrzeszeniô – wiémë, że nie bëło to letczé 
zadanié, nawetka jeżlë ankéta bëła anonimòwô. 

Mòże bëc i tak, że w jaczich dzélach zawiodła 
technika (na przëmiar òbczas zeńdzeniô PR KPZ 
czëc bëło głos, że jaczis part ankétë nie dostôł), mòże 
chtos zabôcził przekazac fòrmùlôrz dali, a mòże 
niechtërny młodi nie czëlë brëkòwnotë wëfùlowaniô 
ankétë: dlôte że wedle nich je bëlno abò procëmno – 
mëszlą, że nick to nie dô. Tak czë jinak na nen sztót 
nie wiémë tegò na gwës i je nót robic na wëzwëskó-
nym materiale, co ju dôwô nama òbrôz, że nawetka 
jeżlë nie są zbadérowóné wszëtczé młodé òsobë, to  
w naji òrganizacje dzeją sã rzeczë, chtërne ni miałëbë 
sã zdarzac nigdze. 

Ni ma taczi mòcë, bë w jednym artiklu òpi-
sac wszëtczé te sprawë. To je baro długô òpòwiesc, 
chtërnã móm nôdzejã rozwinąc w pòstãpnëch num-
rach „Pòmeranie”. Długô bëła téż rozmòwa ò tim na 
pòtkanim PR KPZ. Wedle rapòrtu w naji stowôrze 
młodi wiele razë są traktowóny jak lëdze, co ni mògą 

Sedzą òd lewi: É. Stefańskô, D. Bach, P. Cëchòsz, A. Labùhn i T. Slowi
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ò niczim zdecydowac bez ùdzélu starszich dzejarzów, 
co chcą miec nad nima kòntrolã. Ò tim òbczas debatë 
téż rzekł Pioter Cëchòsz, wspòminającë sytuacje kòl 
Medalu Stolema. Ò zëmnym pòwitanim młodëch, 
co chcą dołączëc do Zrzeszeniô, rzekła Dorota Bach, 
chtërny jeden z partów kôzôł sã nôpierwi „wëkazac”, 
nigle mdze mògła do nich dołãczëc (Dorota w póz-
niészim czasu nalazła jinszi part, co przëwitôł jã cepło  
a dôł swòbòdã w dzejanim). Co je czekawé, w an-
kétach widzec je wërazno, jak pierszé zetkanié z nô-
leżnikama KPZ wpłiwô na dalszé dzejanié młodëch 
– bëlnô łączba ze starszima dzejarzama dôwô mòti-
wacjã do swòjégò zaangażowaniô a òstaniô nôleżnikã 
Zrzeszeniô. 

Adóm Labùhn rzekł czile słów ò bëtnoscë a ak-
tiwnoscë KPZ – tak jakò całoscë, jak i partów – a téż 
ò tim, jak bë miôł czerowac przekazë do młodzëznë. 
Ò tëch sprawach téż niechtërny napiselë w ankétach. 
Jak rzekł Paweł Wajlonis òbczas òmôwianiô rapòrtu, 
jiwrã je téż to, że môłé je zaangażowanié ze starnë nô-
leżników KPZ – wcyg mało kòmentëjemë na spòlëz-
nowëch mediach kaszëbsczich (a jak to robimë, to 
czãsto piszącë kritikã procëm jinszim), ùprzëstãp-
niómë a reagùjemë na wpisë.

Równak, òsoblëwie dlô mie, baro wôżny, a mòże 
nôwôżniészi dzél ti diskùsje, to bëła òbgôdka sytu-
acje białków. Ò tim kąsk rzekła Tatiana Slowi, midze 
jinszima gôdającë ò nierównym traktowanim dzejôr-
ków, ò tim, jak mało jich je na wëższich stãpniach 
władzë – czë to w partach, czë w òglowim zarządze 
– a ò mòżlëwëch przëczënach taczi sytuacje. Taczé 
dóné pòkazëje téż rapòrt, w chtërnym na spòdlim sta-
tisticznëch wiadłów KPZ je widzec, że na niżódnym 
szczeblu zarządzaniô w Zrzeszeniu ni ma wiãcy jak 
30% białków, nimò że nôleżników i nôleżniczków je 
mni wiãcy tëli samò. Jesz gòrszé je wiadło ò przëtrôf-
kach słownégò mòlestowaniô – i co je baro smùtné, 
ù niechtërnëch lëdzy na zalë wëwòłało to smiéch  
a czësto niepasowné do ti drãdżi sprawë minë. Téma 
nie je nick smiésznô – jô sama jem òd co nômni 2019 
rokù (tedë téż jem wstąpiła do KPZ) swiôdkã taczich 
sytuacjów, a nié rôz téż jô bëła òfiarą seksystowsczich 
„szpòrtów” a niestosownëch przëgôdków. Jim dali 
w las, tim barżi widzã, że òsobë, jaczé to robią, czëją 
sã bezkarné a wedle swòji dbë ni mają sobie nick do 
zarzuceniô. Brëkùjemë edukacje a rzekniãcô na głos, 
że dłëżi tak ni mòże bëc. Nawetka nie rozmiejemë 
pòrechòwac, wiele młodëch lëdzy, apartno białków, 
baro robòtnëch dlô kaszëbsczich sprawów, òdeszło  
z KPZ abò nie chcało sã do niegò zapisac prawie 
òprzez brak ùwôżaniô wedle nich a nawetkã òprzez 
taczé, wedle wiele lëdzy „niewinné” ùwôdżi a niepa-
sowné bédënczi. 

Òbczas pòtkaniô, pò rapòrce a głosach młodëch, 
wiele òsób rzekło czile słów. Prawie wszëtczé bëłë 
głosama wspiarcégò, ùwôżaniô dlô starë młodzëznë, 
a nawetka wspòmnienim, że òbczas młodëch lat tëch 
dzys ju starszich nôleżników sprawë czãsto wëzdrzałë 

juwerno. Chòc nie felowało téż refleksje (òbczas de-
batë a pò ni), że dlô niechtërnëch ùczãstników pòtka-
niô wôżniészé bëłë gôdczi z jinszima nôleżnikama 
Przédny Radzëznë przë kawie a arbace jak ùwôżné 
słëchanié, co młodi, brëkùjącë zmian w wôżny dlô 
nich òrganizacje, chcą jima rzeknąc...

Terôzka żdaje na naji wiôldżi test, co zro-
bimë – tak młodi, jak i kąsk starszi – z pòtkaniã  
z 12 strëmiannika. To, co rzeklë młodi w nen czas, 
to téż nie je wszëtkò. Jeżlë KPZ chce bëc dzysdnio-
wim karnã, to je mùsz stanąc procëm jiwróm a nie-
pasownym dzejanióm wedle młodëch, chtërny baro 
czãsto są wiele barżi wrazlëwi tak na spòlëznowé 
wëzwania, jak nierówné traktowanié jak bëlë lëdze 
przódë. Młodëch, chtërny dzysô mają wiele wiãcy 
mòżlëwòtów, cobë sã realizowac, téż w kaszëbiznie, 
òkróm bëcô w Zrzeszeniô. 

Wątczi pòrëszoné w rapòrce, òbczas debatë  
a pòtkaniô wëmôgają wiãkszégò òpisënkù. Tej móm 
nôdzejã, że nen tekst je leno zôczątkã i w pòstãpnëch 
numrach ùdô sã òmówic wërzekłé jiwrë w wiãkszich 
drobnotach. 

Bëlnô spòlëzno KPZ, do słów młodëch je nót 
pòdéńc pòwôżno. Wiedno pòwtôrzómë, że to młodi 
są nają przińdnotą. Jô nie chcã òddawac legitimacje 
Zrzeszeniô, równak zdrzącë na to, co sã bënë dzeje, 
a jak mało je chãcë do zmianë baro lëchëch praktik, 
bòjã sã, że szkòda ti energie. Chcã wierzëc, że terô, pò 
tim pòtkanim, w najich, nôleżników KPZ, głowach 
sã wiele zmieniło. Czas pòkôże, jaczi mdze brzôd  
ti starë.

Éwelina Stefańskô

Gôdô P. Wajlonis
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jak Te Tańce Bëłë, TO le chmarã dëmù dałO!
Nôstarszé wiadła ò szadim bùkù mòże wëzwëskac òd 
lëdzy, co żëją na Kaszëbach a są ju w starëszkòwëch 
latach. Òd nich wiémë, że szadi bùk je mòckò zrze-
szony z gminą Somònino. Stôł sã nawetka symbòlã 
zabawów. Ù lesnëch w papiorach bë nie nalôzł jegò 
lat, ale wzérającë na 110-latną gromadã chójków 
i bùków, w jaczi òn rosł, miôł kòle 150 lat. Rósł  
w Lesyństwie Sarni Dwór, òddzél 132 przë drodze 
z Somònina [górnégò] do Hòpòwa. Béł baro szadi. 
Swòją kòróną rozmiôł przëkrëc wiéchrzëznã kòle 
150 m2. W midzëwòjnowim czasu pòd szadim bùkã 
bëłë zabawë. Przëjéżdżiwelë tuwò  
téż mieszkańcowie wsów  
z òkòlégò, nawetka z bùtna 
dzysészi gminë. 

Bruno Zalewsczi  
z Egiertowa jakno malin-
czi knôpiczk jednégò razu 
dôł sã ze swòjima starszima 
na zabawã pòd szadim 
bùkã, bò inte-
resowôł 

sã mùzyką. To, co dzejało sã na tuńcach pòd kòróną  
z zelonëch lëstów, òpisëje tak: 

„Tatk wiedno mówił, że szesc chłopa mògło tegò 
bùka dokòła òbchwëcëc rãkama, taczi òn béł. […] 
Jô tam z tatą, mamą chòdzył, jak ta mùzyka sã òd-
biwa tam kòle tego szadégò bùka. To wszëtkò bëło 
gróné na instrumentach dãtëch. Mùzyka bëła ù nas 
czëc, jaż ùszë taczé wiôldżé më dostôwelë, bò to bëło 
cos piãknégò. Lëdze sã schòdzywelë tuwò z naszich 
wiosków, wedle nas szlë. Mie mama téż wzãła, jak 
jô béł maluchã, mòże 5–6 lat, bò jô sã interesowôł 
tą mùzyką. Tej òni mie wzãlë razã ze sobą do pòsłë-
chaniô. Jô le na tëch mùzykańtów dërch patrzôł. Cos 
wspaniałégò to bëło. […] Briczkama przëjéżdżelë  
z Kôłpina, Somònina, Mézowa, Bórcza. Przëjéżdżelë 
wòzama drôbkòwima, briczkama. Mie kònie nawetka 
interesowałë. Jak to wszëtkò fejn wëzdrzało. Sle bëłë 
wëpùcowóné. Tej, jak te tańce bëłë, mògã pòwiedzec, 
że chmara dëmù to tëlkò bëła, bò lëdze sã pòtrafielë 
bawic i pòtrafielë pògadac i téż tam cos wzãlë, jak sã 

mówi – na wesoło. Wëpilë tam czë browarka, czë co 
jinégò… To jô ni mògã pòwiedzec”.

Bruno Zalewsczi ùrodzył sã 6 rujana 
1949 rokù w Słôwkach w gminie Somòni-

no. Terô mieszkô w Egiertowie i robi na 
gbùrstwie. Przez 8 lat béł nôleżnikã 

kapelë „Kurde Moll”. Pòtemù 
bez 15 lat grôł pòspòłu  

z dzecama w kapelë „Ro-
dzina”. 

Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë to archiwùm wërzekłi hi-
storie, co gromadzy wspòminczi nôstarszégò pòkòle-
niô mieszkańców Kaszëb. Nagróné wspòmnienia 
nalazłë swój plac w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Dzéle òpòwie-
sców są pùblikòwóné na internetowi stronie projektu. 

Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë to zbiér òpòwiesców 
swiôdków historie Kaszëb. Nagriwómë biograficzné 
relacje – òpòwiescë ò całim żëcym tëch, z jaczima 
gôdómë, òd jich nôrëchlészich wspòminków pò dzys 
dzéń. Zanôlégô nama na tim, żebë nagriwóné rela-
cje miałë w se jak nôszerszé zôkrãżé témów ò żëcym 
na Kaszëbach. Na taczi ôrt zbiérómë gôdczi, co sã 
stôwają zdrzódłã wiédzë, ale òne téż dôwają mòż-
lëwòtã przëzdrzeniô sã jim w przińdnoce na wiele 
rozmajitëch spòsobów przez socjologów, histori-
ków czë jãzëkòznajôrzów. Mómë starã, żebë nagra-
nia pòchòdzëłë z rozmajitëch dzélów Kaszëb, tak z 

malinczich wsów jak i z gardów. Më jesmë zaintere-
sowóny kòżdą òpòwiescą. Jakno pierszi nagriwómë 
òpòwiescë w kaszëbsczim jãzëkù. To prawie felënk 
biograficznëch nagraniów w kaszëbsczim jãzëkù béł 
wiôlgą dzurą w dokùmentach mieszkańców naszégò 
regionu w XX stolatim. 

Jesmë ti wiarë, że z czasã Kaszëbsczi Spikrz Pa-
miãcë bãdze bòkadnym skarbã wiédzë i doswiôdcze-
niów mieszkańców Kaszëb, chtëren pòkôże to, co òni 
mają przeżëté w XX i XXI stolatim. 

Pòdzelë sã òpòwiescą!
Projekt Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë pòwstôł dzãka 

ùdëtkòwieniémù ze strzódków Mùzeùm Historie Pòl-
sczi w òbrëmim programù „Patriotyzm Jutra”. Robi 
nad nim Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i 
Mùzyczi we Wejrowie, ale jegò rozwij zanôlégô przede 
wszëtczim òd wajich chãców i òd bëcô w pòszëkù do 
dzeleniô sã swòjima òpòwiescama! 

Ze SpikrZa pamiãcë
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Ze Spikrza Pamiãcë

niemcë Bëlë Taczégò zdania,  
że „mądré głOwë” mùszałë zdżinąc 

Kartuzë òstałë zajãté przez wòjska Wehrmach-
tu w séwnikù 1939 rokù. W zajãtim gardze, jak téż  
w całim kartësczim krézu Niemcë zarô przëstąpilë 
do rozprawów z Pòlôchama, òsoblëwie z przedstôw-
cama môlowëch wëszëznów pòliticznëch, gòspòdar-
czich i intelektualnëch. W kartësczim krézu głównym 
placã mòrdów stałë sã Kalësczé Lasë, co leżą kòle  
3 kilométrów òd Kartuz, i lasë, co sã słëchałë nad-
lesyństwù Sarni Dwór krótkò Egiertowa. Òb jeséń  
1939 r. w jednym i drëdżim placu òstało zabitëch czi-
leset mieszkańców Kartuz i òkòlégò. Na lesny drodze, 
co prowadzy z Kalësk do Kartuz, je sztatura zrobionô 
ze szczépiónëch (czosónëch) kamów. Je tamò tôblëca  

z nôdpisã: „Miejsce bohaterskiej śmierci 329 Polaków 
zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939–
1945. Cześć ich pamięci”.

Sztefaniô Kòbùs z Somònina òstatny rôz widza 
swòjégò òjca, czej bëła 14 lat stôrô. Baro dobrze pa-
miãtô nëch, co przëszlë za lesnym i ji òjcã. Jich wëz-
drzatk, gôdkã… Czëła strach, bëła wëlãkłô. Za òknã 
padôł deszcz, drodżi bëłë rozmòkłé. 

„No to jedzemë pò kaszëbskù. Jak wòjna 
wëbùchła, tej ùrzãdnicë mùszelë wëjachac, bò Niem-
cë bëlë taczégò zdania, że »mądré głowë« mùszałë 
wszëtkò zdżinąc. I tak bëło. Òni jich wëwiozlë, ksãżi, 
naùczëceli, kòżdégò. Tu ze Somònina chwëcëlë  
7 òsób, wszësczich kòlejarzów, lesnëch. Midzë nima 
béł mój òjc. […] I pò jaczims czasu òni przëszlë do 
nas, pòlicjô. Jeden taczi môłi, grëbi, a jeden taczi, że 
tu bë sã nie zmiescył w tëch dwiérzach, taczi wëso-
czi. SA mùndur ùbróny. Òni do Schwarza (lesnégò). 
Tata jich prowadzył do pòkòju, gdze òn béł. »Zabie-
ramy pana do przesłuchania w sprawie mieszkania«. 
Żebë mój tata béł wiedzôł, bë sã schòwôł abò co. Jak 
òni z nim szlë, a ten drëdżi wszedł do kùchnie, tata 
kòrczi mòji mëmie òbijôł, a òn mówi: »Sie kommen 
mit« – pan idzie z nami na przesłuchanie. Mëma za-
czãła płakac, rozpacziwa. A ten mówił, że òna mia sã 
ùspòkòjic, że to le bãdze na dwa dni, a tej òn wró-
cy. Pò jaczims czasu më sã dowiedzelë, że òni są  
w Kartuzach. […] Më czekelë, czekelë. Wòjna sã skùń-
cza. Òni mówielë, że òni z nima jadą do robòtë do 
Niemiec. Nie szlë, nie szlë. Nick më sã nie doczekelë, 
ani lëstu, ani nicze. Wëzérelë kòżdi dzéń za brifką, 
że òn przińdze, przëniese jakąs wiadomòsc. Żódny 
wiadomòscë nie bëło. Pózni më sã dowiedzelë. […] 
Niejedny widzelë, jak òni jachelë tim samòchòdã. 
Mój tata sedzôł na bórce, a ju z drëdżi stronë béł  
SS-man z karabinã. Tam samòchód béł òbładowóny.  
I tam do Kalësków, do lasu. […]”.

Sztefaniô Kòbùs, z dodomù Splitt, ùrodza sã  
25 stëcznika 1925 r. w Somòninie jakno piąté dzeckò za 
régą Francëszczi Splitt (z d. Hirsz) i Aùgùstina Splitta. 
Francëszka Splitt jakno brutka robia w karczmie, chtër-
na czedës mia swój plac w dzysészi sedzbie Kaszëbsczé-
gò Lëdowégò Ùniwersytetu w Wieżëcë. Aùgùstin Splitt 
robił na rolë. W familie ùrodzëło sã 10 sztëk dzecy. Pò 
skùńczenim nôùczi w Spòdleczny Szkòle w Somòninie 
Sztefa zaczãła sã ùczëc za krôwckã. Robia doma a téż 
dlô zakładu z Kartuz. 19 rujana òżenia sã z Gerardã 
Kòbùsã, chtëren pòchòdzył z Brus. Gerard Kòbùs ro-
bił na kòleji. Razã, òkróm robòtë doma, prowadzëlë 
gòspòdarkã i doczekelë sã czwiorga dzecy. 

Przërëchtowała Paùlëna Wãserskô
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Z RepeRTuaRu kaRnów „aRka”, 
„DalmOR” i „GDynia” Z GDinie

w 1951 rokù1, za sprawą Bronisława Zacha, pòwstôł chłopsczi kwintet, co sã pò rokù rozrósł  
w miészóny chùr. Dwa lata pózni doszlë mùzykańcë. karno ùrosło do 120 artistów. w 1955 rokù 
dochôdają do karna tancôrze i przë pòdjimiznie Łowieniô a Rëbacczich Ùsługów „arka”  
w Gdinie2 pòwstôwô karno ò taczi prawie pòzwie. w 1960 rokù zaczinają wespółrobòtã  
z kómpòzytorã adolfã wiktorsczim, chtëren napisze dlô nich skòpicą piesniów ò Gdinie.  
w 1965 karno zmieniwô pòzwã na „Dalmor” (zrzeszałë sã dwie dalekłowné pòdjimiznë:  
„arka” i „Dalmor”). wielno kòncertëją pò pòlsce a swiece, m.jin. na jich wanożny dardze 
stôwają: Czechòsłowacjô, Daniô, Finlandiô, Francjô, Jugòsławiô, Rusëjô,  
Socjalisticzné niemcë (nRD), Syriô, wiôlgô Britaniô, Zôpadny Berlin. 

w 1989 rokù firma „Dalmor” nie je ju w sztãdze 
ùtrzëmac karna, jaczé sã rozpôdô. nôleżnicë trôfia-
ją do przëkòscelnëch chùrów, w tim do parafii nmp 
w Gdinie, dze pòwstôł chùr z dirigeńtã Zbigniewã 
Droszczã. w 1991 rokù wielelatny nôleżnik „ar-
czi” i „Dalmòru” Stanisłôw Tempsczi zabédowôł 
pòwòłanié karna piesni i Tuńca „Gdynia”, jaczé 
ùdostôwô sedzbã w gdińsczi, ju wspòmnióny parafii 
nmp. Òd 1993 dzejô przë parce kaszëbskò-pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô w Gdinie3. Stanisłôw Tempsczi 
òstôł czerownikã karna „Gdynia”. w rokù 2007 za-
łożił4 jiné gdińsczé karno „Fala”. w gòdnikù 2021 
rokù òdeszedł do pana. Jegò spôdkòwizna, w tim re-
pertuar5 wspòmniónëch gdińsczich karnów trafił za 
pòstrzédnictwã nôleżnika familie, lecha kùchnow-
sczégò – do zbiorów mùzeùm kaszëbskò-pòmòrsczi 
pismieniznë i mùzyczi we wejrowie. Sa to dokazë 

wòkalno-instrumentalné w czile jãzëkach, w cało-
scë pò pòlskù a kaszëbskù. mùzyczno òprôcowóné6 
przez Bronisława Zacha7, Zbigniewa Droszcza, Be-
nedikta Radułã na rozbùdowóné składë spiéwno-in-
strumentalné. 

w jãzëkù kaszëbsczim strzód materiałów nalôżómë:
• 1. „wiwat kaszëbsczi” („Hòla, hejda”)
• 2. „Hej, tu ù nas” – òpr. Z. Droszcz
• 3. „kaszëbsczé jezora” („kaszëbë wòłają nas”) – 
ks. antoniégò peplińsczégò
• 4. „Tu je nasza zemia”, sł. Janina Cyskòwskô, mùz. 
Józef Roszman
• 5. „Rëbôcë, rëbôcë”
• 6. „Żebë wrócył ten czas”, a. peplińsczi
• 7. „marëszónka”8 – òprôcowanié na głosë Henrika 
Jabłońsczégò, instrumentacjô Z. Droszcz

1 Adriana Miętka, 50-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia”, 2004, s. 13.
2 Witosława Frankowska, Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, Gdańsk – Wejherowo 2005, s. 15.
3 Wojciech Czerwiński, Cassubia Cantat na powitanie Ojca Świętego. Sopot, 5 czerwca 1999 roku, Gdańsk 1999, s. 19.
4 Żëcopis Stanisława Tempsczégò, bez niegò samégò spisóny, òdrãczno.
5 Są to m.jin. òdrãczno pisóné partiturë i ekstraktë dlô pòsobnëch instrumentów, chùru.
6 Czerownikama mùzycznyma bëlë téż: Róman Lepiocha, Stanisłôw Królikòwsczi, Małgòrzata Tabiś a Agnészka Bradtke (je do terô). 
7 Zach tak mówił ò kaszëbsczim fòlklorze: „Jest to folklor dość trudny do wykonania, cechuje się twardością, przede wszystkim tonacjami 
durowymi, co wcale nie umniejsza jego piękna i walorów uczuciowych”, w: Henryk Spigarski, Niestrudzony w artystycznej pasji. Zespół 
Pieśni i Tańca DALMOR w Gdyni. 25 lat działalności oraz 50 lat pracy artystycznej kierownika zespołu Bronisława Zacha, Gdańsk, s. 35.
8 Wëd. przez Wòjewódzczi Dodóm Lëdowégò Ùtwórstwa we Gduńskù 

Òdj. am
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Mùzyka

9 Òkróm tëch piesniów, na przëbëcé Jana pawła ii przëgòtowóné bëłë przez mariana wiszniewsczégò: „matinkò Bòżô” (witosława 
Frankòwskô, alojzy nôdżel), „Zemia rodnô” (Jan Trepczik), „niebnô droga” (w. Frankòwskô, eùgeniusz prëczkòwsczi), „Barka” (mùz. 
Cesareo Gabarain, sł. ks. Stanisłôw Szmidt, przeł. eùgeniusz Gòłąbk), „Zôrno Słowa” (m. wiszniewsczi, Stanisłôw Janka) a „nie je cë 
żôl” (ks. antoni peplińsczi).

• 8. „pòréńczny wiéw sã zriwô” – òprôcowóné przez 
Benedikta Radułã 18/19 rujana 2000 rokù (sopran, 
alt, skrzëpice, klarnéta in B, akòrdión i kòntrabas)
• 9. „Szoc” („wele wetka” / „Juch, marëszka”)
• 10. „Òd błotka do błotka”, òpr. Z. Droszcz
• 11. „nie bãdã sã żenił”, òpr. Bronisłôw Zach (klarnéta 
1 i 2; skrzëpice 1 i 2; kòntrabas; perkùsjowé instrumen-
të; chùr: sopran, alt, tenor, bas; akòrdionë 1 i 2)
• 12. „Zasôł jô tam pszénicã”
• 13. „Hej, mòrze, mòrze”
• 14. „Rëbôk w mòrze wëjachôł”
• 15. „Dzéwczã i Józk”
• 16. „anulkò mòja”
• 17. „Jem jô rëbôk”, òpr. B. Raduła 8/9 smùtana 2000 r.
• 18. „Drobną rutkã sałam”, òpr. H. Jabłońsczi
• 19. „kùflôrz”
• 20. „Jadã do Gôrczëna”
• 21. „niedbałô Jagna” („kaszka”)
• 22. „wiązanka kaszëbskô” („Józkù, Józkù, dzeż të 
bél?”; „Òwieczczi chòdzą”; „Òkrąc sã wkół”)
• 23. „przëpatrz-że sã dzéwczã” – na chùr zrobił  
H. Jabłońsczi, zinstrumentowôł Droszcz
• 24. „Të z Dargòlewa jes dzéwczã”, òpr. władisłôw 
kirstein
• 25. „Jak më sprzed pôrã lat”
• 26. „Jak dobrze nam zdobywać góry” (pò kaszëb-
skù, mòżebné, że przetłomacził S. Tempsczi )
• 27. „kaszëbskô królewô”; „Hej, mòrze, mòrze” 
Jana Trepczyka, w òpr. mariana wiszniewsczégò 
(1999)9

• 28. „piesń ò Jastarni”
• 29. „kaszëb sã żeni”, òpr. Tomôsz Szyfers
• 30. „Dzëk nordowi”, òpr. Z. Droszcz
• 31. „wôłtôk”, òpr. Z. Droszcz
• 32. „Dzëk pôłniowi”
• 33. „kòséder”, òpr. Z. Droszcz
• 34. „Himn kaszëbsczi” („Tam, gdze wisła”), mùz. 
Féliks nowòwiejsczi, sł. Heronim Derdowsczi, òpr. 
m. wiszniewsczi.

pò pòlskù, równak kaszëbskò-mòrsczé w swòi 
wëmòwie są dokazë, jaczé dlô karna napisôł adolf 
adóm wiktorsczi:
• 1. „wygląda słoneczko”
• 2. „moje dziewczę”
• 3. „kaszubska dziewczyna”, sł. Jan Sztandyngo, 
òpr. Z. Droszcz
• 4. „Gdynia i ja”, sł. Róman Hron
• 5. „Szerokim oknem”
• 6. „Ryballa. przyśpiewki z dziewczętami”
• 7. „Dalmorowska piosenka”
• 8. „Sekrety gdyńskiej cha-cha”
• 9. „Serce Gdyni”, òpr. Z. Droszcz
• 10. „kiedy powrócisz tu mój rybaku”

• 11. „piosenka z Rejsu”, sł. m. Grzeszkòwiôk, òpr. 
B. Raduła 15.02.2001 r.
• 12. „kiedy wstają ranne zorze” (wpisënk: „na pamiat-
kę nawiedzenia Gdyni przez kopię obrazu matki Bożej 
Jasnogórskiej, królowej polski, 26–27 lipiec 1982 rok, 
na chór mieszany z towarzyszeniem organów”).

wierã nie je to całowny repertuar karnów,  
w jaczich artisticzno dzejôł sp. Stanisłôw Tempsczi. 
przezérającë nótë, przëchôdô do głowë nôrëmnô 
ùdba, cobë piesnie adolfa adama wiktorsczégò ze-
brac i wëdac w òsóbnym zbiérkù. Z pòmòrsczich 
miastów jesz pewno Gduńsk a wejrowò mògą sã 
pòchwalëc wikszą wielëną spiéwów, z czegò wejro-
wò za sprawą Òglowòpòlsczégò kómpòzytorsczégò 
kònkùrsu na spiéwã ò wejrowie òrganizowónégò 
òd 2017 rokù pòspólno przez mieską Bibliotekã 
pùbliczną m. aleksandra majkòwsczégò a wejrow-
sczé mùzeùm. 

„Gdynia” i „Fala” wcyg dzejają, wëkònywają 
sprawdzony chiżni dokazë i wzbògacywają ò nowé 
swój repertuar.

Tomôsz Fópka
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ùrlOp
Historëje w naszich pòwiôstkach czasã są wikszé, czasã mniészé. Pò prôwdze równak je tak, że dlô 
kòżdégò nôwôżniészé je to, co je krótkò jegò skórë. Tak téż w ti gôdce bądze ò môlim – wôżnym 
przëtrôfkù jednégò chlopa. Mòże nalézemë tu përznã swòjich domôcëch jiwrów. Na wiesol.

Pioter to bél pòrządny, robòtny chlop. 
Miôl bialkã, dzecë a robil we Wiôldżi Wsy  
w Szkùnrze. Robil wiele tak samò w robòce 
jak kòle dodomù. Sedzec w chëczach nie lu-
bil, wòlôl sã rëszac. Do tegò téż bëla przënã-
conô jegò familiô. Wòlné, co mù sã nôleża, 
òn brôl w czas jaczégòs wieselô, abò czedë 
miôl jakąs fùchã. Przëszed równak czas, czej 
chlopk ùdbôl so, że kùńc kùńców zaslużil so 
ju na ùrlop. Wëpisôl w robòce cédel na dwa 
tidzenie, bò mù ksãgòwô rzekla, że tedë òn 
dostónie te wczasë pòd krëszką. Terô òn żdôl 
na ten czas.

Familiô nie bëla zdzëwionô baro tim, że tatk 
jidze na wòlné, le prawie tim, jak òn òpòwiôdôl, 
że chce òdpòczëwac, a jak sã nó to ceszil.

– Cëż z naszim òjcã sã dzeje? – gôda ta starszô 
córka.

– Në kò nômlodszi òn ju nie je, mòże to tak  
z wiekã na niegò przëszlo? Kò richtich gôdając, 
to mù sã nôleżi – gôda nënka.

– Jo! Jô mù nie żalujã, le co òn nie je jaczis 
chòri?

– Doch mëszlã, że nié!

Pioter téż nié blós gôdôl ò tim ùrlopie. Òn 
sã do niegò rëchtowôl. Ùdbôl so, że mù nick 
nie mòże zabraknąc. Żebë òn nigdze ni mùszôl 
jezdzëc a czas tracëc. Kùpil so tutkã tobaczi. 
Dostac móg w ten czas téż gdunską, le òn jakòs 
barżi lubil mazurską. Kùpil so téż përznã sznapsë 
tak, co bialka ò tim wiedza, a përznã téż w krë-
jamnoce. Ju przed samim wòlnym przëniós òd 
flészra żôt òd krowë a rzek:

– Bialkò, wezkôj mie fejn nawarzë flaków, jo?
– Co? Cëż të z flakamë? To doch jidze w skle 

kùpic!
– Jo, le taczé jak të sama zrobisz, to są nô-

lepszé!
– Tfó! To doch tak smierdzy! Të czësto 

òglëpiôl.
– Të mùszisz jinaczi nó to wzerac. Të mie rôz 

zrobisz, a jô mdã czile dni so jôd.
– Ale prawie flaczi?!
– Jo, bò chlop jak so zabédëje tak miseczkã 

flaków a do tegò kòrnuska, to òn czëje taką 
wòlnotã.

– Të jes richtich wòlnota. Niech cë bądze – 
zgòdzëla sã w kùńcu bialeczka, bò doch wcyg 
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mëslala, że temù ji chlopu to sã nôleżi. Rëchli òn 
nigdë nie stãkôl na jestkù.

To bél piątk. Pierszi dzéń wëżdónégò ùrlopù. 
Pioter wstôl tak czë tak reno, jinaczi nie pòtra-
fil. Le miast jachac do robòtë, zjôd so fejn chleba 
a sôd z piwã na lôwce przed chëczamë. Bialka 
czedë wsta a wëszla za nim szëkac, nôprzód zaz-
drza do szaùera, gdze Pioter miôl swój warsztat. 
Tam gò nie bëlo. W kùńcu gò nalazla.

– Cëż të? Z piwã tak wczas? Lëdzóm na 
òczach?

– Ùrlop!
Bialka da pòku. Doch chlopi nawetka do 

gòspòdë chòdzą – pòmësla – to nie je nick taczégò. 
Niech so ten mój òdpòcznie.

Pioter krącyl sã pò pòdwórkù. Kòle pôlnia ta 
jegò zawòla gò na môltëch.

– Kò pòj te swòje flaczi zjesc!
Òna pòstawila mù jestkù, a òn do tegò so wlôl 

piãcdzesątkã sznapsë.
– Të bądzesz tak pil?
– Sznaps a flaczi, wòlnota! – òdrzek blós 

Pioter.
– Të òpasuj, bò òd witra jô jidã do robòtë, 

sóm so bądzesz tu radzyl a wòlnotã rëchtowôl.
Tak téż bëlo. Na drëdżi dzéń Pioter bél ju sóm 

doma. Mù sã tak letkò dicha! Nicht nick òd niegò 
nie chcôl. Nikòmù nick nie przeszkôdza. Z rena 
òn so szed do sąsada gbùra. Përznã mù pòmôgôl, 
tak do towarzëstwa. Tedë nen pòstawil pò piwie. 
Pózni Pioter przëszed nazôt dodóm. Zagrzôl so 
flaczi. Do nich, pòdle swòji receptë, wlôl so piãc-
dzesątkã. Timczasã bialka bëla ju doma.

– Jeeeene – rzekla, jak sã chlopù przëzdrza. – 
Të môsz zôs glupé òczë!

– Jô?
– Jo, të!
Ju òna bëla na niegò rozgòrzonô. Òn téż bél 

zli. Òn doch normalno nie pil. Òd wikszi òka-
zje blós. Prawie na tim ùrlopie chcôl so rôz tak 
pòpùszczëc. Le bialka tegò nie bëla nôlożnô, 
dlôte sã dzëwila a nerwòwa, a òn mëslôl pò 
swòjémù, że to sã doch zarô skùńczi. Nicht nie 
chcôl lëchò, równak wëchòdzëlo wszeljak.

Pòstãpné trzë dnie tak mijalë, że jak bialka 
bëla w robòce, to Pioter szpacérowôl, drëchów 
òdwiedzôl. Wiedno tam jaczés piwò so z nimë 
wëpil. Czasã cos doma do jestkù, le zacząn 
chòwac przed swòją te bùdle. Òna równak wied-
no pò nim widza, że – jak to gôda – miôl glupé 
òczë, a bëla na niegò zlô. Mù téż mierza, a tak 
dwòje sã przecywialë.

Jesz nie bél miniony pierszi tidzeń tegò Pio-
trowégò wòlnégò, czedë tak chlop jak téż jegò 

bialka mielë kąsk dosc tegò calégò ùrlopù. Pra-
wie òn sedzôl przë stolë, czedë jegò synk, co jesz 
do spòdleczny szkòlë chòdzyl, gôdô tak:

– Më dzysë mielë w szkòlë ò wòlnoce.
– Jo?
– Jo, a më mómë doma napisac, cëż to je 

pòdlug nas ta wòlnota. Jô nie wiém, co jô móm 
napisac.

– Tedë spitôj sã tatka, òn cë òdrzecze! – rzekla 
nënka.

– Tatkù, co to je wòlnota?
– Wòlnota, synkù, to je jic spòkójno do  

robòtë.
– Co?! – zdzëwila sã bialka – të mie jinaczi 

gôdôl!
– Jô cë, synkù, to wëtlomacza tak – cygnąl 

dali òjc – tu, nié tak dalek òd nas, w Klaninie, 
przed wòjną mieszkôl taczi pón, òn sã zwôl 
Grass. Òn miôl wiele zemi a wiele lëdzy kòl 
niegò robilo.

– A co to mô do tegò? – spita sã bialka.
– Sztël bądzë, jak chcesz, to mòżesz téż  

slëchac.
– Terô ti lëdze, co kòl tegò pana robilë, to 

gôdalë, że òn je farmazónã. Czul të, sënie, cos 
taczégò?

– Nié, tatkù.
– Taczi farmazón rozmieje wszeljaczé rzeczë 

robic, taczé jak jaczi czarzelnik. Òni gôdalë, że 
òn pòtrafil bëc w dwùch placach na rôz.

– Jak?
– Në nibë òn bél wëjachóny do Niemców,  

a timczasã òn jich dozérôl na pòlu przë robòce. 
Na drëdżi dzéń pò prôwdze òn wrôcôl z Berlina. 
Lëdzóm to bëlo dzywno, a zaczãlë gadac, że òn 
wierã mùszi pòtrafic bëc tu a tu.

– Jo, a co to mô, tatkù, do ti wòlnotë?
– Widzysz, mie sã zdôwô, że nasza nënka téż 

tak cos pòtrafi, że òna je taką farmazónką.
– Co? – zdzëwil sã knôp.
– Co?! – spita nerwés bialka.
– Jo, bò òna je nibë w robòce, a równak 

wszëstkò wié, co sã w ten czas doma dzeje. Nick 
przed nią w krëjamnoce nie ùkrëjesz. Dlôte 
sedzec doma to nie je żódnô wòlnota, lepi jic 
spòkójno do robòtë. Tak téż mòżesz szkólny  
w hëfce napisac.

Nôprzód bialka sã rozgòrzëla na taką gôd-
kã, pózni bëlo ji përznã smiészno, że chlop to 
tak ùlożil, na kùńcu òbëdwòje sã smielë z tegò. 
Reszta ùrlopù Pioter ju móg robic, co òn chcôl, 
równak ju òn ti bialczëny cerplëwòtë téż barżi 
nie nacygôl.

Matéùsz Bùllmann
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100 laT żeglarsczégò dzejaniégò
W nym rokù mijô ju sto lat òd pòwstaniô pierszégò w Pòlsce żeglarsczégò klubù. A wszëtkò  
zaczãło sã òd Charzëkòwsczégò Jezora i pòstacji Òttona Weilanda.

Ùrodzył sã w Chònicach w 1887 r. Òd wiedno cygnãło 
gò do wòdë. Ju jakno młodi knôp razã z drëchama 
płiwôł pò jezorze w Charzëkòwach. Wark równak bie-
rze òd òjca, chtëren béł krôwcã. Òtton wëszpecjalizo-
wôł sã jakno kòżësznik, a fachù ùcził sã za grańcą. Tam 
téż zetknął sã z żeglarstwã i pòdzérôł jegò krëjamnotë. 
Czej wrócył w rodzëznowé stronë, òdemknął swój za-
kład kòżesznika, jednak równoczasno kònstruòwôł 
żeglówczi. Procëm jegò rozwijowi stanãła I swiatowô 
wòjna. Weilanda wcelëlë do wòjska. 

Do Chònic przëjachôł w 1919 r. Na zôczątkù zrze-
szony béł z miestną żeglarską stowôrą. Weiland ùdbôł 
so rozkòscérzanié miłotë do wòdë. Taczich jak òn na-
lazło sã wicy, a jich wielëna rosła. Razã 16 strëmian-
nika 1922 r. założëlë Stowôrã Wòdnëch Spòrtów (òd 
1923 r. Klub Żeglarsczi w Chònicach). Sóm Weiland 
jął bùdowac jachtë i szkòlëc lëdzy. Le nie mëslôł leno 
ò żeglówkach. Zrobił téż bòjerë, jaczich przed nim 
nicht nie skònstruòwôł, a zëmą 1928 r. – pierszé re-
gatë na nich. 

Jesz przed II swiatową wòjną w 1935 rokù, pò 12 
latach dzejaniégò jakno przédnik klubù, Òtton We-
iland òddôwô ster pòstãpcë – bùrméstrowi Chònic 
Zdzysławòwi Hanulowi. 

Co je wiedzec, òbczas wòjnë klub nie dzejôł. 
Òdemkł sã na nowò krótkò pò ni, bò ju w łżëkwiace 
1945 r. Tej òdbùdowelë pòmòst, òdnowilë klubòwą 
chëcz, a nôleżnicë mielë téż starã ò pòrządk na brzegù 
i słuńcowiszczu. 

Za długò spòkòju òd lëdowi władzë ni mielë.  
W 1949 r. ùkôzôł sã ùchwôlënk, chtëren nakazywôł 
centralizacjã spòrtowëch klubów. Chòniczanie bró-

nilë swòji samòstójnotë. Dało sztrid, a klub òstôł roz-
rzeszony. Chòc lëdze chcelë znôù miec swòjã òrga-
nizacjã, procëm stała władza. Ale lubòtnicë wòdnëch 
spòrtów mielë ju swòjã ùdbã na to. Specjalné żeglar-
sczé dzéle òdemklë przë ju fónksnérëjącëch balowëch 
klubach, jak Chojniczanka czë Kolejarz. Le mëslë  
ò swòjim, na wdôr dôwnégò, nigdë nie zarzucëlë. 
Ùdało sã to w 1970 r. Òsmë lat pózni klub pòtkała tra-
gediô. Nowi, wëbùdowóny czile lat chùdzy hangar sã 
spôlił razã ze sprzãtã. Chùtkò chònicczi żeglôrze wzãlë 
sã za òdbùdowã. Jesz barżi do przódkù pchnãło jich 
wiadło ò przëznaniu jima prawa do zòrganizowaniô na 
Charzëkòwsczim Jezorze eùropejsczich mésterstw ju-
niorów w klase 420. Te òdbëłë sã w 1979 r., na pòstãpné 
w ny sami kategórie żdac mùszelë jaż do 1990 r. Trzë 
lata pózni na jezorze w Charzëkòwach gòscëlë ùczãst-
ników mésterstw swiata w windsurfingù.

XXI wiek to przede wszëtczim wëbùdowanié nowi 
przëstani, jaką òddelë w 2007 r. Rozwij klubu to téż, 
a mòże przede wszëtczim, rozwij nôleżników. A Klub 
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Żeglarsczi w Chònicach mô sã kim pòchwalëc. Kac-
per Zemińsczi w 2005 r. dobéł zdrëszënowé Méster-
stwò Swiata. Dostôł téż nominacjã i wëstartowôł  
w òlimpijsczich jigrzëskach w Pekinie w 2008 r.  
(w klase 470 zajął 19. plac) i Londinie w 2012 r.  
(w klase Laser zajął 17. plac). Wëwalcził téż bruny me-
dal w regatach Pùcharu Swiata w Chinach w 2013 r.

Pòchôdającô z Chònic Irmina Mrózek Glisz-
czińskô razã z Agnes Skrzipùlec na òlimpiadze w 
Rio de Janeiro w 2016 r. zajãła 10. plac, a rok pózni 
(téż z Agnes) dobëła mésterstwò swiata. W szlach 
za nima pòszła jinszô chòniczónka, jakô cwiczëła 
na Charzëkòwsczim Jezorze – Magdaléna Kwasnô. 
Wëstartowała na przełożonëch z 2020 r. na 2021 r. ji-
grzëskach w Tokio. Òstateczno w klase Laser zajãła 
17. plac. W klubie mómë wicy młodëch taleńtów. 
Widzec to chòcle pò pierszich placach, jaczé zajimają  
w rozmajitëch regatach – gôdô Krësztof Pestka, 
kòmandór Chònicczégò Żeglarsczégò Klubù.

Z leżnotë 100 lat dzejaniégò Klub Żeglarsczi  
w Chònicach zaplanowôł nié jednã, a czile rozegra-
cjów. Òd regatów rozmajitëch klasów, w tim 85 Mòdri 
Wstãdżi Charzëkòwsczégò Jezora. Pierszô òdbëła sã 
w 1932 r. Regatë mają długòsc 9,5 km. Zaczinają sã  
w Môłëch Swòrach, a kùńczą w Charzëkòwach. Nie za-
felëje téż festiwalu żeglarsczich frantówków i terenowi 
grë. Pierszô ùroczëstosc ju za nama. 22 strëmiannika 
òdbéł sã apel przë grobie Òttona Weilanda. Òd ùszłégò 
rokù jakno Klub dozérómë jegò pòmnik na smãtôrzu. 
Dzãka dëtkóm zebrónym midzë żeglôrzama ùdało sã gò 
nama òdnowic – òpòwiôdô Pestka. 

Główné òbchòdë òstałë zaplanowóné na môj. Tej 
òdsłoniãti òstónie pòmnik òjca żeglarstwa. Ùdba jegò 
pòstawieniô zrodzëła sã na jednym z zéńdzeniów za-
rządu klubù w 2020 r. Kòl pòmnika bãdze téż łôwka 
– wëjasniwô kòmandór chònicczégò klubù. Wôrt 
pòdsztrichnąc, że w 2020 r. Òttona ùpamiãtnilë téż 
w Chònicach. W Parkù Tësąclecégò òdsłonilë kam  
z tôflą na wdôr pierszégò zëmòwégò slëzgù bòjerã. 

Bëło to prawie tam, na Zôkònnym Jezorze, chtërno 
sto lat dowsladë sã miescëło w placu dzysdniowégò 
parkù. Mëszlã, że nie bëłobë chònicczégò żeglarstwa 
bez jegò òsobë, je jegò nôwikszim dzejôrzã – gôdô 
Krësztof Pestka. 

Pòmnik równak to nié wszëtkò. W nym rokù  
w Aleji Pòlsczégò Żeglarstwa w Gdini òstónie òdsło-
niãtô tôfla Òttona Weilanda. Baro nama zanôlégało 
na tim, żebë stało sã to prawie z leżnotë 100-lecégò 
najégò dzejaniô – rzekł kòmandór.

Dzys klub zrzesziwô kòl 200 lëdzy, mô téż 60 
zawòdników, a z jich żeglarsczich òbòzów roczno 
kòrzistô kòl 150 lëdzy. Nawetka pòszëdło nie zwòlni-
ło naszich planów. Òkróm krótczégò czasu mòcnëch 
òbòstrzeniów na zaczątkù pandemie, trenindżi nor-
malno sã òdbiwałë. Kąsk mni bëło wëjazdów, w tim 
nëch midzënôrodnëch – òpòwiôdô Pestka. To wszëtkò 
dozwôlô mù spòkójno patrzëc w przińdnotã. Żeglar-
stwò je spòrtã, jaczi wëmôgô rozwiju fizycznégò i inte-
lektualnégò i jem gwësny, że wiedno nalézą sã chãtny, 
żebë gò ùprawiac. A jakno klub jesma w bëlny òrgani-
zacyjny i finansowi sytuacje. 100 lat dzejaniégò je gwa-
rańtã pòstãpnégò waraniégò nié leno bez 100, ale i wicy 
czasu – rzecze na kùńc kòmandór chònicczégò klubù. 

Łukôsz Zołtkòwsczi
Òdj. Chojnicki Klub Żeglarski
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z kaszëBsczim w przińdnOTã
Ò robòce w szkòle, kaszëbsczich ksążkach, „Zapadłim zómkù” i czile jinszich sprawach  
gôdómë ze szkólną, aùtorką tekstów kaszëbsczich piosenków, wespółaùtorką grë  
i gazétniczką Lucyną Reiter-Szczidżel.

L. Reiter-Szczidżel òbczas Kaszëbsczégò Dnia na Pòmòrsczi 
Pedagògiczny Akademii

„Pomerania”: Jaczé bëłë pòczątczi Waszégò dzeja-
niô w kaszëbiznie?

Lucyna Reiter-Szczidżel: Jô sã ùrodza w kaszëbsczi 
familii w Łątczënie (gmina Stãżëca). W Stãżëcë chò-
dza jô do szkòłë – tam dzãka temù, że jãzëk kaszëb-
sczi mia jô wëniosłé z dodomù, zaczãłë sã mòje pier-
szé kaszëbsczé dôswiôdczenia edukacyjné, taczé 
jak konkùrsë „Rodnô Mòwa” czë solowé spiéwanié  
w szkòłowim chùrze kaszëbsczich piesniów. Pózni  
w szkòle strzédny brała jô ùdzél w Kònkursu Wié-
dzë ò Pòmòrzim, co bëło dlô mie pòstãpnym krokã  
w dobiwanim szeroczi wiédzë ò naszi zemi. I tak stop-
niowò pòjôwiałë sã nowé rzeczë. Òsta jem téż stipen-
distką ksãdza Hilarégò Jastaka – króla Kaszëbów. 
Sztudérowała jô w Słëpskù, ale mia jô téż kòntakt  
z karna sztudérów we Gduńskù – z Pòmòranią. Pòzna 
jô tam wiele lëdzy i to mie zmòtiwòwało do tegò, bë 
założëc téż w Słëpskù kaszëbsczé karno sztudérów. 
Tak pòwstało karno Tatczëzna. Òbczas studiów jô 
robiła rozmajité badania historiczné ò Kaszëbach,  
a do te prowadza Magazyn Kaszëbsczi w Radio Ko-
szalin, rëchtowa przezérczi cządników do aùdicje „Na 

bôtach ë w bòrach” w Radio Gdańsk i pisa artikle m.jin. 
do „Nordë” i „Pòmeranii”. W 2003 rokù òsta jô wëapart-
nionô stipendium m. Izabellë Trojanowsczi. Czej kùń-
czëła jô studia historiczné, pisała jô prôcã ò ruchù mło-
dokaszëbsczim, za co bëła jô nôdgrodzonô Skrą Kaszëb.  

A pòtemù zaczã sã robòta szkólny historie i kaszëb-
sczégò jãzëka.

Jô nalazła sã w szkòle w Czeczewie, dze direktorã béł 
Jerzi Stachùrsczi. Tam zaczął sã dlô mie nowi etap,  
w chtërnym ùdało sã zrobic wiele dobrégò dlô dzecy 
z ti szkòłë i òglowò dlô kaszëbiznë.

To prawie Jerzi Stachùrsczi miôł nôwikszi cësk na 
Waszã kaszëbską żëcową drogã?

Na mòji kaszëbsczi drodze wiele bëło lëdzy, co mie 
sztôłtowelë. Zaczãło sã jednakò doma. Mòja nôstar-
szô sostra Ela je białką Eùgeniusza Prëczkòwsczégò, 
chtëren jakò pierszi z wôżnëch dzejôrzi przekôzôł mie 
wiele wiédzë. Mòje pierszé taczé pòwôżné dôswiôd-
czenié w kaszëbiznie to czas, czej òsta jô zaangażo-
wónô jakno lektorka w ùczbach jãzëka kaszëbsczé-
gò w „Rodny zemi” [w TVP 3 Gdańsk – dop. red.].  
W Słëpskù wôżné bëłë dlô mie zéńdzenia z Jerzim Dą-
brową-Januszewsczim i ks. Mariuszã Sënakã. Pòstrzé-
ganiô kaszëbsczégò w jinym wëmiarze naùcził mie 
Jerzi Stachùrsczi, z chtërnym móm zaszczit i przëjem-
nosc wespółrobic do dzysdnia. Jeżlë jidze ò historiã, 
nadzwëkòwą dlô mie pòstacją, wzorã badérë ùszłotë 
Kaszëb, je prof. Gerat Labùda, z jaczim spòtka jô sã 
leno rôz, ale je to przeżëcé, jaczégò nigdë nie zabôczã. 
Spòtkanié òdbëło sã w Lëzënie, czej przeprowôdzała jô 
wëwiôd do Radia Koszalin. W mòjim sercu zapisało sã 
téż mòcno ùtwórstwò m.jin. ks. Léòna Heyczi, Alek-
sandra Majkòwsczégò, ks. Bernata Sëchtë, Alojzégò 
Nôgla – tëch pisôrzów je wiele wicy…

Wë napisele téż pôrã swòjich tekstów pò kaszëbskù. 

Robòta w szkòle przë bòkù kómpòzytora Jerzégò 
Stachùrsczégò w latach 2005–2019 bëła czasã òd-
kriwaniô talentów westrzód dzecy i wprowôdzaniô 
innowacjów pedagògicznëch. Tekstë kaszëbsczé pi-
sałë nawetka same dzecë, a mòje tekstë są napisóné 
z mëslą ò nich. 

Robòta z dzecama dôwô Wóm wiele redotë?

Je pôrã rzeczi, z chtërnëch sã ceszã – wiôlgą redosc 
daje mie to, że dzecë chãtno ùczą sã ze mną jãzëka 
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Zéńdzenié słëpsczégò karna Tatczëzna z ks. Mariuszã Synakã

Kaszëbskô noc w szkòle w Karczemkach

kaszëbsczégò, bawimë sã i razã przeżiwómë wie-
le rozmajitëch przigòdów. Jem bùsznô z dobiwkòw 
mòjich ùczniów, m.jin. Paùlënë Skrzińszczi, chtërna 
doszła do finału Kaszëbsczégò Idola 2016. Pòwstałë 
téż ksążczi, chtërny dokùmentëją dzejanié szkòłë  
w Czeczewie. Razã z Jerzim Stachùrsczim stwòrzëlë 
më m.jin. zbiérk Jesmë aùtorama piosenków, do te 
zbiérk wiérztów dobiwców kònkùrsu lëteracczégò 
Òkòlé młodëch pòetów, a téż pamiątkòwą historiczną 
pùblikacjã z leżnoscë 60 lat jistnieniégò OSP Cze-
czewò. Jô sama przërëchtowa Pòrtret ze słów i zwãków 
– ò Jerzim Stachùrsczim i jegò bògatim ùtwórstwie. 
Baro ceszã sã téż z tegò, że mògła jô dołożëc swò-
je ùmiejãtnoscë do pòwstaniô grë „Zapadłi zómk”, 
chtërna służi pòznôwaniu Kaszëb przez rozegracjã.

Në prawie chcã zapëtac ò tã grã. Skądka wzãła sã 
ùdba na ji pòwstanié i na czim òna pòlégô.

Gra je efektã projektu, do chtërnégò jô òsta rôczonô 
przez Lucynã Radzymińską. Òbczas warkòwniów  
w òbrëmim tegò projektu pòwsta gra, chtërna na-
wiązëje do pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa, i ji 
célã je ùretanié królewiónczi. Ta mùszi doprzińc do 
zómkù, nôprzód równak trzeba pòkònac rozmajité 
przeszkòdë, zjawë, mitologiczné mòce. W grze są cze-
kawé pitania rozwijającé wiédzã ò Kaszëbach. Całosc 
je symbòlã retowaniégò jãzëka kaszëbsczégò.

Jesce magistrã historie. Jaczé môle na Kaszëbach są 
wedle Was òsoblëwie wôżné dlô najégò nôrodu? 

Są rozmajité kategórie tëch môlów: miesca pamiãcë, 
chòcbë mòrdów z czasów II wòjnë swiatowi (m.jin. 
KL Stutthof, Piôsznica, Las Szpãgawsczi), place re-
ligijné (przede wszëtczim Swiónowò, Swôrzewò  
i Wejrowò), przirodniczé (m.jin. mòje jezora Redëń-
sczé, Góra Rowòkół, wëdmë, Hél…), ale kòżdi môl 
na Kaszëbach skriwô swòjã historiã i je wôżny dlô 
naju wszëtczich. Mëszlã równak, że do taczich pòd-
stawòwëch nôleżi historiô Gduńska, òsoblëwie Òliwë, 
Szczecëna i Słëpska, bò to są place związóné z zôcząt-
kama historii Kaszëb. 

A jak to je z turisticznyma môlama? Gdze nôchãtni 
jeżdzą szkòłowé dzecë?

Tu pòdobno – ùwôżóm, że kòżdi plac mô cos, 
czim mòże zachãcëc do òdwiedzeniô. Wôżné, żebë 
przełómëwac stereòtipë, temù z dzecama jezdzymë w 
taczé place, ò jaczich za wiele nie czëłë. Jô pòkôzywóm 
dzecóm całé nasze dzysdniowé Kaszëbë: òd Chònic 
do Hélu, òd Miastka do Gduńska. Wôżné są mùzea, 
jak téż jezora, mòrze – wszëtkò, co mô kaszëbsczé-
gò dëcha. W òstatnym czasu jô òdkriwóm pôłniowé 
Kaszëbë, òsoblëwie Gôchë.

Na co dzéń jesce szkólną kaszëbsczégò jãzëka, 
przódë w szkòle w Czeczewie, terôzka w Karcze-
mkach. Przez jaczis czas bëlë Wë téż spòlëznowim 
zôstãpcą direktora szkòłë. Jaczé je zainteresowanié 
ùczbą jãzëka terôzka i w ùszłëch latach? I jak wedle 
Was sztôłtëje sã przińdnota jãzëka kaszëbsczégò  
w szkòle? 

Chãtnëch do ùczbë jãzëka kaszëbsczégò przëbiwô. 
To je zasługa tegò, że przez lata wiele kaszëbsczich 
dzejôrzi dbô ò rozwij kaszëbiznë. Smùtnô prôwda 
je równak takô, że corôz wiãcy dzecy ùczi sã jãzëka 
kaszëbsczégò leno w szkòle. Corôz mni gôdô sã doma 
pò kaszëbskù. Przed szkólnyma wiôldżé wëzwanié, bë 
ùretac naszã spòlëznã. Trzeba tej nadãżëc za pòtrze-
bama dzysdniowégò pòkòlenia. Dzysészi ùczéń je 
jiny jak ten sprzed 15 lat i ten, co bãdze za 15 lat. Jeżlë 
nie chcemë òstac w tële a jic pòd rãkã z dzecama, tej 
mùszimë sã òdemknąc na swiat. Móm na mëslë tu 
przede wszëtczim mùltimedialné pòmòce didakticz-
né i mùltimedialné ùczbòwniczi.
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Wë sã interesëjece wszelejaczima infòrmaticzny-
ma technologiama. Jak to wëzwëskiwôce w ùczbie 
kaszëbsczégò jãzëka? 

W swòji robòce wëkorzëstëjã nowé kreatiwné roz-
wiązania. Staróm sã jic za òglowòswiatowim rozwijã, 
chtërnégò i tak nicht z nas nie zatrzimô, a dlô młodëch 
je òn atrakcyjny. Wiedno równak trzeba pamiãtac  
ò tim, żebë ùtrzëmac balans midzë tradicją, kùlturą 
– co je baro wôżné – a nowòczasnoscą. W prôcë nad 
lëteraturą kaszëbską po przeczëtanim tekstu dzecë 
twòrzą wirtualné szczegółowé òdwzorowanié fabùłë 
przikładowò w swiece Minecraft, w nawiązanim do 
gramaticzi twòrzą grë… przëkładów je wiele i mëszlã, 
że dzãka naùczaniu zdalnémù wiele szkólnéch pòzna-
ło internetowé platfòrmë dlô edukacje. Dlô ùcznia są 
òne czekawé i skùteczné w ùczbie, dzecë wiele wiãcy 
pòtrafią zapamiãtac. 

Robice téż w bibliotece w szkòle. Jaczé kaszëbsczé 
ksążczi chãtno czëtają dzôtczi?

Kòżdô ksążka je wôrt przeczëtaniô, a kòżdé dzeckò 
czëtô cos jinégò... Dzecë òsoblëwie lubią Macka, Bal-
binã z IV b i Mariolkã. Mòja córka Eliza, chtërna mô 
dzesãc lat, lëdô czëtac Zelonégò pùjka Barbarë Stanu-
lewicz. Jô zachãcóm pisôrzów do napisaniô kaszëb-
sczi ksążczi paragrafòwi – czëtińc sóm wëbiérô rozwij 
fabùłë, przez co zakùńczenié za kòżdim razã je jiné. 
Widzã, że dzecë chãtno czëtają pòlsczé ksążczi para-
grafòwé – czas, bë i w kaszëbsczim jãzëkù pòwstało 
cos taczégò.

Jaczé môce warkòwé planë na nôblëższé lata?

Mającë doswiôdczenié w ùczbie jãzëka kaszebsczé-
gò, widzã, że dzecë chãtno ùczą sã kaszëbsczégò 
przez spiéw. Kaszëbi mają w swòjim doróbkù bël-
né sztëczczi, chtërne më szkólny wëkorzëstiwómë 
w szkòle. Widzã nieùstanną pòtrzebã pòwstôwaniô 
nowëch piesniów. Temù téż móm w głowie projekt 
twòrzeniô piosenków do dzecy przedszkòłowëch  
i z klas 1–3, gdze tekst mô bëc prosti a mùzyka nie-
skómplikòwónô. To mô bëc takô baza piesniów tema-
ticznëch, chtërne pòsłużą do ùtrwôlaniô słów z kòlej-
nëch dzélów. Do wespółrobòtë zaprosëła jô szkólne 
– drëchnë, chtërne mają wiôldżé doswiôdczenié  
w robòce z môłima dzôtkama, są to: Joanna Ruczyńskô 
i Anna Dąbrowskô. Mùzykã twòrzi Jerzi Stachùrsczi.

Planëjemë òbrobic piesnie kôrtama prôcë, scena-
riuszama lekcjów, żebë to téż bëła pòmòc dlô jinëch 
szkólnëch. 

Jaczé słowa Wë bë mòglë na zakùńczenié przekazac 
dzecóm i jich starszim z całëch Kaszëb?

Swiąda swòjégò pòchòdzeniô je baro pòtrzébnô, bë 
czëc sã w żecym szczestlëwim, wôżnym i wôrtosco-
wim człowiekã. W kaszëbiznie ju wiele sã ùdało 
zrobic, ale wiele jesz je do zrobieniô, do czegò kòżdi 
mòże sã przëłãczëc. Mùszimë retowac naszã nôrod-
nosc. Wszëtczich téż namôwióm do te, żebë dawac 
wiãcy czasu swòjim dzecóm, swòjim rodzënóm. Ten 
pospólny czas można wëkòrzëstac m.jin. na czëta-
nié. Wiele lëdzy nie zdaje sobie sprawë, jak wôżné je 
czëtanié, a to òno òd mołégò dzecka sztôłtëje nas jakò 
człowieka, ùczi i wprowôdzô w swiat.

Gôdała Justina Pranszka

Zakùńczenié robòtë direktora Jerzégò Stachùrsczégò. L. Reiter-Szczidżel stoji pierszô z lewi
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Z KociewiaFELIETON

Maria Pająkowska-kensik

Wzruszenie  
staje się  

wartością dodaną, 
wzbogacającą 

przeżycia.

Slaskie kajs i nasze kejs  
w czasie grozy

Gdzieś kiedyś była 
wojna. Szkoda, że tak 
nie zostało… Wyróż-
nione w tytule gwa-

ryzmy na szczęście budzą też inne 
skojarzenia. Śląskie kajś stało się 
tytułem książki, która nie zginęła  
w pewnym nadmiarze nowych ofert 
kultury. Mówi się o niej. Przy Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 
działa bardzo prężnie Dyskusyjny 
Klub Książki. Przedmiotem marco-
wej dyskusji czytelników i członków 
klubu jest właśnie Kajś. Autor Zbi-
gniew Rokita swojej bardzo cieka-
wej opowieści o rodzinnym Śląsku 
dał taki krótki, zagadkowy tytuł. Nie 
tylko dla niego zagadnienie tożsamości naro-
dowej, regionalnej – i to w XXI wieku – nadal 
jest ważne, niekiedy niejednoznaczne. Im wię-
cej niedopowiedzeń i różnych punktów widze-
nia, tym więcej rozterek rozpisanych na ludzkie 
losy, zobrazowane w swojskich skrawkach rze-
czywistości.

Na styku kultur i zawirowań historii po-
wstaje kłębowisko myśli, gąszcz wspomnień. 
Właśnie istotą wspomnień są powroty. Nie-
raz natrętne, niechciane. Coś blaknie, coś jak-
by ciemnieje. Kejś ludzie gadali, że… Warto ich 
wysłuchać. Wzruszenie staje się wartością do-
daną, wzbogacającą przeżycia. Ileż to już razy 
regionaliści z Pomorza przywoływali słowa  
ks. Janusza S. Pasierba: Droga do uczestnictwa 
w kulturze ogólnoludzkiej prowadzi przez przeży-
cie własnej tożsamości – regionalnej, narodowej… 
Mądre słowa były mottem wielu opracowań, 
konferencji, zgromadzonych w pamięci działań 
Komisji – Zespołu ds. Oświaty ZKP. Stąd wiatr 
od morza z Kaszub niósł je w Polskę. Kejś wła-
śnie Ślązacy zainteresowali się tym, jak robią 
to Kaszubi… Kto pamięta, jak dawno, dawno 
temu przedstawiciele z Ukrainy (chyba z Kry-
mu) mówili w Gdańsku o swoich problemach 
z nauką języka ojczystego? Miałam szczęście 
być na tym spotkaniu – niezwykłym. Po latach 

widok ślicznej małej Ukrainki śpie-
wającej dla świata patriotyczny tekst 
stał się niezapomnianym przeżyciem 
w przedwiosenną niedzielę. Kejś nie 
myślałam, że dożyję takich czasów. 

W dramatycznym momencie 
krzepiąca jest postawa naszych sło-
wiańskich sąsiadów, ale też zaanga-
żowanie Polaków w niesienie pomo-
cy. Nasza rodzina prawdziwie niesie 
pomoc, nie szczędząc środków i cza-
su. Ludzi dobrej woli – też na połu-
dniowym Kociewiu – jest naprawdę 
wielu. To widzę w realu, o innych re-
gionach słyszę. Zatrzymanie w biegu. 
Najpierw niespodziewana pandemia, 
teraz głośne echo bliskiej wojny… 

Sama nie wiem, czy to przypadek, że zajrzałam 
do tomiku wierszy ks. Franciszka Kameckiego. 
A tam tekst o Miesiącu powszechnej paniki / kie-
dy nogi same pobiegną do schronu / napadną na 
siebie wszystkie ulice… / nie szukajcie zaginionego 
kanarka / zostawcie niedokończone pranie… Tak 
ks. Kamecki pisał w 2011 roku. Ale póki się żyje, 
trzeba się spotykać. Umówiłam się na rozmo-
wę z autorem tekstów… Wszyscy kiejś czekali na 
jego felietony z cyklu Drabiną do nieba, zamiesz-
czane w „Pielgrzymie”. 

Przy okazji muszę się pochwalić, że moich 
felietonów Z Kociewia w gościnnej „Pomeranii”, 
ukazało się już ponad 100! Ten chyba jest 133. 
Często są tylko muśnięciem wydarzeń, spraw 
dla regionu ważnych. Dla mnie stały się kroni-
ką przeżyć. Niby drobnych, jak to, że w sklepie  
w Świeciu trafiłam na kaszёbski sér z czarnusz-
ką oraz richtig śląskie nudle. Sama nazwa pro-
duktów cieszy. A co dopiero Skra Ormuzdowa, 
która kolejny raz trafiła do Świecia! Tym razem 
otrzymała ją nauczycielka Małgorzata Połomska, 
od lat prowadząca szkolny zespół Świeckie Gzu-
by… Srodze mnie to cieszy! Mamy 
na Kociewiu wiele ognisk dobrych 
pomysłów, działań i nadziei.
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Słomka z kapelusza

Kartuzy. Pogawędka przed punktem 
pomocy dla Ukraińców. Jedna pani, 
Ukrainka, lat około pięćdziesięciu, mówi, 
że za czasów Związku Radzieckiego nie 
było wcale źle, bo do więzienia „szły 
tylko pyskate”. Kto siedział cicho, mógł 
żyć spokojnie. Na co jej odpowiadam, że 
bardzo dziękuję za taki ustrój, bo pew-
nie poszedłbym do więzienia jako ten 
„pyskaty”. Na co ona odpowiada, rozkła-
dając ręce: 

– No ale taki przywilej władzy, żeby 
pyskatych zamykać.

Jest to dla niej oczywiste.
Inna sytuacja. Mówi polska nasto-

latka: 
– A ci Ukraińcy, co u nas w ośrodku 

zamieszkali, to niby tacy biedni, a mają 
najnowsze, najdroższe smartfony. 

Nie rozumie, że owi Ukraińcy jeszcze 
miesiąc temu byli świetnie sytuowa-

nymi prawnikami, lekarzami, biznesmenami, a po 
tamtym życiu zostały im dzisiaj wypasione smart-
fony, być może jakieś oszczędności w dolarach lub 
euro. I nic więcej. 

Starsze małżeństwo wieszczy Rosjanom klęskę 
na Ukrainie:

– Bo Ukraińcy to przecież wiadomo. 
– Co wiadomo? – dopytuję. 
– No wiadomo, taki to żywemu nie przepuści, 

zabijać to oni umieją – słyszę odpowiedź.
I to wszystko jako (niby) podziw dla bitności 

ukraińskiego żołnierza, a wiadomo, o co chodzi. 
Choć nikt tego głośno nie mówi, bo teraz nie wy-
pada.

Gdzieś wewnątrz balonu dobra, który sobie 
(całkiem słusznie) napompowaliśmy, znajduje się 
drugi balonik – wzajemnych polsko-ukraińskich 
uprzedzeń, stereotypów, różnic mentalnych. Kie-
dy pęknie ten pierwszy balon, a pewnie tak się 
stanie, nagle naszym oczom ukaże się ten drugi  
i będzie rósł i rósł…

Są w Polsce tacy „patrioci”, którzy na razie 
czekają. Pandemia w odwrocie, więc antyszcze-
pionkowość przestaje być paliwem politycznym. 
Trzeba będzie znaleźć nowe. A niechęć wo-
bec uchodźców, podobnie jak do 
Ukraińców jako narodu, to prze-
cież tematy już doskonale przetre-
nowane.

Mniej więcej dwa-
dzieścia pięć lat temu  
z kumplami pojechali-
śmy do Ukrainy. Prze-
chodziliśmy przez 

osadę pod Popem Iwanem1 złożoną  
z kilku chałup. Wszystkie domostwa 
były zamknięte na cztery spusty. Ani 
żywej duszy, choć wiadomo było, że 
ludzie tu mieszkają – psy szczekały,  
a kury biegały po podwórkach. Dziwi-
liśmy się, bo wcześniej mijaliśmy wsie, 
w których mieszkańcy okazywali nam 
wiele serdeczności.

Za domostwami była łączka, po-
stanowiliśmy rozstawić na niej nasze 
namioty. Wieczorem rozpaliliśmy ogni-
sko. Wtedy ujrzeliśmy postać, ktoś się 
nam przyglądał. Gestami zaprosiliśmy 
owego jegomościa do naszej kompanii. 
Okazało się, że jest jedynym młodym 
(był mniej więcej w naszym wieku, czyli miał około 
dwudziestu lat) mieszkańcem osady, reszta to byli 
sami staruszkowie. Zapytaliśmy, dlaczego wieś jest 
taka zamknięta na głucho. Okazało się, że zauwa-
żono nas, gdy maszerowaliśmy w stronę osady, gło-
śno rozmawiając między sobą po polsku. Rozniosła 
się wiadomość, że wrócili polscy partyzanci i że te-
raz „Lachy” będą „rezać”. Starzy ludzie zabarykado-
wali się w swoich domach. Popatrzyliśmy po sobie 
– sześciu chłopa w moro. Goreteksów wówczas nie 
było, to znaczy może były, ale nie było nas na nie 
stać, więc na takie wyprawy zabierało się wojskowe 
ciuchy, bo najpraktyczniejsze.

– Ale dlaczego mielibyśmy was „rezać”? – zapy-
taliśmy naszego gościa.

– Nie wiem – odpowiedział. – Mówią, że z ze-
msty, bo niby czego „Lachy” mieliby tu szukać?

Moja wiedza historyczna była wówczas zniko-
ma2. Uznałem, że cała ta sytuacja to jakieś dziwac-
two i tyle. Następnego dnia byliśmy już pod Po-
pem Iwanem na kompletnym odludziu i o sprawie 
zapomniałem.

To było dawno. Dziś jest inaczej. Z pewnością 
młody mieszkaniec Kijowa, który staje do walki  
z rosyjskim najeźdźcą, mentalnie nie ma nic wspól-
nego ze staruszką, która się przed nami chowała. 
Tak, tylko że przyjeżdżają do nas nie tylko wy-
kształceni młodzi ludzie z wielkich miast. Gości-
my – co naturalne i oczywiste – ludzi o różnych 
poglądach, mentalności, sentymentach.

FELIETON

Gdzieś wewnątrz 
balonu dobra, 

który sobie 
(całkiem słusznie) 
napompowaliśmy, 
znajduje się drugi 

balonik…

ToMasz słoMczyński

Dwa balony

1 Pop Iwan (2022 m n.p.m.) – szczyt górski w Czarnohorze w zachodniej Ukrainie.
2 Zdaję sobie sprawę, że tereny, które wówczas odwiedzaliśmy, to nie Wołyń, a jednak pamięć o dramatycznych wydarzeniach z okresu  
II wojny światowej była tam żywa. 
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Dopełnianie

Alicja Balcerzak, Niewymazane  
z pamięci, Darłowo 2021

Pamięć ludzka to fenomen kulturowy, 
który stale zadziwia. Nigdy do końca 
nie wiadomo, dlaczego się o pew-
nych rzeczach pamięta i dba o nie  
w świadomości własnej czy kolejnych 
pokoleń, a inne znowu wyrzuca się 
z horyzontu poznawczego i w przy-
szłości nie wywołuje. Powstają dziś 
opracowania, które wskazują, jakie 
są mechanizmy jednostkowego albo 
społecznego pamiętania, na ile po-
magają w tym emocje, język, religia 
czy kultura. Mimo coraz to nowych 
ujęć i opisów tej problematyki poja-
wiają się sytuacje, które zaskakują  
i odsłaniają nowe aspekty funkcjono-
wania pamięci. 

Jeśli chodzi o Pomorze, pamięć  
o wydarzeniach rozgrywających się 
na nim wywołuje różnego typu zja-
wiska. Bardzo wiele zależy od pamię-
tającego podmiotu i jego psychicz-
no-intelektualnego ukształtowania. 
Jeden zaś z podstawowych czynników 

tożsamościowych, czyli nacja, ma za-
sadniczy wpływ na to, jak opowiada 
się o przeszłości. Wszak Kaszubi, Po-
lacy czy Niemcy te same historycz-
ne wydarzenia mogą przedstawiać 
zgoła odmiennie. O owych różnicach 
można rozprawiać neutralnie i aka-
demicko, ale bardziej prawdopodob-
ne jest to, że właśnie w dostrzeżeniu 
różnicy kulturowej tworzy się poczucie 
identyfikacji, własnego stylu myśle-
nia i bycia. Każda bowiem jednostka   
i społeczność pragnie zaznaczyć siebie 
i własne racje. Owo określanie róż-
nic nie zawsze odbywa się łagodnie  
i kulturalnie, czasami są to dynamicz-
ne i wręcz dramatyczne wyznania,  
w czasie których przewartościowuje 
się bardzo wiele: obraz samego siebie, 
własnej rodziny, narodu czy kultury… 
Nie zawsze są to odkrycia miłe.

Niewymazane z pamięci Alicji Bal-
cerzak to praca wydana w 2021 r.  
w Darłowie własnym sumptem, przy 
udziale kilku państwowych organizacji,  
ukazująca zawiłe losy Pomorzan. To 
dwuczęściowa opowieść o ludziach, 
którzy pamiętają i o których warto 
pamiętać. Zogniskowana na jednym  
z małych miast Pomorza z mieszkań-
cami, którzy nieprzypadkowo (?) przy-
padkiem (?) znaleźli się w Darłowie, 
ukazuje doświadczenia dwojga obcych 
sobie ludzi od lat czterdziestych XX w. 
właściwie do dziś. Książka spodobała 
się jurorom w konkursie historycznym 
„Ocalić znaczenia wczoraj, uratować 
dzisiaj”, w którym dostała drugą na-
grodę (2021).

Autorką niewielkiej książki jest 
młoda darłowska nauczycielka  
i doktorantka, która oprócz tego, że 
naucza języka polskiego w miejsco-
wym Zespole Szkół Morskich, współ-
tworzy amatorski zespół teatralny 

i co pewien czas organizuje życie 
kulturalne tego miasta. Jej postawa 
wobec Pomorza Środkowego jest 
znacząca i odpowiedzialna. W regio-
nie, w którym żyje, nie czuje się ona, 
jak wcześniejsze pokolenia polskich 
osadników, niepewnie i obco. Jako 
osoba wykształcona i stale kształcą-
ca się, bez kompleksu podchodzi do 
przeszłości i teraźniejszości, chcąc 
odnaleźć się w miejscu, w którym 
pracuje i w którym przekazuje swoją 
wiedzę innym ludziom. Rozpoznając 
funkcję, jaką wypełnia w środowisku, 
Alicja Balcerzak postanowiła ukazać 
szerszemu gronu czytelników oso-
bowości, które w Darłowie spotkała, 
i tym samym utrzymać w pamięci 
obraz nietuzinkowych jednostek i ich 
doświadczeń.

Pierwsza część książki Balcerzak 
związana jest z opisem losów Niemki 
Brygidy Jerzewskiej (ur. w 1928 r., 
właśc. Luiza Brygida Wirtz), która 
trafiła do Rügenwalde (Darłowa) 
w latach czterdziestych jako pięt-
nastolatka. W czasie II wojny świa-
towej rodzice wysłali ją na odległe 
Hinterpommern, aby uchronić córkę 
przed bombardowaniami, jakie mia-
ły miejsce w jej rodzinnym Hagen  
w Zagłębiu Ruhry. W Darłowie 
uczęszczała do szkoły ponadpodsta-
wowej (liceum). Nie była to jednak 
zbyt konsekwentna nauka. Od 1944 r. 
coraz więcej w mieście było ucie-
kinierów z Prus Wschodnich, zimą 
przełomu 1944/1945 nauka była już 
niemożliwa z powodu chaosu ucieczki 
Niemców przed wojskami sowieckimi. 
Dziewczyna wraz z mieszkańcami 
miasta tułała się w marcu 1945 r. 
po okolicznych wioskach, by wrócić 
do splądrowanego Darłowa. Teraz 
najważniejszą osobą w Darłowie  
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z rosyjskiej strony był wojskowy ko-
mendant, ze strony polskiej pojawił 
się burmistrz – Stanisław Dulewicz. 
Po zakończeniu wojny narratorka 
wspomnień trafiła do przymusowej 
pracy w gospodarstwie wiejskim. Na-
oglądała się fal sowieckich żołnierzy, 
a także grup Polaków pojawiających 
się w mieście. Stale czuła się za-
grożona tak ze strony jednych, jak  
i drugich. Miała wszakże szczęście, 
że natrafiła na Dulewicza, który po-
trafił jej i innym Niemcom pomóc  
w zdobyciu godnej pracy lub nie po-
zwalał na nieprawości ze strony Ro-
sjan. W 1946 r. Jerzewska wyszła za 
mąż za Polaka, dawnego partyzanta 
i więźnia obozu koncentracyjnego. 
Nie było to małżeństwo z miłości, 
ale z rozsądku. Kobieta wspomina, że 
nie zawsze znajdowała zrozumienie 
u męża, choć z drugiej strony jest 
szczęśliwa, że dane jej było urodzić 
trzy córki i syna. Jej mąż w decyzji 
poślubienia Niemki wykazał się dużą 
odwagą i musiał przed politycznymi 
decydentami tamtych czasów tłuma-
czyć się, dlaczego wybrał sobie taką 
właśnie kobietę za żonę.

W 1951 r. autorka wspomnień 
zaczęła uczyć języka niemieckiego. 
Początkowo robiła to bez peda-
gogicznego przygotowania. Potem 
przechodziła kursy nauczycielskie  
w Liceum Pedagogicznym w Słupsku 
i ukończyła studia germanistyczne 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Poza pracą zawodową 
wykonywaną przez ponad czter-
dzieści lat udzielała się również  
w społecznych inicjatywach polsko- 
-niemieckiego pojednania oraz tłuma-
czyła na język polski i niemiecki teksty 
publicystyczne lub literackie dotyczące 
Pomorza. Bardzo ciepłe emocjonalnie 
są wspomnienia Jerzewskiej dotyczące 
jej ostatnich lat życia i okresu, kiedy w 
wieku osiemdziesięciu lat poznała mi-
łość swojego życia, Hansa, z którym 
spędziła kilka spokojnych lat.

Druga część książki Alicji Balcerzak 
związana jest z postacią mężczyzny 

– Konrada Wojtasa. Urodził się  
w 1922 r. w Szalowej na Podhalu. 
W trakcie II wojny światowej działał 
w ruchu konspiracyjnym. W 1942 r. 
został aresztowany przez gestapo  
i trafił do obozów koncentracyjnych 
Gross-Rosen, Buchenwald i Maut- 
hausen-Gusen. W tym ostatnim stał 
się jeszcze jednym więźniem, na któ-
rym dokonywano pseudomedycznych 
eksperymentów, z których wyszedł 
psychicznie i fizycznie okaleczony. 
Owe obozowe doświadczenia pozo-
stały w nim na zawsze, wywołując 
dystans do świata, swoistą zasad-
niczość w poglądach i stylu bycia. 
W późniejszych latach powojennych 
niejeden raz przyszło mu zaświad-
czać swoją osobą o okrucieństwie 
niemieckich oprawców, kiedy uczest-
niczył w pracach Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Niemieckich w Pol-
sce. Niektóre z doświadczeń spisał 
we wspomnieniu pt. Dni śmiercią 
spisane, inne przedstawiał podczas 
spotkań z młodzieżą, opowiadając 
o czasach wojny i obozach koncen-
tracyjnych. Po II wojnie światowej 
skończył studia filozoficzne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, lecz do 
pracy trafił do Szkoły Gospodarstwa 
Wiejskiego w Szczecinku, potem pra-
cował również w szkołach średnich 
w Świdwinie, Bytowie, Sławnie, na 
koniec (od 1974 r.) w Darłowie. Był 
więc Pomorzaninem z wyboru, który 
trafił w nowe dla siebie przestrzenie 
życia na skutek skomplikowanych 
własnych wyborów, silnie motywo-
wanych przez przeżycia wojenne.  
W wybranym przez siebie (?) miejscu 
życia włączył się w ruch kulturalny 
i społeczny. Był członkiem Związ-
ku Kombatantów Wojennych i Woj-
skowych i innych organizacji, które 
skupiały ludzi osobiście dotkniętych 
przez II wojnę światową. Swoje  
z niej doświadczenia Konrad Wojtas 
przekazywał czytelnikom lokalnych cza-
sopism, takich jak „Głos Nauczycielski”, 
„Głos Pomorza” czy „Słowo Powszech-
ne”. Czynił to w formie luźnych wspo-

mnień, a czasami za pomocą wierszy, 
które pojawiają się na kartach Niewyma-
zanego z pamięci z rodzajem empatycz-
nych interpretacji Alicji Balcerzak.

Ostatnie lata życia Wojtasa nie 
przyniosły mu spełnienia. Po przej-
ściu na emeryturę zajmował małe 
mieszkanko w bloku, odwiedzany 
przez kilku przyjaciół, schorowany,  
z ograniczoną zdolnością rucho-
wą. Do tego doszły jeszcze napięcia  
w stosunkach z rodziną, która nie 
potrafiła się określić co do dalszych 
losów Wojtasa i tego, czy ma on na 
starość pozostać w Darłowie, czy też 
powrócić na Podhale. Zaopiekowali 
się nim wówczas obcy ludzie, czyniąc 
to z wielką dbałością i wyczuciem.

Alicja Balcerzak do swojej opowie-
ści biograficznej o Brygidzie Jerzew-
skiej i Konradzie Wojtasie dołączyła 
sporo materiałów ikonograficznych, 
dzięki którym widać realia czasów 
przedwojennego i powojennego Dar-
łowa. Pojawiają się również osobiste 
papiery bohaterów, co snutą historię 
silniej umiejscawia w konkrecie do-
kumentu. Niewymazane z pamięci 
nie jest jednak typowym opracowa-
niem historycznym. W odkrywaniu 
przeszłości dwojga ludzi ważną rolę 
odegrała decyzja współczesnej au-
torki-redaktorki, która stworzyła 
odpowiednie warunki do wyjawienia 
półprywatnej niemal wypowiedzi Je-
rzewskiej czy też zebrała materiały 
pozostałe po Wojtasie i uwypukliła 
jego społeczną rolę, wyciszając przy 
okazji różne krążące o nim krzywdzą-
ce opinie. Swoją pracę o Pomorza-
nach z Darłowa obudowała Prolo-
giem i Epilogiem, które ze względu na 
zastosowany w nich akademicki styl 
wypowiedzi nie są najlepszym roz-
wiązaniem. Najważniejsze jednak, że 
w pracy Balcerzak dobitnie zabrzmia-
ły losy ludzi, którzy z godnością, 
odpowiedzialnie i odważnie przeszli 
przez ciężkie doświadczenia życiowe, 
i pozostawiły po sobie ślad, którego 
nie można wymazać.

Daniel Kalinowski
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Ciemna strona 
regionu

Adrian Wrocławski, Skorpion. 
Sprawa zabójcy Pawła Tuchlina  
i seryjnych przestępstw  
na tle seksualnym  
na Pomorzu, popełnionych  
w latach 1975–1983,  
Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2020

Narracja omawianej książki w całości 
osadzona jest w naszym regionie: na 
Pomorzu, Kociewiu i Kaszubach. Nie 
użyto w niej jednak słów Pomorzanin, 
Kociewiak bądź Kaszub. W tym przy-
padku nawet najbardziej przekonany 
żarliwy regionalista nie będzie miał 
o to pretensji, przeciwnie, wyrazi 
zrozumienie. Publikacja przedstawia 
bowiem śledztwo w sprawie najwięk-
szych seryjnych zabójstw w północ-
nej Polsce i proces ich sprawcy Pawła 
Tuchlina.

Nie znaczy to, że w pracy Adriana 
Wrocławskiego brakuje bezpośrednich 
nawiązań do Kociewia i Kaszub, autor 
bowiem ma świadomość, iż dotyczy 
ona w znacznej mierze właśnie ich 
obszaru, i mówi o tym wprost. Ina-
czej być nie mogło, bo negatywny 
bohater książki Paweł Tuchlin uro-
dził się, wychował i mieszkał przez 
ponad dwadzieścia lat w kociewskiej 

wsi Góra w gminie Stara Kiszewa  
w powiecie kościerskim. W bliskim 
sąsiedztwie popełnił też większość 
swoich zbrodni. Precyzyjnie określono 
ten teren jako Kociewie i pogranicze 
Kaszub (s. 383). Oprócz stosunkowo 
często występującej nazwy własnej 
Kociewie i w mniejszym stopniu Ka-
szuby znajdziemy w omawianym opra-
cowaniu te słowa także jako nazwy 
ówczesnych, z lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, 
lokalnych podmiotów gospodarczych, 
takich jak Kombinat Rolny „Kociewie” 
(s. 218, 219), Meblarska Spółdzielnia 
Inwalidów „Kaszub” (s. 373) itp.

Co zrozumiałe w tego typu pra-
cy, nie ma w niej żadnych informacji  
o specyfice regionalnej Kociewia bądź 
Kaszub, ale warto zwrócić uwagę na 
trzy występujące w niej określenia 
ukazujące pewne odrębności kulturo-
we. Pierwsze z nich to „herbatka po 
kociewsku”, czyli „wspaniała” herba-
ta z dodatkiem soku i wódki. Praw-
dopodobnie jednak tak określono ten 
napój nie ze względu na jego lokalną 
odrębność kulinarną, lecz z powodu 
miejsca przyrządzenia, którym jest 
milicyjny komisariat w Skarszewach 
(s. 316). Jeszcze bardziej lakoniczna 
jest informacja o „czapce z daszkiem 
typu kaszubskiego” (s. 563), bez 
podania, czym wyróżniał się ten typ 
nakrycia głowy. Najbardziej intryguje 
sformułowanie, iż dwóch mieszkań-
ców Niestępowa w gminie Żukowo 
„miało akcent kaszubski” (s. 164). 
Czy rzeczywiście posługiwali się pol-
szczyzną z akcentem kaszubskim? 
Bardziej prawdopodobne wydaje się, 
że używali języka kaszubskiego, ale 
wówczas poprawność wymagała, by 
niwelować różnice regionalne, i tak to 
odnotował jeden z protokółujących 
zeznania zawarte w aktach sprawy 
Tuchlina, a autor przyjął to bez głęb-
szej refleksji.

Powyższe uwagi, co oczywiste, 
wysnute zostały jedynie na mar-

ginesie lektury, gdyż książka jest 
poświęcona innemu zagadnieniu. 
Stanowi bardzo obszerne przedsta-
wienie sprawy jednego z najwięk-
szych zbrodniarzy Polski powojen-
nej i jednocześnie bez wątpienia 
najstraszniejszego mordercy dzia-
łającego w naszym regionie. Autor 
wręcz drobiazgowo ujawnia zawar-
tość akt policyjnych i sądowych, 
poczynając od zgłoszenia przestęp-
stwa, poprzez zakrojone na szero-
ką skalę śledztwa dotyczące po-
szczególnych zbrodni, wykrycie ich 
sprawcy (właściwie sprawców, bo  
w początkowym okresie na dzia-
łalność Skorpiona nałożyła się też 
zbrodnicza droga innego przestęp-
cy, gwałciciela Włodzimierza S.), 
po proces i skazanie. Czytelnik więc 
patrzy na dokonane zbrodnie przez 
pryzmat osób, które zauważyły ofia-
rę, oczami samych ofiar (przesłu-
chanie pokrzywdzonych, obdukcja 
bądź wyniki sekcji zwłok) i policjan-
tów starających się wykryć bandy-
tę, widzi zbierane dowody, poznaje 
treści specjalistycznych opinii oraz 
ich sądową weryfikację w procesie 
pierwszej instancji i odwoławczym. 
Na pewno może stanowić to gratkę 
dla miłośników kryminałów, chcą-
cych przeżywać je nie tylko poprzez 
fabułę filmową czy powieściową. 
Lektura tej dokumentacji daje głębo-
ki wgląd w realia życia codziennego,  
a także ludzkich postaw, psychiki itd. 
Mówiąc wprost: dobrze, że od opi-
sywanych wydarzeń upłynęło sporo 
czasu, wprowadzono nowe techniki 
kryminalistyczne, bo dla niektórych 
potencjalnych kryminalistów mógłby 
to być niezły przewodnik, jak dzia-
łać, by zmniejszyć ryzyko wpadki.  
W części są to – przyjmując współ-
czesną nomenklaturę – dane wraż-
liwe, wnikające głęboko w sytuację 
osobistą, psychiczną, zawodową 
konkretnych ludzi, którzy – nawet 
jeżeli już nie żyją – na pewno nie 
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chcieliby ich upublicznienia. Nie dzi-
wi więc, że autor w części przypad-
ków zmienił ich inicjały.

Pawłowi Tuchlinowi udowodniono 
popełnienie dziewięciu zabójstw ko-
biet i dziesięć usiłowań, a najpraw-
dopodobniej było ich jeszcze więcej. 
Działał zawsze w podobny sposób. 
W celu zaspokojenia seksualnego 
doprowadzał ofiary do utraty przy-
tomności silnymi uderzeniami młot-
kiem w głowę bądź zderzał się z nimi 
prowadzonym przez siebie samocho-
dem. Stąd śmierć tylu osób i zarzuty 
usiłowania zabójstwa.

Jakież musiało być zdziwienie 
milicjantów, spodziewających się, że 
sprawcą tak przerażających zbrod-
ni jest całkowicie zdemoralizowa-
ny osobnik, gdy okazało się, że to 
człowiek bardzo normalny, spokojny, 
grzeczny, cichy i niczym się niewy-
różniający (s. 431). Takich i podob-
nych pozytywnych ocen Tuchlina  
w książce znajdziemy więcej. Jeden 
z milicjantów wspominał nawet, że 
gdyby nie świadomość jego zbrodni, 
byłby w stanie się z nim zaprzyjaźnić. 
W opinii dyrektora szkoły podstawo-
wej był dobrym uczniem, należał do 
lepszych uczniów w klasie, był lubia-
ny, cechował się wesołym usposo-
bieniem, z powodzeniem udzielał się 
w kółku teatralnym. Jego przełożeni 
i koledzy z pracy mówili, że był so-
lidny, zdyscyplinowany, bardzo pra-
cowity, przedsiębiorczy, koleżeński. 
Miał dwie żony (z pierwszą z nich 
się rozwiódł) i konkubinę. Wszyst-
kie wypowiadały się o nim dobrze, 
szczególnie druga żona podnosiła, 
że był dobrym mężem i kochają-
cym ojcem. W pierwszym okresie po 
jego zatrzymaniu broniła go. Cho-
ciaż później rozwiodła się i zerwała  
z nim kontakt, to za powód rozsta-
nia podała nie czyny męża, ale fakt, 
że nie miała innej możliwości zmiany 
nazwiska, utożsamianego przecież  
z okrutnymi zbrodniami. 

W aktach sprawy znalazły się też 
opinie negatywne (będące w znaczą-
cej mniejszości), przede wszystkim  
o jego nagminnych kradzieżach, a za 
najbardziej wymowną z nich wolno 
uznać przekaz, iż w czasie rozmowy 
nie lubił patrzeć w oczy (s. 538).

Wczytując się w te oceny, pozna-
jąc niejednoznaczne zakamarki duszy, 
nawet tak podłej jak Skorpiona, moż-
na się zastanowić, na ile jego oso-
bowość wpisuje się w kod kulturowy 
regionu, stereotyp jego mieszkańców. 
Okazuje się, że miał on sporo cech, 
które tradycyjnie im się przypisuje. 
Niewątpliwie był ponad przeciętną 
pracowity, gospodarny, samodziel-
ny, jeszcze w realiach schyłkowego 
socjalizmu potrafił z powodzeniem 
prowadzić własną działalność gospo-
darczą. Wykazał też znaczne przy-
wiązanie do „ziemi ojców”, wykupu-
jąc od skarbu państwa „ojcowiznę” 
przekazaną wcześniej przez rodziców 
za „rentę”. Tym samym jako jedyny  
z licznego rodzeństwa okazał chęć 
gospodarzenia „na ziemi ojców”. Jego 
stosunek do katolicyzmu zmieniał się 
w ciągu życia, ale zawsze czuł z nim 
związek, a w młodości często w nie-
dzielę i święta uczęszczał do komunii 
św. w Pogódkach. Gdy zmarł ktoś  
z mieszkańców, chodził na różaniec 
(s. 538). Będąc w więzieniu, również 
domagał się możliwości korzystania 
z praktyk religijnych, uczestniczył  
w mszach św., co najmniej werbalnie 
doceniał wagę tradycyjnych, rodzin-
nych wieczerzy wigilijnych. 

Z tego nie wolno wyciągać da-
leko idących wniosków, ale warto 
zauważyć, że tradycja, pozytywne 
cechy osobowe nie dają stuprocen-
towej gwarancji, że nie zejdzie się 
na złą drogę. Jeżeli wierzyć opiniom 
biegłych psychiatrów, psychologów  
i seksuologów, a pod tym względem 
nie są one całkowicie przekonujące, 
w odniesieniu do Tuchlina nie zdało 
też egzaminu środowisko, w którym 

się wychowywał, czyli pomorska 
wieś. Podobno odrzucono go, wy-
łączono z kręgu towarzysko-przyja-
cielskiego, bo ze względów choro-
bowych moczył się w nocy, co miało 
być jedną z przyczyn jego przyszłej 
zbrodniczej działalności. Ponadto 
śledztwo w sprawie Tuchlina odsło-
niło w miejscowościach związanych 
z jego czynami ogrom wielu innych 
patologii: od niewinnego nieodpro-
wadzenia dziewczyny późną porą, 
co naraziło ją na niebezpieczeństwo, 
poprzez nagminne pijaństwo, alkoho-
lizm, przemoc w rodzinie, kradzieże 
(szczególnie w zakładach pracy), 
nieróbstwo, oszczerstwa, obmowy, 
znieczulicę ( jedną z ofiar odratowano 
by, gdyby ktoś z licznego grona sły-
szących zareagował na jej jęki), po 
gwałty, kazirodztwo i inne zboczenia, 
w tym zoofilię. 

W odniesieniu do naszych zacho-
wań, sposobu pracy, stosunku do 
innych ludzi książka Wrocławskiego 
uczy pokory, jest niewypowiedzia-
nym, mocnym apelem o rozważne, 
przemyślane działania bez zgubnej 
rutyny, nadmiernej pewności siebie, 
z konieczną wrażliwością wobec oto-
czenia i świadomością, jakie mogą 
być konsekwencje ewentualnych 
błędów. Najwyraźniej o tym mówi 
pomyłka wymiaru sprawiedliwości, 
która spowodowała, iż sprawstwo 
morderstwa dokonanego przez Skor-
piona przypisano niewinnej osobie. 
Przyczyniła się do tego błędna, 
najprawdopodobniej pośpieszna, 
ocena materiału dowodowego do-
konana przez jednego z najbardziej 
docenianych, uznanych pomorskich 
prokuratorów oraz działaczy opozy-
cji antysocjalistycznej Leszka Lac-
korzyńskiego i opinia psychiatryczna 
wykazująca niewątpliwe sprawstwo 
niewinnego, sporządzona przez le-
karza psychiatrę, jednocześnie „ko-
ciewskiego poetę” Jana P. Majew-
skiego (s. 11 i inne). W tej sprawie 
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kropkę nad i postawił sąd, ale widać 
z niej, jak trudno czasem uniknąć po-
myłki i jak starannie trzeba wykony-
wać swoją pracę, a wpadki zdarzają 
się także osobom z wiedzą i autory-
tetem, społecznie zaangażowanym.

To jeden z ogromu wątków pre-
zentowanej publikacji, jakby żywcem 
zaczerpniętych z hollywoodzkich 
filmów sensacyjnych. Wśród innych 
można wymienić milicjanta, który 
z ogromną pasją, umiejętnościami, 
stosując przemoc fizyczną i psychicz-
ną, podążał niewłaściwymi tropami 
śledczymi, będąc niezachwianie prze-
konany, że dojdzie do prawdy. Wspo-
mnę jeszcze o samym Pawle Tuchli-
nie, który chciał zostać milicjantem; 
gdyby nie wykrycie jego kradzieży, 
udałoby mu się to. Natomiast z po-
wodzeniem pełniło milicyjną służbę 
dwóch jego braci, a inna osoba z bli-
skiego kręgu rodzinnego należała do 
obsługi zakładu karnego, w którym 
był osadzony. To tylko fragment po-
wiązań, swoistej symbiozy (mającej 
też swoje pozytywne elementy) po-
między organami ścigania, funkcjona-
riuszami służby więziennej i światem 
przestępczym, o której czyta się –  
w części – pomiędzy wierszami książ-
ki. Prawdopodobnie miało to także 
tragiczny wymiar. Według wszelkie-
go prawdopodobieństwa Skorpion 
na bezprawnej przepustce dokonał 
jednego ze swoich morderstw, przy 
którym miał bardzo trudne do pod-
ważenia alibi, formalnie bowiem był 
wtedy w więzieniu.

Należy się zgodzić z Adrianem 
Wrocławskim, że jak seryjne zbrodnie 
Pawła Tuchlina należały do najstrasz-
liwszych w powojennej Polsce, tak 
wykrycie i osądzenie ich sprawcy było 
jednym z najtrudniejszych, najbar-
dziej skomplikowanych przedsięwzięć 
polskiej, pomorskiej kryminalistyki,  
a osiągnięcia w tym zakresie zapew-
ne są porównywalne z sukcesami eu-
ropejskimi i światowymi. Dlatego do-

brze się stało, że sporo miejsca autor 
poświęca funkcjonariuszom, którzy 
tego dokonali. Tym ludziom za roz-
wiązanie zagadki Skorpiona na pewno 
należy się pamięć. Szkoda jednak, że 
Wrocławski nie dotarł także do po-
zostałych materiałów źródłowych 
dotyczących ich służby, niewątpli-
wie dostępnych w innych archiwach,  
w tym przede wszystkim w zbiorach 
Instytutu Pamięci Narodowej. Pozwo-
liłoby to na ukazanie ich działalności 
w szerszym kontekście. Natomiast 
za niewątpliwy plus należy zaliczyć, 
że autorowi udało się do większości 
z nich dotrzeć osobiście i pozyskać 
ich relacje. Z regionalnego punktu 
widzenia trzeba dopowiedzieć, że 
również pośród śledczych byli ludzie 
wywodzący się z naszego regionu. 
Nie do końca więc żartując, niech mi 
będzie wolno z perspektywy lokalne-
go patrioty stwierdzić, że w naszym 
regionie to i największy zbrodniarz,  
i najlepsi detektywi.

Wspomnieniom funkcjonariuszy 
autor nadaje moc szczególną. Sta-
nowią ważną część narracji, podsu-
mowują poszczególne partie książki, 
wyjaśniają poruszane w niej kwestie. 
W żadnym miejscu nie odnosi się do 
nich krytycznie. Nie umniejszając ich 
wagi, można między innymi zapytać, 
czy na przykład zgadza się z nimi, 
gdy czytamy, że milicjant na kierow-
niczym stanowisku w komendzie wo-
jewódzkiej miał takie same problemy 
w życiu codziennym z pozyskiwaniem 
artykułów pierwszej potrzeby w so-
cjalistycznych realiach jak inni oby-
watele, robotnicy, nauczyciele itp.  
W rzeczywistości raczej było inaczej, 
a zebrane przez Wrocławskiego rela-
cje mogą stanowić także wdzięczny 
przedmiot badań socjologicznych  
i innych dyscyplin o postrzeganiu 
trudności systemu, który upadł  
w 1989 r., przez różne grupy ludności.

Socjalistyczne trudności, zacofa-
nie cywilizacyjne celnie uwypuklają 

zarówno autorzy relacji, jak i Adrian 
Wrocławski, pokazując, że w Polsce 
Ludowej znaczniej trudniej było wy-
kryć mordercę pokroju Pawła Tuchli-
na niż pokrewnych mu zbrodniarzy 
w krajach kapitalistycznych, w tym 
słynnego amerykańskiego seryjne-
go zabójcy Teda Bundyʼgo (s. 10  
i inne). Amerykańscy funkcjonariusze 
mieli bowiem o wiele większe środki 
finansowe i kadrowe, nowsze, lepsze 
technologie wspierające ich pracę niż 
ich polscy odpowiednicy. Pominięto 
przy tym, że były też elementy, które 
ułatwiały w socjalizmie zidentyfiko-
wanie sprawcy. Przede wszystkim 
było to ograniczenie swobód obywa-
telskich, w tym chociażby możliwość 
zatrzymania i zastosowania tymcza-
sowego aresztowania wobec podej-
rzanego bez decyzji i kontroli sądu. 
Siermiężność socjalizmu ułatwiła też 
zmniejszenie kręgu wytypowanych do 
selekcji osób ze względu na charakte-
rystykę wtedy jeszcze poszukiwane-
go sprawcy. Gdy ustalono, że jest nim 
mieszkaniec kociewsko-kaszubskiego 
pogranicza, posiadający prawo jazdy, 
przeszukano ewidencję posiadaczy 
tego prawa z trzech powiatów tego 
obszaru. Po żmudnej eliminacji wyse-
lekcjonowano Skorpiona. W ówcze-
snej Polsce posiadanie prawa jazdy 
stanowiło realną podstawę ograni-
czenia liczby sprawdzanych osób.  
W USA nie miałoby sensu, samochód 
i uprawnienia do jego prowadzenia  
w zasadzie mieli wszyscy. Swoją dro-
gą, myślę, że krajanie Tuchlina posia-
dający wówczas prawo jazdy do tej 
pory nie mają pojęcia, że sprawdzano 
ich, czy nie odpowiadają profilowi 
mordercy.

Mimo zasygnalizowanych wyżej 
prawnych dyskryminacji praca Ad-
riana Wrocławskiego ukazuje, że  
w czasie, kiedy dochodziło do wielu 
nadużyć i represji, nie tylko wobec 
działaczy opozycji demokratycz-
nej, śledztwo w sprawie Skorpiona  
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i jeszcze bardziej proces odbywały się  
z poszanowaniem jego osoby i praw. 
Ludowe państwo potrafiło po serii 
porażek i błędów doprowadzić do 
jego zatrzymania i osądzenia. Dopro-
wadzono do tego spokojnie, rzeczowo 
i wnikliwie, poprzez merytoryczną, 
solidną ocenę dowodów, wielokrotne, 
różnorodne opinie biegłych specjali-
stów, gwarantując Tuchlinowi prawo 
do obrony, kontaktów z światem ze-
wnętrznym, rzeczowo zbijając jego 
kontrargumenty. Właściwie można 
mieć jedno zastrzeżenie. Uderza, 
że przy tak ciężkich zarzutach oso-
biście prowadzoną przez Skorpiona 
obronę wsparło trzech adwokatów 
z urzędu, czyli zaskakująco dużo, ale 
dopiero na końcowym etapie postę-
powania przygotowawczego. Przede 
wszystkim nie było ich w chwili za-
trzymania i pierwszego przesłucha-
nia, a okazało się ono kluczowe dla 
orzeczonego później wyroku śmierci. 
Według wszelkich reguł, gdyby byli 
już przy tym przesłuchaniu, miałoby 
ono diametralnie odmienny przebieg,  
a z treści książki nawet nie wynika, 
czy wówczas istniała prawna moż-
liwość (konieczność) ustanowienia 
obrońcy na tym etapie, czy poinfor-
mowano zatrzymanego o jego pra-
wach itd.

Dotykamy tutaj, w mojej oce-
nie, słabego aspektu opisywanego 
opracowania. Kilkakrotnie podaje się  
w nim, że ma ono charakter na-
ukowy, prawniczy, w części przyta-
cza się przepisy prawa, kodeksów 
karnego i postępowania karnego. 
Nie podano jednak, o jakie ustawy 
chodzi, z którego roku, gdzie zo-
stały opublikowane. Nie przedsta-
wiono nawet ogólnych uregulowań 
prawnych (i faktycznych), w których 
wtedy funkcjonował wymiar spra-
wiedliwości, a także ram prawnych, 
jakich musieli się trzymać milicjanci, 
by prawidłowo prowadzić śledztwo, 
zebrać w odpowiedni sposób dowo-

dy, obowiązujących zasad kryminali-
styki itp. W tych kwestiach czytelnik 
może wyciągać wnioski wyłącznie 
pośrednio. Wydawałoby się też, że 
skoro sprawa Skorpiona była wyjąt-
kowa, nadzwyczaj trudna, to jej roz-
wiązanie wprowadziło na przykład 
jakieś nowatorskie metody w polskiej 
kryminalistyce, które miały wpływ 
na jej dalszy rozwój, prowadzone 
później śledztwa bądź uczyli się na 
niej kolejni funkcjonariusze. Innymi 
słowy, książka jest streszczeniem, 
przedstawieniem, w znacznej mierze 
dosłownym, zawartości akt sprawy 
uzupełnionych o wspomnienia mili-
cjantów i pracowników służby wię-
ziennej. Ten zebrany materiał nie 
został poddany analizie z wyjątkiem 
części wstępu i zakończenia.

Jak dla każdego prawnika, także 
dla Adriana Wrocławskiego, nie tylko 
pracownika nauki, ale też czynnego 
adwokata, akta sprawy są podstawą 
pracy i wiedzy o problemie. Dlatego 
w książce przyjęto, że skoro oparta 
jest na takim materiale, a autor ma 
o nim największą wiedzę (co nie jest 
żadną przesadą!), to odkrywa ona 
wszystkie tajemnice Skorpiona, chy-
ba że w aktach zawarta jest informa-
cja, iż czegoś nie udało się ustalić, 
jak w wypadku mordu dokonanego 
podczas pobytu Tuchlina w więzie-
niu. No właśnie, w czasie moich stu-
diów i aplikacji często nawiązywano 
do sprawy Tuchlina, krążyła wersja, 
że prowadzący ją milicjanci czuli się 
zobowiązani znaleźć przekonujące 
dowody na jego sprawstwo tak-
że tego mordu, ale odpuścili, bojąc 
się, iż zabierze to zbyt dużo czasu  
i w konsekwencji nie doprowadzi 
do wykonania kary śmierci na Skor-
pionie. Czas był istotny, bo gdyby 
postępowanie trwało dłużej, to 
sprawca doczekałby się zawieszenia, 
moratorium na karę śmierci i unik-
nąłby powieszenia. Orzeczono by mu 
25 lat więzienia i zapewne obecnie 

przebywałby w ośrodku odosobnie-
nia dla najgroźniejszych przestęp-
ców, którym kara się skończyła,  
a nie zostali w pełni zresocjalizowa-
ni. Autor starał się odnieść do wielu 
będących w publicznym obiegu opinii 
związanych ze sprawą Skorpiona, ale 
do tej kwestii wprost nie nawiązał.

Z kolei wędrując po regionie, zo-
rientowałem się, że Pawłowi Tuchli-
nowi są przypisywane także zbrodnie 
nieodnotowane w żadnych aktach. 
Jego sprawa żyje nadal niezależnie 
od zawartości akt, bez związku z tą 
lub inną, lepszą bądź gorszą publi-
kacją. Nawet z informacji zawartych  
w książce pośrednio wynika, że 
władze partyjne i państwowe wy-
korzystywały sukces związany  
z wykryciem Skorpiona i jego proces 
do odwrócenia uwagi społecznej od 
kryzysu gospodarczego, działalności 
opozycyjnej oraz do ocieplenia wła-
snego wizerunku, co autor ledwie za-
sygnalizował. Można przypuszczać, 
że w zachowanych partyjnych aktach 
jest tego wyraźne potwierdzenie  
i rozwinięcie.

Wystarczy! Sprawa Pawła Tuchlina 
jest tak wielowymiarowa, że jeszcze 
nie raz będą do niej wracali nie tyl-
ko specjaliści różnych dziedzin, na-
wiązując do odmiennych jej wątków  
i inaczej interpretując dotychczasowe 
ustalenia. Praca Adriana Wrocław-
skiego imponuje swoimi rozmiarami, 
czasem, jaki autor poświęcił, by ją 
przygotować, i stanowi solidną pod-
stawę wiedzy o Skorpionie i związa-
nych z nim zagadnień.

Zanim jednak polecę książkę czy-
telnikom, warto ich ostrzec, że jest 
przerażająco obszerna, liczy prawie 
tysiąc stron druku z wyniszczającą 
wzrok małą czcionką i dużą liczbą 
wpadek redakcyjnych oraz stylistycz-
nych i interpunkcyjnych potknięć.

Kto jednak przez to przebrnie, nie 
straci. Sprawdziłem!

Bogusław Breza
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lepszé jak lep na mùchë
Zarô mdą, zarô wrócą z Africzi. Niejedne òbczas ti daleczi rézë ani razu nie sadłë na gruńce. Nad 
zemią jadłë, spałë, a terô nad zemią bãdą sã téż kòchac. 

Jak wiedno w pòłowie łżëkwiata zaczinóm czekac. 
Zdrzã w niebò, słëchóm, żdającë na dłudżi riiii… do-
czëté gdzes z wësoka. Kò na Kaszëbë pierszé jaskùl-
ce (Apus apus) le z trudna czej zazérają tak wczasno. 
Bawi jesz dobrą niedzelã, dwie, a czasã nawet trzë. 
Wszëtkò zanôlégô òd òwadów, jich jedurnégò jestkù. 
Mùszi jich latac dosc – jeden ptôch òb dzéń zjôdô na-
wet 25 tësąców rozmajitëch mùchów, skògulców itd. 
– żebë zjawiłë sã jaskùlce.

Na Pòmòrzé przëcygają le na trzë, sztërë miesące. 
Tëli jima sygnie, żebë ùprawic gniôzdo, złożëc w nim 
jaja a wëchòwac młodé. Nôlepi mają ù nas w mia-
stach. Gniôzda bùdëją wësok, bò nie rozmieją jinaczi 
dwignąc sã do lôtaniô, jak leno spôdającë w dół. Na 
strichach, w dzurach pòd dakama a czasã w lãgòwëch 
bùdkach na scanach bùdinków. Tej-sej, na przikłôd 
w Gdini, kònkretno na Karwinach, lëdze stôwiają 
jima specjalné słupë, jaczé na topkù mają dosc pla-
cu nawet dlô pôrãnôsce jaskùlcowëch rodzëznów.  
W mòjim Bëtowie co rok gniôzdëje pôrã kòloniów. 
Jedna mieszkô pòd dakã nôstarszégò bùdinkù w mie-
sce, pòkòscelny wieżë z XIV w., czësto krótkò mòjégò 
balkònu. Fajno je so na nim sadnąc a zdrzec, jak ptôczi 
nibë fligrë diwizjonu spitfire’ów spôdają, wzlôtają, krą-
cącë w lewò, prawò a nazôd, w jedny gòńbie za òwa-
dzym paskùdztwã. Tak do nocë. Kò nié wiedno je jich 
widzec. Czasã lecą nawet sto i wiãcy kilométrów, tam 
gdze wiãcy òwadów i lepszé wiodro na jich łowienié. 

Dlô niezwëczajnégò òka jaskùlce mògą wëzdrzec 
jistno jak jaskùleczczi. Równak są òd nich wiãkszé  
z proporcjonalno dłëgszima lecëdłama. Do tegò ja-
skùlkóm łiskają biôłé brzëchë, a jaskùlce jasné mają 
leno malińczi plachcëk pòd dzobã, reszta je cemno. 

Na zëmã jaskùlce lecą do subsaharijsczi Africzi. 
Ptôczi z nordowi Eùropë (nasze téż) zdebło blëżi, a te 
z pôłnia kòntinentu jaż do Mòzambikù abò RPA. Òb-
czas ti zëmòwi rézë jaskùlce mògą ani razu nie sadnąc 
na zemi, le całi czas lecec a lecec…

P.D.

Òdj. K. Rolbiecczi
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Gduńsk, Wieżëca.  
LatoWô szkòła żdaje!

Chãtny mògã sã ju zapisowac na VIII 
edicjã Latowi Szkòłë Kaszëbsczégò 
Jãzëka, Kùlturë i Historie Kaszëb, jakô 
rëgnie pòd kùńc czerwińca (27.06 – 
9.07.2022 r.). Je to warający dwie nie-
dzele kùrs, òbczas jaczégò ùczãstnicë 
pòznają kaszëbsczi jãzëk òd spòdlégò 
abò zwikszą jegò znajomòsc. Òkróm 
jãzëkòwëch ùczbów są téż planowóné 
wielné warkòwnie, filmòwé projek-
cje, zéńdzenia z czekawima lëdzama 
zaangażowónyma w rozwij kaszëb-
sczi kùlturë. Bãdą téż wanodżi, dzãka 
jaczim ùczãstnicë Szkòłë bãdą widzec 
snôżotã Kaszëb ze zemi i z wòdë. 
Westrzód wszelejaczich atrakcjów je 
spłëniãcé czôłnama rzéką Zbrzëcą 
sparłãczoné z czëtanim lëteracczégò 
ùtwórstwa Stanisława Pestczi. W pro-
gramie je téż zwiedzanié kaszëbsczich 
mùzeów i wôżnëch môlów pamiãcë na 
Pòmòrzim.

Zapisënczi warają do 10 czerwińca. 
Drobnotë i zgłoszeniowé dokùmentë 
nalézeta na starnie http://kaszubi.pl/
news/view/letnia-szkola-2022. 

Kòszt dwatidzeniowi Latowi 
Szkòłë, jakô mdze sã òdbiwała w se-
dzbie Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùni-
wersytetu we Wieżëcë, to 1400 zł. 

Wëdarzenié òrganizëje Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié dzãka 
ùdëtkòwieniu Ministerstwa Bënowëch 
Sprôw i Administracje. 

Red.

Rëmiô. òLimpijsczé  
miónczi 
15 strëmiannika w I Òglowòsztôł-
cącym Liceùm m. Pòmòrsczich 
Ksążãtów w Rëmi bëła IV Wòjewódz-
kô Òlimpiada Wiédzë ò Kaszëbach  
i Pòmòrzim. Wzãło w ni ùdzél sédmë 
karnów – przedstôwców wëżispòdlecz-
nëch szkòłów z wejrowsczégò pòwia-
tu. Wespółòrganizatorã wëdarzeniô 
bëło Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. 
Célã Òlimpiadë je rozbùdzenié zainte-
resowaniô młodzëznë historią, geògra-
fią i kùlturą Kaszëb i Pòmòrzô. 

Latosyma òbsãdzëcelama bëlë: 
Werónika Kòrthals-Tartas i Michôł 
Hinc z MKPPiM a téż wiceprzédnik 
rëmsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô Wòjcech Miotka. 
W pierszim etapie Òlimpiadë mło-
di lëdze rozrzesziwelë test wiédzë  
ò Kaszëbach i Pòmòrzim, a w drëdżim 
prezentowelë mùltimediowé pòkôzczi, 
jaczé bëłë namienioné m.jin. Lechòwi 
Bądkòwsczémù, farwóm Kaszëb  
i kaszëbsczi juwernoce. W slédnym 
dzélu Òlimpiadë béł czas na gãbné 
òdpòwiedzë na pitania ò trzech rówi-
znach trudnoscë. 

I môl dobëło I Òglowòsztôłcącé Li-
ceùm w Rëmi (PZS nr 1 w Rëmi): Mar-
tina Kùnikòwskô, Ana Melzer, Juliô 
Turowskô (szkólnô Grażëna Górak).

II môl – PZS nr 1 we Wejrowie: 
Aleksandra Janowskô, Ana Kònkòl, 
Éwelina Pelowskô (szkólnô Mónika 
Lidzbarskô).

III môl – PZS nr 4 we Wejrowie: Pa-
weł Pallach, Marcelina Litwin, Martina 
Mëszk (szkólnô Aleksandra Kùchta).

I môl w kategórii „indiwidualny 
test” ex aequo dobëlë Martina Kù-
nikòwskô i Ana Melzer.

Wëprzédnienié za nôczekawszą 
prezentacjã („Żëcé i dzejanié Lecha 
Bądkòwsczégò”) dobéł PZS nr 2 we 
Wejrowie: Mark Albecczi, Macéj Gaf-
fka, Dómnik Pòpławsczi (szkólnô Bar-
bara Zabłońskô).

Òbczas Òlimpiadë bëła promò-
cjô ksążczi Gôdczi wùje Léòna dzél II 
i jiné dokazë wëdóny przez MKPPiM. 
Je to zbiér felietónów i òpòwiôdaniów 
Jerzégò Hòppe. Ò pùblikacji kôrbił 
Tomôsz Fópka. Jak pòdczorchnãła 
kòòrdinatorka kònkùrsu Małgòrzata 
Zych, aùtór promòwóny pùblikacji je 
baro wôżny dlô historie Òlimpiadë. 
Jerzi Hòppe béł direktorã rëmsczégò 
liceùm, szkólnym pòlsczégò i kaszëb-
sczégò jãzëka, inicjatorã i wielelatnym 
jurorã tegò wëdarzeniô. Na wdôr jegò 
zaangażowaniô Wòjewódzkô Òlimpia-
da Wiédzë ò Kaszëbach i Pòmòrzim 
dostała miono Jerzégò Hòppe. 

Na spòdlim tekstu Michała Hinca

Gdiniô, inteRnet.  
zéńdzenia z kaszëbsczima 
ksążkama i institucjama

Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë w Gdinie 
na swòjim karnôlu YouTube prezen-
tëje filmiczi z zéńdzeniów, jaczé òdbi-
wałë sã w tim môlu w slédnym czasu. 
Nalézemë tam m.jin. gôdkã z direk-
torã Mùzeùm   Kaszëbskò-Pòmòrsczi   
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie  
dr. Tomaszã Fópką  ò wëdôwiznach. A je 
ò czim gadac, bò wejrowsczé mùzeùm 
rok w rok drëkùje wnet trzëdzescë 
rozmajitëch ksążków – òd lëteraturë 
pò nôùkòwé dokazë. Fópka béł gòscã  
w KFK 23 gromicznika w òbrëmim 



Pomerania nr 4 (563) / Kwiecień 2022 61

Fot. Roman Klinkosz
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cyklu pòtkaniów z partnérama Fòrum. 
Òkróm przëbôczeniô przëmiarów we-
spółrobòtë tëch dwùch môlów ùczãst-
nicë mòglë téż wzyc ùdzél w promòcji 
Sonetów Tomasza Fópczi.

7 strëmiannika gòscã w Gdinie bëła 
Barbara Kąkòl, direktorka Kaszëb-
sczégò Mùzeùm w Kartuzach. Gôdała  
z Darkã Majkòwsczim ò Brawãdach 
bracy Grimm skaszëbionëch przez 
Jirénã Hirszową i dwajãzëkòwi ksąż-
ce Kropidłowska opowiada. Legendy 
kaszubsko-pomorskie / Kropidłowskô 
òpòwiôdô. Kaszëbskò-pòmòrsczé le-
gendë. Òbëdwie te pùblikacje wëdało 
prawie kartësczé mùzeùm. Òbczas 
tegò pòtkaniô Magdaléna Kropidłow-
skô czëtała bôjczi pò kaszëbskù, co téż 
òstało zaregistrowóné i je do òbezdrze-
niô na karnôlu KFK. Nasze filmiczi to 
ùdba na pandemiã, kò chcemë je dali 
rëchtowac i pùblikòwac, bò YouTube 
to  dobri plac na rozkòscérzanié tegò, co 
robimë, i co je czekawé w kaszëbiznie – 
zapòwiôdô prezes gdińsczégò Fòrum 
Andrzéj Bùsler.

Na spòdlim wiadła  
na pòrtalu Kùlturowniô

Wdzydze. jastRoWi czas 
na kaszëbach

Jak przódë lat wëzdrzałë na Kaszëbach 
Wiôldżi Pòst i Jastrë? Ò tim òpòwie-
dzą nama w Mùzeùm – Kaszëbsczim 
Etnograficznym Parkù we Wdzydzach. 
Na warkòwniach przërëchtowónëch 
bez robòtników tegò môla je mòż-
lëwòta zrobieniô tradicyjnëch kra-
szanków, jidze dowiedzec sã, jak dôw-

ni farwòwelë jôjka, a do tegò pòznac 
historiã i bùdowã rozmajitëch instru-
mentów ùżiwónëch òbczas òbrzãdów. 
A to le dzélëk bédënkù wdzydzczich 
mùzeòwników.

Kaszëbsczi Etnograficzny Park 
rôczi téż na darmòwé zwiedzanié.  
W łżëkwiace je takô mòżlëwòta  
w kòżdi pòniedzôłk. Termin zwiedza-
niô i ùdzél we warkòwniach je nót 
rëchli zapòwiedzec. Drobnotë nalézeta 
na starnie http://www.muzeum-wdzy-
dze.gda.pl/. 

Red.

Luzino. ŚWiętoWano  
dzień jednoŚci kaszubóW
19 marca 1238 r. papież Grzegorz IX 
w wydanej bulli zatytułował szczeciń-
skiego księcia Bolesława I „księciem 
Kaszub”, potwierdzając dobra poda-
rowane przez Bolesława I zakonowi 
joannitów pod Stargardem nad Iną. 
Prawdopodobnie jest to pierwsza pi-
semna wzmianka o Kaszubach, i wła-
śnie z tej okazji Kaszubi obchodzą ten 
dzień jako swoje święto – Dzéń Jed-
notë Kaszëbów. Nie zapominają o tej 
uroczystości także luzinianie.

19 marca 2022 r. o godzinie 18  
w głównej sali Galerii Luzino państwa 
Bertrandów zebrali się mieszkańcy Lu-
zina i okolic, aby zamanifestować swą 
kaszubskość. Spotkanie rozpoczęło 
się odśpiewaniem hymnu kaszubskie-
go „Tam gdze Wisła òd Krakòwa…”, 
następnie prezes luzińskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Mieczysław Bistroń powitał przyby-
łych na spotkanie, zaznaczając, że  
19 marca to święto wszystkich Kaszu-
bów – czas jednoczenia się i zgody, 
w Luzinie razem świętowali przed-
stawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego oraz Kaszëbsczi Jednotë. 
Wśród gości nie zabrakło wójta gminy 
Luzino Jarosława Wejera z małżonką, 
obecni byli m.in. radny powiatu wej-
herowskiego Krzysztof Bober, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Rafał 
Płotka, przewodnicząca stowarzy-
szenia „Pro Bono” Zofia Botulińska, 
dyrektor Biblioteki Publicznej im. 
Leona Roppla Maria Krośnicka. Za-
rząd luzińskiego oddziału ZKP repre-
zentowali Alicja i Roman Klinkoszo-
wie, Wojciech Klein, Marek Mudlaw  
i Aleksandra Bistroń. 

Część artystyczną spotkania mo-
derowała dziennikarka Tatiana Slowi, 
która zapowiadała i krótko przedsta-
wiała artystów. W historyczny klimat 
wprowadziła zebranych Maria Kro-
śnicka, która przedstawiła sylwetkę 
profesora Gerarda Labudy, akcentując 
w sposób szczególny więzi tego wy-
bitnego mediewisty z Luzinem. Nie-
wątpliwie centralnym wydarzeniem 
wieczoru był monodram na podsta-
wie tekstu Romana Drzeżdżona Naja 
krewiô w wykonaniu Adama Hebla i 
reżyserii Marka Czoski. Wyjątkowo 
dramatyczne i pełne ekspresji jed-
noosobowe przedstawienie teatralne 
traktowało o trudnej historii Kaszu-
bów, w sposób wyjątkowy mówiąc  
o wojennych losach Kaszubów, widzia-
nych przez pryzmat dramatu egzysten-
cji jednego człowieka – Kaszuby. 

Zakończenie spotkania zdomi-
nowane zostało śpiewaniem kaszub-
skich pieśni pod kierunkiem Tomasza 
Fopki przy akompaniamencie akor-
deonowym Radosława Milewskiego. 
Ostatnią pieśnią była Zemia rodnô 
– całość spotkania zawarta została  
w klamrze dwóch pieśni hymnicznych, 
co jeszcze bardziej podkreśliło jedność 
i zgodę panującą wśród Kaszubów. 
Spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie 
współpraca Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego z władzami gminy, biblio-
teką, Galerią Luzino, a przede wszyst-
kim z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Luzinie. Wszystkim organizatorom 
oraz przybyłym na spotkanie bardzo 
dziękujemy.

Prezes ZKP Oddział Luzino  
Mieczysław Bistroń
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bòRzestoWò. WëstôWk  
i pReLekcjô ò mdLot

Regùlarnym gòscã òbczas zéńdze-
niów Remùsowégò Krãgù w Bòrzesto-
wie je wójt gminë Chmielno Michôł 
Melibruda. 11 strëmiannika béł òn 
téż prelegentã. Òpòwiedzôł ò histo-
rie Mòrsczégò Latawnégò Diwizjonu 
(MDLot) w Pùckù, jaczi dzejôł w la-
tach 1920–1939.

Pòtkanié zaczãło sã òd czëta-
niô dzélu z ksążczi Aleksandra Maj-
kòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa. 
Tim razã béł to wëjimk ò kòrowò-
dze dëchów w dwórnicë sôrbsczégò 
zómkù. Pòtemù direktorka bòrzestow-
sczi szkòłë Marta Grzenia òtemkła 
wëstôwk, na jaczim są prezentowóné 
dokazë przësłóné na kònkùrs „Na 
drewnie malowane – elementy haftu 
kaszubskiego”. 

Òbczas zéńdzeniô bëłë téż zbie-
róné dëtczi na ùchódników z Ùkrajinë. 

Nie zafelowało pòspólnëch 
spiéwów i òdjimka na wdôr pòsobnégò 
pòtkaniô Krãgù.

Red.

inteRnet. Vademecum  
W òGRódkù

Na karnôlu YouTube Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie pòjawił sã pòsobny 
dzélëk cyklu „Lëteracczi ògródk, to 
je lëteratura bez ògródk”, w jaczim są 
promòwóné nowé ksążczi pò kaszëb-
skù i ò Kaszëbach. Tim razã mòżemë 
òbezdrzec nagranié promòcji ksążków 
z serii Kaszëbsczé Vademecum. Roz-
pòwiôdają ò nich: Tomôsz Fópka, Łu-
kôsz Grzãdzëcczi, Daniél Kalinowsczi, 
Adela Kùjik-Kalinowskô, Duszan Paż-
dżersczi i Grégór Schramka. Diskùsjã 
prowadzy Dark Majkòwsczi.

Nagrónô promòcjô òdbëła sã łoni 
òbczas Gduńsczich Tôrgów Ksążczi  
w AmberExpo, w jaczich rëszny ùdzél 
wzãło Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié, wespółwëdôwca (z Kaszëbsczim 
Institutã) Vademecum. Film je do 
òbezdrzeniô na starnie https://youtu.
be/Ec4tqf-8LhE. Wôrt dodac, że je 
to ju dzesątô promòcjô w òbrëmim 
„Lëteracczich ògródków”. 

Red.

WejRoWò. Wkół  
kaszëbsczéGò stołu
W sobòtã 5 strëmiannika w Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë  
i Mùzyczi we Wejrowie òdbéł sã VIII 
Kaszëbsczi Sabat. Jegò przédną deją 
je òd samégò zôczątkù ti rozegracje 
promòcjô dobëców kaszëbsczich biał-
ków i pòkazywanié swiata jich òczama. 
Latosym zéwiszczã zéńdzeniô bëło 
„Wkół kaszëbsczégò stołu”. 

Rozegracjô zaczãła sã òd wókal-
négò wëstãpù Natalie Mòdzelewsczi, 
a pòtemù bëła pòpùlarnonôùkòwô 
sesjô. Znóny czëtińcóm „Pòmeranie” 

Rafôł Nowakòwsczi, gazétnik, kùchôrz 
i promòtór kaszëbsczégò jestkù, kôr-
bił m.jin. ò rozmajitëch stereòtipach  
i mitach sparłãczonëch z nają kùchnią. 
Matéùsz Szuba z wejrowsczégò mùzeùm 
miôł prezentacjã pt. „Kuchnia na Po-
morzu w średniowieczu”. Gôdôł ò tim, 
jak wëzdrzało jedzenié w strzédnëch 
wiekach w rozmajitëch spòlëznowëch 
wiôrztach. Jiny wejrowsczi mùzeòwnik 
Adóm Lubòcczi miôł referat pt. „Uczty 
szlachty pomorskiej w Prusach Królew-
skich”. Na spòdlim ùchòwónëch òpisën-
ków z XVII i XVIII w. kôrbił ò wiôldżich 
bieszadach. Benita Grzenkòwicz-Ropela 
przëbôczëła historiã bùlwë i ji drogã na 
pòmòrsczé stołë („Z Ameryki na Kaszu-
by – historia królowej kaszubskiej kuch-
ni – bùlwë”).

W referace „Szkoły haftu kaszub-
skiego ozdobą stołu i odzieży odświęt-
nej” Barbara Jaedtka-Walaszkòwskô  
z Klubù Kaszëbsczégò Wësziwkù „Tul-
pa” kòl wejrowsczégò partu Kaszëbskò
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòdczorchi-
wała bòkadnosc òrnamenticzi, farwów 
i mòdłów najégò wësziwù i gôdała  
ò jegò cëskù na òbleczënk.

Slédny głos òbczas kònferencji 
miôł Róman Drzéżdżón, robòtnik 
MKPPiM i felietónista „Pòmeranie”. 
Wëgłosył òn referat pt. – „Kaszubski 

Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù

Òdj. ze starnë MKPPiM we Wejrowie
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Òdj. am

Òdj. „Kurier Bytowski”

savoir vivre – zwyczaje kaszubskie 
przy stole”, w jaczim rzekł m.jin. ò fa-
miliowëch i towarzësczich zwëkach na 
Kaszëbach.

Pòtemù òdbéł sã pòkôzk módë. 
Nôleżniczczi klubù „Tulpa” zaprezen-
towałë òbleczenia zdobioné kaszëb-
sczim wësziwã.

Pòsobny dzél Sabatu béł w Ksąż-
nicë Profesora Gerata Labùdë. Ùczãst-
niczczi i ùczãstnicë mòglë tu m.jin. 
pòszmakac tradicjowi kaszëbsczi 
kùchnie i òbezdrzec pëszné dekòracje. 
Jestkù przërëchtowałë białczi z KGW 
w Bólszewie we wespółrobòce z Rafałã 
Nowakòwsczim.

Na spòdlim tekstu  
Benitë Grzenkòwicz-Ropelë 

sopòt. Wëstãp  
akòRdionoWi òRkestRë
Z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów, 
19 strëmiannika, w Pòlsczi Kameral-
ny Filharmónie w Sopòce òdbéł sã 
kòncert kaszëbsczi akòrdionowi òrke-
strë. Paweł Nowak rôcził do wespół-
robòtë karno warkòwëch mùzyków  
i zabédowôł ùczãstnikóm wëdarzeniô 
wësłëchanié barżi abò mni znónëch 
kaszëbsczich témów. Dzél z nich to 
aranżacje aùtorstwa Krësztofa Naklic-
czégò, chtëren òb czilenôsce lat dze-
janiégò Kaszëbsczich Akòrdionowëch 
Warstatów we Wejrowie przërëchtowôł 
òprôcowania melodii z najich strón.

Wedle zôpòwiesców òrkestra miała 
zagrac le na jedny rozegracje, równak 
wëzdrzi na to, że mòże bãdze dzejac 
kąsk dłëżi. Czasu na cwiczenié nie bëło 
za wiele. Më sã pòtkelë leno na trzech 
próbach. Ùdba bëła takô, żebë zagrac 
leno na Dniu Jednotë. Z rozmajitëch 
strón móm równak wiadła, że sã wi-
dzało i że chãtno rôczëlëbë nas do sebie 
– gôdô dirigent òrkestrë Paweł Nowak. 
Òbôczimë, co dali. W składze mómë 17 
lëdzy i nie je letkò sã zebrac, nalezc pa-
sowné terminë – dodôwô.

Je ju wiedzec, że mùzyków dô sã 
pòsłëchac òbczas XX Midzënôrod-
négò Akòrdionowégò Festiwalu  
w Sëleczënie, jaczi òdbãdze są òd 17 do 
23 lëpińca.

Spopòcczi kòncert prowadzëlë: 
Magdaléna Kropidłowskô i Aleksan-
der Gòsk.

Red.

Gdiniô. WëstôWk  
ò józefie kLebbie 

Òd 15 strëmiannika w Kaszëbsczim 
Fòrum Kùlturë je mòżlëwòta òbzéra-
niô wëstôwkù namienionégò Józefòwi 
Klebbie, spòlëznowémù i kùlturowémù 
dzejarzowi ùrodzonémù w Żelëstrze-
wie, zrzeszonémù z Kòsôkòwã, dze 
m.jin. ùsadzył wespół z òksywsczim 
wikariuszã ks. Józefã Dembieńsczim 
Spiéwné Kółkò. Klebba béł mòcno za-
angażowóny w sparłãczenié Pòmòrzô 
z Pòlską pò pierszi swiatowi wòjnie. 
Pòmôgôł téż Janowi Rôdtce i Tónie 
Ôbramòwi w założenim Lëdowégò To-
warzëstwa w Gdinie. Bãdącë kaszëb-
sczim pòetą i pisarzã, pùblikòwôł 
swòje ùsôdzczi m.jin. w „Gazecie Ka-
szubskiej”, a òsoblëwie w ji dodôwkù 
„Rodzina Kaszubska”. Jeżlë chtos chce 
dowiedzec sã wicy ò ti czekawi pòsta-
cje, rôczimë do lekturë ksążczi Tadeù-
sza Krësztofa Józef Klebba działacz nie-
podległościowy z Kosakowa.

Wëstôwk prezentowóny w KFK 
pòkazywô téż historiã rewsczich 
szkùtów, môłëch żeglôczów, jaczé stałë 
sã pierszą hańdlową flotą w òdrodzony 
Pòlsce.

Wszëtczich zainteresowónëch 
rôczimë do kùńca łżëkwiata do sedzbë 
Fòrum kòl Al. Piłsudsczégò 18.

Wëstôwk przërëchtowała Pùblicz-
nô Biblioteka Gminë Kòsôkòwò  
m. Aùgùstina Necla.

Red.

Lëpińce.  
Wëstãpë GadëszóW
W sobòtã 26 strëmiannika w Zespòle 
Szkòłów w Lëpińcach òdbéł sã V Kòn-
kùrs Gadëszów miona Józwë Brusczé-

gò. Kòmisjô òbsãdzëcelów (Jiréna Lew
-Czedrowskô, Katarzëna Bruskô, Ana 
Narloch) przëznała nôdgrodë w trzech 
kategóriach. Westrzód ùczniów kl. IV–
VI spòdlecznëch szkòłów pierszi plac 
dobëła Werónika Zmùda Trzebiatow-
skô, drëdżi béł Kasper Krëger, a trzecô 
Karolëna Albrecht. Wëprzédnienie 
w ti kategórie ùdostôł Hùbert Janu-
szewsczi. W klasach VII–VIII dobiw-
cą òstôł Szëmón Szajner, za nim bëłë 
Emiliô Szëszka i Maja Wesołowskô. 
Wëprzédnienié jury przëznało Wòjce-
chòwi Pażątka-Lëpińsczémù.
Westrzód dozdrzeniałëch nôlepszô 
bëła naja redakcjowô drëszka Alek-
sandra Dzãcelskô-Jasnoch, chtërna 
dostała téż nôdgrodã za nôbëlniészą 
aùtorską gôdkã. 
W artisticznym dzélu zaprezentowelë 
sã ùczniowie lëpińsczi szkòłë, jaczich 
przërëchtowała Alicjô Żmùda Trzebia-
towskô. Wëdarzenié prowadzëła Ana 
Gliszczińskô. 

Red.

WejRoWò.  
spiéWné sWiãtoWanié
Westrzód rozmajitëch bédënków swiã- 
towaniô Dnia Jednotë Kaszëbów 
pòjawiła sã téż rôczba do pòspólné-
gò spiéwaniô. Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié i Mùzeùm Kaszëbskò
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie zòrganizowelë „Maratón 
Kaszëbsczi Piesnie”. Lëdze z wszele-
jaczich strón Kaszëb zebróny w dwùch 
zalach mùzeòwi sedzbë wëkònywelë 
cziledzesąt spiéwów, jaczé òstałë zapi-
sóné w ksążce Kaszubski Śpiewnik Do-
mowy pòd redakcją Witosławë Fran-
kòwsczi. Prowadzącyma spiéwë bëlë: 
Werónika Kòrthals-Tartas, Kaszëbsczé 
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Artisticzné Duo i karno Nadolanie. 
Ùczãstnicë zéńdzeniô cygnãlë kawle  
i na taczi ôrt wëbiérelë piesni – a bëłë 
to dokazë tradicjowé, aùtorstwa nieżë-
jącëch ju méstrów, jak Jón Trepczik abò 
ks. Antón Peplińsczi, ale téż ùsôdzczi 

młodszégò pòkòleniô kaszëbsczich 
kómpòzytorów.

Dzélã ùroczëznë bëło wrãczenié 
legitimacjów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 

Zrzeszeniô nôleżnikóm nowégò par-
tu w Górze – nowi zrzeszeńcë, w tim 
pierszi przédnik Waldémôr Szczipiór, 
òdebrelë òficjalné pòcwierdzenia swòji 
bëtnoscë w KPZ òd wiceprzédnika 
Zrzeszeniô Eùgeniusza Prëczkòwsczé-
gò i direktora Bióra Łukasza Richerta.

Red.

kaRtuzë. szukómë 
nadzWëkòWëch białkóW
„Nadzwëkòwé białczi w mòjim żë-
cym” to titel kònkùrsu ògłoszonégò 
bez Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach. 
Sczerowóny je do wszëtczich, co chcą 
pòdzelëc sã swòjima wspòminkama 
ò białkach, chtërne ùrodzëłë sã abò 
swòje żëcé sparłãczëłë z Kaszëba-
ma. Przëjimóné bãdą téż zapisënczi 
òpòwiedniów ùczëtëch òd starszich 
pòkòleniów.

Chãtny mùszą do 15 czerwińca 
przësłac na mailowi adres (muzeum@
muzeum-kaszubskie.com.pl) abò pò- 
cztowi (Muzeum Kaszubskie, ul. Ko-
ścierska 1, 83-300 Kartuzy) tekstowi 
lopk z òpisënkã pòstacji. Ni mòże òn 
miec wicy jak 15 starnów A4. 

Jak czëtómë w regùlaminie, kòn-
kùrs je czerowóny do wszëtczich, 
równo w jaczim wiekù i dze miesz-
kającëch. Młodi lëdze, co nie skùń-
czëlë jesz 18 lat, mùszą blós dołãczëc 
pisemną zgòdã starszich. Òrganiza-
torzë proszą téż ò dodôwanié òdjim-
ków z pòdpisënkama. Kòżdi mòże 
zgłosëc jeden abò dwa dokazë w pòl-
sczim abò kaszëbsczim jãzëkù, rëchli 
niepùblikòwóné.
Drobnotë ò kònkùrsu nalézeta na star-
nie kartësczégò mùzeùm.

chònice. Rôczą  
na kònkùRs WësziWaniô
Gminowi Òstrzódk Kùlturë w Chòni-
cach mô ògłoszoné kònkùrs wësziw-
kù ETNO DESIGN. Òrganizatorzë 
rôczą ùstnëch artistów z Kaszëb i Të-
chólsczich Bòrów. Jich zadanim mdze 
przërëchtowanié prôc z kaszëbsczi-
ma mòdłama w dwùch kategóriach:  
1. wësziwczi na òbleczënkach (téż 
dzysdniowëch), 2. wësziwczi na tô-
flôkach, òbrëskach itd. Nôlepszi do-
stóną bëlné nôdgrodë.

Kòżdi ùczãstnik mòże zgłosëc do  
5 dokazów, jaczé mùszi dowiezc do se-
dzbë Gminowégò Òstrzódka Kùlturë kòl 

szas. Kòscersczi 10/2 w Chònicach òd  
1 do 30 czerwińca. Prôce mùszą bëc 
nowé, zrobioné samòstójno i jesz 
nienôdgrodzoné w niżódnym kònkùrsu.

Brzadã kònkùrsu mdze wëstôwk  
z nôwëżi òtaksowónyma prôcama.

Rozrzeszenié kònkùrsu je plano-
wóné do 31 lëpińca 2022 r., a ùroczësti 
finał bãdze w séwnikù 2022 r. we Wie-
sczim Dodomie Kùlturë w Swòrach.

Kònkùrs je dzélã projektu „Kaszëb-
skô móda z kaszebsczi szafë” dofinanco-
wónégò ze strzódków Nôrodnégò Cen-
trum Kùlturë w òbrëmim Programù 
EtnoPolska 2022.

Red.

bRusë. kònkùRs  
ò czësti i fùL słuńca 
kaszëbsczi zemi

Ju XXI rôz je òrganizowóny Pòmòrsczi 
Plasticzny Kònkùrs „Ziemia Kaszub-
ska Słoneczna i Czysta” òrganizowóny 
przez Centrum Kùlturë i Bibliotekã 
(CKiB) m. Jana Karnowsczégò w Bru-
sach. Célã tegò wëdarzeniô je m.jin. 
prezentacjô dzecnégò i młodzëznowé-
gò ùtwórstwa, pòkazywanié snôżotë 
kaszëbsczégò krôjmalënkù, pòpùla-
rizacjô architekturë i zabëtków na 
Kaszëbach. 
Kònkùrs je czerowóny do ùczniów 
wszelejaczich szkòłów i ùczãstników 
zajimniãców w môlach bùtenszkòło-
wégò wëchòwaniô (òkróm liceów pla-
sticznëch kùńsztów). Kòżdi z ùczãst-
ników mòże zrëchtowac jeden dokôz, 
jaczi do 29 łżëkwiata mùszi bëc wësłó-
ny na adres: Chata Kaszubska im. Jó-
zefa Chełmowskiego Brusy-Jaglie 11b, 
89-632 Brusy z dopisënkã „Ziemia Ka-
szubska Słoneczna i Czysta”.
Drobnotë nalézeta na starnie CKiB  
w Brusach. Je téż mòżlëwòta kòntak-
tu z kòòrdinatorką kònkùrsu Renatą 
Goebel (tel. 52 396 93 34, e-mail: ckb.
instruktorzy@brusy.pl).

Red.

Òdj. am

Red. na spòdlim wiadła z pòrtalu Kùltu-
rowniô
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w najich szkòłach
Kaszëbsczé dnie w łësniewsczi szkòle
Latosé kaszëbsczé dnie w Spòdleczny Szkòle w Łë-
sniewie Serakòwsczim minãłë ùcznióm pòd merkã 
wiele niespòdzajnotów.

Pierszé pòzytiwné zdzëwòwanié żdało na dzecë  
i młodzëznã we wtórk 15 strëmiannika. Przëszlë tedë do 
nich regionalny dzejarze – Aleksandra i Dariusz Maj-
kòwscë, a téż Alicjô Serkòwskô. Majkòwscë, chtërny pi-
szą ksążczi dlô dzecy pò kaszëbskù, robilë z ùczniama 
II, III i IV klasë. Pòkôzelë òni farwny i wiesołi teaterk  
ò przigòdach bòhaterczi swòjich pùblikacjów We-
rónczi, a téż delë ùczãstnikóm zajãców swòje ksążczi.  
Z kòleji lëdowô ùtwórczëni Alicjô Serkòwskô pòpro-
wadzëła warkòwnie dlô starszich ùczniów. Klasa V 
malowała kaszëbsczé mòdła na délëkach, klasa VII 
robiła kwiatë z bibùłë, a klasa VIII stwòrzëła lëdowi 
malënk na skle. Na dodôwk ùczniowie klasë V mielë 
leżnosc pòsłëchac kaszëbsczich dokazów zagrónëch 
przez artistkã na akòrdionie, a nawetka pòspólno za-
spiewac i dostac òdpòwiedzë na rozmajité pitania.

Drëgą niespòdzajnotą, chtërna baro widzała 
sã ùcznióm, bëła wanoga do Wejrowa. W rézã do 
tegò gardu jachalë òni we czwiôrtk 17 strëmiannika. 
Wzãłë w ni ùdzél starszé klasë. Zaczãła sã òd gòscënë 
w Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Mùzyczi we Wejrowie, pò chtërnym òprowôdzelë 
ùczniów regionaliscë, Paùlëna Wãserskô i Róman 
Drzéżdżón. Béł téż czas na mùzyczné warkòwnie 
przëszëkòwóné przez znóną kaszëbską spiéwôczkã 
Wérónikã Kòrthals i na kùpienié pamiątków. Póz-
ni bëtnicë wanodżi razã z prowadnikã Radosławã 
Kamińsczim zwiedzalë wejrowsczi rënk, kòscół sw. 
Anë, Miesczi Park m. Aleksandra Majkòwsczégò  
i Wejrowską Kalwariã. Na kùńc béł czas na ùlëdóné 
jestkù. 

W piątk 18 strëmiannika pòstãpné atrakcje 
przërëchtowóné bëłë dlô młodszich klasów. Wzãłë 
òne ùdzél téż w mùzycznëch warkòwniach. Miałë leż-
nosc òbaczëc kaszëbsczé lëdowé instrumentë, pòsłë-
chac jich, a nawetka na nich zagrac, pòtemù zapòznac 

sã z atribùtama ùżiwónyma w kaszëbsczim tuńcu, a 
téż sztócëk pòtańcowac.

Parłãczné fejrowanié kaszëbsczich dniów bëło 
dobrą leżnotą do przëbôczeniô ùcznióm ò wôżnym 
regionalnym swiãce, jaczé przëpôdało w sobòtã  
19 strëmiannika, to je ò Dniu Jednotë Kaszëbów.

Karolëna Serkòwskô-Secechòwskô

Kôlbùdë. Kaszëbskô ùroczëzna
„Tatczëzna tu je tczëwôrtnô” – taczé zéwiszcze miôł 
Kaszëbsczi Dzéń, jaczi béł 16 strëmiannika w Zespòle 
Sztôłceniô i Wëchòwaniô w Kôlbùdach. Pòd snôżim 
słowã „tatczëzna” rozmiejemë najã kaszëbską òjczëznã. 
Ale kòżdi z ùczãstników mòże dac mù swòjã zamkłosc, 
téż „òjczëzna najich sąsadów”, bò doch tak wiele je jich 
dzysô w Pòlsce, téż w Kôlbùdach – tłómacził prowa-
dzący rozegracjã Eùgeniusz Prëczkòwsczi. 

Wëdarzenié bëło zrzeszoné z Dniã Jednotë Kaszë-
bów, jaczi rok w rok je swiãtowóny 19 strëmiannika, 
w roczëznã pierszi pisóny nadczidczi ò Kaszëbach  
z 1238 r. Kôlbùdzkô ùroczëzna zaczãła sã òd spiéwù 
„Himnu Młodëch Kaszëbów” prowadzonégò przez 
Antoninã Lachòwicz, Kòrneliã Mielewczik i Zofiã 
Desecką. Pózni wiérztë recytowałë: Laùrô Mëslińskô, 
Kaja Hałenda i Kòrneliô Chlebicz, pòtemù béł kòn-
cert karna Fucus, a najã lëteraturã prezentowelë jesz: 
Julita Òbrëckô, Tëmón Majcher i Emiliô Turowskô. 
Do dzecy i młodzëznë przemówił redaktór Radia 
Gdańsk Róbert Groth, chtëren zachãcywôł swòjich 
słëchińców do piastowaniô rodny kùlturë i jãzëka.

Direktorka szkòłë Dorota Banasiak dzãkù-
jącë artistóm, dzecóm i òrganizatoróm wspòmnãła  
ò mòżlëwòce zòrganizowaniô w przińdnoce wikszich 
òbchòdów Dnia Jednotë Kaszëbów wespół ze zjazdã 
akòrdionistów. Ta ùdba ùwidzała sã téż wójtowi 
gminë Andrzejowi Chruscycczémù i przedstôwcóm 
kôlbùdzczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô – Jerzémù Kreftowi i Béjace Richter, chtërny 
téż bëlë bëtnikama Kaszëbsczégò Dnia.

Na spòdlim tekstu ep



Gduńsk. Warô bùdowa spùstnégò mòstu Stągewnégò nad Nową Mòtławą. Mô òn zastãpic stójną pòwòjnową kònstrukcjã. Sparłãczi Dłudżé Ògrodë  
z Òstrowã Spikrzów, a dzãka jegò fónkcjonalnoce mdze mòżlëwé jeżdżenié òkrãtama na jachtama i bôtama na rzéce.
Òdj. Sławòmir Lewandowsczi

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

Kòwale. Wëstôwk, legendë i ekòlogiô
W Spòdleczny Szkòle w Kòwalach z leżnoscë Dnia 
Jednotë Kaszëbów òstôł zòrganizowóny kaszëbsczi 
tidzéń. Szkólnô òd plasticzi Anna Flis przërëchtowa-
ła wëstôwk, jaczi promòwôł lëdową kùlturã Kaszëb, 
òsoblëwie swòjorãczné wërobinë, mùzyczné instru-
mentë i legendë. Lëdowô kùltura przenôszô dzecë  
w swiat, jaczi béł wôżny dlô najich starków, a jaczi mò-
żemë dzysdnia piastowac chòcle twòrzącë dali rãkò-
dzeło abò nawlékającë do niegò w etnodizajnie – gôdô 
Anna Flis. Wôżnym dzélã wëstôwkù bëło pòkôzanié 
òbzérnikóm, że wôrt je dbac ò swòjã nôtërã, jakô je 
téż kaszëbską spôdkòwizną. Segregacjô smieców, 
recykling, rozëmné kòrzëstanié z bòkadnosców 
naji planétë są pòkôzóné jakno òbrzészk swiądnégò 
mieszkańca naji zemi. 

Wszëtczé te elementë òstałë téż pòdczorchniãté 
òbczas ùczbë plasticzi, czej dzecë òbzérałë kùkełkòwi 
teatrzik òpiarti na kaszëbsczich legendach, a pòtemù 
twòrzëłë malënczi nawlékającé do nëch òpòwied-
niów. Dzecë rôd przenôszają sã w swiat brawãdów 
z fantasticznyma stwòrzeniama. Są to òpòwiescë  
ò żëcym zgódnym z nôtërą, jaczé twòrzą emòcjonalné 
sparłãczenia i bùdëją identifikacjã ze swòjim òkrãżim 
– pòdczorchiwô Anna Flis.

Wëstôwk i ùczba ò legendach baro sã ùcznióm wi-
dzałë. Dlô wiele z nich bëłë to témë czësto nieznóné. 
W naji szkòle ni ma ùczbów kaszëbsczégò jãzëka, tej 
dzecë nie znają kùlturë tegò nadzwëkòwégò regionu. – 
dodôwô szkólnô plasticzi w Kòwalach.

Red.
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Sëchim pãkã ùszłé

Sadnąc na kògò jak na slepégò kònia 
znaczi òbùrczec gò. Kóń je barżi do ro-
bòtë jak do jedzeniô, chòcô głodny bë 
kònia z kòpëtama zjôdł. Jak dôsz kòniowi 
jesc – tak ce bãdze wiezc. Mòże sã czło-
wiek narobic jak kóń, a pòdarowónémù 
w zãbë sã nie zazérô. (Pò zãbach jidze 
sã doznac, jak stôré je kòniskò). Mówią, 
że pańskô łaska na bestrim kòniu jezdzy, 
a czedë ju je nót spadnąc z kònia – to 
z dobrégò (zgrzészëc z piãkną białką). 
Nierôz kònik jaczégò ùżartégò w czit 
kùczra sóm dodóm zawiózł. A tegò, co 
gò niósł na krzepce – zdrzucył na zemiã 
(tak bëło i z piszącym te słowa). 

Kòżdi pies ùgrëze a kòżdi kóń kòpnie. 
Do kònia lepi nie pòdchadac z tëłu, do 
bika z przódkù, a do głupégò – z żód-
ny stronë. Gôdają, że kóń, delfin, szur, 
pies, słóń a swinia – to są nômądrzészé 
zwierzãta. Òkróm delfina a słonia – 
Kaszëbi mają resztã krótkò. Kóń rozmie-

je, co sã do niegò gôdô. Wié, co znaczą kòmeńdë: 
hije, hùjt-je, czuder, hó, curikò. Mòże mù spòkójno 
sã wëżalëc ò sercowëch sprawach. Kóń mô wikszi 
łeb – niech sã jiscy. Pòcygnie wóz. To je prawie 
baro brëkòwné, czej paliwò jidze òstro w górã. 
Mniészé aùtkò mòże zaprzëgnąc do Baszczi, Lottë 
cze jiny kóńsczi gracje. Benzynë nie je nót, leno 
ówsa, wòdë a słomë do pòsceleniô. Je téż ekòlo-
giczny, bò wiatrë bez CO2

 pùszczô, a drébczi wali 
sëchùchné, chemią nijak nieskażoné. Za flot nie 
jadze. Tak do dwadzesce deptów na minutã. Mòże 
w tim czasu so pòmeditowac a jaczi bëlny felie-
tómk przeczëtac. Abò jajo na mitkò wpùrgnąc, co 
to òno òd kùrë je. 

Kùra dôwô jaja a miãskò. Z miãska to dô rosół. 
Smacznëchné są piekłé skrzidełka a ùdë. Szmakają 
téż gòtowóné żôłądczi, wątróbczi. A jaja mògą bëc 
na mitkò abò na cwiardo, czej sã ò gòtowanim za-
bôczi. Mòże zrobic téż kògel-mògel, to je roztrze-
pac żôłtka z cëkrã. Czëstô salmònelka. Z bitëch na 
sztiwno białków (òd jajów) – robi sã stojącô piana. 
Kùra sã niese w gniôzdze, czeprze w piôskù, gdô-
cze a cztô, jak ju sã wëniese. Kùra 
mô czipczi za dzecë, a kùrón to je 
czipków tatk. 

Jesz je chòcle mëga, leno ta do 
niczegò nie je…

Do cze człowiekòwi 
je zwiérz? Taką bùczkã 
to bë wnetka całą mógł 
zjesc! I szmórowóną,  

i piekłą, i gòtowóną. Jakno wôrzta, 
zylc, krwawô, zupa, skwarczi… Jedny 
nawetka mùsk ùpiekłi zjedzą, a jesz sã 
òblizną! Są taczi, co i swiniã pòtrafią 
pòdłożëc! Czej chto za wësok knérã 
dwigô, mòże mù rzeknąc, że z nim sã 
ni mô swiniów pôsóné. A dobrô swinia 
wszëtkò zeżgrze. Czekawi człowiek 
słëchô jak swinia na grzmòt. Czedë 
za wiele wëpije – je ùżarti jak swinia,  
a ga òbleczenié nie pasëje – to leżi jak 
na swini sodło. Krowã to mòże i zjesc, 
i wëdojec! Mòże nôprzódkã wëdojec, 
a tej zjesc… Ksądz Sëchta pòdôwô, 
że gbùr doji krowã za rodżi, a adwò-
kat za cëce. Mòże żdac jak krowa za 
wëdojenim. Z mléka skòpicą smaczków 
wëdô. Joglutë, fefilë – jak gôdôł je-
den piãclatny Jónk. Sërë a… mléczną zupkã, co to  
w ni sã nudle rozmajité pławią, a téż kòłôcz dôwô 
sã mòczëc z cëkrã. Mmmm! Leno nen brzëd-
czi kòżëch z gòtowónégò mléka je nót scygnąc. 
Hambùrgerë. Co bë znaczëłë hambùrgerë bez 
krowë czë jinégò bùlôszka? Nie bëłobë „ham”. To 
pewno prawie òd hambùrgerów wzãło sã słowò 
„hamkac”… A z krowëch rogów? Kò sã różczi do 
tobaczi robi! Kùli bë kaszëbskô kùltura stracëła, 
czejbë nié krowa! A jesz dzãka ni mómë wzorco-
wé wëmówienié kaszëbsczégò zwãkù „ù”. Nicht 
jak òna nie robi mùùùùù”…  A wiéta, co mô krowa 
do przewrôcaniô òczama? Czej jaczi dzewùs tak 
robi, mòże mù rzeknąc, że przewôlô slépiama jak 
na pół zarżniãtô krowa. 

A co to je krowa z brodą? Kò kòza! Kòzã téż 
mòże zjesc, równak òna je znónô z te, że sama 
wszëtkò mòże przedzegwic. I stôri rechùnk za złé 
parkòwanié, i spòtrzebòwóną stréflã wùje Lizé-
gò, i nawetkã fòliową reklamówkã z z biedrë czë 
jinégò lidla. Za òdpisznik (òdkùrzôcz) mòże robic.  
I trôwã przed chëczą zgòli – i w sklepie, i na górze, 
bò baro lubi na górë sã tromòlëc – zeżgrze, co le 
wléze. Kòzã téż mòże wëdojec, leno òna na leno 
dwa cëce chòdzy. Krowa na sztërë: dwa na mlékò, 
dwa na smiotanã… 

Dzél wiãcy mòże pòwiedzec ò kòniu. Czej chto 
leżi na łące, òdpòcziwô – mòże rzec, że kònia pôsô. 

FELIETÓN

TóMk FóPka

Do kònia lepi nie 
pòdchadac z tëłu,  
do bika z przódkù,  

a do głupégò –  
z żódny stronë. 
Gôdają, że kóń, 

delfin, szur, pies, 
słóń a swinia –  

to są nômądrzészé 
zwierzãta. Òkróm 
delfina a słonia – 

Kaszëbi mają  
resztã krótkò.

Do zwierza
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Z bùtna

A kam jak stojôł, tak dërchã stoji. 
A ma z brifką kòle niegò. Jesz néżką 
mòcë próbùjemë jegò dwignąc, kò 
ti mòcë corôz mni. Bez to naj’ brif-
ka corôzka miészi sã robi. Jistno jak 
naju, zataconé na samim kùńcu swia- 
ta, Pëlckòwò. 

Kùreszce brifka, taczi maliń-
czi, zgrużdżony, zajisconym głosã 
gôdô:

– Kò nawetka mòje dzecë sã ze 
mie smieją: A za czim tata nen kam 
dwigô? Nie je szkòda tace mòcë? 
Doch tata je jak no piãc złotëch 
rozmienioné pò dëtkù. Kòżden pòd-
chôdô a bierze z ti grëpczi, kùli le 
chce. Z tatë nick nie òstôwô. Nick! 
Wszëtcë z tatka bierzą, a dlô naju 
nick!

– Ale tak téż nie gadôj… 
– Jidã so w skrzëniã legnąc. 
– Dokądkaż, dze? – pitajã, chòc 

wiém.
– Do mùzeùm, w skansen jaczi. Tã je mój 

plac. 
– Chcemë jesz rôz spróbòwac – cygnã 

drëcha pòd nen stolemny kam. – Dómë radã. 
Ùzdrzisz le…

– Kò widã, że nick nie widã – gôdô bri-
fka, w kam wcëskô wszëtczé swòje taleńta  
a jidze.

A jô zdrzã za nim, jak òdchôdô. Le tëli 
mògã… W kùńcu z negò môłégò, zgruż-
dżonégò człowieka òstôwô blós céniô na 
piôszczësti drodze. 

A jô so wieczórkã sôdajã pòd wegwizrã 
z nôdpisã „Skansen Kaszubski”, a zdrzã na 
naju Pëlckòwò, jaczé co wieczór dżinie za 
dôką.

A lëdze jidą kòle a, smiejącë sã, gôdają:
– Zdrzijta, jaczi szwach człowiek tuwò se-

dzy. Zgłëpiôł, czësto zgłëpiôł.
Jidą a krącą głowama, kò nie 

wiedzą, czë téż wiedzec nie 
chcą, że kòżden jeden mùszi rôz 
so sadnąc a wezdrzec bez dôkã. 

W najim zataconym 
na zberkù swiata Pëlc-
kòwie mómë taczi sto-
lemny stolemòwi kam, 

a mòże òn je diôbelsczi? Czôrt czë 
téż jiny pùrtk wié. Ma z brifką òd lat 
latecznëch próbùjemë jegò dwignąc, 
kò brzëdôl niechc dac sã rëszëc. Jak 
stojôł, tak stoji a zdrzi nyma kamian-
nyma òczama na naj’ swiat. Jesz naj’ 
swiat? Kam, zaklãti w kam. 

Òd negò dwiganiô rãce nama  
z brifką bòlą, a w głowã zachòdzy. 
A lëdze przechôdają kòle. W wik-
szoscë jidą a nick nie gôdają, le tak 
so kòle jidą, bò gòni jich czas, gòni 
dëtk, gòni familiô. Jo, są i taczi, co 
przëstôwają na sztócëk, a sã pitają:

– A czemùż wa jegò dwigôta? 
Dôjtaże pòkù! Za czim? Docz? To 
je marné!

Tej, smiejącë sã, jidą dali. 
Jiny zôs wòłają:
– A czemùż wa sami nen kam dwigôta? 
Sztërk stoją, zdrzą a jidą dali. 
Rôz przëszło téż pôrã, co mielë chãc nama 

z brifką pòmòc.
– Aaaa, je nen kam ale cãżczi! – wëstãkalë.
Tej naju pò chrzebtach drëszno pòklepalë 

a szlë dali, gwës szëkac kama, co jegò bë mò-
glë lżi dwignąc.

Stôwają téż kòl naji mądrzélowie, co dobrą 
radą nama służą:

– A czemùż wa tak to robita? Kò to bë miôł 
jinaczi! Róbta doch jinaczi! Z wikszą mòcą! 

Radzą, dorôdzają, zdrzą a jidą dali.
Są téż zarządcowie, jaczi le rikają:
– Mòcni, mòcni! Chùtczi, chùtczi! Wicy, 

wicy! Dali, dali! Jo, jo, jo!
Zarządzywają a czerëją. Jo, to ni mòże 

rzec, téż pòchwôlą. Kò czej widzą, że ma  
z brifką do czësta mòc tracymë, na nen kam 
so sadną a wrzeszczą:

– Zdrzijta doch, lëdze, są to ale zgniélco-
wie jedny! Je nen kam dlô waju za cãżczi? Jo? 
A słëchôjta, jak kòl ti robòtë gniotą! Lëchò 
wama?

FELIETÓN

A kam jak stojôł, 
tak dërchã stoji. 

A ma z brifką 
kòle niegò. Jesz 

néżką mòcë 
próbùjemë jegò 
dwignąc, kò ti 

mòcë corôz mni. 
Bez to naj’ brifka 

corôzka miészi 
sã robi. Jistno jak 

naju, zataconé 
na samim kùńcu 

swiata, Pëlckòwò. 
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