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Od redaktora 
Bëlny Szkólny to nagroda 
przyznawana przez Zarząd 
Główny Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego wybitnym 
pedagogom i nauczycielom, 
którzy poprzez swoją pracę  
w sposób szczególny dbają  
o rozwój języka  
i kultury kaszubskiej.  

Nagroda wręczana jest w rocznicę uchwalenia 
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty. Zgodnie z artykułem 13. tejże ustawy 
szkoła i placówka publiczna mają obowiązek 
umożliwić uczniom podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej, a w szczególności – naukę języka 
oraz własnej historii i kultury. Wspomniany 
akt prawny był jednym z kamieni milowych  
w budowaniu kaszubskiej edukacji,  
o czym mówiła Danuta Pioch podczas  
swojego wystąpienia w dawnym Polskim 
Gimnazjum w Gdańsku, gdzie 9 września br. 
odbyła się uroczystość z okazji  
Dnia Kaszubskiej Edukacji połączona z galą 
nagrody Bëlny Szkólny. Treść wystąpienia oraz 
relację z uroczystości wręczania nagród  
publikujemy na łamach „Pomeranii”.

Laureatom, dwojgu wybitnym pedagogom 
Wandzie Lew-Kiedrowskiej oraz Witoldowi 
Bobrowskiemu, w imieniu redakcji „Pomera-
nii” serdecznie gratuluję wyróżnienia.

Sławomir Lewandowski
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Z miłotë do ùcZniów i kasZëbiZnë
Dzéń 9 séwnika 2022 rokù béł baro wôżny dlô wszëtczich lëdzy, chtërny zajimają sã kaszëbską 
edukacją. Nôprzód òb czas zéńdzeniô Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò  
Zrzeszeniô òstôł przëjimniãti ùchwôlënk w sprawie Dnia Kaszëbsczi Edukacji. Mô òn bëc  
swiãtowóny rok w rok 7 séwnika na wdôr Ùstawù ò systemie pòùczënë z 7 séwnika 1991 rokù 
dôwającégò mòżlëwòtã naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach. A òb wieczór we Gduńskù 
bëło wiôldżé swiãto, òb czas jaczégò Wanda Lew-Czedrowskô i Witóld Bòbrowsczi dostelë  
nôdgrodã „Bëlny szkólny”.

Ùroczëznã, jakô òdbëła sã w bùdinkù dôwnégò 
Pòlsczégò Gimnazjum, zaczãlë: Éwelina Stefańskô 
(przédniczka ds. młodzëznowi pòliticzi Przédny 
Radzëznë KPZ) i Téfil Dorszińsczi (z Kaszëbsczégò 
Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Brusach). Recytowelë 
òni wiérztë szkólnégò i pòetë – sp. Janusza Mamel-
sczégò.

Dali rozegracjã prowadzëła Danuta Kòbiela, 
chtërna przëwitała gòscy, westrzód jaczich nôwicy 
bëło szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka i przedstôwców 
wëszëznów KPZ z przédnikã Jana Wërowińsczim. 
Pòjawilë sã téż: Jolanta Szlagòr z Kùratorium Pòùczënë 
we Gduńskù, Éwa Fùrche (direktorka Pòmòrsczégò 
Centrum Edukacji Szkólnëch we Gduńskù), Wòj-
cech Jankòwsczi (direktór Gdińsczégò Òstrzódka 
Ùbëlniwaniô Szkólnëch), Wòjcech Ksążek (przéd-
nik Midzëregionalny Sekcji Pòùczënë i Wëchòwaniô 
NSZZ „Solidarność” we Gduńskù). Przedstôwcama 
samòrządówców bëlë: Jón Kleinszmidt (przédnik 
Sejmikù Pòmòrsczégò Wòjewództwa) i wójt gminë 
Lëpińce Andrzéj Lemańczik. 

Wôżnym pónktã nowégò kaszëbsczégò swiãta 
bëło wëstąpienié Danutë Pioch, chtërna przëbôczëła 
historiã kaszëbsczi edukacji òd 1992 rokù jaż do dzys-
dnia. Ji słowa pùblikùjemë niżi. Wôrt je przeczëtac  
i dowiedzec sã (abò so przëpòmnąc), chto i na jaczi ôrt 
pòmôgôł we wprowadzenim kaszëbiznë w szkòłach  
i ji ùchòwanim. 

Pózni béł czas na pòdzãkòwania dlô – jak rzekł to 
Jón Wërowińsczi – „Remùsów kaszëbsczi edukacji”. 
Pamiątkòwé diplomë i darënczi dostelë przedstôwco-
wie szkólnëch, direktorzë pierszich szkòłów, dze béł 
ùczony kaszëbsczi jãzëk, aùtorzë ùczbòwników i wie-
le jinëch zasłëżonëch dlô kaszëbsczi edukacji (cawną 
lëstã nalézeta na starnie www.kaszubi.pl). 

Drëdżim artisticznym pónktã ùroczëznë béł 
wëstãp ùczniów Zespòłu Szkòłów m. Jana III Sobie-
sczégò w Szlachecczim Brzéznie pòd przédnictwã 
Éwë Swiątk Brzezyńsczi i Stanisławë Bastian Brzezyń-
sczi. Zaprezentowelë spiéwë z ksążczi Ùcz sã jãzëka 
z kaszëbsczima nótama Aleksandrë i Dariusza Maj-
kòwsczich.

Nôwôżniészą chwilą pierszégò Swiãta Kaszëb-
sczi Edukacji bëło òdczëtanié nôzwësków laùre-
atów latoségò kònkùrsu „Bëlny szkólny” i dobiwców 
wëprzédnieniów. Kòmisjô òbsãdzëcelów (Katarzëna 

Błaszczëk z Kùratorium Pòùczënë we Gduńskù, prof. 
Daniél Kalinowsczi z Pòmòrsczi Akademie w Słëp-
skù, Wòjcech Ksążek, Dómnika Ringwelskô z Pòmòr-
sczégò Centrum Edukacji Szkólnëch we Gduńskù, 
prof. Danuta Stanulewicz z Gduńsczégò Ùniwersyte-
tu, prof. Édmùnd Wittbrodt z Gduńsczi Pòlitechniczi 
i Jón Wërowińsczi, chtëren béł przédnikã Kòmisje) 
wëprzédniła Lucynã Sorn za wëdóny w 2021 rokù to-
mik pòezji Dzeckã bëc a téż Éwã Swiątk Brzezyńską 
i Stanisławã Bastian Brzezyńską za òrganizacjã edu-
kacjowò-kùlturalnégò wëdarzeniô „Kaszëbsczé nótë 
na czësto nowi ôrt. Przezérk Nótowégò Ùtwórstwa 
Nócenié w Brzéznie”. 

Nôdgrodã „Bëlny szkólny” dostelë: Wanda Lew-
-Czedrowskô i Witóld Bòbrowsczi. 

Pierszô z nôdgrodzonëch to wielelatnô szkól-
nô kaszëbsczégò jãzëka, pòetka, aùtorka jednëch 
z pierszich programów i kònspektów do ùczbów, 
ùdbòdôwczka Kaszëbsczégò Diktanda. W ti chwilë 
mëszlã ò wiele lëdzach, jaczi mie pòmòglë. Wspòmi-
nóm so liceùm w Brusach – dlô mie to bëło taczé 
wprowadzenié w szkòłowé sprawë. A jeżlë jidze ò mòje 
dzejanié dlô kaszëbiznë, to bë gò nie bëło bez Féliksa 
Marszałkòwsczégò. Jô so wzãła do serca jegò słowa, że 
tak wiele zanôlégô òd szkólnëch. Dzysdnia wiele pòmô-
gô mie Bronk Cërocczi, a na mòji drodze bëło tëli żëcz-
nëch lëdzy: Jón Trepczik i jegò białka, Iza Trojanowskô, 
Dómnik Sowa… I wiele, wiele jinëch – pòdczorchi-

Òd lewi: Wanda Lew-Czedrowskô, Felicjô Bôska-
Bòrzëszkòwskô i Witóld Bòbrowsczi
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Wëdarzenia

wała Wanda Lew-Czedrowskô. A co to znaczi bëc 
„Bëlnym szkólnym”? Kòchac swòjã robòtã. Jô wiedno 
chcała bëc szkólną. Na zôczątkù jô jesz nie wiedza, cze-
gò jô bë chca ùczëc. To przëszło pózni. Procëmnosców 
rozmajitëch je wiele, ale trzeba pòkòchac dzecë, co nie 
òznôczô, że szkólny mô bëc dlô nich łagódny. Jô takô 
nigdë nie bëła. Przez to, że sã òd ùczniów wëmôgô, 
pòkazywô sã, że sã jich szónëje. Dzecë i młodzëzna nie 
chcą bëc achtniony za bële co. Są wdzãczny za to, że sã 
wierzi, że mògą sã wicy naùczëc, że mògą sã pòprawic 
– òdpòwiedzała Czedrowskô.

Drëdżi z laùreatów Witóld Bòbrowsczi je za-
łóżcą (wespół z białką Haliną) pierszi spòdlecz-
ny szkòłë, w jaczi bëła ùczba kaszëbsczé- g ò 
jãzëka. Pòwstała òna na Głodnicë 
w gminie Lëniô. Je téż wespółaùtorã 
pierszégò ùczbòwnika do nôùczi 
kaszëbsczégò jãzëka Kaszëbsczé 
abecadło – twój pierszi elemeńtôrz 
i kaszëbskò-pòlsczégò słowarza dlô 
dzôtk. Òrganizowôł wiele kaszëb-
sczich kònkùrsów i rozegracjów. Jak 
człowiek tak zdrzi dowsladë, to so mës-
li: jak to sã ùdało zrobic? Pewno 
dzãka lëdzóm, co mie pòmòglë 
w ti robòce. Pò pierszé szkòła 
bez ùczniów ni mòże dzejac 
– tak tej na pòczątkù trzeba 
bëło przekònac starszich. 
Pòtrzébné bëło téż wiele 
drëchów, co pòdpòwiô-
delë, jak to zrobic. 
Nigle rëszëła szkòła, 

wiele bëło taczich lat, czej sã meditowało, rozpòwiô-
dało, próbòwało... Wôżné bëło téż to, że przëszedł 
rewòlucyjny czas, w jaczim bëło mòżlëwé òtemknąc 
taką szkòłã, a w ùrzãdach, w ministerstwach, w kùra-
torium bëlë lëdze, co chcelë nama pòmòc. Jak më za-
czinelë, to bëło 21 dzecy ùczącëch sã kaszëbsczégò, 
a dzysô taczich ùczniów mómë 20 tësący. A jô jem 
le jednym z tëch, co to dokôzelë. Nôdgrodã dedikùjã 
prawie tim, co mie pòmòglë, w tim białce, szkólnym 
i direktoróm, co mie sztrôfòwelë, jak jô zaczinôł jakò 
szkólny – gôdôł Bòbrowsczi i dodôł, że dzysô je 
rôd, że na zôczątkù nie wiedzôł ò wszëtczim, z czim 
przińdze mù sã biôtkòwac. Jak sã gôdô, niejeden 
wënalôzca cos wënaléze, bò nie wié, że to je niemòż-
lëwé. Jô nie wiedzôł ò tëch wszëtczich zôwadach. 
Z taką kąsk najiwnoscą jem dzejôł i mòże dzãka temù 

sã ùdało – rzekł ze smiechã Witóld Bòbrowsczi.
Nôdgrodë dlô laùreatów ùfùńdowôł przédnik 

KPZ Jón Wërowińsczi, Midzëregionalnô Sekcjô 
Pòùczënë i Wëchòwaniô NSZZ „Solidarność” 
we Gduńskù i Fùndacjô Wëdôwizna KPZ.

Na zakùńczenié ùroczëznë wëstąpił Paweł 
Ruszkòwsczi, chtëren prezentowôł czi-

le kaszëbsczich spiéwów, w tim 
tłomaczonëch z jinëch jãzëków. 

Zaspiéwôł téż pòlskòjãzëkòwi 
dokôz Frãcëszka Sãdzëcczégò 

„Jestem Kaszubą”. 
Winszëjemë dobiwcóm 

nôdgrodów i wëprzédnie-
niów, dzãkùjemë òrgani-
zatoróm ti ùroczëznë, 
a szkólnym kaszëbsczé-
gò jãzëka żëczimë z leż-
noscë Dnia Kaszëbsczi 

E d u k a c j i 
wszëtczégò 
bëlnégò!

dm
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Òd lewi: Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô, Lucyna Sorn, Éwa Swiątk Brzezyńskô, Stanisława Bastian Brzezyńskô i Jón Wërowińsczi

Wanda Lew-Czedrowskô
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trZëdZescelecé kasZëbscZi edukacje
Gduńsk 9 séwnika 2022 rokù

Wëstąpienié, jaczé òstało wëgłoszoné w dôwnym Pòlsczim Gimnazjum we Gduńskù,  
w zalë z freskã „Niebo polskie” w Dniu Kaszëbsczi Edukacji

Drodzy, tak licznie tu zgromadzeni, przyjaciele edu-
kacji kaszubskiej. Zapewne wszyscy znamy utwór 
Polskie kwiaty, w którym słuchamy m.in. takich 
słów:

Tam właśnie teraz 
Rozkwitły kwiaty
Stokrotki, fiołki, 
Kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem 
W szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty.
W ich urodzie, zapachu jest Polska.
Szanowni i dostojni Goście, Panie Prezesie i Wy, 

stolemowe kamienie oświaty kaszubskiej (samorzą-
dowcy, nauczyciele, działacze) – to nie przypadek, że 
spotkaliśmy się pod niebem polskim – wszak ta sala 
nosi taką właśnie nazwę. Jesteśmy pod polskim nie-
bem – w przenośni i dosłownie. Choć zgromadzili-
śmy się z okazji wielkiego święta kaszubskiej eduka-
cji, to pamiętajmy, co już wielcy Kaszubi mówili, że 
co kaszubskie to polskie (Aleksander Majkowski), a 
ksiądz Bernard Sychta głosił: Kaszuby nie należą do 
Polski… one są Polską. Zatem polskie niebo jest też 
niebem kaszubskim. A pod tym polsko-kaszubskim 
niebem zgromadziły się dziś najpiękniejsze kwiaty, 
jakie mogły wyrosnąć na ziemi ojców. Witam Was 
serdecznie. Siostra Magdalena (Barbara Ponichter), 
autorka przywołanej pieśni, wymienia w niej różne 
kwiaty, a ja dodam jeszcze, że najwięcej pod kaszub-
skim niebem, w ogrodzie edukacji kaszubskiej, jest 
słoneczników. Ten kwiat jest specyficzny, on zawsze 
odwraca się twarzą do słońca. Stąd moje kolejne 
skojarzenie – jesteście słońcami edukacji kaszub-
skiej na polsko-kaszubskim niebie.

Dozwólta tej, drëszë, że przëbôczimë so razã 
czile wôżniészich sztótów z trzëdzescelatny hi-
storie kaszëbsczi edukacje. Nie dô sã pòwiedzec  
w krótczim wëstąpienim ò wszëtczich pòdjimi-
znach i nie dô sã wspòmnąc wszëtczich dzejarzi  
i szkólnëch. Tej wëbaczta, jeżlë jaczés nôzwëskò tu 
nie padnie. Wszëtczim równo jesmë baro wdzãcz-
ny za starã, serce, czas i sëłë pòswiãconé dlô rozwi-
ju kaszëbiznë.

Bëłë rozmajité próbë pòkôzaniô, że dlô dérowa-
niô kaszëbiznë wiôldżé znaczenié bë mògła miec 
edukacjô: w midzëwòjnowim cządze pòwstałë 
pùblikacje (W. Pniewski, Potrzeba regionalizmu  
w szkole; S. Brzęczkowski, Nauczycielstwo a sprawa 

kaszubska), co traktowałë ò tim, ale nie ùdało sã tëch 
dejów wprowadzëc w szerszim zôkrãżim.

Pò wòjnie też nie bëło letkò, dopiérze 1956 rok 
przëniósł zelgã i pòwstało Kaszëbsczé Zrzeszenié, 
przesztôłconé w 1964 rokù w Kaszëbskò-Pòmòr-
sczé Zrzeszenié (KPZ). Tu zrodza sã dejô dozéra-
niô jãzëka i kùlturë kaszëbsczi i wiele pòdjimiznów  
w tim zôkrãżim dzeje sã do dzysô za jegò sprawą.

W 1963 rokù zaczął wëchadac „Biuletyn Zrze-
szenia Kaszubskiego”, przesztôłcony w 1969 rokù 
w cządnik „Pomerania”. Kaszëbi zwëskelë swòje 
pismiono, w jaczim mòglë czëtac ò wszëtczim, co sã 
dzeje w jich òbrëmim.

W 1972 rokù òstôł pòwòłóny do żëcégò nô-
starszi kònkùrs, a je nim „Rodnô Mòwa”. Są dzysô  
z nama słuńca kaszëbsczi edukacje, co nimò 
wiôldżich przeszkòdów, doprowadzëłë do jegò prze-
prowadzeniô i ùgwësnieniô pòd najim niebã. Kłó-
nióm sã Wama wszëtczim baro nisko, òsoblëwie 
Tobie, Brunkù Cërocczi, Hùberce Léwno, i Wama, 
szkólnym z bòrzestowsczi szkòłë, bò dzãka Waji deje 
wiele szkólnëch zrozmiało w drãdżich kòmùnisticz-
nëch czasach, że kaszëbizna je wôrtnotą.

W 1981 rokù pòwstałë pierszé materiałë do edu-
kacje regionalny (J. Treder, Elementy kaszubszczyzny 
w szkole średniej; R. Karwacki, Literatura kaszubska 
w szkole podstawowej i średniej).

Danuta Pioch 

Òd lewi: Danuta Kòbiela i Danuta Pioch
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W tim samim roku KPZ òprôcowało swój 
program sparłãczony z regionalizacją naùczaniô  
w szkòłach. To béł milowi kam do rozpòczãcô szer-
szi diskùsje z wëszëznama òswiatowima   (w tim 
sztóce z Gduńsczim Kùratorium Òswiatë).

Pòd niebò kaszëbsczi edukacje dorzesziwałë 
pòstãpné ji słuńca: profesór Jerzi Tréder òdemkł  
w 1982 rokù na Gduńsczim Ùniwersytece (GÙ) 
pierszé Studium Pòdiplomòwé Wiédzë ò Pòmòrzim, 
chtërno òstało baro żëczno przëjãté przez strzodo-
wiszcze i pòwtórzoné jesz dwa razë.

Kùratorium Òswiatë dało swój zelony wid w 
1987 rokù, czedë przëszła zgòda na realizowa-
nié kaszëbskò-pòmòrsczi tematiczi regionalny  
w òbrëmim òbrzészkòwëch programów naùczaniô 
hùmanisticznëch zajmów w szkòłach.

W 1989 rokù zrodza sã w kaszëbsczi spòlëznie 
wiôlgô pòtrzébnota ùczeniô sã pisënkù i czëtaniô  
w òjczëstim jãzëkù – i tak rëgnął lektorat kaszëb-
sczégò jãzëka w Instituce Pòlsczi Filologie, a prowa-
dzył gò tedë prôcownik GÙ Mark Cëbùlsczi.

Tak rozkrącony machinë nie szło ju zascy-
gnąc. W 1989 KPZ pòdjãło ùchwôlënk ò ùtwòrze-
nim kaszëbsczégò liceùm, a òswiatowé wëszëznë 
w òsobach gduńsczégò i bëdgòsczégò kùratora 
òswiatë temù przëstojiwałë. Tu òsoblëwie chcemë 
sã pòkłónic wastnie kùratór Danuce Kledzykòwi, 
chtërna òd samégò zôczątkù swòjégò bëcô na ùrzã-
dze nie òdmôwiała Kaszëbóm prawa do dzejaniô  
w szkòłach na rzecz edukacje w rodny mòwie. Wa-
sta Józef Słomińsczi przë wspiarcym profesora Józefa 
Bòrzëszkòwsczégò i czile jinszich dzejarzi wprowa-
dzył dzeło w żëcé. W tim dzele wspiérało gò wiele jin-
szich personów, jak chòcbë sedzący tuwò prezes Jón 
Wërowińsczi, co béł tedë w pòlsczim parlamence. 

Równoczasno w môlinczi Głodnicë ùwijôł sã 
téż nôlepszi Kaszëba westrzód Góralów – Witk 
Bòbrowsczi, chcący ùdokaznic władzóm na krajo-
wëch stãpieniach, że Kaszëbóm je nót ùmòżlëwic 

edukacjã w swòji rodny mòwie.
Brzadã tëch dzejaniów bëło wprowadzenié 

nôùczi kaszëbsczégò jãzëka w 1991 rokù w dwùch 
szkòłach: KLO [Kaszubskie Liceum Ogólnokształ-
cące] w Brusach i Spòdleczny Szkòle na Głodnicë.  
I to je nen nôwôżniészi milowi kam, òd jaczégò za-
czinómë datowac 30-latné dzeje fòrmalny kaszëb-
sczi edukacje.

Za tim wëdarzenim pòsëpałë sã, jak z miecha 
kaszëbsczégò stolema, pòstãpné milowé kamie-
nie: nót bëło nowëch kònkùrsów, kùrsów pisënkù, 
wëdôwiznów, tłomaczënków, dosztôłcaniô szkól-
nëch.

Skrzidła kaszëbsczi edukacje sã zagãscëłë, czedë 
Ùstôw państwòwi z 7 séwnika 1991 wprowadzył  
w szkòłowé òbrëmié wôżny articzel 13., co gôdôł, że 
szkòła je òbrzeszonô do stwòrzeniô ùcznióm mòż-
lëwòtë pòdtrzimiwaniô swòji jawernotë.

Òdezwôł sã téż pòstãpny rôz pałac kaszëbsczi 
królewiónczi – GÙ dôł òd 1993 rokù mòżnotã do-
rzeszeniô kaszëbisticzny specjalizacje do programù 
sztudéróm filologie pòlsczi.

W 1995 rokù CEN [Centrum Edukacji Nauczy-
cieli] ùtwòrził etat kònsultanta ds. edukacje regio-
nalny – òbjãła to stanowiszcze Renata Mistarz,  
5 lat pózni w ti jednostce dzejôł metodiczny dorôdca 
dlô szkólnëch kaszëbsczégò, chtëren pózni przeszedł 
do kartësczegò PODN [Powiatowy Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli], ùtwòrzonégò przez nôlepszą 
Kaszëbkã z górów – Janinã Kwietniową – chtërna 
bëła przez wiele lat starostą kartëską, ale jesz jakno 
metodik CEN-u dzejała dlô rozkòscérzaniô kaszëb-
sczi edukacje regionalny.

W 1995 rokù dr Kazmiérz Kòssak-Główczewsczi 
i dr Wanda Frankewicz – prôcownicë nôùkòwi GÙ 
– òtmikają SERiA [podyplomowe Studium Edukacji 
Regionalnej i Alternatywnej], i co wicy robią to w 
terenie (pierszi rôz w dzejach ti ùczbòwnie studia 
wëchôdają za ji mùrë). Nôpierwi w Serakòjcach (tu 

Wëstãp ùczniów ze szkòłë w Brzéznie Szlachecczim
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téż za sprawą Janinë Kwietniowi), pózni w Wejrowie 
i Kòscérznie. Szkólny bierzą w nich chãtno ùdzél, bò 
jak na nen sztót ni ma lepszi metodë na pòdszkòle-
nié swòji wiédzë, a téż ùdostanié kwalifikacjów.

Rozpòczãté w szkòłach ùczbë wëmôgają 
przëszëkòwaniô programów, planów i ùczbòw-
ników. Je jesz jeden jiwer – jak pisac, żebë bëło to 
jednolice i dało sã wprowadzac do szkòłowëch ma-
teriałów.

W 1996 rokù w KPZ Karno ds. Òswiatë, prowa-
dzoné przez Wandã Lew-Czedrowską, rôczi lëdzy pi-
szącëch pò kaszëbskù i jãzëkòznajôrzi, sôdô i szëkù-
je nowi standard kaszëbsczégò pisënkù, chtëren we 
wiôldżim dzélu je òbrzészkòwi do dzysdnia. Są tam: 
profesór Édwôrd Bréza, Witóld Bòbrowsczi, Brunon 
Cërocczi, Katarzëna Czedrowskô-Zagòzdón, Eùge-
niusz Gòłąbk, Artur Jabłońsczi, Kazmiérz Klawiter, 
Mariô Kraùza, Stanisłôw Janka, Jaromira Labùdda, 
Renata Mistarz, Stanisłôw Pestka, Eùgeniusz Prëcz-
kòwsczi, Róża Wòsôk-Slëwa.

1997 rok – w dzejaniach na niwiznie kaszëbsczi 
edukacje znôwù pòjôwiô sã  MEN, chtëren  dwa lata 
pózni (1999) ògłôszô pierszą Podstawã programòwą 
kaszëbsczégò jãzëka. Terôzka szkólny ju wiedzą, co 
je nót   wprowadzac na swòjim nowim przedmio-
ce. Kłóniómë sã tej nisko hewòtnym wëszëznóm   
i ministróm òswiatë, najim słuńcóm na kaszëbsczim 
niebie: profesorowi Édmùndowi Wittbrodtowi  
i Wòjcechòwi Ksążkòwi. Wiémë, że edukacyjné 
blónë rozstąpiłë sã dlô najich szkòłów nôbarżi za 
Waszich kadencjów prowadzeniô òswiatë.

Rëchli (1990 r.) òstôł dlô szkólnëch przëszëkòwó-
ny przez Tadeùsza Lipsczégò wëpisënk z lëteraturë 
kaszëbsczi Remùsowi króm. To bëło wiôldżé i czasã 
długò jediné wspiarcé szkólnégò kaszëbistë.

Corôz wicy szkòłów ùczi kaszëbsczégò – tej 
braknie szkólnëch z kwalifikacjama. Na prosbã 
KPZ Kùratorium zgôdzô sã na pòwòłanié kòmisje, 
chtërna nadô ùprawnienia 12 apòsztołóm kaszë-
biznë. To je 1998 rok – 12 szkólnëch z Kaszëb jidze 
na gón edukacje z nowima papiorama. W 1998 rokù 
na GÙ przed kòmisją, w jaczi są prof. Jerzi Tréder, 
prof. Édwôrd Bréza, dr Mark Cëbùlsczi, dr Aleksan-
der Klemp (KPZ) i Róman Tempsczi (Kùratorium 
Òswiatë), egzamin skłôdô 12 szkólnëch:

Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô, Brigida Bùlczôk, 
Irena Ceynowa, Wanda Lew-Czedrowskô, Mariô 
Kraùza, Jaromira Labùdda, Tadeùsz Lipsczi, Barba-
ra Miotke, Danuta Pioch, Bòżena Szimańskô (dzys 
Ùgòwskô), Felicjô Synak, Elżbiéta Scybior.

1999 rok – I Diktando Kaszëbsczé.
2000 rok – pierszé ùczbòwniczi: Danutë Pioch (do 

aùtorsczégò programù napisónégò na całą spòdleczną 
szkòłã), a téż elemeńtôrz Witólda Bòbrowsczégò do 
pòspòłu z Katarzëną Kwiatkòwską.

2001 rok – pierszé studium pòdiplomòwé przed-
miotowò-metodiczné (czerëje nim prof. Tréder), 
a pózni   studia pòdiplomòwé w GÙ (dr Justina 
Pòmierskô) i w Akademie Pòmòrsczi (prof. Daniél 
Kalinowsczi).

2003 rokù pòwstało Karno Òrzékającé ò kwalifi-
kacjach szkólnëch przë Òglowim Zarządze KPZ.

2005 rok – ùstôw z 5 stëcznika ò miészëznach 
nôrodnëch i etnicznëch nadôwający kaszëbsczémù 
jazëkòwi prawny status regionalnégò jãzëka.

2005 rok   – pierszô matura z kaszëbsczégò 
jãzëka, wëwòłóny temat przez direktora Słomińsczé-
gò z Brusów.

2006 rok – pòwstôwô Radzëzna Kaszëbsczégò 
Jãzëka.

Zaczinô téż w tim rokù wëchadac dodôwk do 
„Pòmeranie” pn. „Najô ùczba”.

2007 rok –   pierszi ùczbòwnik kaszëbsczé-
gò jãzëka dlô gimnazjum Òjczëstô mòwa Danutë 
Pioch. 

2007 rok – w Biórze KPZ pòwstało stanowisz-
cze specjalistë ds. edukacji (w latach 2007-2011 Re-
nata Peplińskô, a òd 2011 – Lucyna Radzymińskô).

W 2008 rokù zaczinô w Pòlsce bëc òbrzészkòwim 
dokùmentã Eùropejskô Karta Jazëków Regional-
nëch i Miészëznowëch, co téż dodôwô kaszëbsczi 
edukacje pôrã piórów do ji skrzidłów, żebë mògła 
latac wëżi pòd swòjim niebã.

2010 rok – KPZ ùruchòmiwô pòrtal „Skarbnica 
Kaszëbskô” – chto ze szkólnëch na nim nie béł i nie 
wié, że jistnieje!?

2011 rok – pòwstôwô program dwajãzëkòwi 
edukacje dlô przedszkòlów (R. Mistarz, F. Bôska
-Bòrzëszkòwskô, T. Fópka, I. Makùrôt, B. Ùgòwskô).

2011 rok – pierszi ùczbòwnik dlô strzédnëch 
szkółów: Felicjô Bôska-Bòrzëszkowskô i Wòjcech 
Mëszk.

Kònferencje dlô szkólnëch są òrganizowóné 
przez KPZ òd 2011 rokù. 

2012 rok – MEN wprowôdzô do szkòłë do- 
dôwkòwi przedmiot „własna historia i kultura”.

2013 rok – ùczbòwnik do chemie pò kaszëbskù 
(Jerzi Nacel).

Pòwstałë téż ùczbòwniczi do geògrafie i biologie.
W 2014 rokù rëgnãła etnofilologiô i dzejô do 

dzysdnia.
Szkólnym òd kaszëbsczégò nie béł w sztãdze 

przeszkòdzëc nawetka COVID-19, téż so czësto do-
brze radzëlë, pòwstało wiele cekawëch pòdjimiznów 
na nen drãdżi cząd, z pòdskacënkù KPZ rëgnãłë 
m.jin. „Szkólny szkólnym. Chcemë le sã inspirowac” 
czë „Òstań doma i czëtôj pò kaszëbskù” [40 nagra-
niów]...

2021 – òd 1 séwnika dzejają metodiczné dora-
dzëcelczi kaszëbsczégò jãzëka w òbrëmim GODN: 
Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô i Elżbiéta Prëcz-
kòwskô.

Przez te lata naje kaszëbsczé niebò pòkrëło sã 
rozmajitima słuńcama na edukacjowi niwiznie, 
dobòrowé słuńcowniczi roscą w kaszëbsczim ògar-
dze. Dzãka dzejanióm kòżdégò z Waji jesz nieje-
den kwiôtk rozkwitnie i jesz niejedno słunuszkò 
blôsknie. Dzãka za donëchczôs i prosba ò jesz. Nie 
ùstawôjta w dzejanim.
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Wôżny kaszëbsczi wieczór we Wejrowie – wëstôwk namieniony Janowi Drzéżdżonowi,  
promòcjô „Zymkù” i przede wszëtczim ògłoszenié rezultatów lëteraczich kònkùrsów.

Dwadzestô trzecô edicjô Òglowòpòlsczégò Lëte-
racczégò Kònkùrsu miona Jana Drzéżdżona òstała 
ùroczësto pòdrechòwónô 24 séwnika w sedzbie òr-
ganizatora, to je w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. 

Nôlepszé z 17 dokazów wskôzelë òbsãdzëcele, 
chtërnyma bëlë latos: prof. Duszan Vladislav-Paż-
dżersczi (przédnik kòmisje), Bògùmiła Cërockô  
i Róman Drzéżdżón. Òkróm tradicjowëch kate-
góriów: pòezje, prozë i ùsôdzków na binã bëła téż 
leżnosc do zrëchtowaniô tłómaczeniô na kaszëbsczi 
ùkrajińsczich wiérztów aùtorstwa Tarasa Szewczen-
czi. Dało sã na to sztërzech ùczãstników. W regùla-
minie pòjawiła sã jesz jedna dodôwkòwô kategóriô: 
pòezjô ùtwórców, chtërny ni mają jesz 18 lat, ale nicht 
nie wësłôł taczégò tekstu. 

Òbczas ùroczëznë wrãcziwaniô nôdgrodów 
Róman Drzéżdżón pòdczorchiwôł, że òbsãdzëcele 
bëlë baro zgódny w swòjich rozsądzeniach, a Paż-
dżersczi scwierdzył, że rówizna bëła wësokô. Pier-
szé place dobëlë latos: Adela Kùjik-Kalinowskô za 
wiérztã Meditacje nad Gangesã i Dark Majkòwsczi, 
chtëren dobéł w dwùch kategóriach: dokazë na binã 
i tłómaczenia.

Hewò lësta wszëtczich nôdgrodzonëch w XXIII 
edicje kònkùrsu:
Pòezjô:
1. Adela Kùjik-Kalinowskô (przëtómk „Bawełniané 
ruchna”), Meditacje nad Gangesã
2. Mateùsz Radzejewsczi (przëtómk „Szmëtów 
Paùel”), Ópka ë drôbka
3. Ana Różk (przëtómk „Òna”), Òna

Òpòwiôdanié abò esej
2. Kristina Léwna (przëtómk „Mariczka”), Króm
3. Aleksandra Majkòwskô (przëtómk „Elena Ferran-
te”), Włosë
3. Adóm Lubòcczi (przëtómk „Marton”), Mëslë ò da-
leczi wanodze
Dokazë na binã:
1. Dark Majkòwsczi (przëtómk „Timur Chromy”), 
Kwasné gùrczi 
3. Hana Makùrôt-Snuzëk (przëtómk „Anonim27), 
Stôri człowiek ë strach
Tłómaczenié:
1. Dark Majkòwsczi (przëtómk „Timur Chromy”)
3. Kristión Turzińsczi (przëtómk „Reków Józwa”)
Wszëtczim nôdgrodzonym i ùczãstnikóm winszë-
jemë!

Razã z rozrzeszenim lëteracczégò kònkùrsu bëło 
czile jinëch wëdarzeniów sparłãczonëch z jegò pa-
tronã. Wôrt przëbaczëc, że prawie latos minãło 30 
lat òd smiercë Jana Drzéżdżona (ùmarł 22 zélnika  
1992 r.) i MKPPiM ùdbało so ùtczëc negò wiôldżégò 
pisarza, aùtora m.jin. bëlnëch òpòwiôdaniów, pòwie-
scë Twarz Smętka i kaszëbskòjãzëkòwëch wiérztów. 
Dlôte swiãto naji lëteraturë zaczãło sã òd kòncertu 
na tczã lëterata z Domôtowa. Na fòrtepianie grała 
Witosława Frankòwskô, a spiéwała Karolëna Bòrow-
czik (mezzosopran). Pò przëwitanim gòscy przez 
direktora Mùzeùm Tomasza Fópkã Dark Majkòwsczi 
prowadzył rozmòwã z gdową pò Janie Drzéżdżonie – 
Ùrszulą. Pitôł m.jin. ò to, jak wëzdrzôł tidzéń robòtë 
pisarza i ò pôrã czekawinków z jegò żëcégò. Pózni 
béł czas na rozrzeszenié dwùch kònkùrsów: XXIII 

Dobiwcowie latoségò kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona
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Lëteratura

Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu miona 
Jana Drzéżdżona i IV Òglowòpòlsczégò Lëteracczé-
gò Kònkùrsu miona Jana Trepczika na tekst spiéwë 
dlô dzecy w kaszëbsczim jãzëkù (ò tim napiszemë  
w pòstãpnym numrze „Pòmeranie”).

Dzélã ùroczëznë bëła téż promòcjô nônowszégò, 
ju dwanôstégò, „Zymkù”, to je Lëteracczégò Zsziwkù 
Zéńdzeniô Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich (ò jegò 
zamkłoscë i ùtwórcach jesmë napiselë w slédnym 
numrze „Stegnë”, jakô bëła dodôwkã do séwnikòwégò 
numra najégò pismiona). Redaktorã i kòòrdinatorã 
„Zymkù” je Klebbów Matis, i to prawie òn òpòwiedzôł 
ùczãstnikóm pòtkaniô ò nym hefce. Aùtorzë, chtërny 
pòjawilë sã na zéńdzenim, dostelë swòje egzemplarë 
z rãków wejrowsczi starostë Gabrielë Lisius i direk-

tora MKPPiM Tomasza Fópczi. Wôrt pòdczorchnąc, 
że nônowszi „Zymk” je dedikòwòny „Janowi Drzéż-
dżonowi w 30. roczëznã smiercë”, co je swójnym 
òddanim tczë méstrowi kaszëbsczi lëteraturë przez 
ùtwórców, chtërnëch dokazë òstałë wëdrëkòwóné  
w tim numrze.

Slédnym partã wëdarzeniô bëło òtemkniãcé 
wëstôwkù namienionégò pisarzowi z Domôtowa 
pt. „Wanoga piórã”. Jegò kùratorzë (Michôł Hinc  
i Dark Majkòwsczi) pòdzelëlë rum na dwa dzéle: je-
den pòkazywô ùczałégò i lëterata, a drëdżi rézowni-
ka, chłopa i òjca. Dzãka erbóm Jana Drzéżdżona na 
wëstôwkù mòżemë òbzerac m.jin. rãkòpis kaszëbsczi 
pòwiescë Twarz Smętka, òriginalné òbleczenia, biór-
kò i wszelejaczé zachë pisarza, a nawetka jegò celt czë 
kòło, jaczim wanożił pò Kaszëbach. Partã wëstôwkù 
są téż òbrazë, chtërne pòwstałë òb czas malarsczich 
plenerów zrzeszonëch z môlama blësczima Janowi 
Drzéżdżonowi i Twarzë Smętka.

Red.

 Adela Kùjik-Kalinowskô
Meditacje (rozmëszlania)  
nad Gangesã
Sedzôł jem nad mądrą rzéką Ganges
i chcôł wëdobëc z ji piôskù
mantrë swiãtëch słowów i mòdlëtwów
z żëczbą błogòsławionëch kroplów deszczu
co bãdą mie wiedno òd stopów pò kùńce włosów 
òbmëwac.
W mòjich nozdrzach dim pôlonëch całów
òbùtëch jakbë chto òdemknął wiekò piramidów
i wëcygnął pôloné w słuńcu złoté tarcze
namòkłé miesącama przez tësące
i wszëtczé lata lateczné.
Krëjamnoto lëdztwa
òna ni mòże gadac prostim jãzëkã
nie òdrzeknie nick 
chòcbë jã na klãczkach zaklënac
leno dim pôlonëch stosów i òdemkłëch brzëchów
pòdniesc wiekò skrzënie
chcôł
w jaczi mieszkôł – spòsób ùmarłégò
krëjamnota żëcégò òstała w czeszeni niebòszczëka
schòwónô w wãzełkù krwistégò pòwrózka.
Fakirzë zgniło na pòrwónëch rikszach
gdze stãchłi deszcz i dim 
przez wszëtczé pòrë rokù mieszkôł tam wiedno
przëwiezlë do spôleniô ù stopów Waranasi
jesz jednã zawiniãtą casno 
w bawełniané ruchna
pùstą skòrëpã cała

sëpiã kwiatë, pôlã swiéce i mòdlã sã
„w pòmidzë”.
Òddalony òd wszëtczich braminów
i swiãtégò jich mrëczeniô
Om, Om, Swaha..., Om
jakbë chcelë rzec 
że są pòza krãgã sansarë,
jednégò cerpieniô wszëtczégò
co dichô na zemi
w jich òczach widzôł jem
gladã nirwanë
i wòskòwi
co z kroplë swiécë zakwitł
wieczny lotus.
Om Ah Dewa Hri
òbë wszëtczé jistotë òsygłë wëzwòlenié.

     

XXII Òglowòpòlsczi Lëteracczi Kònkùrs m. Jana 
Drzéżdżona je finansowóny z dotacje Minystra 
Bënowëch Sprôw i Administracje a téż strzód-
ków Wejrowsczégò Pòwiatu.

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie wëdô wszëtczé nôdgrodzoné ùsôdzczi 
w antologie, ale je ju tradicją, że wëbróné dokazë mògą przeczëtac jakno pierszi czëtińcowie „Pòmeranie”. 
Bédëjemë Wama dwa dobëtné wiérztë i nôdgrodzoné tłómaczenia dokazów Tarasa Szewczenczi.

Ùrszula Drzéżdżón òpòwiôdô ò czekawinkach z żëcégò Jana 
Drzéżdżona
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Lëteratura

 Mateùsz Radzejewsczi
Ópka ë drôbka
Czëjesz knôpkù?
Zôs wiodro w pòlach ùmiérô.
Òstónie przë nim le dôka spiéwnô,
òblónô miesądza widã,
jakò niebnô droga
swiãconô biôłim mlékã.

Tak të òstóń sã przë mie,
a mòji smiercë wëzérôj.
Nie maklôj mie terô zôgłówkã!
Wierã – òna jesz dalek,
henë za lëpką kòl krézu,
z chtërny je twòja zybówka,
najô krzëwô drôbka
ë mòje wërë zarkòwé.
Ju dosc bëło ùbëtkù…
słëchôj tërô coc pòwiém. 

Głosno lecą warnë,
sëpią czôrny górz
w zapadłé gniôzda,
gdze widzec – cëszë nót.

Héwò ne diôbelsczé ptôchë
rwią swiãté prôwdë z najich głów.
Za kòscelną lëtrã cygną przegrzechë,
tãpé jak gwòzdze w krziżowëch renach 
cerplëwych bòsczich rãk.
Dzobama biją w kamie
ùkôzë letczégò sądu –
złotégò bùlôszka nowi pòrządk.

Zataconym wkół gnôta,
chcëwim, cëchim lëcëpróm 
biôj gadôj aniółczkù – précz do se!
Pòchadôj złi drëchù!
Letczi na dzysdzéń,
pùsti, a równak cãżczi 
òb noc wieczną…
jakò mòra na ùmarłim dëchù.

Bôczë knôpkù kòchóny,
żlë za pół stalata
pòznają cebie ùsmióné,
twòje włôsné skarnie 
na majewim òdjimkù,
z gromicą wësok 
pònad swiãtą gãbą,

tej smiercë dôj drôbkã…
niech zléze piãknô pani.
Bãdze gwësno dobrotlëwô,
weznie cebie ópka,
zaniese gdze w domôcé blónë,
chòcôż drôbka takô krzëwô.

 Dark Majkòwsczi
Tłómaczenié wiérztów Tarasa Szewczenczi 

Dumka
Płënie wòda w mòdré mòrze,
Cawnô nie wëcékô;
Szukô kòzôk za swim kawlã,
Ale ten ùcékô.
Pòszedł kòzôk w swiat daleczi;
Mòdré mòrze graje,
Graje téż kòzacczé serce,
Mësl pò głowie gnaje:
„Dze të jidzesz bez pitaniô?
Kòmù chcesz òstawic
Tatka, mëmkã staruszeczkã?
Brutka bãdze łzawic.
W cëzëch stronach jinszi lëdze –
Drãgò żëc z taczima!
Z nima nie dô sã pòpłakac,
Ni pògadac z nima”.
Sedzy kòzôk w cëzy stronie,
Mòdré mòrze graje,
Mëslôł pòtkac dobri kawel –
Smãtk pòkù nie daje.
A trulacze sobie lecą
W rodny môl régama.
Chlëchô kòzôk – dôwné stegnë
Zarosłë drzónama.

Aùtorzë òdbiérają swòje egzemplarë nônowszégò „Zymkù”
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Lëteratura

Rozkòpónô mòdżiła
Miłi kraju, cëchi swiece
Mòji Ùkrajinë!
Dlôcz jes mëmkò na ùmercym,
Dlôcz jidzesz w përzënë?
Të do Bòga jesz przed witrznią
Sã nie pòmòdlëła?
Dzecy të jes tegò zwëkù
Naùczëc zabëła?
„Jô sã mòdla i jiscëła
W dzéń i noc nie spała,
Zwëkù tegò jich ùczëła.
Dzôtczi pilowała,
Wërôstałë mòje kwiatë,
Mòje dobré dzecë,
Wastowała jô jem czedës
Na szeroczim swiece, 
Wastowała… Ó Bòhdanie!
Nierozëmny sënie!
Przëzdrzi terô sã matince,
Swòji Ùkrajinie,
Co zybiącë sã, spiéwała,
Ò swòjim cerpienim,
Spiéwającë wcyg chlëchała
Żda za wëbawienim.
Ó Bòhdanie, Bòhdaneczkù,
Jakbëm to wiedzała,
Jô w kòlibce bë ce zdësza,
Pòd sercã ùspała.
Mòje stepë są przedóné,
W rãkach Żëdów, Miemców.
Dzecë mòje wëjachóné,
Robią dlô cëzyńców. 
Dnipro, brat mój, wnet mdze sëchi,
Wòdë precz òdchòdzą,
A mòdżiłë mòje miłé
Ruscë rëc przëchòdzą.
Niech le rëją, niech le kòpią,
Nié za swim szukają,
A tim czasu przeniewiércë 
Niech le dorôstają.
Òni pùdą z Mòskalama,  

Rzãdzëc jim pòmògą.
Nawet kòszlã z łateczkama
Z matczi zebléc mògą.
Pòmagôjta, niebëlnicë,
Matkã wa zgnãbiła”. 
Rozkòpelë rabùsznicë,
Z sztërzech strón mòdżiłã.
Za czim òni tam szukelë?
Co tam zakòpelë
Naj starkòwie? Ach, jak më bë,
Bë nalezlë to, co tamò je schòwóné,
Dzecë z matką bë nie bëłë wicy zapłakóné.

Kristión Turzińsczi
Tłómaczenié wiérztów Tarasa Szewczenczi 

III 
Mie wszëtkò równo  

Mie wszëtkò równo. Czë bãdã 
jô żëc na Ùkrajinie, czë nié. 
Czë chtos zapamiãtô, czë zabądze 
Ò mie w sniegù w cëzy zemi. 
Wszëtkò równiutkò mie je. 
W niewòlë wërosłi midzë cëzyma, 
I za jaczégò swòji nie płakalë łizama. 
W niewòlë, płaczącë, ùmrzã 
I wszëtkò mët zabierzã, 
Môłégò mërkù nie òstawiã 
Na naszi sławny Ùkraijnie, 
Na naszi – nié swòji zemi. 
Nie zapamiãtô sã bëlno òjc z sënã, 
Nie rzecze òjc sënowi – „Mòdlë sã. 
Mòdlë sã, sënu: za Ùkrajinã 
jegò czedës zamãczëlë”. 
Mie wszëtkò równo czë bãdze 
Ten syn sã mòdlił, czë nié… 
I nie je wszëtkò równo mie 
Czedë Ùkrajinã lëchi lëdze 
Ùspią, chitri, a jak òdżin zawieje 
na nią, òbkradłą, lud sã òbùdzy… 
Òch, to mie czësto równo nie je. 

(Midzë 17 łżëkwiatã a 19 maja 1847 r., S.-Petersbùrg)

Òbsãdzëcele Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu miona Jana Drzéżdżona. Òd lewi: Róman Drzéżdżón, Duszan Pażdżersczi, 
Bògùmiła Cërockô
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V 
Docz të chòdzysz na mòdżiłã
„Docz të chòdzysz na mòdżiłã? –  
Dopiérze mëmka rzekła –  
Docz të płaczesz jidącë, 
Docz të nie spisz w ti nocë, 
Mòja mòdroskrzidłô gòłąbczëno?” 
„Jo, mëmkò, jo” i znowù chòdzëła dzewczëna, 
A mëmka płakała żdżącë. 
Nie je to sen – trôwa òb czas nocë  
Na mòdżile rosce, 
To dzeùs – zrãkòwinka 
Sadzy kalënkã, 
I pòléwô łizama, 
I Pana Bòga prosy, 
Cobë òn pòsłôł deszcz òb czas nocë  
I miałczi rosë. 
Cobë kalëna sã przëjãła, 
Rozpùscëła witczi. 
„Mòże, na ptôchù przëlecy 
Ùkòchóny z jinégò swiata. 
Ùplotã mù gniôzdkò 
I jô téż przëlecã,  
I bãdzemë swirkòtac, 
Z ùkòchónym na kalënce. 
Bãdzemë swirkòtac, płakac,  
Cëchò gadac, 
Bãdzemë razã òb reno 
Do jinégò swiata latac”. 
I kalëna sã przëjãła, 
Witczi rozpùscëła.  
I trzë lata na mòdżiłã 
Dzewczëna chòdzëła. 
W czwiôrtim… Nié sen, òb noc 
Trôwa rosce, 

To dzeùs z kalëną 
Płacze i gôdô bez redoscë: 
„Szerokô, wësokô 
kalëno mòja, 
Jakô nie bëła wòdą do pòrénkù 
Pòlewónô. 
Wiôldżim krzikã i łizą  
Të zmòcnionô, 
To lëdzy plestë 
Mòje łizë pònieslë. 
Gardzą drëszczi 
Drëszką swòją, 
Gardzą czerzwioną  
Kalëną mòją. 
Òbwinie mòjã główkã, 
Rosą ùmij 
I witkama szeroczima 
Òd słuńca zatacë. 
Òb reno nalézą mie lëdze, 
Rôd mie wësmieją. 
Witczi szeroczé twòje  
Dzecë rozerwą”. 

Òb reno chùtkò na kalënie 
Ptôch wiesoło swiergòlił; 
Pòd kalëną dzeùs  
Spôł, nie wstôwôł: 
Młodzëzna sã ùmãczëła. 
Na wiedno spòczãła – 
Słuńce ju wëszło zeza mòdżiłë, 
Rôd bëlë lëdze wstającë. 
Blós mëmka w łóżkù nie leżała, 
Na córkã z wieczerzą żdac chcała 
I cãżkò płakała żdżącë. 
 
(Midzë 17 łżëkwiata a 19 maja 1847 r., S.-Petersbùrg)

Lëteratura

Wejrowskô starosta Gabriela Lisius i Ùrszula Drzéżdżón òbzérają wëstôwk w MKPPiM
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aleksandra dZãcelskô-jasnoch

jak to kasZëbi są wierZący
I môl w kategórie m. Hieronima Derdowsczégò òbczas latoségò Wielewsczégò Turniéru 
Gadëszów z Kaszëb i Kòcewiô

Kaszëba to człowiek wierzący a pòbòżny. W niedzelã 
robic nie mdze, kò je to dzéń Pańsczi. Wszëtczé swiã- 
ta, wëdarzenia a zjazdë mùszą miec kòl nas mszã 
swiãtą w programie. Na pielgrzimczi naszi jidą rzmą 
– do Swiónowa, Swôrzewa, na kalwarie w Wejrowie 
a naszim Wielim, czë na Kaszëbską Pielgrzimkã jaż 
na Jasną Górã. Słowa swiãtégò Jana Pawła II z Gdi-
ni wcyg pamiãtómë: „Strzeżta tëch wôrtnotów i ti 
spôdkòwiznë, jaczé stanowią ò waszi juwernoce”.  
Ò chùtką beatifikacjã Słëdżi Bòżégò biskùpa Dominika 
mòdlą sã Kaszëbi òd pôłniô pò nordã. Karna spiéwù 
wiedno mają w swòjim repertuarze kòscelné piesnie. 
Kaszëbë są Zemią Swiãtą, w Bëtowie Pón Jezës sã ro-
dzył, a Wielé òpisóné je nawetka w Ewanielii, ò czim 
tu wszëtcë bëlno wiémë. Doch më jesmë jesz gwës, że 
nasza zemia je tak snôżô, bò Bóg pò stwòrzenim swiata 
wësëpôł nama z miechù wszëtkò to, co miôł!

A jak wiele më mómë zwëków sparłãczonëch 
z Kòscołã a wiarą! Kòlãdã przëjimómë i stądka na-
wetka sã wzãło, że „dzéwczã, co sadnie na stółk, na 
chtërnym ksądz sedzôł pòdczas kòlãdë, w nowim 
rokù sã òżeni”. Rëbôcë mòdlą sã przed pòłowã: „Dôj 

nóm, swiãti Pietrze, rib bòkadosc. Jak cebie Bóg òb-
darził rëbama, tak i nas òbdarzë”. Czej jidze bùrzô, tej 
gromicã pôlimë w òknie. Pòmëslta so terô, jak wiele 
kaszëbsczich zwëków na gbùrstwie, z wiodrã, przë 
ùrodzenim dzeckã czë òdchòdzenim człowieka na 
drëdżi swiat parłãczi sã kòl nas z wiarą. Ò tim mòżna 
bë stac a plestac do wieczora.

Dzysô równak sã zmieniwô, nôbarżi westrzód 
młodégò pòkòleniô. I tak môłi Czôpiewsczi rozmiôł 
wiarã pò swòjémù. Na ùczbie religii na pëtanié ka-
techétczi: „Co robimë, jak je pòst?”, zarô òdpòwie-
dzôł: „Lajkùjemë a ùdostãpniwómë!”. Czej gò star-
ka do kòscoła wzãła i przed mszą ksądz òdmôwiôł: 
„Za dëszã Jana Brusczégò, za dëszã Antóna Òssow-
sczégò...”, tej zarô zaczął sã wërëwac a rëczec na całi 
kòscół: „Starkò, pòjmë chùtkò dodóm, bò òn nas zarô 
wszëtczich zadëszi!”. 

Jinégò dnia môłi Czôpiewsczi pòtkôł sąsadkã, 
jakô bëła niesama i pitô: 

– A czemù wë môce côrôz wiãkszi brzëch?
– A bò żdóm, jaż sã dzeckò ùrodzy.
– Terô jô jem doma! – wëkrzëknął młodi. – Dlôte 

Òdj. A. Dzãcelskô-Jasnoch òbczas latoségò wëstãpù we Wielu
FotoGrafik Marcin Piekarski



Pomerania nr 10 (568) / Rujan 202216

Gôdka

nasz probòszcz béł zmiarti, a terô przëtił! Kò òn cos 
gôdôł, że żdże na wikarégò! 

Z ùstnyma to je jistny jiwer na kòlãdach. Ksądz 
przëszedł z kòlãdą do sąsadów, zwòni do dwiérzów  
i czëc je białgłowsczi głos:

– Jes to të, mój aniołkù?
– Nié – òdpòwiedzôł ksądz. – Le z ti sami firmë.
Latos ksądz zôs przëszedł na kòlãdã, jidze pò tra-

pach i czëje głos z mieszkania Prądzyńsczich:
– Léj z kranu, i tak sã nie pòznô! 
Zapamiãtôł, szedł dali, wrócył pózni, a tu kòlã-

da fest przërëchtowónô, wszëtcë stoją jak na apelu, 
mòczi kropidło w wòdze i sã zatrzimiwô:

– Ta wòda nie je swiãconô!
Wszëtcë mają strach: Co terô? Jaż stôrô Prądzyń-

skô zaczinô:
– Jak wë pòznelë?
– A widzyta... Szesc lat w seminarium nie szło  

w Labùdową... 
I tak stôri Kaszëbi sã achtnieniô dlô ksãdza ùczą. 

A co jima òstało wpòjoné, tej ju na wiedno. Starka 
Bòrzëszkòwskô pòszła do ùrzãdu z pismionã a ùrzãd-
niczka do ni:

– Terô jesz sã tu pòdpisac.
– A jak?
– Tak jak wiedno.
Në tej pòdpisa: „Òstanita z Bògã. Starka Ana”.
Òsowsczi zez Brus to béł téż kònserwatiwny 

chłop. Jak syn zrobił prawò jazdë i chcôł òd òjca aùto 
pòżëczëc, tak òn miôł swòje warënczi.

– Të môsz pòprawic òcenë w szkòle, czëtac Pismo 
Swiãté a scąc ne dłudżé klatë! 

I tak młodi zabrôł sã do robòtë, a za miesąc 
przëchôdô zôs do òjca:

– Tatkù, w szkòle jidze mie lepi, a Pismò Swiãté 
móm przeczëtóné w całoscë.

– A ne klatë?
– Tatkù, kò w Pismie Swiãtim stoji napisóné, że 

chłopi mielë dłudżé włosë: Mòjżesz, Samsón, Jezës...
– A widzysz të! I wszëtcë chòdzëlë piechti!
A wiéta, chto na naszi wsë jesz dali mô jaczi aùto-

ritet? To sã wié, że szôłtës, szkólny a ksądz. Ksądz 
pròbòszcz w jedny parafii na Zôbòrach ùdbôł so, 
że pòstawi tôflã kòle drodżi. Przërëchtowôł tôflã  
z nôpisã: „Jesz nie je za pózno, zawróc sã ze złi dro- 
dżi”, wzął ze sobą kòscelnégò, móntëją tôflã i czëją 
głos jaczégò czerowcë: 

– Wa, sekcarze, biôjta lóz ze swòją propagandą! – 
dodôwô gazu i nôgle czëc je trzôsk. 

Kòscelny zdrzi na ksãdza i pitô:
– A mòże lepi napiszece: „Bôczënk, ùszkòdzony 

mòst”? 
Zôs do naszégò probòszcza przëszedł stôri 

Rekòwsczi i gôdô z niechãcą:
– Chrzescëjaństwò jistnieje ju dwa tësące lat, a lë-

dze sã nick nie zmienilë...
– A wòda – òdpòwiôdô probòszcz – jistnieje òd 

miliardów lat, a przezdrzë sã, sënie, swòji szëji... 

Pò Jastrach nasz probòszcz przëszedł na zéńdze-
nié z zelatorkama tëch różańcowëch różów i zaczinô:

– Białczi, brëkòwné są kùchë na parafialny festin. 
Bãdzemë zbierac dëtczi na wanodżi dlô dzecy z para-
fii. Ksądz Adóm zabierze służków nad mòrze, ksądz 
Môrcën zabierze schòlkã w górë, a ksądz Wòjcech – 
misyjné kółkò na Mazurë.

Wtim pitô jedna białka:
– A nas chto zabierze?
A probòszcz ji tak:
– A was to ju sóm Pón Bóg zabierze! 
Je widzec, że òglowò dlô Kaszëbów wiara  

a Kòscół mô stolemné znaczenié. A jak je ze mną? 
Jô jem katolëkã. Taczim z przekònaniô. Wiara 
wëznacziwô czerënk mòjégò żëcô. Czëła ju jem, że 
jem za młodô na Kòscół, że szkòda czasu i że jem 
niedzysészô i za baro kònserwatiwnô. Znóm nie-
wierzącëch i òni wierzą, że nick stwòrzëło wszëstkò, 
brak żëcô stwòrził żëcé, przëpôdk stwòrził dokład-
nosc, a chaòs – pòrządk. Jô pò prôwdze ni móm 
tak wiôldżi wiarë... Równak jakno młodô białka 
wiele lat temù chca jem sã rozstac z Kòscołã. Szu-
ka jem szczescô w jinszich wierzeniach i bëła jem 
tedë gwës, że negò szczescô nie nalézã w Kòscele. 
I tedë to Bóg mie nalôzł. Zaprowadzył do kòsco-
ła, pòkôzôł snôżotã wiarë i redosc z sakramentów. 
Chùtczi jem szukała sensu żëcô wszãdze i nigdze ni 
mògła jem gò nalezc. Wszãdze bëła leno sama pùst-
ka bënë. Òd dnia pòwrotu do Kòscoła ti pùstczi jem 
ju nigdë wiãcy nie czëła. Nalazła jem swój dodóm. 
W nim żëc i ùmierac chcã, jak je w jedny kòscelny 
spiéwce. 

I spiéwką chcã zakùńczëc gôdkã. Mòże chtos 
pòwié: „Za czim zôs ùkùlele”? A za tim, że mògã cos 
zaspiewac i zagrac. Skòrno Remùs wcyg chòdzył ze 
swòją karą, tej jô mògã wcyg chòdzëc ze swòjim in-
strumentã. Tekst je mój, a mùzyka z jedny religijny 
spiéwczi. Mòże chòc kòmùs zapadnie co w serce...

Jô szuka szczescô ju wszãdze. 
Wiele wierzeń, wiele ùdbów.
Le nie bëło tam ùbëtkù.
Pòkój leno z Bògã jem pòzna .

Dzãka, Panie, Të mie nalôzł,
zaprowadzył do Kòscoła.
Wiedno trzimiesz mie za rãkã,
z Tobą pùdã całé żëcé mët.

Nick nie dôwô òdpòcznieniô
òkróm Cebie, Panie Bòże.
Wiele stegnów na tim swiece,
leno jedna mie prowadzy ju.

Dzãka, Panie, Të mie nalôzł,
zaprowadzył do Kòscoła.
Wiedno trzimiesz mie za rãkã,
z Tobą pùdã całé żëcé mët...
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kasZubski kompoZytor  
i profesor informatyki Z usa

Jerzy Hinc (Yurek Hinz) urodził się 10 lutego 1965 r. w Sierakowicach, ale już w 1967 r.  
jego rodzina przeprowadziła się do Żukowa. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej,  
w której nauczycielem muzyki był Witold Treder. To on zachęcił matkę Jerzego,  
by wysłać syna do szkoły muzycznej, gdyż zauważył u niego duże zdolności muzyczne. 

– Miałem dziesięć lat, kiedy mama zapisała mnie 
i mojego o rok młodszego brata Sławka do Szkoły 
Muzycznej pierwszego stopnia w Kartuzach. Raz 
tylko pojechała z nami autobusem, by wskazać dro-
gę. Potem już sami, trzy razy w tygodniu, jeździli-
śmy z bratem do Kartuz – wspomina muzyk pod-
czas krótkiego wakacyjnego pobytu na rodzinnych 
Kaszubach.

Jerzy pragnął grać na saksofonie. Jako że ze 
względu na wiek instrument ten był zbyt duży dla 
niego, zgodził się uczyć gry na klarnecie. W ostat-
nim r tej edukacji został wysłany na Międzynaro-
dowy Konkurs Młodego Muzyka do Szczecinka, 
na którym zdobył III nagrodę. Jednym z jurorów 
był prof. Marek Schiller z Gdańska. Dostrzegł  
w młodym klarneciście duży potencjał i zachęcił do 

kontynuacji edukacji muzycznej w szkole średniej. 
W ten sposób Hinc trafił do Ogólnokształcącego 
Liceum Muzycznego II stopnia w Gdańsku przy ul. 
Gnilnej. Zamieszkał w bursie, żeby mieć lepsze wa-
runki do ćwiczeń od tych w domu, gdzie pozostało 
kilkoro rodzeństwa.

Jerzy był bardzo pilnym uczniem, co pozwoli-
ło mu na podjęcie studiów w Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zależało mu, 
by trafić do stolicy, gdyż możliwości zatrudnienia 
były tam lepsze od tych na Pomorzu. W 1989 r, 
po ukończeniu studiów, przyjął funkcję koncert-
mistrza Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego  
w Warszawie. 

Niemalże jednocześnie otrzymał stypendium na 
studia w Stanach Zjednoczonych (stan Wirginia). 

Od lewej: Eugeniusz Pryczkowski, Jerzy Hinc i Jerzy Stachurski
Fot. z archiwum EP
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Tam uzyskał drugi tytuł magistra w zakresie mass 
mediów. Został też zagranicznym koresponden-
tem radia Christian Broadcasting Network (CBN)  
w Wirginii. Po kilku latach pracy w mediach po-
wrócił do Polski i znów zatrudnił się w orkiestrze 
wojskowej. 

W 1993 r ponownie podjął decyzję wyjazdu do 
USA. Tym razem już na stałe. Początkowe lata nie 
były łatwe. Pracował nawet w charakterze kelnera. 
Nadal jednak ćwiczył i gdy było to tylko możliwe, 
udzielał się muzycznie. Niebawem wstąpił do armii 
Stanów Zjednoczonych jako muzyk. W 1995 r wy-
delegowano go – na własną prośbę – do Heidelber-
gu w Niemczech, gdzie pełnił funkcję koncertmi-
strza w tamtejszej orkiestrze.

Sprawność fizyczna była integralną częścią służ-
by wojskowej, pomimo iż orkiestra miała charakter 
koncertowy. Wobec pojawiających się coraz częściej 
problemów zdrowotnych Jerzy musiał zrezygno-
wać ze służby wojskowej. W związku z tym podjął 
studia informatyczne na University of Maryland 
z filią w Heidelbergu, która istniała specjalnie, by 
umożliwić studiowanie pracownikom rządowym 
w placówkach dyplomatycznych i wojskowych  
w Niemczech.

Po zakończeniu studiów Hinc został pracowni-
kiem naukowym tejże uczelni. Uczył informatyki. 
Jednocześnie podjął studia doktoranckie. Zakoń-
czył je w 2010 r. Został adiunktem, a później uzy-
skał tytuł profesora. W 2017 r. wrócił do Ameryki, 
do stanu Maryland.

– Mam w planach powrót na ojczyste Kaszu-
by – podkreśla profesor Hinc, który w USA znany 
jest jako Yurek Hinz ze względu na właściwszą wy-
mowę przez anglojęzyczną społeczność, zwłaszcza 
imienia. 

Z kaszubską tatczëzną utrzymuje cały czas 
żywy kontakt. Płynnie posługuje się językiem 
kaszubskim. Uważa, że bez języka kaszubskiego 
Kaszubi zatracą swoją tożsamość. W 2011 r. wydał 
książkę naukową o dostępności oprogramowania 
komputerowego dla języków mniejszościowych na 
przykładzie języka kaszubskiego (Exploring Oper 
Source Software Localization Methods: Assesing 
Business Value for Localizing Software Into Minor 
Languages: A Case for Kashubian Linux). Wraz  
z Markiem Kwidzińskim i Michałem Ostrowskim 
stworzył kaszubską wersję popularnej przeglądar-
ki internetowej Mozilla Firefox. Zbierał też słowa 
kaszubskie, które stały się podstawą Werifikato-
ra Kaszëbsczégò Pisënkù. Jest nadal dostępny jako 
wtyczka do przeglądarki Firefox i programu e-ma-
ilowego Thunderbird. 

Hinc nie zaniedbuje działalności muzycznej.  
W związku z niemożnością kontynuowania kariery 
wykonawcy podjął się komponowania, pierwotnie 
do tekstów angielskich i polskich, a obecnie już 
coraz częściej do twórczości kaszubskojęzycznej. 
Utwory z jego muzyką o przykładowych tytułach 
Lëst, Dobëcô szmak, Przyjaźni dzwon można zna-
leźć na płycie kompaktowej Weroniki Ceynowy 
Dwie stegnë, a także w programach Twojej Telewizji 
Morskiej. Powstają kolejne. Zapewne za jakiś czas 
będzie można wydać płytę wyłącznie z kaszubską 
muzyką Yurka Hinza.

– Należał on do najbardziej uzdolnionych 
uczniów w mojej pedagogicznej i muzycznej ka-
rierze – podkreśla Witold Treder, także kaszubski 
kompozytor, autor tekstów i wieloletni instruk-
tor muzyczny zespołów kaszubskich, m.in. Bazun  
z Żukowa. 

Eugeniusz Pryczkowski

Jerzy Hinc i Weronika Ceynowa
Fot. z archiwum EP 
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rok nauk politycZnych  
lecha bądkowskieGo 

Pani Sławina Kosmulska mimo najszczerszych chęci nie potrafiła mi pomóc. Tylko w niektórych 
biogramach jej ojca odnotowano, że na przełomie lat 1946/1947 uczęszczał do sopockiej  
Akademii Nauk Politycznych. Zapewne uznano, że ważniejsze było to, co działo się potem:  
licencjat w Wyższej Szkole Handlu Morskiego, magisterium na Uniwersytecie Łódzkim, praca 
zawodowa, działalność społeczna. Skoro jednak polityka tak wiele znaczyła i zaważyła na całym 
jego życiu, mogło mieć na to również wpływ owych paręnaście miesięcy studiów w hotelu  
Carlton zaadaptowanym na potrzeby uczelni i obcowanie z tak niezwykłymi ludźmi, jak  
wykładający tam profesorowie, a przede wszystkim rektor: doktor Edmund Jan Reyman,  
który jak meteor pojawił się na wybrzeżowym firmamencie. 

Wszystko to działo się przecież w czasie, gdy coraz 
bardziej odczuwało się konsekwencje sfałszowania 
wyników tzw. referendum ludowego (30 czerwca 
1946 r.) i wyborów do Sejmu (19 stycznia 1947 r.), 
eliminowania opozycjonistów z PSL i likwidowania 
oporu zbrojnego podziemia.

Z różnych stron świata
Już w pierwszym okresie po zakończeniu działań wo-
jennych w Sopocie ulokowały się nie tylko różne insty-
tucje wojewódzkie. Miasto upatrzyły sobie także wyższe 
uczelnie: najpierw Szkoła Sztuk Pięknych, po niej – 
Muzyczna. Na przeprowadzkę z Gdyni czekała Wyższa 
Szkoła Handlu Morskiego. Od jesieni 1945 roku przygo-
towywał też grunt do otwarcia oddziału dla Wybrzeża 

dr Edmund Reyman, rektor Akademii Nauk Politycz-
nych, renomowanej uczelni warszawskiej. 

Towarzyszyło temu ogromne zainteresowanie 
chętnych do podjęcia studiów oraz wsparcie miejsco-
wych władz. Za prestiżem, jaki niosła nazwa szkoły, 
krył się także jej potencjał dydaktyczny. Tworzyli go 
wybitni naukowcy, a zarazem niezwykłe osobowości, 
tacy profesorowie, jak Jerzy Władysław Śliwowski – 
adwokat i teoretyk prawa karnego, działacz Stron-
nictwa Demokratycznego, współzałożyciel Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
prof. Henryk Arkadiusz Piętka – prawnik, teore-
tyk i socjolog prawa, uczestniczący w przywróceniu 
Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, 
Edward Lipiński – ekonomista, działacz społeczny  

Hotel Carlton – siedziba Akademii Nauk Politycznych w Sopocie
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i polityczny (PPS), szef Instytutu Gospodarki Naro-
dowej (podczas wojny brał udział w tajnym naucza-
niu ekonomii i współpracował z Departamentem Pra-
cy Delegatury Polskiego Rządu w Londynie i Biurem 
Studiów AK), Jerzy Loth (u którego Lech Bądkowski 
zaliczył geografię gospodarczą na pięć) – geograf, et-
nograf, podróżnik i działacz sportowy, od 1930 roku 
członek honorowy Royal Geographical Society. 

Plany były nadzwyczaj ambitne. W ciągu trzech 
lat na Wydziale Administracji Publicznej i Wydzia-
le Finansowo-Ekonomicznym zamierzano kształcić 
fachowe kadry dla administracji państwowej, samo-
rządowej i wszelkich innych instytucji Wybrzeża. 
Zamierzano też utworzyć Wydział Nauk Społecznych 
oraz zorganizować Instytut Studiów Społeczno-Ad-
ministracyjnych, obejmujący dwuletni kurs na po-
ziomie licealnym oraz trzysemestralne studium spo-
łeczno-administracyjne dla absolwentów tego kursu. 

W myśl założeń programowych nabywało się 
też „umiejętności polityczne”, przez niektórych stu-
dentów już nieźle opanowane od strony praktycznej.  
Z ankiety wypełnionej przez 162 słuchaczy wynika-
ło co prawda, że 102 z nich było bezpartyjnymi, ale 28 
należało do Polskiej Partii Socjalistycznej, 11 nosiło 
legitymacje Polskiej Partii Robotniczej, 3 – Stronnic-
twa Ludowego, a po jednej osobie działało w szeregach 
Stronnictwa Demokratycznego i Stronnictwa Pracy. Do 
reprezentantów pierwszych dwóch ugrupowań nale-
żeli też czołowi aktywiści samopomocowej organizacji 
studenckiej Bratniak, zrzeszającej słuchaczy Akademii: 
Ryszard Choroszucha – kierownik wydziału Wojewódz-
kiego Komitetu PPS w Gdańsku i Edmund Przybylski – 
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie. 
Doświadczenia polityczne związane z wojenną i wojsko-
wą przeszłością zdążyli też zebrać, przybywający do So-
potu z różnych stron świata, tacy słuchacze Akademii, 
jak Teodor Sawicki, m.in. żołnierz 6. Wileńskiej Samo-
dzielnej Brygady Partyzanckiej AK, czy zdemobilizowa-
ni po służbie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 
ks. Ambroży Dykier i Lech Bądkowski.

Pan Rektor
Mentorem, dyrektorem, a następnie także rektorem 
sopockiej uczelni był 60-letni profesor Jan Edmund 
Reyman1. Gruntowne wykształcenie zdobył na kilku 
europejskich wyższych uczelniach. Ukończył Akade-
mię Handlową w Lipsku, stopień doktora praw uzy-
skał w Heidelbergu. Wróciwszy do Warszawy, przez 
kolejne lata wykładał w Wyższej Szkole Handlowej 
historię i teorię kooperacji oraz historię gospodarczą. 
W 1915 roku wraz z grupą przyjaciół z lipskiej Alma 
Mater postanowił przenieść na polski grunt zdobyte 
na Zachodzie doświadczenia organizacyjne i dydak-
tyczne. Chcieli, by na ziemiach będących dotąd pod 
zaborem rosyjskim Polacy kształcili w języku pol-
skim rodzime kadry urzędnicze. Powstała więc Szko-

ła Nauk Społecznych i Handlowych, trzy lata później 
przekształcona w Szkołę Nauk Politycznych (SNP),  
a w 1939 roku – w Akademię Nauk Politycznych. 

Pokonywano liczne trudności związane zarówno 
z tworzeniem odpowiedniej bazy, jak i nieustającymi 
sporami z konserwatywnymi władzami oświatowy-
mi. Z tych potyczek Reyman wychodził zwycięsko 
także podczas okupacji, gdy w 1940 roku zorganizo-
wał pomaturalną Szkołę Sekretarek, a w wolnej już 
Warszawie wznawiał działalność ANP.

W 1945 roku rektor ANP zaczął badać możliwości 
otwierania kolejnych placówek oświatowych. W War-
szawie miał to być Naukowy Instytut Gospodarczy,  
w Szczecinie – Wyższa Szkoła Handlu. Z kolei w paź-
dzierniku tegoż roku sondował, jakie są szanse zor-
ganizowania studiów na Wybrzeżu Gdańskim. Efekty 
były nadzwyczaj pozytywne, więc 5 marca 1946 roku 
zapytał, czy Zarząd Miejski uważałby za wskazane  
i pożądane, aby siedziba oddziału warszawskiej ANP 
znajdowała się w Sopocie. Odpowiedziano: TAK! Po-
zytywna była też odpowiedź na sugestię, by na siedzi-
bę Akademii przydzielono przedwojenny hotel Carl-
ton przy ul. Marszałka Żymierskiego 27. Kropkę nad 
i postawił wojewoda gdański, informując 20 kwietnia 
1946 roku prezydenta Sopotu, że nie wysuwa za-
strzeżeń co do ulokowania w Sopocie oddziału ANP  
w Warszawie i jak najbardziej popiera umieszczenie 
projektowanego oddziału w Sopocie. Reszty dopełni-
ło spotkanie w gabinecie prezydenta Sopotu 8 maja 

1 Jan Edmund Reyman (1885–1958) – prawnik, księgowy i działacz społeczny.

Gdy likwidowano Akademię, rektor Reyman tworzył Instytut
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1946 roku. Wicewojewoda Antoni Gadomski (PPR) 
i wiceprezydent miasta Tadeusz Soboń (PPS), dzięku-
jąc za inicjatywę zorganizowania uczelni, stwierdzili, 
że jest ona bardzo potrzebna całemu Wybrzeżu. 

– A myśl jej zorganizowania wyjął nam spod serca 
Pan Rektor Reyman – wyraził się Gadomski. 

O rezultatach pobytu na Wybrzeżu i entuzjastycz-
nym przyjęciu rektor ANP poinformował Minister-
stwo Oświaty i stosowny wniosek Senatu wręczył 
miesiąc później prof. Stanisławowi Arnoldowi2, dy-
rektorowi Departamentu Szkół Wyższych. Spotkał się 
też z ministrem Czesławem Wycechem3, przedkłada-
jąc program studiów i listę wykładowców.

„Dziennik Bałtycki” informował 31 sierpnia 1946 
roku: W przeciwieństwie od innych uczelni, gdzie wy-
magane jest świadectwo szkoły średniej, osoby starsze 
(powyżej lat 25-ciu) nieposiadające świadectwa dojrza-
łości, a zajmujące samodzielne stanowiska w instytu-
cjach państwowych, społecznych i gospodarczych mogą 
być przyjęte do Akademii w charakterze słuchaczy nad-
zwyczajnych, o ile Senat Akademii uzna je za dostatecz-
nie przygotowane do słuchania z pożytkiem wykładów. 

Rozpiętość wieku studiujących była więc duża: 
od 19 do 51 lat; przeważająca większość pracowała 
zawodowo. Dowodem życzliwości lokalnej admini-
stracji było nie tylko szybkie przyznanie uczelni sie-
dziby, ale też przyrzeczono pomoc w gruntownym 
remoncie, zleconym Gdańskiej Dyrekcji Odbudo-
wy. Roboty obejmowały m.in. wyburzenie ścian, by 
stworzyć niezbędną przestrzeń do prowadzenia wy-
kładów dla kilkuset słuchaczy. Zajęcia odbywały się 
więc tymczasowo w budynku Liceum im. Bolesława 
Chrobrego przy ul. Książąt Pomorskich. Tam też  
15 września zainaugurowano pierwszy rok akademic-
ki. W swym przemówieniu Edmund Reyman wyłożył 
słuchaczom pięć zasad przyświecających działalności 
uczelni: prawda, praca, sprawiedliwość, zgoda i obo-
wiązkowość. 

Po uroczystej immatrykulacji prof. dr Henryk 
Piętka4 wygłosił referat na temat „Państwo i prawo”, 
na zakończenie dodając: Quod bonum, felix faustum 
fortunatumque sit5. 

Ciemne chmury
Uwagę musiał zwracać fakt, że wśród uczestników 
inauguracji zabrakło dwóch osobistości: wojewody 
inż. Stanisława Zrałka6, stojącego na czele pięciooso-
bowego Zarządu Kuratorium sopockiej Akademii, 
oraz ministra inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego7, dele-
gata rządu dla spraw Wybrzeża, członka Kuratorium. 
Nie chodziło jedynie o względy prestiżowe. Uroczyste 
rozpoczęcie roku akademickiego mogło być doskona-
łą sposobnością, by zwrócić uwagę obu prominentów 
na ślamazarnie prowadzony remont siedziby uczelni 
oraz poprosić o dodatkowy budynek – sąsiadujący  
z Carltonem były hotel Imperial. 

Sam Reyman musiał osobiste angażowanie się  
w te sprawy odłożyć na później. Przy prezesie Rady 
Ministrów rozpoczęła bowiem działalność 23 wrze-
śnia Rada Szkół Wyższych złożona z ośmiu profesorów 
wyższych uczelni w Warszawie, Gliwicach, Wrocławiu, 
Krakowie i Gdańsku. Przewodniczył Włodzimierz 
Sokorski8. Rada miała w ciągu dwóch miesięcy przed-
łożyć rządowi wnioski dotyczące usprawnienia pracy 
szkół wyższych, dostosowania organizacji pracy w tych 
szkołach do potrzeb demokratycznego państwa oraz 
poprawy bytu młodzieży akademickiej. Zdaniem jej 
przewodniczącego epoka rewolucji społecznych wyma-
ga przewartościowania szeregu systemów naukowych 
dotyczących zwłaszcza nauk humanistycznych, ekono-
micznych i socjologicznych9. 

2 Stanisław Arnold (1895–1973) – historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1945 r. członek PPR.
3 Czesław Wycech (1899–1977) – działacz ruchu ludowego, nauczyciel, historyk, działacz, minister oświaty w latach 1945–1947.
4 Henryk Arkadiusz Piętka (1900–1959) – polski prawnik, teoretyk i socjolog prawa, profesor na UW i SGH.
5 Quod felix, faustum fortunatumque sit (łac.) – Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne. 
6 Stanisław Zrałek (1907–1954) – wojewoda gdański w latach 1946–1950.
7 Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (1888–1974) – chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu i minister skarbu (1935–1939) 
w II Rzeczypospolitej. W latach 1945–1948 delegat rządu dla spraw Wybrzeża.
8 Włodzimierz Sokorski (1908–1999) – wojskowy, pisarz, dziennikarz, publicysta i polityk. W 1946 r. poseł, pierwszy sekretarz Komisji 
Centralnej Związków Zawodowych.
9 W. Piotrowski, Zagadnienia nauki i szkolnictwa wyższego, „Przegląd Socjologiczny” nr 10, 1948 r., s. 192.

Lech Bądkowski w 1947 roku
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W tym świetle warszawska Akademia Nauk Poli-
tycznych i jej sopocki oddział wprost idealnie nada-
wały się do działań reedukacyjnych. Toteż gdy kilka 
tygodni później rektora ANP wezwano do Minister-
stwa Oświaty, usłyszał od dyrektora Departamentu 
Szkół Wyższych, że w najbliższych dniach ukaże się 
dekret o likwidacji Akademii i o utworzeniu no-
wej państwowej ANP10. Rozgoryczenie Reymana 
usiłował załagodzić premier Edward Osóbka-Mo-
rawski11. Zapewnił go, że będzie mógł nie tylko, jak 
dotychczas, prowadzić zajęcia na warszawskiej ANP, 
ale nawet uruchomić „swoją” akademię. Skłoniło 
to rektora do próby negocjacji z ministrem oświa-
ty. Prosił więc Wycecha, by usunięcie go z funkcji 
przeprowadzono w trybie wyborów do Senatu i – 
nawiązując do propozycji premiera – w dekrecie 
o powołaniu państwowej ANP znalazł się zapis, że 
istniejąca od roku 1915 w Warszawie Akademia 
Nauk Politycznych zostaje przeniesiona do Sopo-
tu z zachowaniem dotychczasowej jej organizacji i 
uprawnień. 

Choć więc wyglądało na to, że szybko i łatwo 
uzgodniono kształt polskiego szkolnictwa wyższego 

w nowej rzeczywistości ze środowiskami PPR (Sokor-
ski), ludowcami (Wycech) i PPS-owcami (Osóbka), 
podjęte zostały odważne próby przyjścia Reymanowi 
z odsieczą ze strony Ministerstwa Skarbu12 i Minister-
stwa Administracji Publicznej13. Bezskutecznie. Osta-
tecznie sprawę załatwili: Bolesław Bierut – prezydent 
Krajowej Rady Narodowej (PPR, formalnie bezpar-
tyjny), Edward Osóbka-Morawski – prezes Rady Mi-
nistrów (PPS) i Czesław Wycech – minister oświaty 
(PSL), podpisując dekret z mocą obowiązującą wstecz 
od 1 października. Akademia Nauk Politycznych  
w Warszawie stała się szkołą państwową, a jej pierw-
szy prorektor i pierwsi profesorowie mieli być miano-
wani przez Bieruta na wniosek Wycecha w porozu-
mieniu z premierem. 

W dekrecie nie wspomniano o sopockim od-
dziale. Reyman, zaprawiony w bojach z urzędnikami 
sanacyjnymi, usiłował więc wykorzystać tę lukę. Wy-
stąpił do ministerstwa o uznanie ANP w Sopocie za 
samodzielną uczelnię. Wyobrażał też sobie, że sopoc-
ką Akademię, będącą prywatną szkołą, uda się pod-
porządkować utworzonemu w tym celu Instytutowi 
Społecznemu, na którego czele stanie ktoś z władz 
Kuratorium. 

Nadzieje okazały się płonne. Ministerstwo mil-
czało, a wicewojewoda Gadomski stwierdził na pi-
śmie, że nie znajduje dostatecznego uzasadnienia dla 
brania udziału w organizowaniu Instytutu Społeczne-
go w Sopocie, albowiem jego cele i zadania realizuje 
już Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego – socja-
listyczna organizacja oświatowo-kulturalna. 

Na zakręcie
Reyman kontynuował starania, by Akademię wzięło 
pod swe skrzydła Ministerstwo Administracji Pu-
blicznej. Ale to już nie były czasy, w których o wszyst-
kim sam decydował i wszystko sam załatwiał. W 
pierwszych dniach grudnia sprawą przyszłości uczel-
ni i jej studentów zajął się Zarząd Bratniej Pomocy. 
W następstwie wymiany korespondencji i spotkania 
z rektorem walne zebranie Bratniaka postanowiło, że 
studenci wystąpią do ministra oświaty o upaństwo-
wienie sopockiej ANP, a do tego czasu źródłem jej 
utrzymania staną się składki słuchaczy. 

Napięcie rosło. Pod koniec lutego odwiedził Wy-
brzeże Osóbka-Morawski, od kilku tygodni już nie 
premier, lecz szef resortu administracji. Podczas spo-
tkania z delegacją Bratniaka, która wnioskowała nie 
tylko o upaństwowienie szkoły, ale i usunięcie z niej 
rektora, minister miał odpowiedzieć studentom, że 
w sprawie numer jeden decyzje są już im znane, do 
zmiany rektora zaś nie widzi żadnych powodów, bo to 

10 Dz.U. 1946.70.378, Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o przekształceniu Akademii Nauk Politycznych w Warszawie w państwową szkołę 
akademicką. 
11 Edward Bolesław Osóbka-Morawski (1909–1997) – spółdzielca i polityk socjalistyczny. W latach 1944–1947 przewodniczący Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego, premier Rządu Tymczasowego i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. 
12 Ministrem skarbu był w tym czasie Konstanty Dąbrowski (1906–1975) – ekonomista i polityk, członek władz naczelnych PPS.
13 Ministrem administracji publicznej do 5 lutego 1947 r. był Władysław Kiernik (1879–1971), działacz ruchu ludowego.

Zaświadczenie słuchacza ANP L. Bądkowskiego

Wspomnienia
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jest starszy człowiek i obawiać się go nie macie żadnej 
podstawy i potrzeby, a wreszcie jest zasłużony, bo choć-
by tutaj na Wybrzeżu jego wyłączną zasługą jest, że 
korzystacie z uczelni. 

Tymczasem do grona antagonistów dołączył 
nowy rektor upaństwowionej Akademii. Zarzucał, że 
Reyman bezprawnie używa pieczątki „Oddział ANP 
w Sopocie”, na co ten ogłosił, że bardzo chętnie przy-
stanie na nazwę „ANP w Sopocie”. Pod koniec marca 
usłyszał zaś od Sokorskiego, że o upaństwowieniu ani 
o likwidacji uczelni sopockiej mowy być nie może i że 
Rada zastanawia się tylko nad formą prawną dla dal-
szego istnienia tej uczelni.

Mimo niekorzystnej aury uczelnia trwała, zma-
gając się z dziesiątkami codziennych kłopotów, w 
tym największym: nieprawdopodobną ciasnotą. 
Kolejne miesiące upływały więc pod znakiem sta-
rań o rozwiązanie tego problemu. Największa sala 
w przebudowanym hotelu mogła pomieścić zale-
dwie ok. 300 osób, a studiujących było już w tym 
czasie trzykrotnie więcej. Rektor wystąpił więc z 
inicjatywą budowy auli, karkołomną wobec nie-
jasnej przyszłości uczelni. Na wsparcie ze strony 
warszawskich decydentów już nie liczył. Szukał 
na miejscu rozwiązań pośrednich. M.in. zapropo-
nował dyrektorowi Międzynarodowych Targów 
Gdańskich, by na posesji Akademii wybudować pa-
wilon wystawowy. Po zakończeniu ekspozycji był-
by wykorzystywany na potrzeby uczelni. Studenci  
z kolei pertraktowali z Michałem Rolą-Żymier-
skim14, ministrem obrony narodowej, by przyznał 
Akademii sąsiedni budynek administrowany przez 
wojsko. 

Egzekucja
Ostateczny wyrok zapadł 18 lipca. Ministerstwo 
Oświaty zarządziło natychmiastową likwidację Aka-
demii, ponieważ – tak sformułowano jej grzech głów-
ny – funkcjonowała bez zgody resortu. Rzeczywi-
ście. Z ministerstwem rozmawiano, w ministerstwie 
spotykano się i uzgadniano, ale zgody na istnienie 
nie było. Podobnie zresztą, jak w przypadku innych 
przedwojennych uczelni kontynuujących działalność. 
Reyman postanowił więc wystąpić o taką zgodę, pro-
sząc Prezydium WRN w Gdańsku i MRN w Sopocie 
o wsparcie w postaci uchwał o celowości i koniecz-
ności istnienia tej uczelni. Z kolei profesorowie i Se-
nat ANP przekonywali Stanisława Skrzeszewskiego15, 
który po dwuletniej przerwie wrócił na stanowisko 
ministra oświaty, że program uczelni jeszcze ściślej 
przystosuje się do potrzeb Wybrzeża i Ziem Odzyska-
nych. W związku z tym są gotowi nawet zmienić na-
zwę Akademii na bardziej odpowiadającą zadaniom 
szkoły i zakresowi studiów. 

Reyman tymczasem, jak w okresie okupacji, zno-
wu starał się zorganizować Szkołę Sekretarek i Kore-

spondentek w Warszawie, a w Sopocie powołać Insty-
tut Studiów Społeczno-Administracyjnych. W stolicy 
nie otrzymał koncesji, a zezwolenie gdańskiego Kura-
torium udzielone 5 sierpnia cofnięto mu 30 września.

Wraz z narastającymi problemami Akademię 
coraz aktywniej wspierał zespół „Dziennika Bałtyc-
kiego”, w skład którego wchodził Lech Bądkowski. 
Nazywając rzecz po imieniu, w artykule pt. Krzyw-
dzące posunięcie red. Zofia Giedrojć zbijała punkt po 
punkcie kłamliwe argumenty ministerstwa. Po prze-
ciwnej stronie był z kolei „Głos Wybrzeża”. Redaktor 
naczelny Jacek Groszkiewicz, członek egzekutywy  
KW PPR, otwarcie wykładał polityczne racje: Pa-
miętamy, jak przed wojną p. Reyman posiadał własny 
zakład naukowy w Warszawie i odnosząc się do So-
potu, dodawał: źle się stało, że pan ten nie mając ku 
temu najmniejszych przyczyn formalnych, uzyskał lo-
kal oraz kredyty (prawdopodobnie w delegaturze rzą-
du?) na jego wyremontowanie. W konkluzji zaś dodał: 
Nie ten, kto ma kapitały i spryt, a ten, kogo państwo 
zamianuje i upoważni do tego – będzie szkolił naszą 
młodzież.

„Dziennik” próbował perswadować: Jeśli kruszy-
my dziś kopie o Akademię Nauk Politycznych w Sopo-
cie, to nie dla dobra rektora Reymana czy prof. Gniaz-
dowskiego, ale dla zachowania placówki naukowej tak 
bardzo na Wybrzeżu potrzebnej. Niepodpisany (!) 
autor zapewniał przy tym, że ze względu na interes 
społeczny uczelnia zostanie zreorganizowana w du-
chu obecnej rzeczywistości. 

W podobnym duchu wystąpił ogólnopolski ty-
godnik „Odrodzenie”, należący również do koncernu 
Czytelnika Jerzego Borejszy. Starał się z jednej strony 
zracjonalizować problem, a z drugiej znaleźć rozsąd-
ne wyjście z impasu dla dobra szkoły i studentów.

Rozgoryczony Reyman zanotował 28 września 
1947 r.: To wszystko, co przeżyłem tutaj w ostatnich 
dniach przekonało mnie, że logiczne rozumowanie  
i przedwojenne pojęcie solidności i uczciwości nie mają 
dziś żadnego waloru, a chęć praktycznego zastosowa-
nia ich w życiu jest beznadziejną walką z wiatrakami. 
Nie wiedział, że czekają go jeszcze większe przykro-
ści. Miesiąc później został wezwany do sędziego śled-
czego Sądu Okręgowego w Gdańsku w charakterze 
świadka. Skargę złożyła ANP w Warszawie, oskarża-
jąc go o bezprawne prowadzenie sopockiej Akademii. 
Wprost trudno mi uwierzyć – komentował Reyman – 
aby godność ludzka, żeby pragnienie zmaltretowania 
i całkowitego zniszczenia człowieka (i za co?) mogło 
doprowadzić do wyszukiwania tego rodzaju nieistnie-
jących powodów dla wytoczenia sprawy karnej.

Dyskredytacji ciąg dalszy podjęli przewodniczą-
cy WRN Antoni Duda-Dziewiarz (PPS) i wojewoda 
gdański, kurator ANP inż. Stanisław Zrałek (PPR). 
Zobowiązali Okręgową Komisję Związków Zawodo-
wych, by powołać gremium, które będzie uczestni-

14 Michał Rola-Żymierski 1890–1989) – w latach 1944–1949 naczelny dowódca Wojska Polskiego, kierownik i minister obrony narodowej.
15 Stanisław Skrzeszewski (1901–1978) – nauczyciel, doktor filozofii, minister oświaty w latach 1944–1945 i 1947–1950. Członek KC PPR.
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czyć w egzaminach słuchaczy Akademii i przedstawi 
następnie opinię, w jaki sposób ww. szkoła osiągnęła 
w słuchaczach poziom wymagający od uczelni tego 
typu wykształcenia społecznego i politycznego, co jest 
zawarte w nazwie szkoły. 

Losy 
Na polecenie Ministerstwa Oświaty Wyższa Szko-
ła Handlu Morskiego uruchomiła dla byłych stu-
dentów ANP Wyższe Studium Administracyjne. 
Przejęła również aktywa, majątek ruchomy i biblio-
tekę Akademii. 14 listopada 1947 roku były już rek-
tor Edmund Jan Reyman wysłał list pożegnalny do 
Skrzeszewskiego. Po tym, co się stało, nie wrócił już 
do działalności naukowo-dydaktycznej. Moralne-
go wsparcia przez następne lata udzielali mu jego 
wychowankowie i uczennice. Po opuszczeniu So-
potu podjął pracę jako komisarz oszczędnościowy 
w Zjednoczeniu Przemysłu Surogatów Kawowych  
i Namiastek Spożywczych. Potem był doradcą 
oszczędnościowym  i organizacyjnym oraz doradcą 
naukowym w Banku Rolnym. Następnie znalazł za-
trudnienie w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, a 
od 1954 roku kierował działem szkolenia zawodowe-
go i zatrudnienia Związku Inwalidów Pracy. Zmarł 31 
marca 1958 roku.

Czas pokazał, jak „umiejętności politycz-
ne” sprawdzały się w dalszym życiu 
słuchaczy Akademii. 

Teodor Sawic-
ki, studiując 
w sopoc-
kiej ANP  
i pracując, 
działał w pod-
ziemiu niepod-
leg łoś c iow ym. 
Szczęśliwie unik-
nął tragicznego 
losu innych żołnie-
rzy Ośrodka Mobi-
lizacyjnego Okręgu 
Wileńskiego AK. Przez 
następne lata był jednak 
szykanowany za przyna-
leżność do Armii Krajo-
wej16. 

Po demobilizacji z Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie i powrocie do kraju studia w Akademii 
podjęli także ks. Ambroży Dykier – kapelan w obo-
zach repatriacyjnych na terenie Szkocji, i Lech Bąd-
kowski – autor wydanej jeszcze w Londynie broszu-
ry Pomorska myśl polityczna. Z czasem obydwaj dali 
się poznać czytelnikom „Dziennika Bałtyckiego”  
i to z odmiennych powodów. Ks. Dykier rozpoczął 

pełnowymiarową działalność polityczną jako autor 
opublikowanego na łamach gazety dziękczynne-
go listu do „Najdostojniejszego Pana Prezydenta” 

Bolesława Bieruta. Kwitował  
w nim 100 tys. zł otrzymane na 
budowę kościoła, pisząc m.in.: 

Tak hojny, osobisty dar Gło-
wy Państwa jest najlepszym 

dowodem, że Rząd Polski 
Ludowej pragnie zaspokoić 
również potrzeby religijne 

najszerszych mas wier-
nych17. I dawał wiarę 
temu przez następne 

dwie dekady18.
Z kolei Lech 

Bądkowski, za-
chowując rów-
nowagę mię-

dzy serwitutami  
a zdrowym rozsąd- 

kiem, w „Dzienniku”, a póź-
niej także innych wybrzeżowych ga-

zetach uprawiał publicystykę historyczną  
i polityczną lub nawiązującą do polityki. Gdy zaś nie 
ograniczały go zapisy cenzorskie, zakazy nie tylko 
druku, ale nawet spotkań z czytelnikami – wydawał 
powieści, opowiadania i szkice literackie o tematyce 
historycznej. Jako znawca problematyki pomorskiej 
i kaszubskiej był działaczem regionalnym i współ-
założycielem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
pozostając zawsze wierny pryncypiom, jakim hoł-
dował także rektor Edmund Jan Raymer i jego Aka-
demia. 

Adam Grzybowski

16 Teodor Jerzy Sawicki (1919–2002), ps. „Jerzy”, „Przedpełk”, „Otto”.
17 Prezydent Bierut ofiarował 100 tysięcy zł na budowę kościoła w Sopocie, „Dziennik Bałtycki”, 9 IX 1949, s. 1.
18 Ks. Ambroży Piotr Dykier (1911–1972) – od 1948 r. proboszcz parafii św. Michała w Sopocie. Sygn. akt IPN Gd 299/112. 

Wezwanie E.J. Reymana do sędziego śledczego
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1 Franz Schulz, Kreis Lauenburg in Pommern, Lauenburg 1912, s. 439-440.
2 Konstanty Kościński, Kaszubi giną, Poznań 1905, s. 57.
3 Władysław Kepka, Rodzina, sąsiedzi, koledzy z gimnazjum i Seminarium Duchownego, [w:] Dzieło Leona Heykego, Bolszewo 2016, s. 72.

prissowie – patrioci Z Zielnowa
Wielka historia wkrada się nieraz do najmniejszych miejscowości. Tak działo się wielokrotnie  
z Zielnowem – niewielką wsią, a właściwie osadą malowniczo położoną wśród lasów  
w pradolinie rzeki Reda. Miejscowość od niepamiętnych czasów znajdowała się bezpośrednio 
przy granicy przebiegającej wzdłuż rzeki. W czasach pruskich Zielnowo znajdowało się  
w powiecie lęborskim, a sąsiednie Zelewo przynależało do powiatu wejherowskiego.  
Wsie te często mylono ze względu na ich bliskie położenie i podobieństwo nazw.  
Obecnie należy ono do gminy Luzino i powiatu wejherowskiego.

O początkach Zielnowa niewiele nam wiadomo.  
W czasie wojny trzydziestoletniej zostało całko-
wicie zniszczone. Ponownie zostało zasiedlone 
po pokoju westfalskim w 1648 roku. Z inwenta-
rza starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII  
i XVIII wieku dowiadujemy się, że była to własność 
królewska oraz że było tam w 1701 roku siedem 
gospodarstw. Kolejny raz wieś została zniszczona 
w czasie wojny północnej. Król Fryderyk II skie-
rował tam nowych kolonistów w 1745 roku, któ-
rzy od podstaw musieli ją odbudować (włącznie 
z karczowaniem lasu). Z poprzednich osadników 
ostała się tam tylko rodzina Neitzel, której zabu-
dowania znajdowały się prawdopodobnie w pew-
nej odległości od wsi. Nowymi kolonistami byli: 
Schreder (posiadał młyn), Block, Priss, Ritzel, Wil-
la, Petsch i Lechel. Wszyscy oni pochodzili z Prus 
Zachodnich, gospodarzyli na obszarze 246 akrów 
(wielkość gospodarstw wahała się od 16 do 62 hek-
tarów), we wsi znajdowało się pięć pojedynczych 
zabudowań, w sumie dwanaście kominów1.

Zatem rodzina Prissów związana była z Zielno-
wem od połowy XVIII wieku. Wiadomo nam, że 
w pierwszej połowie XIX wieku weszła w posiada-
nie znacznego majątku w niedalekim Robakowie. 
Wcześniej znajdował się on w rękach Anastazji 
Pobłockiej, obejmował 342 ha2. Michał Priss (ur. 
1809) w 1839 roku poślubił Marcjannę z d. Groen-
ke. Wszystkie ich pociechy (doczekali się pięciorga 
dzieci) przyszły na świat właśnie tam. Najstarszy 
z rodzeństwa Augustyn (10.01.1842–19.12.1906) 
ożenił się w 1865 roku z Marianną z d. Skielnik. 
Prawdopodobnie gospodarzył on w Zielnowie 
i w Robakowie, gdzie zmarł. Z kolei to małżeń-
stwo doczekało się siedmiorga dzieci, ich syn Jan 
(17.03.1865–5.11.1944) odziedziczył gospodar-
stwo w Zielnowie, a jego młodszy brat Teofil (ur. 
1879) został właścicielem majątku w Robakowie.

Jan w 1899 roku poślubił Agnieszkę z d. Her-
mann (7.03.1875–22.02.1910) urodzoną w Przeto-
czynie w rodzinie o patriotycznych tradycjach (jej 
kuzynem był ks. Leon Heyke)3. Doczekali się oni 
siedmiorga dzieci, z tego troje zmarło w wieku nie-
mowlęcym. Niestety, po porodzie siódmego dziec-
ka, które kilka dni później zmarło, zmarła również 
Agnieszka. Została pochowana na cmentarzu pa-
rafialnym w Górze, a na jej nagrobku umieszczono 
napisy tylko w języku polskim, co jest materialnym 
dowodem tożsamości, jaką mieli Prissowie. Jan po-

Jan Priss
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został z czwórką dzieci, które musiał już sam wy-
chowywać. Z tego zadania – jak się później okazało 
– wywiązał się znakomicie.

Jego postawa patriotyczna była powszechnie 
znana w całym powiecie lęborskim. Zawsze jawnie 
i gorliwie opowiadał się za przynależnością powiatu 
do Polski. Gdy w 1920 roku decydował się przebieg 
granicy z Niemcami, Jan przemawiał na wielu wie-
cach, trzykrotnie zorganizował zbiórkę podpisów 
pod rezolucją z żądaniem przyłączenia ziemi lębo-
rskiej i bytowskiej do Polski. Rezolucję tę osobiście 
dostarczył urzędującej w Gdańsku 
międzynarodowej komisji granicz-
nej. Starania te, jak nam wiadomo, 
nie zakończyły się sukcesem, ale za to 
w sposób dramatyczny wpłynęły na 
sytuację życiową Jana Prissa. Niemcy, 
rozwścieczeni jego odważną posta-
wą, poddali go wielorakim prześla-
dowaniom. W jego domu częstymi 
gośćmi stali się żandarmi przepro-
wadzający rewizje. On sam wzywany 
był wielokrotnie na przesłuchania, poddawano go 
stałej inwigilacji. Prasa niemiecka prowadziła me-
dialną nagonkę na niego i jego rodzinę. Władze 
niemieckie środkami ekonomicznymi starały się 
go skłonić do pozbycia się gospodarstwa i wyjazdu 
do Polski4. Mimo tych wszystkich szykan Jan trwał 
na posterunku. Wiedział, że ziemia, która jest jego 
własnością, jest także dowodem na to, że Zielnowo 
i ziemia lęborska należą się Polsce.

W lipcu 1930 roku Zielnowo odwiedził 
Stanisław Szydłowski, pracownik polskie-
go konsulatu w Pile, który odbywał podróż po 
powiatach lęborskim i bytowskim na moto-
rze. Według danych przez niego zebranych we 
wsi mieszkało dwanaście rodzin kaszubskich, 
dwie z nich posiadały duże gospodarstwa – 45 
i 52,5 ha. Ich właścicielami były rodziny Priss 
i Willa. Dziesięć rodzin kaszubskich to robot-
nicy tam mieszkający, w każdej rodzinie było 
po pięcioro dzieci5, a więc co najmniej poło-
wa mieszkańców Zielnowa była Kaszubami 
(w 1939 roku mieszkało tam 113 osób). Celem 
władz niemieckich było zmuszenie tych ludzi do 

opuszczenia swoich domostw i ojcowizny. Kon-
rad Zieman, mieszkaniec Kniewa, wiele lat póź-
niej w swym życiorysie pisał:

Ojciec mój nazywał się Jakub Zieman, matka 
Marta z domu Formela. Ojciec mój był robotnikiem 
i pracował w miejscowości Zielnowo, powiat Lauen-
burg. Stamtąd został wyrzucony przez Niemców do 
Polski z powodu optowania za nią. Byłem wówczas 
jeszcze młodym chłopcem, ale to bardzo dobrze pa-
miętam6. On sam doświadczył mściwości Niem-
ców w czasie II wojny światowej, gdy został więź-

niem KL Stutthof.
Jan Priss mimo prześladowań, 

których doznawał, nie sprzedał swo-
jej ziemi. Postanowił jednak wysłać 
swoich synów do Polski, aby tam 
zdobywali wykształcenie. Antoni 
i Franciszek po ukończeniu gim-
nazjum wejherowskiego trafili do 
seminarium duchownego w Pelpli-
nie. Najmłodszy Augustyn został 
prawnikiem, a jedyna córka Maria 

(27.02.1902–12.07.1978) w sierpniu 1924 roku wy-
szła za mąż za Wiktora Wresego, właściciela mająt-
ku w sąsiednim Strzebielinie, które znajdowało się 
po polskiej stronie granicy. Znając trudną sytuację 
swego teścia, Wrese wspierał materialnie swoich 
kształcących się szwagrów.

Sytuacja Jana uległa dalszemu pogorszeniu 
po dojściu Hitlera do władzy. Ideologia nazi-
stowska zawarta w Mein Kampf ściśle wiązała 
warstwę chłopską z ideą rasowości. Stąd wpro-
wadzenie ustawy o zagrodach dziedzicznych  
29 września 1933 roku. Właściciel zagrody 
musiał posiadać Bauernfähigkeit, czyli spe-
cjalne kwalifikacje. Warunkiem ich uzyskania 
była odpowiednia klasyfikacja rasowa, trze-
ba było wykazać się pochodzeniem aryjskim, 
posiadać odpowiednie kwalifikacje i odpo-
wiednią moralność (określoną przez nazi-
stów)7. Oczywiście Jan Priss w żaden sposób 
nie mógł sprostać tym warunkom. Został więc  
w 1934 roku pozbawiony przez władze III Rzeszy 
majątku z dużą stratą i zmuszony do opuszczenia 
Zielnowa. Miał wówczas 72 lata. W tej sytuacji 

Jego postawa 
patriotyczna była 

powszechnie 
znana w całym 

powiecie 
lęborskim.
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przeniósł się do Polski i zakupił gospodarstwo  
w Barłożnie w powiecie starogardzkim.

Podobnie patriotyczną postawę prezentował 
brat Jana Teofil. Jak nam już wiadomo, był on 
właścicielem dużego gospodarstwa w Robakowie 
(wieś znajdująca się w gminie Luzino), obejmu-
jącego 347 ha8. W 1906 roku wszedł on w skład 
pierwszego Zarządu Banku Ludowego w Wejhe-
rowie. Za sprawą tej instytucji powstały Spółki 
Osadnicze (1918 r.), także w ich działalność był za-
angażowany Teofil. Był sołtysem Robakowa, wcho-
dził w skład Powiatowego Komitetu Wyborczego 
Katolicko-Narodowego (1928 r.). Był reprezentan-
tem społeczności lokalnej w sejmiku powiatowym  
(1929 r.). Wraz z Wiktorem Wresem założył mle-
czarnię w Robakowie. Podobnie jak wielu innych 
właścicieli dużych gospodarstw rolnych, miał 
problemy finansowe. Produkcja rolna była mało 
opłacalna, kredyty zaciągnięte na jej prowadze-
nie trudno było spłacić. Stąd ogłoszenia w „Gaze-
cie Gdańskiej” ukazujące się w 1934 i 1935 roku  
o przetargu przymusowym na gospodarstwo Teo-
fila Prissa w Robakowie o powierzchni 225 hek-
tarów i 44 arów9. Z powyższego widać, że jego 
majątek skurczył się już wówczas o ponad 100 ha. 
Także mleczarnia nie przynosiła spodziewanych 

dochodów, co skutkowało procesami z jej dzier-
żawcą10. Ze wszystkich tych problemów wyszedł 
obronną ręką i nie utracił swego gospodarstwa  
do 1939 roku.

Synowie Jana Prissa zdobyli gruntowne wy-
kształcenie. Antoni (12.12.1900–19.08.1965) zdał 
maturę w gimnazjum klasycznym w Wejhero-
wie w 1920 roku, studia teologiczno-filozoficz-
ne odbył w seminarium duchownym w Pelplinie  
i 14 czerwca 1924 roku przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk ks. bpa A. Rosentretera; prymicję od-
prawił w Świetakowie. Pełnił posługę duszpaster-
ską w parafiach: Goręczyno, Szymbark, Lubawa  
i Konarzyny. Z dniem 1 kwietnia 1939 roku został 
administratorem parafii Goręczyno, gdzie pozostał 
aż do śmierci11. 

Franciszek (4.09.1904–1.11.1939) podobnie 
jak brat zdał maturę w gimnazjum w Wejherowie  
w 1923 roku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył 
w seminarium duchownym w Pelplinie i 11 czerw-
ca 1927 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
ks. bpa S.W. Okoniowskiego. Prymicję odprawił 
w Górze, w kościele parafialnym, w którym został 
ochrzczony i w którym przyjął Pierwszą Komunię. 
Jako wikary pracował w parafiach: Kamień Pomor-
ski, Sępólno, Grzywna, Kaszczorek, Działdowo  

11 Ks. Anastazy Nadolny, Słownik biograficzny kapłanów wyświęconych w latach 1921–1945 pracujących w diecezji chełmińskiej, Pelplin 
2021, s. 510.

Wieś Zielnowo na mapie z początku XX wieku
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i Ostrowite koło Chojnic. Tworzył nową parafię  
w Gdyni-Obłużu (1935). Dnia 1 kwietnia  
1938 roku objął parafię w Ostrowitem w dekanacie 
chojnickim12. 

Najmłodszy z rodzeństwa Augustyn 
(30.05.1908–27.05.1960) także początkowo chciał 
zostać księdzem. Ostatecznie zdobył wykształcenie 
prawnicze i aplikował w kancelarii mecenasa Wik-
tora Roszczynialskiego w Gdyni. W 1936 roku za-
warł związek małżeński z siostrą swego pryncypała 
Łucją Klarą.

Wszyscy Prissowie z tych dwóch pokoleń wy-
kazali się postawą patriotyczną, propolską i nie-
zwykle narazili się Niemcom. Po wybuchu wojny 
i zajęciu Pomorza przez III Rzeszę poddani zostali 
szczególnym represjom. Najwyższą cenę za swój 
patriotyzm zapłacił ks. Franciszek. Na początku 
wojny, obawiając się aresztowania, opuścił swą 
parafię w Ostrowitem i ukrywał się. Wrócił w po-
łowie października. Dnia 26 października został 
zatrzymany przez miejscowy Selbschutz i osadzo-
ny w więzieniu w Chojnicach. Stąd 1 listopada  
1939 roku w południe wraz z kilkoma innymi 
księżmi wywieziono go na egzekucję. Został za-
mordowany w majątku Igły pod Chojnicami, po 
wojnie nazwanym Chojnicką Doliną Śmierci13. 

Natomiast ks. Antoni został zatrzymany przez 
hitlerowców około 12 listopada. Po kilku dniach 
aresztu odzyskał wolność. Wypadki określane 
mianem pomorskiej krwawej jesieni, a szczególnie 
śmierć brata, doprowadziły go do rozstroju nerwo-
wego. Trafił do kartuskiego szpitala, po krótkim 
tam pobycie ukrywał się, obawiając się kolejnego 
aresztowania. Powrócił do Goręczyna dzięki po-
mocy komendanta Kartuz kapitana Rickheia (ka-
tolika). Kilka dni po Bożym Narodzeniu 1939 roku 
podjął obowiązki proboszcza. Jeszcze kilkakrotnie 
do Goręczyna przybywało po niego gestapo, ale 
szczęśliwym trafem uniknął kolejnego zatrzyma-
nia. W 1941 roku podpisał DVL, co pozwoliło mu 
spokojnie prowadzić duszpasterstwo. Na polecenie 
ks. bpa K.M. Spletta pracą duszpasterską objął tak-
że parafie w Brodnicy Górnej i Szymbarku. W tym 
czasie odnowił kościoły w Goręczynie i Brodnicy 
– odmalował je, wstawił witraże i organy. Opieko-
wał się także ukrywającymi się księżmi H. Grzenią 
i S. Wedrowskim14. Jego ojciec, który szczególnie 
dał się we znaki Niemcom, mimo podeszłego wie-
ku został pozbawiony gospodarstwa w Barłożnie. 

Ostatnie chwile życia spędził u syna na plebanii 
w Goręczynie, gdzie zmarł 5 listopada 1944 roku. 
Jego brat Teofil również został pozbawiony ma-
jątku w Robakowie (zajął je niemiecki zarządca) 
i trafił w ręce gestapo15. Ich siostra Maria wraz  
z mężem Wiktorem Wresem zostali pozbawie-
ni dużego gospodarstwa i wyrzuceni z własnego 
domu w Strzebielinie16. Najmłodszy z rodzeństwa 
Augustyn przeżył wojnę, po jej zakończeniu pro-
wadził praktykę adwokacką w Starogardzie Gdań-
skim. W 1960 roku został zastrzelony podczas po-
lowania. Osoby biorące w nim udział nikogo nie 
zawiadomiły o śmierci Augustyna, jego ciało od-
naleziono w lesie po tygodniu. Okoliczności jego 
śmierci nie zostały jak dotychczas wyjaśnione.

Andrzej Janusz

Historia

Grób Agnieszki Priss
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Gdynia (ŚródmieŚcie)
Kontynuując cykl związany z Gdynią, prezentujemy centralną część miasta zwaną obecnie  
Śródmieściem. Dawniej była to wieś Gdynia. Właśnie od dawnej nazwy miejscowości  
gbursko-rybackiej przyjęło nazwę powstające miasto w 1926 roku. 

Nazwa Gdynia według językoznawców pochodzi od 
słowiańskiego określenia oznaczającego teren mo-
kry, podmokły i bagienny. Po raz pierwszy w formie 
Gdinam pojawiła się w dokumencie z 31 października 
1253 roku, wystawionym przez biskupa włocławskie-
go Wolimira, w którym wymieniono osady należące 
do parafii w Oksywiu. Prawdopodobnie w tych cza-
sach Gdynia była własnością książęcą przekazaną na 
przełomie XIII i XIV wieku rodzinie rycerskiej. Do-
kument lokacyjny z 1362 roku potwierdza, że Gdy-
nia była własnością rodu z Rusocina (Rusocińskich). 
Przywilej lokacyjny otrzymali wówczas dwaj sołtysi: 
Maciej i jego siostrzeniec Piotr – pierwsi gdynianie, 
którzy zaistnieli w źródłach pisanych. W tym czasie 
wieś obejmowała obszar 680 ha. W 1379 roku komtur 
gdański Zygfryd Walpot von Basenheim nadał właści-
cielowi Gdyni Piotrowi z Rusocina i jego następcom 
przywilej wolnego rybołówstwa w granicach miejsco-
wości. Był to pierwszy znany przywilej rybołówczy dla 
tej wsi zezwalający na łowienie w morzu wszelkimi 
narzędziami oraz sieciami z wyjątkiem wielkiej sieci 
(niewodu). Za to uprawnienie panowie z Rusocina 
byli zobowiązani do płacenia każdego roku w dniu  
2 lutego rocznego czynszu w wysokości grzywny pru-
skiej. 

Kolejny właściciel Gdyni, Jan z Rusocina, fun-
dując klasztor kartuzów w Kartuzach (Raj Maryi), 
przekazał 29 czerwca 1382 roku zakonowi Gdynię 
jako część uposażenia. Potwierdził to dwukrot-

nie wielki mistrz Konrad Zölner von Rotenste-
in w 1384 i 1386 roku, natomiast w dokumencie  
z 1379 roku uwierzytelnił wolne rybołówstwo dla 
mieszkańców wsi, dodatkowo zezwalając na po-
łów wielką siecią od brzegu Gdyni aż do Helu. 
Przez wiele lat pomiędzy dwoma zakonami – kar-
tuzów i norbertanek z Żukowa – trwał spór gra-
niczny między Gdynią i Oksywiem. W 1414 roku  
w Żukowie doszło do spotkania przedstawicieli tych 
klasztorów. Owocem pertraktacji był dokument,  
w którym pierwszy raz w historii wyznaczono gra-
nice pomiędzy Gdynią a Oksywiem. 

W 1429 roku przeor kartuski Mikołaj Berger wy-
stawił dokument dotyczący gdyńskiej karczmy nale-
żącej do klasztoru, a użytkowanej przez sołtysa Jaku-
ba. Dotyczył wysokości czynszu i zażegnał trwający 
od pewnego czasu konflikt między sołtysem a klasz-
torem. Do ugody doszło za pośrednictwem rycerza 
Gabriela z Rusocina. W tym samym roku zaledwie 
kilkanaście dni później przeor Mikołaj na prośbę soł-
tysa wystawił tzw. wielki przywilej dla Gdyni, w któ-
rym potwierdzono Jakubowi posiadanie na prawie 
chełmińskim dwóch spośród 34 uprawnych łanów. 
Dokument regulował także wysokość płacenia rocz-
nego czynszu przez pozostałych mieszkańców. Przeor 
potwierdził również posiadanie przez gdynian łąki  
w granicach sąsiedniego Grabówka, której użytkowa-
nie miało ułatwić wywiązywanie się z opłat czynszo-
wych. Ponadto mieszkańcy otrzymali sześć łanów lasu 

Pomnik Antoniego Abrahama zwanego królem kaszubskim na placu Kaszubskim. Fot. Andrzej Busler
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przy granicy z Witominem z prawem wyrębu na po-
trzeby budowlane i opałowe. 

W 1562 roku w Gdyni mieszkali sołtys, sześciu 
gburów i trzech zagrodników. W następnym roku wy-
liczono po jednym gburze i zagrodniku więcej. Licz-
ba siedmiu gospodarstw gburskich utrzymywała się 
w Gdyni przez wiele lat, potwierdzają to inwentarze 
klasztorne z 1591, 1614 i 1670 roku. Według księgi 
poborowej z 1662 roku Gdynię zamieszkiwało 13 ro-
dzin liczących 58 osób powyżej dziesiątego roku życia.  
W 1614 roku kartuzi wybudowali w Gdyni cegielnię, 
którą wydzierżawili na siedem lat Grzegorzowi Weje-
rowi. Prawdopodobnie po 1625 roku przestała istnieć. 

Po dwóch wiekach zarządzania karczmą gdyńską 
przez kolejnych sołtysów kartuzi zdecydowali o roz-
dzielności funkcji sołtysa i karczmarza. Przywilej, 
zezwalający na wybudowanie nowej zagrody (w tym 
karczmy), możliwość zaopatrywania się i sprzedaży 
piwa oraz prawo pędzenia gorzałki, nadali 23 sierp-
nia 1638 roku karczmarzowi Marcinowi Blumhoffowi.  
W zamian karczmarza obowiązywało płacenie czyn-
szu, wykonywanie szarwarku i stosowanie się do 
powinności obrony kraju. Wspomniane przywileje 
miały obowiązywać przez 200 lat. W 1670 roku karcz-
ma Blumhoffów spłonęła. Przeor kartuski wydał ze-
zwolenie na budowę nowej, zwalniając karczmarza  
z płacenia podatków przez okres trzech lat. Był on jed-
nak zobowiązany do pomocy sołtysowi w utrzymaniu 
porządku wiejskiego oraz ochronie brzegu morskiego. 
W 1641 roku sołectwo gdyńskie na mocy przywileju 
klasztornego zostało nadane Michałowi Ditmerowi. 

Dnia 12 maja 1734 roku w czasie wojny sukce-
syjnej, prowadzonej przez zwolenników Stanisława 
Leszczyńskiego i Augusta III, Gdynia została spalona 
przez oddział wojsk rosyjskich. Jeszcze przed nadej-
ściem zimy gdynianie odbudowali na własny koszt 

swoje domostwa. Wielkość strat skłoniła klasztor do 
zwolnienia mieszkańców z wszelkich czynszów na 
okres trzech lat. Skutki pożaru okazały się tak po-
ważne, że uniemożliwiły odbudowę gdyńskiego so-
łectwa. Jego ostatnim właścicielem był Jakub Angels. 
Po pięciu latach kartuzi wezwali wdowę po sołtysie 
Krystynę Angels do odbudowy sołectwa, lecz jej długi 
uniemożliwiły to przedsięwzięcie. Kartuzi 25 czerwca  
1739 roku przeprowadzili licytację gdyńskiego sołec-
twa. Wygrał ją miejscowy karczmarz i strażnik brze-
gowy Jerzy Blumhoff.

W 1772 roku po I rozbiorze Polski Prusacy prze-
jęli wszystkie posiadłości kartuskie (w tym Gdynię). 
Formalna kasata klasztoru nastąpiła w 1823 roku.  

Ławeczka Kaszubów na placu Kaszubskim. Fot. Andrzej Busler

Dom wójta Jana Radtkego przy skrzyżowaniu ulic 10 Lutego i 
Świętojańskiej. Fot. Andrzej Busler
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W 1772 roku Gdynię zamieszkiwało 139 osób, a dzie-
więć lat później 154 osoby (152 katolików i swóch in-
nowierców). W 1798 roku liczba mieszkańców wzro-
sła do 191.

W końcu XVIII wieku z obszaru wsi wyłączono 
znaczne kompleksy leśne i przyłączono je do utworzo-
nego rewiru leśnego w sąsiednim Witominie. W miej-
sce dawnego miejsca klasztornego na brzegu, służą-
cego do składowania drewna, utworzono Królewskie 
Składy Drewna. W 1786 roku podleśniczym Gdyni 
został Antoni Pokrywka.

Około 1795 roku sołectwo i karczmę gdyńską po 
Blumhoffach przejął Maciej Kurr alias Kurowski, po-
chodzący z Oksywskich Piasków, gdzie był karczma-
rzem. W 1814 roku sprzedał Antoniemu Ciskowskie-
mu dwa łany ziemi wraz z karczmą. Trzy lata później 
resztę majątku i sołectwo przekazał synowi Michało-
wi. W 1830 roku Michał Kurr odsprzedał część swojej 
ziemi Jakubowi Grubie z Redłowa (38 ha położonych 
pomiędzy Grabówkiem a Chylonią), który założył tu 
gospodarstwo. Obszar ten wraz z sąsiednim gospo-
darstwem Andrzeja Ratenowa został nazwany Nową 
Gdynią. W połowie XIX wieku Nowa Gdynia prze-
szła na własność Augusta Düsterwalda – karczmarza  
z Grabówka. W dawnych dokumentach natrafiamy na 
nazwę Gdyńskie Górki lub Gdyńskie grądy – obecny 
obszar dzielnicy Kamienna Góra. Na początku XIX 
wieku obszar ten wyłączono z granic wsi i w 1806 roku 
oddano w dziedziczną dzierżawę generałowi-majoro-
wi von Kauffbergowi. W 1813 roku jego syn Caspar 
sprzedał większą część folwarku niejakiemu Borow-
skiemu z Kolibek. Kolejnymi właścicielami majątku 
byli Holmberg i Niemeyer, a następnie od 1880 roku 
Franz Randt. Kamiennogórski folwark nastawiony był 
na hodowlę krów mlecznych i świń. W tym miejscu 
funkcjonowała także cegielnia. Od 1894 roku kolej-
nym właścicielem majątku był Otto Harder. 

W pierwszej połowie XIX wieku zaczęto odcho-
dzić od trójpolówki na rzecz wielopolówki, a następ-
nie płodozmianu. W 1824 roku sporządzono nowy 
plan wsi Gdynia. Reformy rolne pociągnęły za sobą 
wzrost liczby bezrolnych chłopów, którzy zmuszeni 
byli do poszukiwania nowych źródeł utrzymania. Jed-
nym z nich dla wielu stało się rybaczenie. W wyniku 
tych zmian w drugiej połowie XIX wieku w obrębie 
obecnego pl. Kaszubskiego oraz ul. Waszyngtona po-
wstała osada rybacka. W dwudziestoleciu między-
wojennym było to ulubione miejsce fotoreporterów  
z różnych części Polski i spoza jej granic, przez co rol-
nicza Gdynia przeszła do powszechnej świadomości 
jako uboga wioska rybacka. Ten mit jest niestety po-
wtarzany przez dziennikarzy i w literaturze od lat.

W 1837 roku w Gdyni powstała szkoła elemen-
tarna, a jej pierwszym nauczycielem został Antoni 
Gillmeister. Duże znaczenie dla rozwoju miejsco-
wości miała budowa linii kolejowej z Koszalina do 
Gdańska w latach 1869−1870. Pierwszy przystanek 
osobowy powstał w 1894 roku. W 1875 roku Gdynia 
liczyła 1174 mieszkańców. W wyniku reform admi-

nistracyjnych przeprowadzonych w drugiej połowie 
XIX wieku Gdynia wraz z Grabówkiem i Karczmą 
Świętojańską utworzyły jedną gminę wiejską, podle-
głą wójtostwu w Chyloni i powiatowi w Wejherowie. 
Pod koniec XIX wieku do gminy dołączono Kamien-
ną Górę. W 1905 roku wieś zamieszkiwało 1229 osób, 
w tym 838 katolików i 131 ewangelików. Ostatnimi 
pruskimi sołtysami gminy byli Albert Albrecht i Aron 
Janzen, który przekazał urząd pierwszemu polskiemu 
wójtowi Janowi Radtkemu po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości. 

Na początku XX wieku Gdynia stawała się letni-
skiem w zdecydowanym stopniu dzięki działalności 
zawiązanego w 1904 roku Gdyńskiego Towarzystwa 
Kąpieli Bałtyckich. Spółka wykupiła w pobliżu mo-
rza 2,5-hektarową działkę, na której wybudowano 
dom kuracyjny z 24 pokojami gościnnymi. W 1908 
roku powstała droga prowadząca do niego ze stacji 
kolejowej (obecna ul. 10 Lutego, a dawniej Kura-
cyjna). Wzdłuż tej ulicy zaczęły powstawać kolejne 
pensjonaty.

W 1888 roku w Gdyni powstała niewielka bibliote-
ka Towarzystwa Czytelni Ludowych, jednak prawdzi-
we odrodzenie ruchu polskiego nastąpiło pod koniec 
I wojny światowej. Prawdopodobnie już w październi-
ku 1918 roku udało się wprowadzić do rady gminnej 
kilku Kaszubów, a wśród nich Jana Radtkego. W dniu 
1 grudnia 1918 roku na wiecu w Gdyni ukonstytu-

Tablica upamiętniająca pisarza Stefana Żeromskiego. W tym 
miejscu w domu Plichtów tworzył Wiatr od morza, obecnie 
znajduje się tutaj Infobox. Fot. Andrzej Busler
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owała się rada ludowa. W podjętej wówczas rezolu-
cji podkreślano, że Kaszubi są Polakami, i domagano 
się wprowadzenia języka polskiego do szkoły. Jeszcze 
przed przyłączeniem Pomorza do Polski, 30 sierpnia 
1919 roku, sołtys Jan Radtke został wybrany na pierw-
szego polskiego wójta obwodu chylońskiego. W 1920 
roku w Gdyni osiadł Antoni Abraham – bojownik  

o polskość Pomorza. W tej miejscowości, korzystając 
z życzliwości rodziny Skwierczów i ich domostwa, 
przeżył trzy ostatnie lata swego życia, działając na ni-
wie samorządowej i kulturalnej. Jego pogrzeb w 1923 
roku był największą manifestacją patriotyczną w Gdy-
ni w ówczesnych latach.

Po odzyskaniu przez Polskę dostępu do morza, 
jednak bez możliwości korzystania z portu w Gdań-
sku, koniecznością stało się wybudowanie nowego 
portu morskiego. Spośród wielu kandydatur osta-
tecznie wybrano obszar zatoki położonej pomiędzy 
Oksywiem a Kamienną Górą, zwanej przez Kaszu-
bów Bożą Zatoką. W latach 1921−1923 powstał Tym-
czasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków,  
a w późniejszym czasie przystąpiono do budowy por-
tu właściwego. Jego głównym projektantem i kierow-
nikiem budowy był inż. Tadeusz Wenda, natomiast 
wielkim orędownikiem rozwoju Gdyni i sprawy mor-
skiej – wicepremier inż. Eugeniusz Kwiatkowski. Te 
obie zasłużone postacie są powszechnie nazywane 
ojcami Gdyni. W 1926 roku Gdynia uzyskała pra-
wa miejskie. W ciągu międzywojnia stała się nowo-
czesnym, niezwykle dynamicznie rozwijającym się 
portem, obok którego wyrosło 120-tysięczne miasto 
z imponującą infrastrukturą. Młode miasto w kolej-
nych latach wchłaniało dawne wsie, które stawały się 
jej dzielnicami. Dynamiczny rozwój Gdyni przerwał 
wybuch II wojny światowej i okupacja niemiecka. Po 
jej zakończeniu miasto przez szereg lat było margina-
lizowane przez komunistyczne władze. W 1970 roku 
Gdynię dotknęła grudniowa tragedia − w drodze do 
pracy zginęło oraz zostało rannych wielu mieszkań-
ców tego miasta. Dziesięć lat później gdynianie znów 
wystąpili przeciwko komunistycznej władzy podczas 
Polskiego Sierpnia. Strajkowało wiele zakładów pracy, 
w tym największy z nich – Stocznia im. Komuny Pa-
ryskiej. Gdyńscy stoczniowcy 16 sierpnia 1980 roku 
zwrócili się do proboszcza parafii NSPJ ks. prałata Hi-
larego Jastaka, zwanego potocznie królem Kaszubów, 
z prośbą o odprawienie Mszy św. na terenie stoczni. 
Dzień później gdyński kapłan odprawił pierwsze na-
bożeństwo na terenie zakładu pracy w PRL. Po ko-
lejnych dziesięciu latach − w 1990 roku – gdynianie 
pierwszy raz od długiego czasu wybrali swe władze  
w demokratycznych wyborach samorządowych. 
Prezydentem miasta została Franciszka Cegielska,  
a w 1998 roku ten urząd objął dr Wojciech Szczurek. 

Gdynia to miasto wyrosłe na pniu kaszubskim. 
Obecnie ludność pochodzenia kaszubskiego stanowi, 
wedle danych spisowych z 2011 roku, blisko 10 pro-
cent mieszkańców, badania dr. Jana Mordawskiego 
podają 25 procent. W ciągu blisko stu lat swego istnie-
nia to miejsce stało się małą ojczyzną dla wielu osób 
z różnych części Polski. Na tle wielu miast polskich 
Gdynia wyróżnia się silnym patriotyzmem lokalnym 
mieszkańców. Badania socjologiczne określają gdy-
nian jako najszczęśliwszych mieszkańców Polski.

Andrzej Busler

Dom znanego kaszubskiego rodu Skwierczów przy ul. 
Starowiejskiej. Trzy ostatnie lata życia spędził tutaj Antoni 
Abraham. Fot. Andrzej Busler

Pomnik ks. prałata Hilarego Jastaka zwanego królem Kaszubów. 
Fot. Andrzej Busler
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bitownictwò w kulturZe nordy
W równoległym do linii wody, rozrysowanym przez morskie fale brązowo-burym paśmie  
patyków, muszli, otoczaków i porwanych, pęcherzykowatych liści morszczynu skrywają się  
drobne bryły zastygłej żywicy. Dziś to w zasadzie jedyna wartość, którą po sztormie dzieli się 
morze. Jednak nie zawsze tak było.

Morze stanowiło dodatkowe źródło zaopatrze-
nia dla ludności wybrzeży pod każdą szeroko-
ścią geograficzną. To, co Kaszubi z Nordy okre-
ślali jako bitownictwò, Holendrzy – strandjutten, 
Anglicy – beachcombing, oznaczało w przeszło-
ści zbieranie rzeczy wyrzuconych przez fale  
w celu ich ponownego wykorzystania lub sprze-
daży. Z plaży pozyskiwano drewno szkutnicze 
używane do budowy domów, rzeczy przydatne  
w gospodarstwie, żywność, a nawet przedmioty 
zbytku. Dobra te często pochodziły z rozbitych 
statków,  a ich zabór był w świetle prawa nielegal-
ny. Wielowiekowa tradycja stanowiła jednak ina-
czej, a bitownictwò było dla części mieszkańców 
Wybrzeża wielką namiętnością.

Stefan Godlewski, który odwiedził Pomorze  
w 1896 roku, pisał: O pobożności, pracowitości, 
uczciwości i różnych przymiotach swoich owieczek, 
proboszcze jastarniccy bardzo chlubne zawsze 
składali świadectwa, choć nie zaniedbują wskazy-
wać im niektórych wad i błędów, głęboko niekiedy 
wśród ludu tutejszego zakorzenionych. Jedną z nich 
jest chciwość i chęć korzystania z cudzego nieszczę-
ścia, która się wyrodziła z odwiecznego obyczaju, 
że wszystko, cokolwiek morze na brzeg półwyspu 
wyrzuci, staje się własnością tego, kto ową „bytę” 
czyli zdobycz rybacką znajdzie. Prawo wpraw-
dzie dziś stara się temu łupiestwu zapobiedz, za-
strzegając, że rzecz znaleziona ma być oddana do 
urzędu i że dopiero po sprzedaniu jej, znalazca ma 

Rozbiórka wraku wyrzuconego na brzeg przez lokalną ludność, utrwalona na obrazie holenderskiego malarza Philipa Sadée
(1837–1904). Źródło: christies.com
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1 S. Godlewski, Z nad Bałtyku, „Słowo” nr 209, 13 września 1896 r.
2 J. Piepka, Dwa partë, [w:] L. Roppel (red.), Ma jesma od morza, Gdańsk 1963.
3 J. Ceynowa, Bitnik Topielcélcem, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” nr 2, 1966 r.
4 L. Roppel, Łebianie w niebie, [w:] L. Roppel (red.), Ma jesma od morza, Gdańsk 1963. 

otrzymać połowę jej ceny, ale najczęściej prawo to 
staje się martwą literą, bo obyczaj odwieczny, niby 
prawo nabyte, nad literą ustaw tryumfuje. Ztąd 
wyradza się oczywiście chciwość, a chrześcijańska 
miłość bliźniego zachwianą bywa niekiedy w swo-
ich podstawach1.

Praktykowany od pokoleń proceder był upra-
wiany z wielką dyskrecją, stąd niewielka liczba 
świadectw i opracowań mu poświęconych. Bi-
townictwò zostawiło jednak ślad w kulturze. Było 
przedmiotem lokalnych opowiadań i anegdot, któ-
re w późniejszym czasie spisywano.

Zgubna chciwość
Część z nich miała wymiar moralizatorski: prze-
strzegały przez zbytnią chciwością i piętnowały 
czerpanie zysków z cudzej krzywdy. Jedna z aneg-
dot pochodzi z Jastarni1, której mieszkańcy mieli 
wprowadzać na mielizny statki płynące w kierunku 

Gdańska. W tym celu palili na wydmach ogniska, 
które kapitanowie jednostek interpretowali jako 
światła latarni helskiej, a więc znak do zmiany kur-
su. Manewr kończył się na płyciźnie, a unierucho-
mionym statkom pomoc oferowali rybacy, którym 
zgodnie z prawem przysługiwało wynagrodzenie. 
Pomysłodawcą i organizatorem tej formy zarobko-
wania był szyper przezwiskiem Dôlka, który miał 
z tego tytułu podwójny udział w zysku (dwa par-
të). Proceder skończył się, kiedy jeden z kapitanów 
został w krótkim czasie wprowadzony na mieliznę 
po raz drugi i przejrzał podstęp. Przyjął oferowaną 
mu przez rybaków pomoc przy uwolnieniu jed-
nostki, oznajmił jednak, że wynagrodzenie będzie 
mógł wypłacić dopiero w Gdańsku. Dôlka przystał 
na takie rozwiązanie i wraz ze swoimi ludźmi udał 
się do miasta. Jastarniacy zamiast do banku trafi-
li jednak prosto przed oblicze prokuratora. Każdy  
z nich, prócz szypra, otrzymał 25 batów. Dôlka, 
który zawsze brał podwójnie, i tym razem dostał 
dwa partë – 50 uderzeń w tylną część ciała. 

W Kuźnicy znana jest z kolei historia2 o bitow-
niku Kwökrze Pomerénku, który nocami przecze-
sywał okoliczne plaże w poszukiwaniu wyrzuco-
nych przez fale „skarbów”. Podczas jednej z takich 
wypraw w okolicach wydmy Libek dostrzegł przy 
świetle księżyca topielca dryfującego blisko brze-
gu, a że znôł morze i świat, miôł sumienie szeroci, 
wyłowił ciało i zdarł z niego kaftan i buty. Wrócił 
z łupem do domu, nie mógł jednak spać. Słyszał 
głos nieszczęsnego marynarza domagającego się 
zwrotu surduta i sztybletów: Gib mi meinen Rok 
und meine langen Stibel ok. Zjawa przychodziła 
po swoje przez dwie kolejne noce, a kiedy zaczęła 
dodatkowo pobrzękiwać łańcuchami, Pomerénk  
w końcu wyrzucił zrabowane ubrania.

Motyw krytyki chciwości odnajdziemy tak-
że w anegdocie o siedmiu mieszkańcach Łeby, 
którzy trafili do nieba. W rymowanej wersji 
podania, utrwalonej przez Leona Roppla4, sied-
miu mieszkańców miasteczka, za życia pijanic  
i frantów, którzy na dodatek milyj bitë na sztrą-
dze zbiéralë, trafiło do królestwa niebieskiego 
przez przypadek, kiedy św. Piotr miał akurat 
wolne. Przez jakiś czas tolerował wybryki nie-
chcianych gości, jednak gdy ci ukradli mu klucz 
do bramy niebios, postanowił się ich pozbyć.  
Z pomocą przyszedł mu inny łebianin, który zo-
bowiązał się do usunięcia swoich ziomków w za-
mian za miejsce w niebie:

Historia

Zbieranie przedmiotów wyrzuconych przez morze było 
praktykowane przez ludność pod każdą szerokością 
geograficzną. Obraz Francis Tattegraina z 1880 roku przedstawia 
francuską rybaczkę z przedmiotami znalezionymi na plaży
Źródło: Château-musée de Boulogne-sur-Mer
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Historia

5 A. Necel, Statek w sztrądzie, [w:] Demony, purtki i stolemy, Warszawa 1975.
6 A. Necel, Nowy strandvogt, [w:] Demony, purtki i stolemy, Warszawa 1975.
7 A. Necel, Ostatni sztrandvogt, [w:] W niewoli białych purtków, Warszawa 1977.

Nen sę uceszył, że niebo posądze.
Przed furtką krzyknął: „Okrętë na sztrądze!”
Ni – bez łeb, bez szëję na bytë spieszëlë – 
Le sę ju nazôd w niebo nie dostelë.

Pochwała zaradności
Oprócz podań o wymiarze moralizatorskim mo-
tyw bitownictwa pojawia się także w przypowie-
ściach przedstawiających zaradność Kaszubów  
i ich walkę z pruskim uciskiem, którego persona-
lizację stanowi dozorca brzegowy (strandvogt).  
W roli czarnego charakteru strandvogt pojawia się 
w filmie Kaszëbë Ryszarda Bery, a kilka opowiadań 
z pruskimi urzędnikami w tle zanotował Augustyn 
Necel.

Jedno z nich pochodzi z okolic Cetniewa5. Na 
płyciźnie miał tam utknąć statek, którego załoga – 
z wyjątkiem kapitana – została przewieziona przez 
rybaków na brzeg. Kapitan postanowił zostać na 
okręcie, jednak wobec zbliżającego się sztormu 
poprosił rybaków o pomoc. Zachęcał ich, poka-
zując trzos pełen złotych monet. Pruski strand- 
vogt nazwiskiem Klotz, który nadzorował akcję, 
pod pretekstem troski o życie rybaków zabronił 
im wypływać po marynarza. Liczył, że gdy unie-
ruchomiony statek rozbije się, a fale wyrzucą ciało 
na brzeg, zagarnie złoto ukryte dobrze pod połą 
kapitańskiego płaszcza. Istotnie, niebawem statek 
został zniszczony przez żywioł. Plany Klotza po-
krzyżował jednak młody rybak imieniem Bemka, 
który dzięki fortelowi sprawił, że strandvogt zagar-
nął mieszek nie ze złotem, a z płaskimi kamyka-
mi. Na dodatek uwierzył, że aby odpokutować za 
okradzenie zwłok, musi zjeść zawartość sakiewki. 
Dieta nie przysłużyła się Prusakowi, który wkrót-
ce zmarł, złoto natomiast zostało przeznaczone na 
budowę kościoła w Swarzewie.

Według innej opowieści6 jednego roku pod 
Wielką Wsią w tym samym czasie na mieliznę 
weszły dwa statki – ekskluzywny liniowiec Prinz 
Heinrich płynący do stoczni w Gdańsku i statek 
towarowy Adler przewożący bydło. Rozbitkom 
udzielili pomocy okoliczni rybacy i drużyna 
miejscowej stacji ratownictwa brzegowego. Wieść  
o okrętach stojących na mieliźnie szybko ro-
zeszła się po okolicy. Z Gdańska przyjechała 
inspekcja mająca zabezpieczyć miejsce kata-
strofy, jednak słynący z pomysłowości rybacy 
z Chłapowa nie mieli zamiaru rezygnować ze 
zdobyczy. Do drewnianej skrzyni załadowa-
li pełno mokrego piachu i napisali na niej far-

bą: „Achtung! Gold”. Gdy tylko inspektor ru-
szył z cennym znaleziskiem w powrotną drogę, 
mogli spokojnie zająć się rabunkiem statków.  
Z Adlera wyprowadzili bydło, a szaber Prinza Hein- 
richa zapewnił im na długi czas wygodny wypo-
czynek w łóżkach i pościeli z kabin pierwszej klasy. 

Z kolei z okolic Dębek pochodzi anegdota7 
o zawziętym pruskim strandvogcie imieniem 
Cendrus. Pewnego razu zdarzyło się, że morze 
wyrzuciło na plażę dużą stalową kulę, która we-
dług starszych marynarzy miała być miną mor-
ską. Sprowadzony z Rozewia kapitan Zur See – 
dowódca tamtejszego oddziału – po oddaniu do 
obiektu kilku strzałów z rewolweru orzekł jednak, 
że jest to zwykła boja. Cendrus wyprosił u kapi-
tana ową boję, którą chciał postawić w ogródku. 
Całe pokolenia będą pamiętać, że to myśmy taki 
dar dostali od oficera jego cesarskiej mości, a prze-
cie to jakby nam sam cesarz wręczył – mówił do 
syna… W eksplozji „boi” zginął Cendrus, jego 
żona i dwie młode dziewczyny. Kapitan Zur See 
popełnił ponoć samobójstwo.

Z dzisiejszej perspektywy bitownictwò może 
budzić moralny sprzeciw, jednak w przeszłości 
było dla nadmorskich społeczności czymś co-
dziennym. Przypławek był postrzegany jako swo-
isty łut szczęścia, a nawet dar boży. Powszechne 
było przekonanie, wywodzące się ze średniowiecz-
nego ius naufragii, że rzeczy wyrzucone na brzeg 
nie mają właściciela. Ponadto proceder postrzega-
no prawdopodobnie jako moralnie słuszny, skiero-
wany bowiem przeciwko obcej, opresyjnej władzy. 
Niemniej ludowa mądrość, zawarta w przekazy-
wanych z ust do ust opowieściach, przestrzegała 
przed nadmierną chciwością, której prawie zawsze 
towarzyszyła kara. 

Marcin Herrmann

Spisana przez Augustyna Necla historia dozorcy brzegowego, 
który zginął w eksplozji miny morskiej, rzeczywiście miała 
miejsce. Do zdarzenia doszło w 1915 roku. Źródło: „Kurjer 
Zagłębia” z 12 sierpnia 1915 r. 
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Gdańsk mniej znany

Dolne Miasto to dzielnica, która w 1945 roku została zniszczona w zaledwie ok. 
30 proc. Mimo to przez lata była zapomniana i zaniedbana. Dopiero w XXI wieku po-
woli zaczęło zmieniać się jej oblicze. Rewitalizacja przyciąga gdańszczan, a nawet tu-
rystów. 

Odkrycie stulecia

Wybieramy się na spacer, by zobaczyć, gdzie się dziś 
w Gdańsku bywa. 

Po zdrowie do Uphagenów 
Spacer zaczynamy przy najstarszym budynku Dol-

nego Miasta, czyli przy Dworze Uphagena, na skrzy-
żowaniu ulic Łąkowej z Kieturakisa. Został wzniesiony 
w 1800 roku z inicjatywy rodziny Uphagenów. Chcieli 
mieć miejsce, gdzie będzie można odpocząć od ciasno-
ty Głównego Miasta lub schronić się na wypadek epi-
demii czy wojny. W 1852 roku nowy właściciel dworu 
Th eodor Khun przekazał posiadłość w darze siostrom 
boromeuszkom. Dotarły one do Gdańska z Trewiru, 
a ich zadaniem było zorganizowanie szpitala na Dol-
nym Mieście. Z czasem rozrósł się on na długość dzi-
siejszej ulicy Kieturakisa. W 1904 roku zawitał tutaj 
na roczny staż młody doktor Aleksander Majkowski. 
W czasie II wojny światowej był rezerwowym szpita-
lem wojskowym. Dnia 7 marca 1942 roku po ciężkiej 
chorobie zmarł w nim pierwszy kaszubski biskup die-
cezji chełmińskiej Konstantyn Dominik. 

Zamiast chorych – turyści
W 1945 roku do Gdańska przybył z Wilna wybit-

ny lekarz Zdzisław Kieturakis. Od końca lat 40. kie-
rował Kliniką Chirurgii przy ul. Łąkowej. Mówiono 
o nim, że ma złote ręce. Był też świetnym zarząd-
cą. Z jego inicjatywy powstał tu jeden z pierwszych 
w Polsce zespołów anestezjologicznych, a także od-
dział zwany dziś intensywną terapią. Niestety, profe-
sor zmarł w wieku 67 lat z powodu choroby płuc. Rok 
po jego śmierci (1972) ulica nazwana została jego 
imieniem. Szpital przy Łąkowej działał do 2003 roku. 

W 2015 roku potężny kompleks zakupiła fi rma 
deweloperska Grupa Arche. Właściciel przystosowu-
jąc stare budynki na potrzeby hotelowe, zachował śla-
dy przeszłości. W tutejszej restauracji Stara Kuchnia 
stąpać możemy po oryginalnej ceramicznej posadz-
ce. Industrialne wnętrze zdobi palenisko kuchenne 
z końca XIX wieku. Natomiast w kawiarni zobaczymy 

magiel, który – jak zapewniają właściciele – magluje 
przeszłość, wydobywając z niej najlepsze smaczki. 

Przechodząc obok przylegającego do hotelu ko-
ścioła Niepokalanego Poczęcia NMP, możemy zajrzeć 
na hotelowy dziedziniec. Zadbano tu o piękny ogród, 
a goście hotelowi odpoczywać mogą przy grocie z fi -
gurą Maryi z 1905 roku. 

Sztuka w kąpieli 
Do odrestaurowanych niedawno perełek archi-

tektonicznych Dolnego Miasta należy także budynek 
dawnej łaźni miejskiej przy ulicy Jaskółczej 1. Powstała 
ona w 1908 roku, aby umożliwić mieszkańcom Dolne-
go Miasta dbanie o higienę. Mieszkania w większości 
nie miały wtedy łazienek. Kąpiele w fosie, które usku-
teczniano w okresie letnim, raczej nie przyczyniały 
się do poprawy stanu zdrowia gdańszczan. Podobne 
obiekty wzniesione zostały w tym okresie również 
w Nowym Porcie oraz na Osieku. Jednak tylko na 
Dolnym Mieście podziwiać możemy łaźnię w rzadko 
spotykanym w Gdańsku stylu neoromańskim. Surowa 
bryła budynku wyróżnia się masywną wieżą. Charak-
terystyczną cechą są półkoliste łuki zdobiące okna. Na 
najwyższym piętrze znajdowała się sala gimnastyczna 
dla uczniów pobliskiej szkoły. Niżej można było zaży-
wać kąpieli w wannach lub pod prysznicami. Budynek 
podzielony był na części dla kobiet, mężczyzn oraz 
dzieci. Kąpiel mogła trwać do 15 minut, ta w wannie 
była trzy razy droższa od prysznica. 

Łaźnia na Dolnym Mieście funkcjonowała nawet 
po II wojnie światowej. Opustoszała w latach 80. Za-
interesowała wtedy gdańskich artystów, którzy przy-
czynili się do uratowania budynku i zaadaptowali go 
na potrzeby powołanego w 1998 roku Centrum Sztuki 
Współczesnej ŁAŹNIA. Możemy więc zakończyć nasz 
spacer, zwiedzając aktualną wystawę „Sensoria. Sztuka 
i nauka naszych zmysłów”. Współcześni artyści z Pol-
ski i świata pomogą nam odkryć świat zmysłów.

Marta Szagżdowicz

Fot. Sławomir Lewandowski
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i przy cieple, bo wtedy mają dużo pokar-
mów. Jeżeli grzyb wyrwiemy z korzeniem, 
to obnażamy nitkowate zarodniki, one 
zaś schną i już innego grzyba w tem miej-
scu nie wykarmią. Chcąc mieć grzyby, nie 
powinniśmy nigdy wyrywać ich, tylko tuż 
nad ziemią przycinać je nożykiem, a stare 
robaczywe pozostawiać na miejscu (na-
wet ścięte, żeby służyły do rozmnażania 
przyszłych grzybów, jak to robimy w lesie  
z drzewami samosiejkami). O słuszności 
takiego grzybobrania może służyć na-
stępujący fakt. W bliskości miasta Rygi, 
nad rzeką Aa, są miejskie lasy, w których 
wydzierżawili grzybobranie ryscy miesz-
czanie. Jeśliby który z nich wyrwał grzyb 
z korzeniem, a nie wyciął go nożem,  
w tej chwili jest ze Spółki wykreślony i całe 
jego wkłady pieniężne przepadają. Dzięki 
takiemu postępowaniu ilość grzybów w la-
sach pod Rygą nie zmniejsza się, ale stale 
corocznie się powiększa.

Nie macie wrażenia, że to instrukcja  
z Internetu bądź współczesnej gazety?  
O dziwo, okazuje się, że kultury zbiera-
nia grzybów uczono 98 lat temu, bo tekst 
pochodzi z „Gazety Kartuskiej” z sierpnia 
1924 roku.

Wszechstronny twórca literatu-
ry kaszubskiej Stanisław Janke podjął 
się tłumaczenia najważniejszych, obok 
Brzechwy, słów o grzybach w literaturze 
polskiej.

Wbrew temu, czego nas nauczono 
na lekcjach polskiego, w tym tłumacze-
niu mamy po ludzku powiedziane, że 
chłopcy zbierają kurki, czyli pieprzniki 
jadalne, które nigdy nie są atakowane 
przez robaki. Po co wspominać o jakichś 
lisiczkach? Nie każdy wie, że to potoczna 
nazwa kurki.

Nie ma co się oszukiwać, każdy chciałby wypełnić swój ko-
szyk takimi okazami. Każdy chciałby po jednym schyleniu 
zyskać tyle materiału na sporządzenie smacznej zupy, mary-
naty czy też przygotowanie smacznego suszu, który zostanie 
wykorzystany w okresie zimowym w aromatycznym sosie.

Jak należy zbierać grzyby. Polska słynęła i słynie z wielkiej 
obfitości i rozmaitości grzybów. Przyzwyczailiśmy się nie tylko 
z grzybów przyrządzać wiele smacznych potraw, ale używać ich 
również jako rozmaite przyprawy. Powinniśmy się starać, żeby 
nam grzybów w lasach nie ubywało, tylko przybywało, co moż-
na mieć przez racjonalne grzybobranie. W lasach z gnijących 
liści lub igieł wytwarza się próchnica, czyli humus. W wilgotnej 
próchnicy rozmnażają się zarodniki w postaci długich, cienkich, 
białych nitek. Jak się zarodnie rozmnożą i ziemię napełnią jak 
gdyby białym filcem, to w tem miejscu może wyrosnąć grzyb. 
Rosnący grzyb zabiera pokarm z nitkowatych zarodni, a za-
rodnie z próchnicy. Szczególnie grzyby szybko rosną po deszczu  

kanie, kurki, Gąski – dobre do Gołąbków
W wydaniu z 3 października 1935 roku „Gazeta 
Kartuska” podała czytelnikom do wiadomości, 
że w lesie wejherowskim znaleziono olbrzymich 
rozmiarów grzyb, wspaniały okaz borowika, wa-
żącego przeszło 2 funty. Kapelusz grzyba mierzył 
37 cm średnicy. Nikt dziś nie powie, czy było 
to po równie suchym lecie jak w tym roku, ale 
wiem, że to olbrzymi grzyb, który śni się grzy-
biarzom po nocach.

Grzëbów bòkadosc: Knôpów co sã snôżo łiszczi
Cygną, w lëtewsczich piesniach tczoné peperliszczi,
Co są znanką dzéwczëctwa, robôczk jich nie zjôdô,
I dzywné: żóden òwôd na nich nie òbsôdô.
Panienczi za lëbawim gònią prôwdzëwnikã,
Chtërnégò piesniczka zwie grzëbów półkòwnikã.
Wszëtcë dulczą na ridza; nen rostã skrómniészi
I mni słôwny w chòrankach, za to nôsmaczniészi,
Czë swiéżi, czë solony, czë jesénny pòrë,
Czë zëmą. Ale Wòjsczi zbiérôł mùchòmòrë.
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Smaki i aromaty Pomorza

Prôwdzëwnik, niezależnie od tego, jak 
dobrze mówisz po kaszubsku, jest grzy-
bem oczywistym, a jednocześnie uwiel-
bianym przez grzybiarzy. Ze względu na 
historyczne uwarunkowania niektórzy 
mówią o nim nadal steinpilz, czyli grzyb 
kamienny bądź grzyb twardy z racji kon-
systencji jego białka.

Ridz jest podobnie prostym przykła-
dem, bo nazwa kaszubska nie odbiega od 
funkcjonującej w polszczyźnie. Choć wy-
daje się jednoznaczny, wielu ma wątpli-
wości, bo inny grzyb, niejadalny, wygląda 
bardzo podobnie do rydza i różni się zale-
dwie niuansami.

Szkoda, że w Panu Tadeuszu, który 
został spisany w kontekście obszaru, któ-
ry charakteryzował się podobnie ubogą, 
piaszczystą glebą, nie wymieniono sowy, 
kani, która chętnie porasta piaszczyste 
skarpy nad kaszubskimi jeziorami. Ja 
mam swoje miejsca nad Jeziorem Raduń-
skim, ale nie zdradzę miejsca, bo proszek 
z suszonych kani służy mi doskonale jako 
dodatek do sosów przez całą zimę.

Siedzę i piszę o grzybach, mając w gło-
wie to, że za kilkanaście godzin znajdę się 
w lasach położonych w rejonie pięknego 
kościoła w Wygodzie Łączyńskiej i będę 
polować na dorodne osobniki ulubionych 
gatunków. Piszę to i jednocześnie zastana-
wiam się nad tym, co z tych grzybów zrobić.

Suszone prawdziwki zamknięte  
w próżniowych torebkach czy też w sło-
ikach jeszcze mam. Niemniej jednak jeżeli 
uda się je zebrać, to te większe (bo mniej-
sze usmażę na maśle) ususzę, by były bazą 
do sosów czy też po namoczeniu w mleku 
podstawą do usmażenia panierowanych  
w bułce kapeluszy na wigilijny stół.

Wiem, że wielu spożywa w czasie wie-
czerzy wigilijnej zupę na prawdziwkach 
bądź zupę z suszonych owoców z suszo-
nymi prawdziwkami, ale są też tacy, któ-
rzy podają na stół barszcz na kiszonych 
burakach, które są gotowane z grzybami. 
Żeby smak był wystarczająco wyrazisty, 
do barszczu warto dodać właśnie suszone 
prawdziwki.

Od prawdziwków przeskoczmy może 
do bardzo niepozornych kurek. Choć wielu 
go lekceważy, to jednak jest to bardzo war-
tościowy grzyb. Przede wszystkim ze wzglę-
du na to, że jest odporny na robaki, którym 
nie smakuje, ale również ze względu na to, 
że daje się wykorzystać na różne sposoby. A 
to do jajecznicy, świeży bądź suszony po na-
moczeniu, a to do sosu bądź zupy. 

Kurki można nie tylko zjadać na świeżo lub suszyć. Moż-
na je marynować, można je solić. Nie bójmy się przy tym do-
dawać koperku. Kompozycja jest przednia. Warto przy tym 
podkreślić, że garść kurek z koperkiem zagotowana jesienią 
z kaszą może być podstawą smacznej zupy, którą zrobimy  
w kilka, kilkanaście minut. 

Skromniejszy zdaniem Mickiewicza rydz, który występu-
je w kaszubskich lasach w wielu miejscach, jest zjawiskiem 
szczególnym. Niezwykle smaczny, nadaje się do różnorodne-
go przygotowywania. Oczywiście najsmaczniejszy jest pod-
smażony na szybko na maśle. Może być solony i marynowa-
ny. Osobiście popieram solenie, bo po odmoczeniu można 
go w lutym położyć na patelni pokrytej rozgrzanym masłem.

Z trudnego do zrozumienia powodu Mickiewicz pominął 
sowy, kanie. Wszak to grzyby, które po zanurzeniu w rozkłó-
conym jajku, otoczeniu bułką tartą i usmażeniu doskonale 
zastępują kotlety schabowe. To danie uwielbia wiele osób, 
choć niewiele wie, gdzie sów szukać, a inne boją się pomylić 
je z muchomorami.

Kaszuby to w większości bardzo słabe ziemie. W wielu 
ich częściach są to wręcz gleby piaszczyste, żwirowe. Wydaje 
się, że na takich glebach nic nie rośnie, ale to fałsz. Jesienną 
porą na jałowych w okresie letnim obszarach leśnych, gdzie 
ze względu na temperaturę i brak wilgoci w ściółce nic się nie 
utrzymuje, pojawiają się smaczne miodówki, które z powo-
dzeniem można przyrządzić w śmietanie lub użyć do sporzą-
dzenia sosu do szandaru, czyli babki kartoflanej przyrządza-
nej na sposób borowiacki.

Jesienną porą w kaszubskich lasach pojawiają się też gą-
ski. Szczególną uwagę należy zwrócić na te żółte, albowiem 
ze względu na większą odporność na mróz wytrzymują dłu-
żej i zdarza się, że niektórzy grzybiarze zbierają je w ostatnich 
dniach listopada, a są i cieplejsze lata, w których pamiętam, 
że zbierano je jeszcze w grudniu, gdy wrzucane do wiaderka 
stukają zmrożone. Gąska jest grzybem dość twardym, więc 
się dobrze nadaje do długotrwałego przechowywania. Nie 
ma przy tym znaczenia, czy zostanie zamarynowana w octo-
wej zalewie, czy też ukiszona w soli, choć warto skupić się na 
tym drugim sposobie, bo po odmoczeniu mamy do czynienia 
z grzybem nieomal idealnie odpowiadającym wzorcowi sma-
ku zaklętemu w świeżym grzybie. Gąski wyjęte z kamionko-
wych naczyń, w których były zasolone, doskonale sprawdzają 
się smażone na maśle, ale jednocześnie nie gardzą towarzy-
stwem zup, a szczególnie żuru, czy też sosów. O ile przyjem-
niej jest spożywać w potrawie jędrny, mięsisty grzyb, a nie 
chrupek suszonego odpowiednika.

Rozmowa o grzybach nie może się zamknąć bez zup 
grzybowych, czy to klarownych wywarów na grzybach ka-
miennych, czyli prawdziwkach, czy to polewek z małych 
kurek z dodatkiem kaszy i delikatnej zacierki, czy też zupy  
z zielonych gąsek będącej (przy założeniu wykorzystania 
gąsek solonych) ekstraktem grzybowego smaku nawet na 
przednówku, wiosną, chwilę przed tym, gdy pojawią się wio-
senne prawdziwki… Nie zapominajmy też o krupniku, który 
w jesiennej i zimowej wersji lubi dodatek grzyba suszonego,  
a jest formą bardzo lubianą, bo spełniającą marzenie o „zu-
pie, żeby łyżka stała”. Eintopf w postaci krupniku to jest bar-
dzo dobry pomysł na chłodny dzień.
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Smaki i aromaty Pomorza

Mówiąc o daniach z grzybów, nie sposób zapomnieć  
o grzybach na maśle. Oczywiście jako pierwsze danie nasuwa 
się szmurówka z grzybów na maśle w sosie naturalnym. Mo-
żemy ją wzbogacić gęstą śmietaną. Kolejne to krótko sma-
żone na maśle kurki (smażone zbyt długo stają się twarde), 
które spożyjemy tak, jak je przygotowaliśmy – prosto z patel-
ni, maczając kawałki chleba w roztopionym aromatycznym 
maśle, bądź nieco bardziej bogato z odrobiną śmietany albo 
podane jako składnik sezonowej jajecznicy. Szczególnie do-
brze sprawdza się to połączenie w przypadku jajecznicy po 
niemiecku, czyli z dodatkiem mąki. Po zapieczeniu otrzy-
mujemy coś na kształt pożywnego placka, omletu. Kurki 
podsmażone na maśle doskonale komponują się z rybami je-
ziornymi. Wie to wielu restauratorów w rejonie największego 
kaszubskiego akwenu. W ich kartach pojawiają się szczegól-
nie często w towarzystwie sandacza i szczupaka.

Kuchni kaszubskiej nie wyobrażamy sobie bez kartofli,  
a więc i popularnej w południowej części regionu lokalnej 
formy babki kartoflanej zwanej szandarem bądź tej z połu-
dniowo-zachodniej z dodatkiem bukwity, którą nazywają 
ciszką. Każda z nich aż się prosi o dodatek gęstego sosu grzy-
bowego. Muszę przy tym powiedzieć, że wiele lat temu w jed-
nym z eleganckich obiektów SPA na Gochach zjadłem ciszkę 
podaną w sposób zgodny z kanonami eleganckiej sztuki ku-
linarnej. Choć smakowała jako danie, niepokoiła modnymi 
dodatkami, które moim zdaniem nie pozwalały eksplodować 
ciszce smakami jesieni, więc kolejnego dnia pobytu popro-
siłem o podanie jej z grzybami leśnymi, które pojawiły się  
w karcie jako danie dnia. Okazało się, że był to strzał w dzie-
siątkę. Przy kolejnej wizycie zobaczyłem, że taka forma po-
dania zaistniała w karcie na stałe.

Mówiąc o daniach z udziałem grzybów, przywołam też 
rozmowę pań na mojej poczcie. Dyskutowały o jesiennym 
jadłospisie, padło słowo gołąbki. Jedna z pań powiedziała, że 
najlepsze są te z kartoflami podane w grzybowym sosie. Inne 
nie mogły się nadziwić. 

Na szczęście miałem w telefonie zdjęcie potrawy, którą 
sprzedawano w jednej z restauracji Chojnic pod nazwą cha-
łupcie. Choć mało znane, popularne w zasadzie tylko wśród 
amatorów kuchni tej części regionu, jest to danie, którego 
warto spróbować. Mam wrażenie, że w czasach galopującej 
drożyzny i głębokich analiz przed kasą sklepową może oka-
zać się najpopularniejszą wersją gołąbków. Niemniej jeżeli 
chcecie go spróbować, koniecznie musicie nazbierać grzy-
bów.

Osoby zainteresowane wykonaniem gołąbków w tej wer-
sji namawiam do pójścia taką drogą:
• Namaczamy garść suszonych grzybów w ciepłej wodzie.
• Gotujemy średniej wielkości główkę kapusty, a także 1/4 kg 
drobnej kaszy jęczmiennej. 
• 1 1/2 kg kartofli ścieramy na tarce, odstawiamy na sicie do 
odsączenia nadmiaru płynu.
• Szatkujemy w drobną kostkę 2 cebule, smażymy powoli na 
maśle na jasnozłoty kolor.
• Mieszamy masę kartoflaną z kaszą i cebulą, doprawiamy solą 
i pieprzem.
• Farsz wykładamy na liście oczyszczone z twardych żyłek, za-
wijamy jak klasyczne gołąbki.

• Przygotowane zawiniątka obsmażamy 
lekko i przekładamy do brytfanny (najle-
piej ciężkiego żeliwnego garnka), doda-
jemy grzyby i wodę, w której się moczyły, 
dusimy przez godzinę.
• Zależnie od upodobań sos możemy za-
prawić nieco mąką i śmietaną. 

Na koniec ciekawostka z południa 
Pomorza. Kuchnia borowiacka, która 
króluje w tym rejonie, zna też coś tak 
egzotycznego, jak salceson z grzybów. 
Jest to ciekawe danie będące kombina-
cją świeżych gotowanych grzybów, jajek 
i wędzonki. Ugotowane na twardo jaj-
ka mieszane są  z grzybami i zarabiane 
surową masą jajeczną. Masa formowa-
na jest w walec  i zawijana w gazę. Za-
winiątko umieszcza się we wrzątku na 
około 10 minut, a po wyjęciu obciąża 
dla nadania spłaszczonej formy i pozo-
stawia do ostygnięcia.

Wiele osób z obawą podchodzi do 
czegoś, co nie występuje w podstawowym 
zakresie wiedzy o grzybach. Pomijają to, 
co wygląda inaczej niż klasyczne grzy-
by, a blaszki akceptują wyłącznie w pie-
czarkach, gąskach i z pewnymi obawami  
w przypadku sowy. Z pewnością nie ruszą 
więc kolczastego sarniaka zwanego kro-
wią munią, choć młode osobniki z powo-
dzeniem nadają się na zupy i sosy. Wielu 
przyrządza z nich zupę odpowiadającą 
flaczkom. Jeżeli jednak nie jesteś pewien, 
nie masz doświadczenia, nie ryzykuj. Pa-
miętaj, że niektóre grzyby jada się tylko 
raz.

Jak zwykle namawiam do zgłaszania 
oczekiwań w zakresie tematów kolejnych 
felietonów. Zgłoszenia kierujcie na adres 
poczta@jedzenienakaszubach.pl.

Rafał Nowakowski
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latowé ferie w młënie
Młin to baro apartny môl. Wiémë ò tim chòcbë z romanu Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé  
i przigòdë Remùsa. Cekawą historiã mô téż lëpùsczi młin. Pòznała jem jã dosc dokładno,  
mdącë dłudżé lata szkólną w Remùsowim Lipnie. Co dzéń przechôdała jem tu kòl òbładowónëch 
gbùrsczich wòzów, kôrbiła z młënôrzama, winkòwała czôłenkòwim spłiwòwiczóm, co mùszelë 
przeniesc w tim placu bez darżëcã swòje czôłenka, żebë dali płënąc szemarzącą Wdą. 

Lëpùsczi młin miôł téż rozmajitëch włôscëcelów, a òd 
niedôwna przënôleżi gminie. Ceszã sã, że włodarze 
zgòdzëlë sã na òrganizowanié w nim wëstôwków ar-
tistów. 

Na pierszi wernisaż 15 lëpińca zgòdzył sã Zenón 
Pląskòwsczi z Jarocyna na Kòcewim – méster intar-
sji. Intarsja to drewno w drewnie, układanie puzzli jak  
u witrażysty, który elementy kolorowego szkła wycina  
i wpasowuje w pozostałe, spajając ołowiem. Ja mam 
„firankę stworzoną z elementów okleiny, posklejaną 
specjalną taśmą” – czëtómë w artiklu pt. „Drewno za-
wsze mi pachniało. Wyjątkowa wystawa naszego lo-
kalnego artysty w Lipuszu”, jaczi ùkôzôł sã w „Gazecie 

Kociewskiej” 20 lëpińca. Rozmajité są mòtiwë dokazów 
kòcewsczégò artistë, a westrzód nich piãkno archi-
tekturë, a jidze sã ji przëzdrzec na òbrazach kaszëb-
skò-pòmòrsczim gardów. Na òbrazach sparłãczonëch   
z mùzyką snôżé cëtatë, a nie je to dzyw, bò i sóm méster 
ùbòkadniwô zéńdzenia grą na akòrdionie.

Ùwidzałë sã intarsjowé dokazë włôscëcelóm 
lëpùsczi karczmë „Borowa Ciotka”, gdze nalazłë swój 
môl – galeriã.

W pòstãpnym wëstôwkù (wernisaż 22 lëpińca) 
pt. „W krómie Remùsowégò Lipna” wspòmôgała kò-
misarza Mariô Lëpińskô, chtërna wiedno sniła ò tim, 
cobë gdze zrobic we wsë wëstôwk môlowëch ùsôdz-



Pomerania nr 10 (568) / Październik 2022 41

Kùńszt

ców. Na pierszim i drëdżim piãtrze rozłożëlë swòje 
prôce: Halina Turzińskô – rozmajitoscë richelieu, 
Antoni Janke, Katarzëna Michalczewskô, Barbara 
Batkò, Mónika Fòrmela, Teresa Rolbieckô – òbrazë, 
Benjamin Pachùr – drewniané statczi, jaczé zaczął ro-
bic òb czas pandemii, Mariô Górnô i Dorota Górnô 
– aniółczi, gòdowé i jastrowé héklowóné rzeczë, Mał-
gòrzata Lewczik, Marta Szok, Baja Slëwa – ceramika, 
rozmajité artisticzné dokazë, Jadwiga i Józef Pelow-
scë – plecónkarstwò, Mariô Litwińskô – kaszëbsczi 
wësziwk. Swòje wszelejaczé dokazë prezentowelë téż: 
Andrzéj Knopik, Katarzëna Zabòrowskô i Joana Sa-
wickô. Midzë kôrbiónkama ùsôdzców ò swòji robòce 
wsłëchiwelë sã jesmë w jigrã Antoniégò Slëwë na te-
nórowim saksofónie.

Atmòsfera w młënie sprawiła, że latosé Ògród-
kòwé Lëteracczé Pòtkania, wspòmôgóné przez Mùze- 
ùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi  
w Wejrowie, ùdbała jem so ùrëchtowac w òkòlim 
Wdë. W agroturistice „Pod Strzechą” Darii i An-
drisa Bigùsów pòzeszło sã nas dosc wiele. Bëlë nié 
le mieszkańcë Lëpùsza, ale téż lëdze z rozmajitëch 
môlów Kaszëb: z Wejrowa, Rëmi, Lini, Kartuzów, 
Gdini, Gduńska, Sopòtu, Kòscérznë, Banina. Swò-
je dokazë czëtelë: Adóm Hébel, Krësztof Zôlewsczi, 
Krësztof Turzińsczi, Sylwiô Amielańczik, Bògùmiła 
Cërockô, i téż òrganizatorzë: piszącô ne słowa i Kle-
bbów Matis – przedstôwca wejrowsczégò mùzeùm. 
Bëłë téż, mô sã rozmiec, mùzyka i spiéw: nôprzód 
Anielka òd Makùrôtów zaspiéwała pò kaszëbskù ùsa-
dzony przez se dokôz  „Ùkrajińsczé wschòdné mùrë”  
na spòdlim znóny piesni Kaczmarsczégò „Mury”,  
akómpaniowała so na gitarze, a pózni wszëscë  
w gromadze spiéwelë rozmajité kaszëbsczé frantów-
czi, chtërne bédowôł Òskar Kòzłowsczi.

Lëdowi kùńsztôrze znają sã nôlepi. Jich òpòwiescë 
sprawiłë, że zajacha jem do Kłodawë kòl Chòniców. 
W wiele placach na wsë ùzdrzała jem rzezbë Grégòra 
Szalewsczégò, a òkòlé dodomù nima zafùlowóné. 
Żłobiôrz béł dosc zadzëwòwóny ùdbą, ale zgòdzył 
sã na pòkôzk tegò, co baro lubi. Na wernisaż 9 zél-
nika przëwiôzł swòjim wiôldżim aùtołã rozmajitëch 
sztôłtów zwierzãta, krëjamné pòstacje. Zwiedzôcze 
ni mòglë sã nadzëwòwac jich wiôlgòscą i rozmisz-
lelë, w jaczim placu bëłëbë pasowné ù nich. Żëczbë 
skłôdôł artisce przédnik Stowarzyszenia na Rzecz 
Lokalnej Przedsiębiorczości z Chòniców Mirosłôw 
Andruszczôk, a w kronice wastë Grégòra nalazło sã 
wiele pòchwalnych wpisów.

16 séwnika béł w młënie wernisaż dokazów 
Jirenë Peplińsczi z Brusów. Je co òbzerac i... jaż drã-
gò ùwierzëc, że to wszëtkò zrëchtowôł jeden człowiek. 
W nôwiãkszim wierã ùwôżanim mô Jirena złotnicowi 
wësziwk, za chtërny dobëła ju wiele nôdgrodów. Nã 
rozmajitosc kùńsztu brusczi artistczi: òbruse, serwetë, 
sëczenczi, stroje, tasze... jidze òbzerac do 15 rujana,  
a przeczëtac ò laùreatce Skrë Òrmùzdowi mòże w arti-
klu Miklosza Ridigera w „Pomeranii” (nr 6/2022).

Pòdzãkòwania nôleżą sã Ùrzãdowi Gminë  
w Lëpùszu: wójtowi Mirosławòwi Ebertowsczémù, 
przédniczce Radzëznë Gminë Bògùmile Mòkwińsczi, 
môlowémù dodómòwi kùlturë – direktorowi Hùber-
towi Grzeni i prôcownikóm, lëpùsczémù partowi 
KPZ z przédniczką Justiną Mikòłajczik, Gdińsczémù 
Òstrzódkòwi Doskònaleniégò Szkólnëch z direktorã 
Wòjcechã Jankòwsczim.

Òkróm òrganizatorów skłôdelë artistóm żëczbë 
drëchòwie, rodzëna, lëdze, chtërny téż mielë starã  
ò zrëchtowanié wëstôwków i pòczestënk.

A kòmisôrz wëstôwkù, piszącô ne słowa, gwë-
sno, że dôwała bôczënk na wszëtkò, równak terô 
wié, że zabédowała sobie jedne z nôlepszich wa-
kacjów i długò mdze je spòmina. Òb czas diżurów  
w młënie, w jaczim dérowałë wëstôwczi, dowiedzała 
sã wiele cekawòsców òd wanożników z rozmajitëch 
stronów Kaszëb, Pòmòrzégò, Pòlsczi a nawetka zza 
grańcë. Mògła téż dzelëc sã swòją wiadą ò ùkòchónëch 
Kaszëbach, a nôcekawszé sprawë sã dzejałë, czej 
òstôwała sama. W ti cëszë... nié le czëła, jak Wda za 
scaną grała, ale téż... jakbë chtos tu gòspòdarził. Mòże 
ùkôzczi tu gòspòdarzą – ùsmiéchała jem sã sama do 
se. Równak bëła jem gwësnô, że ni mùszã przëwòłiwac 
rzeklënë z Remùsa: Żelë të jes człowiekã chléb jedzą-
cym i tcącym Bòga na niebie, a niżódnym złim dëchã 
w piekle ùrodzonym ani niżódną ùkôzką ani òmóną, 
to sã mie zarô przeżegnôj krziżã swiãtim, bò znała 
jem tëch młënôrzów, tak baro zakòchónëch w swòjim 
warkù i òddónych kaszëbsczim gbùróm. Przëniosła 
jem so roman Aleksandra Majkòwsczégò i w rozdzélu 
„Jak Remùs we młinie na strachù dobéł” czëtała, co 
Trąba prawił Remùsowi: Nasedzôł jem sã w młënie  
w Lipnie, wiele razy gwòli tegò, żem czuł w jegò robòce 
dzywné granié i wiôlgą piesniã prôcë. I rzekã cë jedno: 
Le zôstawë pòdniesc, a te młënë prôcowac bãdą. Przez 
nã lukã, kãdë wòda bieżi, swiéżé flëczi drzewa sã bielą. 
Tu chtos młënë naprôwiôł, tegò bãdzë pewny. Në, a to 
je, jak to gôdają Kaszëbi – prôwdzëwô prôwda, że ten 
młin je terô włôsnoscą gminë Lëpùsz i... naprôwiają gò 
swòji... włodarze, a nié jak to je w romanie.

Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô

Fot. GOKSiR Lipusz



Pomerania nr 10 (568) / Rujan 202242

„kashubian raVers” 
– midZë królestwã niderlandów a kasZëbama

Z Damianã Bałachòwsczim, aùtorã projektu, gôdô Tómk Fópka.

Përznã ò was òpòwiédz na zôczątk.
Jem sã ùrodzył w Kòscérznie. Òd małoscë jem miesz-
kôł na kaszëbskò-kòcewsczim pògrańczim, nôpierwi 
we Wësënie, pò tim w Nowi Karczmie. Pò sztudiach 
Anielskô a Niderlandë. Shiena je ùrodzonô w mie-
sce Calabanga na òstrowie Camarines Sur na Filëpi-
nach. Òna przëjachała do Niderlandów rok temù, 
w òbrëmim programù kùlturalny wëmianë. Tuwò 
téż më sã pòznelë. Terô je na Kaszëbach, bò mieniwô 
dokùmeńtë zrzeszoné z pòzmianą nôzwëska a kartë 
przebiwaniô.  

Czim dlô Cebie je kaszëbizna? Jaką mô rolã 
w Twòjim ùtwórstwie?
Paradoksã historii je to, że czedës jakno sztudéra 
w Słëpskù, do sztudérsczi gazétczi naszégò kaszëb-
sczégò kòła jem robił wëwiadë pòd zéwiszczã 
„Mòja kaszëbskô stegna” z òsobama zrzeszonyma 
z Kaszëbama, w całoscë z rejonu słëpsczi zemi, 
a terô jô òpòwiôdóm tuwò, czim je dlô mie kaszëbskô 
kùltura. Mógłbëm długò òpòwiadac ò bòkadnoscë 
i spaniałoscach naszi kùlturë, snôżoce rodë itp. Rzek-
nã mòże kąsynk jinaczi...

Òd pòczątkù interesowała mie historiô mòjégò 
òkòlô i, mô sã rozmiôc – dzeje mòji familii. Skądka jô 
jem, skądka pòchòdzã – tipòwé pëtania, jaczé mòże 
sobie zadac ùstny człowiek. Czedë òbczas fakùlte-
towëch zajãców z hi-
storii w kòscersczim 
„òglôwniôkù” bëło 
nót zrobic dokôz 

ò swòji miescowòscë, wëszło, że sprawa nie je takô 
letkô, jak bë sã wëdôwało.  

W skrócënkù kòcewsczi pąkt zdrzeniô je taczi, że 
òd Wësëna zaczinają sã Kaszëbë, ale wa, z ti môlëznë, 
jesz jesta naszi – Kòcewiôcë. [np. „Kociewski maga-
zyn regionalny”, 1986, nr 4: „Granica ta w przybliże-
niu biegnie (...) zostawiając Wysin i Stare Polaszki 
po kociewskiej stronie”]. Kaszëbsczi pąkt zdrzeniô: 
Wësëno – kòscersczi pòwiôt – béł w kaszëbsczim 
bedekerze, a nié kòcewsczim, a czedës i Skarszewë 
bëłë w kòscersczim pòwiace. Prof. Bòrzëszkòwsczi 
w wësëńsczim kòscele, czile lat temù òbczas wikładu 
pò mszë sw. scwierdzył, co Wësëno to są jesz Kaszëbë. 
Jem tej tegò słëchôł na chùrze, a wëchòdzącë z kòsco-
ła, jem ùczuł rozmòwã dwùch chłopów: „Wysin? 
Gdzie tu jeszcze Kaszuby...” – „Ale mówisz: „Jo”? – 
„No jo”. Mòże to nie je za baro nôùkòwé, bò to słowo 
sygô dali, równak pòkôzywô, jak je cenkô grańca w 
swiądze mieszkańców Wësëna i òkòlô. 

Czedë jem tam chòdzył do spòdleczny szkòłë – 
jem nie béł w sztãdze rozrzeszëc, jaczé słowa bëłë pò 
kaszëbskù, a jaczé z kòcewsczégò dialektu i colemało 
to sã brało jakno nieòklëczną pòlaszëznã. Z mòjich 
òsobistëch czikrënków (òbserwacjów) wëchôdô, że 
tamùj lëdze sã czëją prosto wësëniôkama. W swiądze 
mieszkańców barżi fónksnérëją wiadła tipù: ùrodzony 
w Kòscérznie arcëbiskùp Henrik Mùszyńsczi, bëti pri-
mas Pòlsczi, béł tam służkã; że môlowô ÒSP wëgra-
ła jaczis turnér, itd. Czejbë na mòc pòdcygnąc jaczis 

región, to mëszlã, że 
dzysô Wësëno je barżi 

kòcewsczé, bò takô 
je swiąda lëdzy, a 
òprzez to, że czejs 
chòdzëlë na piel-

towëch zajãców z hi-
storii w kòscersczim 
„òglôwniôkù” bëło 
nót zrobic dokôz 

mas Pòlsczi, béł tam służkã; że môlowô ÒSP wëgra-
ła jaczis turnér, itd. Czejbë na mòc pòdcygnąc jaczis 

región, to mëszlã, że 
dzysô Wësëno je barżi 

kòcewsczé, bò takô 
je swiąda lëdzy, a 
òprzez to, że czejs 
chòdzëlë na piel-
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grzimczi do Wiela a terô do niedaleczégò Nowégò 
Wieca – z leżnotë nôbòżéństwa do Martë Wiecczi. (…)

Pëtaniów, jako kùltura je wkół mie, bëło wicy 
pózni, czej jesmë w Sztudérsczim Klubie „Tatczëzna” 
w Pòmòrsczi Akademii w Słëpskù robilë „Dzień Ka-
szubski”, czej Pòlskô wchòdzëła do Eùropejsczi Ùnii. 
Pò tim za grańcą zdrzenié pòlsczich emigrantów, 
chtërny ju nie analizérowelë, czë jô z Kòcewiô, czë  
z Kaszëb, leno mówił pòdług szpòrtu: „Gdzie się 
urodziłeś? – W Kościerzynie. Toś ty Kaszub, sku***-
synie” abò gôdôł, że jem chtos z Pòmòrzô. Anielczi-
kóm czë Hòlãdróm sã tłómaczëło na spòdlim rejo-
nu Yorkshire czë Frizji, że to je cos pòdobnégò tam, 
skądka jô jem, że téż mówimë jinaczi jak pò pòlskù  
i nasza kùltura je téż kąsk jinô. We wiôldżim skrócën-
kù: kaszëbskò-pòmòrskô kùltura mie òtôczô, a môla 
rodzeniô sã nie wëbiérô. A czemù nié pò kaszëbskù? 
Kòżdô kùltura wnôszô jakąs wôrtnotã, a czas na roz-
sądzënczi, czë móm robic mùzykã pò kòcewskù, czë 
pò kaszëbskù, òstawiã sobie przë analizérowanim hi-
storicznëch zdrzódłów abò w socjologicznëch wëwia-
dach. Jesmë dzélã wiôldżi eùropejsczi kùlturë i chòc-
le z turisticznëch wzglãdów wôrt je twòrzëc w mni 
znónëch jãzëkach czë dialektach. 

Jak tłómaczisz anielską pòzwã projektu? Czemù 
łączisz anielsczi z kaszëbsczim?
Damión: Kashubian – wëstãpiwô téż jakno znankòw-
nik: kaszëbsczi, kaszëbsczé. Raver – ùczãstnik rave, 
imprezowicz – colemało tëli, co nasz klubòwicz. Òb-
czas I Kòngresu Kaszëbsczi Młodzëznë w Somòninie  
w 2016 rokù w karnie mùzycznym sã pòjawiłë gło-
së, co je wôrt miészac regionalné jãzëczi z aniel-
sczim. Kònkretno jem widzôł, że przédnicë kòngre-
sowëch karnów namiszlelë sã, jak zwikszëc wielënã 
òdbiérców. Na swiece promùje sã w całoscë aniel-
skòjãzëkòwé dokazë. Òczëwidné je, że mało chto 
narôz mówi pò kaszëbskù i anielskù na swiece, ale 
wiedno anielskòjãzëkòwégò òdbiércã mòże to pòd-
skacëc do zainteresowaniô sã – co to je, nen kaszëb-
sczi i zacznie szukac wicy wiadłów ò naszim regionie, 
kùlturze itd.

Jaką rolã pòdług Cebie mô mùzyka do zdzejaniô  
w żëcym, w tim Twòja mùzyka, słowa?
Mùzyka je wkół nas òprzez całé żëcé. Je fòrmą eks-
presji, pòkôzaniô wseczëców, òpòwiescë ò jaczims 
zdarzenim. To je mòdło spãdzywaniô wòlnégò czasu 
z drëchama, familią, na klubòwi impreze czë na kòn-
cerce. To je dodôwk òbczas dżoggingù, ùkòjenié pò 
cãżczi robòce czë ôrt kùlturalnégò przekazu. Jeżlë ji-
dze ò nasze sztëczczi – pierszi dokôzk béł ò zamkniã-
cym jednégò klubù (Sonik – przëb. T.F.) i pewną hi-
storią1

Mómë na Kaszëbach nôwikszi grający fòrte-
pian na swiece. W Gdini béł nôdłëgszi fòrtepiano-
wi kòncert (…); tej czemù nie pòkazac tegò czë na-

szich snôżich jezór. Drëdżi sztëczk2 béł nawléczenim 
do sytuacji w nordowi Italii w rokù 2020, òb znóny 
nama wszëtczima żimczi czas, czedë znanką wòlnotë 
bëło wińscé a pògranié na akòrdionie a balkónowé 
spiéwë z nôdzeją na wrócenié wstrzimónëch kùltu-
ralnëch rozegracjów. W telediskù z maja 2020 jem 
pòkôzywôł, że w zélnikù 2020 ju klubòwiczka bãdze 
mògła sã bawic. W dzélu jem ùtrafił, bò w tim czasu 
w Pòlsce przëwrócëlë limitë imprezów do 150 òsób. 
Pòsobny to bëła krótkô wersjô na chùtczégò: „Hej tu 
ù nas...”, zarô ò tim, że robiącë cãżkò za grańcą – pa-
miãtómë ò roczëznie wróceniô Pòmòrzô do Pòlsczi3. 
Në, a slédny sztëczk pòwstôł na spòdlim smiésznëch 
przëtrôfków pòmidzë kùlturama: kaszëbskò/pòlskò/
eùropejską a filipińskò/azjaticką4.

Skądka ùdba na pòsobné sztëczczi? Czemù taczi 
zort mùzyczi? Techno-trans-dance?
Mającë pôrã lat, jem dostôł na gwiôzdkã òrganczi 
(keyboard). Òd nômłodszich lat jem lubił piani-
no. Nôpierwi chòdzył jem do naszego òrganistë sp. 
Plëchtë, chtëren nôprzódkã próbòwôł mie naùczëc 
nótów i dze jem zrozmiôł to nôpierszé spòdlé, chòcô 
wërazno widzôł, że wòlã grac ze słëchù. Klubòwô 
mùzyka wiedno mie sã parłãcza z latã, słuńcã, sòbòt-
nyma klubòwima imprezama. To sã brało na plażã 
„jamnika” i słëchało 2 Unlimited, Stachùrsczégò czë 
Scootera. Pò tim za sztudérsczich czasów jem sélôł 
lëstë i bédënczi do aùdicji DJ Titusa, chtëren prowa-
dzył klubòwą aùdicjã „140 BPM” w Radiu Weekend, 
dze słëchińcowie pòkôzywelë swòje ùtwórczé setë, 
m.jin Adrian zez Krajeńsczégò Sãpólna, DJ Carlos 
zez Chòniców, DJ Dandi abò jô jakno DJ Naymad. 
Jem zrobił dwa setë w latach 2004–2006. Czasë, czej 
w Berlinie na Love Parade bëło kòl dwùch mëliónów 
jednégò dnia – dzysô ùpichô sã w nórt, a taczé klimatë 
sã próbùje przëpisac przëstojnikóm LGBT+. Tam sã 
nawetkã pojawił pòmòrsczi wëjimk, chiżni òpisóny 
w „Dzienniku Bałtyckim”, czej ekipa z Kwidzynia sã 
przezeblokła w ruchna spawaczów i zrobiła tą òso-
blëwòscą pòrëch taczi, że zaprosëlë jich na główną 
tańcową platfòrmã paradë. W tëch latach, jakno „Tat-
czëzna” ze Słëpska jesmë bëlë jachóny na zlot kaszëb-
sczi młodzëznë do Wiôldżi Wsë, dze jem trafił do 
karna radiowëch warkòwniów kaszëbsczi młodzëznë 
– jesmë robilë jakąs próbkã aùdicji z Grégòrã Szram-
ką. Tej pòwstôwało Radio Kaszëbë i òbczas zetkaniô 
w jedny salë jaczis chłop (z te, co pamiãtóm, Pioter 
Cëskòwsczi), wëjął mikrofón a wszëtcë przëtom-
ny krziknãlë: „Radio Kaszëbë”... to béł wierã pierszi 
dżingel tegò radia...W nym cządze jem ùdrzôł, jak na 
żëwò graje Mathias Menck (z pòpùlarny w latach 90. 
fòrmacji Brooklyn Bounce) w klubie Sahara w Kar-
tuzach. 

Pò sztudiach, rok 2006 – prostô robòta w Pioneer 
Electronics w Castleford w Anielsczi – niesteti w môl 
skłôdaniô jednégò z nôlepszich dj-sczich statków na 

1 https://www.youtube.com/watch?v=4bGEGFwCDjE
2 https://www.youtube.com/watch?v=NUxkmDcdIQo
3 https://www.youtube.com/watch?v=RgScTNf4A4Q 
4 https://www.youtube.com/watch?v=M0Dr_wQNhRs
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swiece – jem zesôdzôł do grëpë plazmòwé telewizorë.  
Zaczął jem rozmiôc te wszëtczé „wiesołé techniawczi” 
z pògrańczô elektroniczny mùzyczi a hard dance. Jem 
chòdzył do krómów z winylama w Leeds, do kòscoła 
na pòlską mszã i czasã w sobòtã reno na satkòwą balã 
na przëkòscelnym placu w Polish Catholic Centre. 
Dzes tam nawetkã bëłë jaczés wiadełka ò harcersczich 
hùfcach: „Kaszuby” i „Gdynia” w Anielsczi. Òbczas 
jednego z Kaszëbsczich Dniów, jem òdpôlił stôré 
mondeo, zarzucył wersjã dance C.Z.A.D.-u „Mój tata 
kùpił kòzã” i zrobił kòleczkò wkół Chapeltown (dzel-
nica Leeds). 

Kòl 2013 rokù strzód dokôzków trance jem ùczuł 
w hòlãdersczim radiu Slam.fm sztëczk UK Hardcore/
Happy Hardcore... co jem gò parłãcził z cd-kã kùpio-
nym w secondhand – dzes w Castleford za rzeklano-
wégò fùntka. To béł remix Gammera.

Jem zaczął słëchac tego stilu i interesowac sã stilã 
happy hardcore (happy rave, happycore). Jem sã do-
znôł, że òn sã wëwòdzy z old skool rave-ù, że pòjawiłë 
sã w chùtczészich sztëczkach power dance téż w Pòl-
sce w latach 90. W anielsczi wersji happy rave to je 
m.jin. rapòwanié na żëwò grónëch przez anielsczich 
dj-ów winylów z mùzyką... elektroniczną, wiele free-
stilowëch solówk ùlubionégò przeze mie pianina 
grónëch le na „wiesołëch akòrdach”, co nadôwają re-
dosc i letkòsc, jak discò pòlo, chòcô je to elektronicz-
nô mùzyka, chiżniészô a cãżészô. 

Lata 2012–2016. Lakeside Festiwal w Niderlan-
dach. 70% òsób szło pòd główną binã, dze grôł DJ 
z pierszi setczi na swiece. Më szlë pòd binã happy 
hardcore, dze zagrôł jeden z jegò pierszich bédowni-
ków (prekùrsorów) – Paul Elstak. Lëdze tam prosto 
skôkelë, nié tańcowelë – klimat béł nié do pòwtó-
rzeniô. Mùzyka, co strzédno brzëmi na kómpùtro-
wëch głosnikach – òkôzała sã baro pasownô, żlë jidze  
ò klimatë live. Tej jem òbôcził, jak discò pòlo zwikszô 
chùtkòsc, bò pò zasusanim power dance-u òd lat 
2010 (në bò dance pò pòlsku to ju je dlô młodszé-
gò pòkòleniô discò, a po anielskù to je eurodance...) 
jem ùzdrzôł, jak przëbliżiwają sã do happy hardcore. 
Jem pòmëslôł: tak to ni ma. Weznã gòsca òd happy 
hardcore, cobë nicht nie próbòwôł milëc elektronicz-
ny mùzyczi z discò i pòdcągac nas pòd discò pòlo 
bez jãzëk. Jason òtmikôł festiwal Hardcore Till I Die  
w Detroit w USA i nicht mie nie rzecze, że robiã disco 
leno temù, że to je pò kaszëbskù a że je wiesołé a do 
tuńca. Jason zrobił remix: „Le nama zamklë Sonica” 
i më gò pùscëlë m.jin na YT. Dzysô, zdrzącë z dale-
ka, discò pòlo przëspiesziwô i doszło mni wiãcy do 
równiznë eurodance z lat 90., co je widzec pò tim, jak 
jeden chłop wëdôł sztëczk ò ti, co ji sã chcało… pôrã 
tidzeniów pò naszim Sonicu... Temù téż, pò sztërzech 
latach, dokôz „Filipina Drama” je ju z elemeńtama 
hardstyle na kaszëbsczi sztrófce, bò czejbë wëpùscëc 
tipòwi, w stilu lat 90. sztëczk happy hardcore – to bë 
lëdze gôdelë, że to je discò. Zresztą „gimbë nie zna-
jo...”.

Pòdług jednego ze szkólnëch z Wejrowa, co na-
pisôł kronikã naszi familie – mòje nôzwëskò pòchò-
dzy òd słowa ballare, tej Ballac, Bałach i Bałachowski. 

Ballare znaczi pò italskù „tańcowac”. W jedny gazé-
ce napiselë, że jesmë z Aùstrii i ta róta mùszketerów,  
w jaczi béł nen Ballac, òstała wësłónô do Królestwa 
Pòlsczégò do pòmòcë w wòjnie ze Szwecją, za co póz-
ni jesmë dostelë môl na Pòmòrzim. Żlë nôzwëskò je 
òd italsczégò słowa, tej tak jak pòlsczich i kaszëb-
sczich emigrantów traktowelë jakno Prësôków zez 
Prus, tak, docygóm sã, Italczików, co ni mielë tedë 
swòjégò państwa, bò bëło dzélã Aùstrii – traktowelë 
z górë jakno Aùstriaków. „Ballare” – tej mùzyka do 
tuńca, ùsmiónô mùńka acid house/rave je we farwach 
czôrno/złoto-żôłtëch jak kaszëbskô fana. Józef Wëbic-
czi, co sztudérowôł prawò w Niderlandach, ùmarł  
w Manieczkach... tëch od techno... To tak miało bëc, 
że jô miôł robic na ten ôrt…

Òbrôz i internetowi przekôz je kòl Ce baro wôżny 
przë mùzyce. Chto bierze ùdzél w youtubòwëch te-
lediskach? Je to letkò tak-cos nagrëwac?
Damión: Widzã wielno ùtwórców taczich: scygnã nie-
legala, tuwò wëtnã z kògòs sampla… to przeńdze itp... 
Sorry, nié tądka droga... Jem zaczął òd... zakùpieniô 
rozszerzwiony wersji mùzycznégò programù z licen-
cją... z prosti przëczënë. Jakbë co, czej ni môsz legala, 
to ni môsz aùtorsczich prawów. Ni ma pòzwòlenia na 
nagranié na plażi w Òstrzëcach òd Pòlsczich Wòdów, 
ùmòwë ze zgòdą na ùżëcé wizerënkù i przekôzanié 
licencje itd. Jem miôł swiądã, że to je pierszi sztëczk 
w tëch klimatach z kaszëbską sztrófką, tej jem robił 
wszëtkò, cobë sã jak nôlepi zabezpieczëc na przińd-
nosc. Budżet na to béł wnetkã zerowi, z naszich cãż-
kò zarobionëch dëtuszków z wanogów „za chlebã”. 
Chòcô na rechùnkù w bankù béł debet, zamiast zbie-
rac na kònkretny teledisk... jem zapłacył razã pôrã 
tësący złotëch na zabezpieczenié Kashubian Ravers 
jakno marczi w patentowim ùrzãdze plus prawnô 
òchróna... Jem wiedzôł, że w przińdnoscë drãgą ro-
bòtą mdã to rozwijôł.

Przë pierszim telediskù miôł jem sprzãt z lat 90.: 
procesor 2GHz i chòcô nagrania szłë w 4k, dze tej 
sztandardã bëło 720p, to przë òbróbce jem mùszôł 
editowac do 360p. Cobë płinno òdtwòrzëc – jem za-
znacziwôł sekùńdë i pòtim wrôcôł na wersjã 1080p 
(full HD), cobë kùreszce na wpół pò òmackù wëszło 
w 1080p.... Czësti kòsmòs. Òbniżił sã mastering, co 
niesteti je widzec [czëc – T.F.] w pierszi wersji. Dzes 
tam jem ùzdrzôł chiżni, że ekipa Jumpstyle Team  
z Trójgardu, co doszła do półfinału „Mam talent” – 
mô w karnie m.jin lëdzy ze Serakòjc czë Kòscérznë. 
Mielë na YT jaczés video z charitatiwnégò pòkôzkù 
w Kòscérznie. Jem zazwònił do Lolexa z tego kar-
na. Òn dôł namiarë na Michała ze Gduńska, co béł 
jego ùczniã. Michôł dobëł X edicjã Lidżi Jumpstyle 
Polska i jesmë mù zlécelë pòkôzówkã do telediskù. 
Nie wiém, czë je rôd z te òprzez ten mastering, rów-
nak happy hardcore je kąsk chùtczészi òd Hardstyle/
Jumpstyle i kòdek téż zrobił swòje, tak że chwilama to 
wëzdrzało nienaturalno. Prôwda, że nié kòżdi potrafi 
wëkònac taczé òbrotë przë tempie wicy jak 160 BPM. 
W telediskù wëstąpiłë jesz Mónika (spiéw) i Marzena 
z kòscersczégò pòwiatu, chtërne ju nie są w karnie. 
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Do pòsobnëch sztëczków jem szukôł wokalu i zarze-
sził wespółdzejanié z Emilią z zôpadnopòmòrsczégò, 
chtërna wespółrobi jakno „Your Mind”.
Emilia: Wòlã wòlniészé klimatë, żlë jidze ò mùzy-
kã, ale nie zamikóm sã na jiné ôrtë mùzyczi. Wszët-
czégò mùszi próbòwac, a nasze wespółdzejanié 
pòzwòlëło mie na zdobëcé nowégò doswiôdczeniô  
a przë leżnoscë jem sã pëszno bawiła. 
Spiéwanié w nowim jãzëkù, w całoscë w 
tak chùtczim tempie, to bëła ale nieletkô 
próba. Niecodzénno czëje sã sparłãcze-
nié anielsczégò i kaszëbsczégò, stądka 
nasz dokôz mòże bëc cekawą zjinaką 
dlô pòpùlarnëch, radiowëch hitów.
Damión: W òstatnym shorts pòjawiła 
sã Filipinka, z chtërną jem zrzeszony.
Shiena: Më bëlë we wiele môlach w Ni-
derlandach i w Pòlsce. Z kòżdégò placu 
jem robia jaczés krótczé filmczi. Tedë më je ùżëlë do 
shortsa na YT.
Lubisz pòkazowac w telediskach dzéwczãta ò òri-
ginalny ùrodze/krôsë. Wena? Inspiracjô? Mùzë dlô 
mùzë?
Mëszlã, że dzél mni jak kòmercjowé wëtwórznie. Gwë-
sno snôżé òdjimczi i miniaturczi przëcygają zdrok,  
a to tu wëszło samò ze se. Barżi mie zajimało ùkôza-
nié, że mómë tuwò nen nôwikszi grający fòrtepian 
czë piãkné jezora. Drëdżi teledisk béł móntowóny 
òprzez litewsczégò VJ'a. Slédny shorts z YT i òbkłôd-
ka z singla „Filipina Drama”... Sóm titel wskôzywô, że 
wiôldżim rizykã bë bëło wstawienié jiny białczi niż… 
swòji. Je wiedzec, pòdobno jak Pòlôch na Filipinach 
mòże bëc drãdżi do pòtkaniô – tak téż je z Filipinką 
w Pòlsce. Tej pewno to dôwô jaczi marketingòwi plus. 

Raversowie mają ju wicy jak 4 lata, òd krëjamné-
gò „Zamklë nama Sonika”. I pôrã dokazów. Dosc 
wiele czasu brëkùjeta na dozdrzelenié nastãpnégò 
sztëczka…
Damión: Je skòpicą niedokùńczonëch sztëczków  
z lat 2016–2022. Mdzemë mielë starã je wëpùszczi-
wac jeden na miesąc, niekònieczno z video. Króm 
tego robiã nad czims barżi swòjim, niekònieczno leno  
w òbrëmim stilu happy hardcore/hardstyle.
Emiliô: Pëszno nama sã wëcmanim robi, tej na gwës 
jesz co razã zesadzymë. Móm sobie ùbrzątwioné w 
przińdnoscë wëdac dokôz w klimatach mùzyczi tran-
ce abò house. Je czësto mòżebne, że téż w tim czerën-
kù bãdze nama pòde drogą.
Nie cygnie Was na binë, do klubów? Je to leno stu-
diowi projekt?
Na dzysô nié, równak nie mówiã, że w przińdnoscë 
to nie pùdze w tã stronã. Barżi wòlã produkòwac niż 
grac. Są téż techniczné sprawë, prawné itp. Jô bë to 
miôł robic tam, dze jem òb wikszi dzél rokù. Przińdze 
sã zarejestrowac w Niderlandach abò w Pòlsce. Nie 
wiém, jak długò bãdze dérowało zmienianié nôzwëska 
Shienë, tak-tej nie jem w sztãdze przewidzec, dze 
bãdã: w Pòlsce czë w Królestwie Niderlandów. Na 
pòczątkù jem so ùmëslôł to zrobic w Hilversum, bò 

Shiena i jô mielë jesmë tam mieszkóné. Hilversum je 
nazywóné media city. Pierszô pòlskô telewizjô Polsat 
bëła nadôwónô prawie tamstądka, czedë żdelë na pòl-
ską kòncesjã. Mëszlã, że w Zôpadny Eùropie te kli-
matë są barżi pòpùlarné i tam bëłobë dzél lżi, nimò 
te, że jak przerzeknął czedës ùrodzony w Toruniu 
pòlskò-hòlãdersczi raper Mr Polska, że w Niderlan-
dach sã inwestëje w młodëch ùtwórców mëliónë eùro. 

Timczasã mój zwësk bë béł żódny  
i barżi traktëjã to jakno dzejanié przë 
leżnoscë. Równak, czejbë ùdało sã roz-
wic, tej pewno bëm wëbrôł môl drësz-
ny pòmòrsczi kùlturze, i òd prawno
-pòdatkòwi starnë jak téż òd mòżnoscë 
promòwaniô młodëch, co próbują 
swëch mòców klubòwi mùzyczi, a co 
narzesziwają do pòmòrsczich klima-
tów. Jô bë chcôł, cobë to bëło w Pòlsce, 
ale czas pòkôże. Timczasã jesmë nie 

pòkôzelë tëli, cobë tak dalek mëslëc i mùszi sã skùpic 
na produkcjach. Chòcô tej-sej doprzëchòdzą do gło-
wë pitania jak to: a czej mdã chcôł kòmùs pòmòc  
i zagrajã charitatiwno czësto za darmò, to mdã 
miôł skarbòwi ùrząd na głowie, bò móm dzejalnosc  
w òbrëmim mùzycznëch ùsługów – czë nié… 

Bãdze plata z mùzyką Raversów? Proszã  
ò zôpòwiédz dokazu „Filipina Drama”.
Damión: Całi dokôz „Filipina Drama” je ju na strea- 
mingòwëch serwisach òd 30 lëpińca 2022 rokù. 
Nie je na naszim karnôlu, leno wëpùszczony je bez 
szwedzczégò publishera. To béł wëbiér midzë zro-
bienim całégò video i rozbùdową karnôlu You Tube  
a wëpùszczenim równoczasno na czilenôsce stre-
amingòwëch serwisów bez video we wicy jak sto kra-
jach swiata, bò taczé mòżnoscë dôwô mie publisher. 
Dzysô dnia bez video sã nie pùszcziwô, ale jem chcôł 
sã pòkôzac z pòsobnym dokazã na pòrtalach zortu 
Spotify, Amazon czë Apple Music, bò òd 2020 rokù 
nick tam konkretnego nie bëło i „Le nama zamklë So-
nika” bëło le na YT i Soundcloud, a jô chcôł, cobë cos 
bëło na Spotify téż pò kaszëbskù. Czejbëm to wëpùscył 
na YT – tej pózni bëm to muszôł na jiné streamindżi 
dlô publishera zrobić w jiny wersji. Publisher, z tegò, 
co wiém – nie daje mòżlëwòsców wrzuceniô video. 
Dokôz miôł wejsce na streamindżi dokładno w dniu 
Zjazdu Kaszëbów w Brusach i tak mni wicy sã stało. 
Jak bãdze lëgòta òdbiérców na platã – to sã jã zrobi, 
ale póczi co – mój bôczënk je na singlach. Baro bëm 
chcôł zrobić albùm i wëpùscëc gò przed kùńcã rokù, 
ale wiele rzeczi òd mie nie zanôlégô.  Mòja białka 
Shiena mieszkô na Kaszëbach òd czerwińca i pòma-
łu przënãcywô sã do môlowi kùlturë. Móm starã jã 
wòzëc w cekawé môle.
Shiena: Jem òdkrëła, że kaszëbskô kùltura je zajim-
nô i jak Wa, lëdze pòtrafita miec ò niã starã, jã acht-
niwac i ji barnic – to je nadzwëkòwé. Mój chłop 
czãsto mie zachãcywô do ji òdkrëwaniô. Mòże  
w nôblëższi przińdnoscë bãdã w sztãdze zaspiewac  
w òbrëmim projektu Kashubian Ravers z nawlécze-
nim do kaszëbsczégò regionu a téż do mòjégò.

Jem òdkrëła, że 
kaszëbskô kùltura 

je zajimnô i jak 
Wa, lëdze pòtrafita 
miec ò niã starã, jã 

achtniwac i ji barnic 
– to je nadzwëkòwé. 
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na GrZëbach
W ùszli pòwiôstce bëlë më na rëbach. Terô czas je richtich pasowny, żebë wëbrac sã na grzëbë.  
Pò prôwdze ju do czasë pisaniô ti gôdczi prôwdzëwé jich żniwa mómë, òsoblëwie na Nordze. 
Chòc ten amerikónsczi prôwdzywk sã corôz wicy pòjôwiô òd mòrza, to jesz naszégò téż bez  
klopòtu nalezc mòżna. Le ti dwaji z pòwiôstczi jesz jinszé mielë jiwrë.

Stach wstôl wczas z rena. Òblók sã cëchùtkò a letkò 
wëlôz z jizbë, żebë nie zbùdzëc bialczi. Zazdrzôl 
do swòjégò sëna.

– Rôdk, në że! Zbùdzë sã! Flot!
– Cëż je, tatkù? – òdezwôl sã zaspóny knôp, 

chtëren nie bél wicy jak dzesãc lat stôri.
– Pòj, jidzemë dwaji na grzëbë!
– A roscą?
– Jo! Sąsôd wczerô miôl cali kòsz, a samëch 

prôwdzywków. Pòj chùtuszkò, co òn nas dzysë 
nie ùrëchli.

 Chlop z knôpã òbloklë so wësoczé kùr-
pë, lëtewczi, wzãlë pò kòszu, môlim nożu, na 
jaczi w jich stronach gôdalë kùzder, a jesz pò 
plastikòwi taszë, jakbë grzëbów bëlo pò prôwdze 
wiele. Wëszlë z chëczë, przedrëpsalë przez szasé 
a pòla, wzdluż miedzë garnãlë do lasë.

– Pamiãtôj, sënie! – zacząn prawic pò jaczims 
czasu Staszk – jak të chcesz bëlno grzëbów na-
zbierac, to të mùszisz nié blós przëpasowac wio-
dro, le téż rozmiec òfagòlëc jinëch grzëbiarzów.

– Czemù, tatkù?
– A co të mëslisz, że të jeden chcesz nazbie-

rac? Të mùsisz wstac wczas przed jinymë, żebë 
bëc pierszi. Są taczi, co jesz ò cemnicë jidą w las. 
Mùszisz òpasowac, gdze chto mô swòje place, 
gdze je wôrt jic, a sóm swòjich placów pilowac, 
cobë nicht sã ò nich nie dowiedzôl. To nie je tak 
letkò.

– Tatk mést przesôdzô.
– Nié, nié! Wzerôj chòc na taczégò Dilégò, të 

wiész, tegò, co u górë mieszkô?
– Në jo.
– Ò nim gôdają, że òn grzëbë nawetkã w zëmã 

z lasë przëniese. Nicht jegò placów nie znaje. Za 
tim bë bëlo wôrt sã wëpùszczëc a sã dowiedzec, 
gdze òn zbiérô, le to sã jesz nikòmù nie ùdalo.

Prawie òni bëlë ju pòd samim lasã. Chcelë 
skrãcëc na glince, jak to sã kòl nich gôda, w môl, 
gdze czedës bëla kòpónô glëna do cedżelni.

– Niech bądzë pòchwôlony Jezës Christus – 
ùczëlë òd raza bialczëny glos.

Mal. W. Dłubakòwsczi
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Nordowé pòwiôstczi

Stach wzérô, z lasë ju z kòszã fùl grzëbów 
wëchôdô cotka Tréza.

– Jidzeta wa na grzëbë, jo?
– Në kò jo – òdrzek chlop.
– Jo, roscą, biôjta le biôjta.
– Në jô widzã, że cotka mô ju wszëstkò 

wëzbiéróné.
– Kò swòje jô nalazla.
– Tam ju ni ma za czim jic tedë.
– Tak to nie je, kòżdi swòje grzëbë naléze. 

Wszëtczich sã nigdë nie widzy.
– To prôwda. Tej z Panã Bògã!
– Z Bògã!
Na tim sã rozeszlë. Stach z Rôdkã wlezlë w 

las.
– Dożdôj, sënie.
– Za czim?
– Niech cotka përznã ùńdze, to më przeń-

dzemë na drëgą stronã. Tu pò ni ni ma czegò 
szëkac.

– Doch tatk z nią dopiérze prawil, że wiedno 
jesz mòże cos nazbierac.

– Jo, to tak je, le nié pò cotce. Pò ni ni ma za 
czim w las wchadac.

– Czemù?
– Òna kòżdégò grzëba z daleka widzy.
– Czemù?
– A jenë! Òna doch je tak môlô, że pòd danë 

òna na stojąco wchôdô! – klarowôl ju përznã 
nerwés òjc – Òna je blëżi zemi a wszëstkò lepi 
dozdrzi! Pòj, jidzemë na drëgą stronã!

Tak òni lazëlë dali. W kùńcu nalazlë jaczés 
grzëbë: czile kòzaków a brzozôków, dwie sowë, 
a blós jednégò prôwdzëwégò. Co z tegò, jak jesz 
pòlowa z tegò mia robôka. Czedë nalazlë tã sowã, 
co doch nié kòżdi zbiérô, Rôdk spitôl sã òjca:

– Tatkù, a të sã bëlno na grzëbach znajesz?
– Pewno, że jo! Jô doch òd dzecka z mòjim 

tatkã zbiérôl, tak jak të ze mną.
– To dobrze, bò jô so mëslôl, żebë to czasã nie 

bëlo jak w tim szpòrce.
– Jaczim?
– To bëlo tak – zacząn òpòwiadac knôp – 

dwaji chlopi pòszlë na grzëbë, ale sã na nich 
nie znalë. Ùdbalë so, że to, co nazbierają, 
przërëchtëją fejn na panewce a nôprzód dadzą 
swòjémù scërzowi. Jeżlë òn zjé a nick mù nie 
mdze, tedë to znaczi, że grzëbë są dobré a mòż-
na jesc. Tak téż zrobilë. Scyrz zjôd a dali biegôl 
a ògónã krącyl. Tedë mòżemë zjesc téż – rzeklë 
so ti dwaji a ze szmaką sã grzëbów najedlë, aż 
jima brzëchë ùroslë. W tim ze szkòli wrôcô syn 
tegò jednégò, rëczi a gôdô: tatkù, nasz pies nie 

żëje! Dopiérze ti dwaji dostalë strach. Chùtkò 
pòbieglë wërzëgac to, co mielë w żôlądkach. 
Czedë ju sedzelë bez nôdzeji a żdalë na smierc, 
to ten chlop jesz swòjégò sëna spitôl: A miôl 
ten nasz scyrz cãżką smierc? A ten mù òdrzek: 
Nié, tatkù, jak sąsôd swòjim trëkrã nadjachôl, 
to bëlo zarô pò nim!

– Nie jes të za mądri? – òdrzek mù tatk, ale 
równak zasmiôl sã glosno.

Tak òni wanożëlë so pò lese. Òjc sënowi 
tlomaczil a dôwôl wszeljaczé métle nó to, jak 
wiele grzëbów mòżna zebrac a jak jinëch, co 
na taką jachtã sã wëbralë, òfagòlëc. Czas jima 
wiornąn bëlno, równak w jich kòszach cali 
czas bëlo dosc pùsto. Slunëszkò szlo ju corôz 
niżi, jima czas bél ju do chëczë. Wrôcalë ju nié 
przez pòla, le przez wies. Kòle krómù Staszk sã 
zatrzimôl.

– Dożdżë, sënie, wiész të co? Nënka mdze sã 
z nas smia, że më przez tak dludżi czas wnet nick 
nie nazbieralë. Biôj le do krómù a kùpi jesz grzë-
bów. Niech cë wsëpią w kòsz a doma dôsz nënce, 
niech nama zrobi na wieczerzã.

Knôp pòslëchôl a zrobil tak, jak tatk mù kôzôl. 
Dokùpil grzëbów, doma dôl nënce, pòchwôlôl 
sã, kùli z òjckã nazbiéralë, a pòprosyl, żebë nën-
ka jima fejn te grzëbë na wieczerzã zrëchtowa. 
Pò sztóce sedlë z tatkã do stolë a òpòwiôdalë, co  
w lese widzelë a gdze wszãdze bëlë zaszli.  
W kùńcu nënka pòstawila jima jestkù a pòszla 
do jizbë.

Òjc òszmakôl rôz a drëdżi, wzérô a sóm se 
pitô:

– Pieczarczi?!
– Sënie – pòwzérôl na Rôdka a ju cëszi spitôl 

– co të, mackù, za grzëbë w tim krómie kùpil, 
co?!

– Kò doch te tu pieczarczi.
– Co?!
– Në jo, a jaczé tatk mësli nibë grzëbë  

w krómie sprzedôwają? Doch nié prôwdzywczi 
ani jiné z lasë, le prawie taczé.

 Staszk pòwzérôl do górë a wëstchnąn 
glosno. 

Nó to jegò bialka òdezwa sã z jizbë: – Taczi 
të jes teoretik zbieraniô grzëbów. – A zasmia sã 
glosno.

Chlop téż pòdsmiôl sã pòd knérą a pòmëslôl, 
że na drëdżi rôz pò prôwdze mùszi mni gadac  
w lese a lepi wzerac pòd bómë.

Mateùsz Bùllmann

Tekst z niechtërnyma znankama nordowi kaszëbiznë
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ò kasZëbach i kasZëbiZnie 
ju òd 20 lat

To jedna z nôstarszich nôùkòwëch kònferencji na Kaszëbach. Òd zôczątkù wespółòrganizëją 
jã Daniél Kalinowsczi z Adelą Kùik-Kalinowską z Pòmòrsczi Akademii i Zôpadnokaszëbsczé 
Mùzeùm w Bëtowie. Ò ùdbie, zôczątkach i planach na przińdnotã gôdômë 
z Danielã Kalinowsczim. 

Òd pierszi kònferencji minãło 20 lat. Jak òd negò 
czasu zmienił sã pòzdrzatk na kaszëbiznã?
W 2002 rokù ni miała jesz tak wësoczégò spòlëz-
nowégò i medialnégò statusu jak to je dzys. Rów-
nak baro rëszno, a czasã i spòntaniczno rozwijała 
sã w rozmajitëch môlach – i w wikszich gardach, 
i w môłëch miescowòscach. Kaszëbi ùwierzëlë, że 
kùreszce mają warënczi do rozwiju. Mëszlã, że prawie 
to je srãbã Kaszëbòznajôrsczi Kònferencji. Òdkrëcé 
bez Kaszëbów, że òdmikô sã rëmnota do wërażaniô 
swòji pòdmiotowòscë. Jiwer béł z taką niedowiérno-
scą, a czasã zadzëwòwanim westrzód nié-Kaszëbów, 
że mòżna tak ambitno, a przede wszëtczim szerok 
badérowac kaszëbsczé sprawë. Pòkùtowało prze-
swiôdczenié, że kaszëbizna to leno fòlklor abò 
regionalizm. Ze stronë òrganizatorów òd zô-
czątkù pòdsztrichniãté bëło pònadregionalné 
wezdrzenié. Jãzëk czë tradicjã më stôwielë razã 
ze slawistiką a kùlturową antropologią. Ni mielë 
jesmë strachù zestawic kaszëbską lëteraturã 
z òglowòpòlską czë òglowòeùropejską i w taczi 
perspektiwie òmawiac dokazë nôwikszich, kla-
syków, a téż i mni znónëch aùtorów. 
Dzys na gwës ò wiele lżi je miec 
taczi pòzdrzatk na kaszëbiznã. 
Mómë ju mòcné spòdlé lëte-
raturoznajôrsczé, teatro-
logiczné, historiczné czë 
socjologiczné, w jaczim 
widzec je ùniwersalnosc 
kùlturë Kaszëb.

Skąd ùdba, żebë kòn-
ferencjã zrobic prawie 
w Bëtowie?
Bëtowò jakno gard wied-
no bëło kaszëbsczé. Tej 
nié dzyw, że i tam pòjawi-
ła sã pòtrzeba ùwôżniészégò 
przëzdrzeniô sã rodny tradicji 
i ji zwënégóm. Równak to, że 
Kaszëbòznajôrsczé Kònferencje 
pòjawiłë sã w Zôpadnokaszëbsczim 
Mùzeùm, bëło ùdbą dr. Tomasza Se-
mińsczégò, tej meritoricznégò prô-
cownika ti institucji [dzys ji direk-
tora – przëp. Ł.Z.], chtëren razã 

z Macejã Kwaskewiczã zabédowôł Adelë Kùik i mie, 
żebësmë ò kaszëbsczich sprawach gôdelë nié leno 
w Słëpskù, ale téż w Bëtowie. Rozmiejemë sã baro 
dobrze i tak bëlnëch relacjów żëczã wszëtczim ani-
matoróm.

Kònferencjô òrganizowónô je bez Pòmòrską Aka-
demiã w Słëpskù i Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm 
w Bëtowie. Pózni dołącził Kaszëbsczi Institut we 
Gduńskù. To mòcné wspiarcé. Jesta równak zaczi-
na jakno młodi badérownicë, rok – dwa pò dokto-
race. Bëła wiara w młodëch?

Ze stronë bëtowsczégò mùzeùm nigdë më 
nie ùczëlë, że jesmë za młodi na cykl 
nôùkòwëch kònferencjów. A czësto 
jinaczi, czëlë më mòcną wspòmògã 
i òd tedëczasnégò direktora Janusza 
Kòpëdłowsczégò i òd bùrméstra 
Bëtowa Riszarda Sylczi. Jistno bëło, 
jeżlë jidze ò Institut. Jegò przédnik 
– prof. Józef Bòrzëszkòwsczi, 
a téż wiceprzédnik – prof. Cezari 

Òbracht-Prondzyńsczi z akceptacją 
przëjãlë ùdbã kaszëbòznajôrsczich 

nôùkòwëch sesjów. Téż tedëczasné 
władze Pòmòrsczi Akademii 

ni miałë nick procëm. Naja 
deja szła mëslą Zakładu 
Antropòlogii Kùlturë 
i Kaszëbskò-Pòmòrsczich 

scą, a czasã zadzëwòwanim westrzód nié-Kaszëbów, 
że mòżna tak ambitno, a przede wszëtczim szerok 
badérowac kaszëbsczé sprawë. Pòkùtowało prze-
swiôdczenié, że kaszëbizna to leno fòlklor abò 
regionalizm. Ze stronë òrganizatorów òd zô-
czątkù pòdsztrichniãté bëło pònadregionalné 
wezdrzenié. Jãzëk czë tradicjã më stôwielë razã 
ze slawistiką a kùlturową antropologią. Ni mielë 
jesmë strachù zestawic kaszëbską lëteraturã 
z òglowòpòlską czë òglowòeùropejską i w taczi 
perspektiwie òmawiac dokazë nôwikszich, kla-
syków, a téż i mni znónëch aùtorów. 
Dzys na gwës ò wiele lżi je miec 
taczi pòzdrzatk na kaszëbiznã. 
Mómë ju mòcné spòdlé lëte-

no bëło kaszëbsczé. Tej 
nié dzyw, że i tam pòjawi-
ła sã pòtrzeba ùwôżniészégò 
przëzdrzeniô sã rodny tradicji 
i ji zwënégóm. Równak to, że 
Kaszëbòznajôrsczé Kònferencje 
pòjawiłë sã w Zôpadnokaszëbsczim 
Mùzeùm, bëło ùdbą dr. Tomasza Se-
mińsczégò, tej meritoricznégò prô-
cownika ti institucji [dzys ji direk-
tora – przëp. Ł.Z.], chtëren razã 

Ze stronë bëtowsczégò mùzeùm nigdë më 
nie ùczëlë, że jesmë za młodi na cykl 
nôùkòwëch kònferencjów. A czësto 
jinaczi, czëlë më mòcną wspòmògã 
i òd tedëczasnégò direktora Janusza 
Kòpëdłowsczégò i òd bùrméstra 
Bëtowa Riszarda Sylczi. Jistno bëło, 
jeżlë jidze ò Institut. Jegò przédnik 
– prof. Józef Bòrzëszkòwsczi, 
a téż wiceprzédnik – prof. Cezari 

Òbracht-Prondzyńsczi z akceptacją 
przëjãlë ùdbã kaszëbòznajôrsczich 

nôùkòwëch sesjów. Téż tedëczasné 
władze Pòmòrsczi Akademii 

ni miałë nick procëm. Naja 
deja szła mëslą Zakładu 
Antropòlogii Kùlturë 
i Kaszëbskò-Pòmòrsczich 

Prof. Daniél Kalinowsczi
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Badérowaniów w òbrëmim Institutu Pòlonisticzi 
w Słëpskù. Nimò wiekù miôł jem dosc tëli 
doswiôdczeniô w òrganizowaniu òglowòpòlsczich 
lëteraturoznajôrsczich kònferencjów, jaczé jem 
rëchtowôł jesz òb czas sztudiów.

Na pierszi òdżin szłë wiôldżé pòstacëje dlô Kaszë-
bów: Cenôwa, Derdowsczi a Majkòwsczi. Czë 
tej, w pierszich latach XXI wiekù, mùszebné bëło 
przëpòminanié ò nich, i to na Kaszëbach?
Z pisarzama je tak, że dzél z nich (np. Majkòwsczi, 
Karnowsczi, Sãdzëcczi) mają ju swòje mònografie  
i z akademicczégò pòzdrzatkù wiele ò nich wiémë. 
Ale są jinszi, czasã Kaszëbóm znóny, a òpisóny aspek-
towò, na przikłôd leno z jãzëkòwégò abò historicz-
négò pòzdrzatkù. Mëszlã tuwò ò Krofeyu czë Loren-
tzu. Wôrt dac na nich wikszi bôczënk i jesz mòcni 
zbadérowac. Kùreszce są ti z pisarzów, chtërnëch 
nôzwëska pòjôwiają sã kòl nëch baro wôżnëch dlô 
kaszëbsczi juwernotë, ale ò nich mało wiele wiémë, 
jich dokazë nie są analizowóné. Tak bëło, czej w Bëto-
wie më zrobilë kònferencjã ò Janie Rómpsczim czë 
Alojzym Bùdzyszu. Òglowò w kònferencji jidze nié 
tëli ò przëbôczenié, co starowną analizã i interpreta-
cjã jich dokazów, a przë tim wskôzanié, że lëteratura 
to nié wiedno swiat realny, ale téż kreacje i fikcje.

W Bëtowie gôdelë ò pisarzach, ale nié leno. 
Pòjôwiałë sã wątczi religijné (protestantizm) czë 
tikającé regionów (Zabòrë). 
Prôwdac. Chcelësmë kąsk dopòwiedzec, jeżlë jidze  
ò Hieronima Derdowsczégò, Aleksandra Maj-
kòwsczégò, Jana Karnowsczégò czë Anã Łajming. 
Chùtkò sã òkôzało, że òkróm pòdrobnégò wzéraniô 
na aùtora, wôrt pòkazac gò kąsk szerzi. Jeżlë jidze  
ò Szëmòna Krofeya, ni mòżna doch przë nim nie 
rzeknąc ò refòrmacji na Pòmòrzim, abò czej gôdka je 
ò Alojzym Bùdzyszu, mùsz òpisac karno zrzeszińców. 
Z czasã z kôrbieniô ò lëteraturze më przëszlë na 
diskùrs kùlturoznajôrsczi, w chtërnym pòjôwiają sã 

elementë lëteraturë, historii czë teatrologii. Dzys wi-
dzec je, że nôùkòwé badérowania ni mògą sã realizo-
wac w wąsczich badawczich rëmach. Wôrt òdkrëwac 
na przikłôd klasyczny kaszëbsczi tekst w kòntekstach 
nowëch czerënków interpretacyjnëch czë w òbliczim 
dzysdniowëch kùlturowëch realiów.

Latos òdbëła sã ju XXI Kònferencjô, a ji témą bëła 
„Solidarnosc”.
Wëdarzenia lat 1980–1989, a òsoblëwie jich lëteracczi 
òbrôz, to wcyg mało analizowónô téma w lëteratu-
roznôwczich òprôcowaniach. Ni mómë za wiele do-
kazôw kaszëbsczich, pòmòrsczich, jaczé bë sã tikałë 
pòliticzno-spòlëznowégò fenomenu NSZZ „Solidar-
nosc”, wòjnowégò stanu czë kùńca socjalisticznégò 
rządzeniégò w Pòlsce. A wôrt zazdrzec do pùblicy-
sticzi, pamiãtników, wspòminków, beletristiczi na-
pisóny pò pòlskù i téż pò kaszëbskù, w chtërnëch 
je òpisënk nëch wëdarzeniów. To dôwô bédënk do 
przedstawieniô czekawëch biografiów czë aùtobiogra-
fiów. Kùreszce do akademicczégò wëdarzeniô, jaczim 
je kònferencjô, jesmë dodelë czekawi brzôd robòtë, 
jaką zrobilë ùczniowie bëtowsczégò òglowòsztôłcącé-
gò liceùm. Hewò òni pòzebrelë wspòminczi swòjich 
starków i starszich z wòjnowégò stanu. Zrobilësmë to 
z mëslą, że pò wicy jak 40 latach mòżna dzys dokònac 
charakteristiczi czasu, chtëren tak baro zmienił nié 
leno Kaszëbë czë Pòlskã, ale téż całą Eùropã.

Westrzód prelegentów òkróm nôùkòwców, szpe-
cjalistów w swòjich discyplinach, corôzka czãscy 
pòjôwiają sã nowé nôzwëska. 
Zanôlégô nama, żebë na bëtowsczi kònferencji 
pòjôwielë sã nowi badôcze. Doch nie jesmë w sztã-
dze pisac ò wszëtczim. W naddôwkù nowé pòkòlenié 
pòkazëje nieòdkrëté jesz témë, a czasã na swój ôrt wi-
dzy to, co ju znajemë. Jô, jistno jak Adela, nie chcã 
wstrzëmiwac młodëch, më chcemë jich pòdskacëc 
do gôdaniô i pisaniô swòjim głosã. To je wiedzec, że 
mómë starã, żebë profesjonalno pòdeszlë do swòji ro-
bòtë. Nim swiatu ògłoszą, że są òdkriwcama nowégò, 
mùszą przeczëtac to, co je ju napisóné na jakąs témã. 
Czasã je tak, że to, co wëdaje sã nowé, chùdzy ju chtos 
òpisôł i zbadérowôł. Jakno òrganizatoróm kònferen-
cji a promòtoróm doktorsczich dokazów zanôlégô 
nama na jakòscë rëchtowónëch referatów, tej chcemë, 
żebë młodi rozprôwielë ò Kaszëbach òdpòwiedzalno 
i drobnotlëwie. Ale mùszi téż rzeknąc, że młodi wcale 
sã tak nie garną do nôùkòwégò żëcô i wcale tak wiele 
nowëch nôzwësków w kaszëbsczim strzodowiszczu 
sã nie pòjôwiô. 

Chcemë jesz wrôcëc do młodëch. Dosc tëli z nëch, 
chtërny na kònferencji sã pòjôwiało, òstało pózni 
doktorama.
Czedë z perspektiwë nëch 20 lat òbôczimë, że chòcle 
Bòżena Ùgòwskô czë Zuzana Szwedek-Kwiecyńskô 
jakno magistrzë ùczãstniczëłë w Bëtowie w kònferen-
cji, a terôzka są doktorama hùmanisticznëch nôùk, to 
tak pò lëdzkù człowiek sã ceszi. Redosc jesz wikszô, 

Direktór Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm Tomôsz Semińsczi
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bò doktoratë piszą: Aleksandra Majkòwskô, Andrzéj 
Bùsler czë Jaromir Szroéder, chtërny téż na kònferen-
cje rëchtowelë referatë. Sesje w Zôpadnokaszëbsczim 
Mùzeùm w Bëtowie dozwôlają na zôczątk drodżi 
jakno badérowników, na sprôwdzenié sã z ùdbama  
i témama. 

Móm taczé wrażenié, chòc ò to barżi mùszi za-
pëtac jinszich ùczãstników, że bëtowsczé pòtkania 
mają drëszną atmòsférã. Ani sã nie klepiemë pò 
plecach, ani specjalno nie sznëkrëjëmë za felama. 
Mëszlã, że kąsk wicy mògłobë bëc pòreferatowi kôr-
biónczi. Równak ne czilenôsce sztëk lëdzy sygnie, 
żebë dopòwiedzec to, czegò bëło za mało.

Pierszô kònferencjô òdbëla sã w 2002 r. To nié 
leno ji 20-lecé, ale téż 20 lat wajégò dzejaniô. Òd 
młodëch doktorów pò belwedersczich profesorów. 
Zdrząc w ùszłotã. co sã ùdało, a co nié, z czim béł 
jiwer, a co je nôwikszą zwënégą?
Zdrząc z perspektiwë bëtowsczi kònferencji, wszëtczé 
témë, jaczé jesmë razã z Adelą zaplanowelë, ùdało 
sã zrobic. Tak pò prôwdze nié do kùńca jesmë rôd 
z wpłiwaniô najich pòtkaniów na strzodowiszcze. 
Tuwò chcelëbësmë zwëskac wiele wicy.

Z pòzdrzatkù najich nôùkòwëch dobëców, bëtow-
sczé kònferencje ùcwierdzałë nas w najich decyzjach. 
Habilitacyjny dokôz Adelë ò kaszëbsczi lëteraturze 
pisóny z pòzdrzatkù antropologii lëteraturë béł baro 
wôżny tak w czas wëdaniô, jak i dzys, i je stałim pónk-
tã òdnieseniégò dlô lëteraturoznajôrstwa. Jem dbë, że 
naja pòspólnô ksążka ò lëteraturze i mòja ò teatrze 
to dosc mòcné akcentë Kaszëbsczégò Vademecum, 
wëdónégò przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié  
i Kaszëbsczi Institut. Do tegò zagraniczné staże i szti-
pendia, chtërne realizëje Adela, zajimając sã kaszëb-
ską problematiką, swiôdczą ò tim, że nié leno na 
Pòmòrzu czë w Pòlsce, ale i w Eùropie je to cos, co 
mòże zrëszëc nôùkòwé strzodowiszcze. Jeżlë ò mie 
jidze, to czej rëchtëjã kònferencje w Słëpskù czë Wej-
rowie, abò robiã przë ksążkach, ni móm jiwru z aùto-
rama, chtërny chcą pùblikòwac swòje tekstë. Wszëtkò 
to òstało wërobioné bez wiele aktiwnosców, w nym 
nëch bëtowsczich.

Pò nëch wszëtczich edicjach je mòc do òrganizowa-
niô pòstãpnëch?
Na emeriturã pùdã dopiérze pò swòji smiercë. Tej, 
jeżlë zdrowié dopisze, a lëdze czej mie òbôczą, nie za-
czną przechadac na drëgą stronã sztrasë, chcã dali bëc 
dzélã kaszëbsczi samòstójny rësznotë. A Adela mët! 
Ùdbów nama nie felëje, drëchów mómë dosc tëli, tej 
– jak gôdają internetë – bãdze sã dzejało!

Latosô kònferencjô, jak më ju gôdelë, bëła namie-
nionô wòjnowémù stanowi i „Solidarnoscë”. Je ju 
wiedzec, jakô téma mdze za rok?
To jesz do kùńca nie je ùstaloné, czile témów je dzes 
krótkò kòl mie. Na gwës wcyg dlô nas nôwôżniészô 
je kaszëbizna. Doch to przez niã – przestrzéń, jãzëk, 
kùlturã – robimë bëtowsczé pòtkania. Tej je jesz czi-

le nôzwësków, na chtërne chcelëbësmë dac wikszi 
bôczënk, na przikłôd Frãcëszk Sãdzëcczi abò Józef 
Cenôwa. Do te ni mòżna zabaczëc, że są barżi terô-
czasné zjawiszcza, jaczé są wôżné dlô kaszëbsczi 
spòlëznë, jak sprawa Ùkrajinë czë ùchódników z Bli-
sczégò Wschòdu, jakô pòjôwiô sã w lëteraturze.

Wôżné dlô naju je to, żebë rozszerzac kòntekstë 
Kaszëbòznajôrsczi Kònferencji. Tak sã dzeje, czej 
do akademicczégò karna rôczimë nëch, chtërny sã 
spòza niegò. Ju latosô edicjô òkróm nôùkòwëch 
tekstów miała dzél, w jaczim ò czasach „Solidarno-
scë” czë wòjnowégò stanu gôdelë seniorzë czë mło-
di ze strzédny szkòłë, chtërny òdczëtelë wspòminczi 
swòjich starków.
Na kùńc chcemë jesz rzeknąc, czegò dzys felëje 
kaszëbiznie. A mòże nick?
Kaszëbizna brëkùje kònsekwencji i wespółrobòtë. 
Tak wëzdrzi to z pòzdrzatkù człowieka, chtëren 
dzejô w kaszëbsczi rësznoce òd dzewiãcdzesątëch lat  
i chtëren widzôł wiele czekawëch ùdbów, jaczé miałë 
baro snôżi start, a pózni gdzes zadżinãłë. Baro mie 
ceszi cyklicznô wëdôwizna – Biblioteka Kaszëbsczich 
Pisarzów abò seminaria dlô piszącëch pò kaszëbskù. 
Rôd zdrzi sã téż na kònkùrsë, jak Rodnô Mòwa abò 
Wielewsczi Turniér Gadëszów. Szkòda, że pò dwùch 
numrach ùpadła w Niemcach „Cassubia Slavica”. Nie 
przëjął sã teatralny festiwal we Wejrowie. Czasã móm 
taczé wseczëcé, że wiele z kaszëbsczich dzejarzów 
jidze ze sobą na miónczi na ùdbë, jaczé pò dwùch 
edicjach pôdają – czë to przez brak dëtków, czë 
òrganizacyjną nimòc, abò stają sã leno milecznyma 
pòtkaniama. W naddôwkù jem dbë, że wôrt 
praktikòwac kaszëbiznã nié leno òd swiãta, roczëznë. 
Mùsz bëc dzélã kaszëbsczi kùlturë, lëteraturë, nôùczi, 
a tej przëniese to wiôldżi brzôd.

Gôdôł Łukôsz Zołtkòwsczi

Wôżnym dzélã latosy kònferencje bëłë wëstąpienia młodzëznë
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pro memoria.  
Zofia kamińska (1939–2022)

Na przełomie stycznia i lutego tego roku pojawiły się w różnych miejscach Wejherowa  
czarno-białe klepsydry, informujące o śmierci 30 stycznia w wieku 82 lat Zofii Kamińskiej,  
„wieloletniej nauczycielki wychowania muzycznego, dyrygentki Towarzystwa Śpiewaczego  
im. Jana Trepczyka, ukochanej Żony, Mamy, Babci i Prababci”. Jednocześnie o Jej odejściu  
i pogrzebie poinformowano w mediach społecznościowych, przywołując najważniejsze fakty  
z życiorysu, osobiste i rodzinne dokonania i wyróżnienia. 

W społecznej pamięci Pani Zofia zapisała się jako 
wspaniała żona Edmunda – archiwisty, muzealnika, 
działacza i fotografika; matka Witosławy, Janiny i Ra-
dosława – kontynuujących społecznikowskie i twórcze 
tradycje rodziny; babcia siedmiorga wnucząt – Jana, 
Zofii i Jerzego (Warszawa), Barbary i Pawła (Kartuzy, 
Gdańsk), Aleksandry i Jakuba (świat i Wejherowo) 
oraz prababcia Dominiki, córki Barbary i Łukasza.

Urodziła się 21 marca 1939 r. w Wejherowie jako 
córka Leokadii z d. Uzdrowskiej i Pawła Czajów. Mat-
ka była wybitną mistrzynią krawiectwa, ojciec – pra-
cownikiem Poczty Polskiej. W czasie wojny ojciec 
został żołnierzem Wehrmachtu. Zginął na froncie 
wschodnim. 

Wychowywana przez matkę Zosia w wieku przed-
szkolnym uczęszczała na zajęcia do klasztoru Sióstr 
Zmartwychwstanek. Jako uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 4 znalazła się w gronie podopiecznych m.in. 
Jana Trepczyka, nauczyciela śpiewu, wkrótce swojego 
ojczyma. Jednocześnie pobierała naukę gry na piani-
nie u s. Zofii Stephan, ujawniając swoją pasję i talenty 
do muzyki i śpiewu. Obdarzona tymi talentami, a do-

datkowo także zdolnościami improwizacyjnymi, była 
filarem uroczystości szkolnych w liceum – najpierw 
w Wejherowie, potem w Rumi, gdzie zdała maturę. 

Przygotowanie do zawodu nauczyciela zdoby-
ła w latach 1958–1960 w Studium Nauczycielskim  
w Poznaniu. Po powrocie do Wejherowa podjęła pra-
cę nauczycielki śpiewu – wychowania muzycznego  
w Szkole Podstawowej nr 3 (1960–1979), a następnie 
nr 8 (1979–1990), skąd odeszła na emeryturę. W kro-
nikach obu szkół zapisała się również wielkim zaan-
gażowaniem na rzecz popularyzacji muzyki i śpiewu, 
zwłaszcza repertuaru kaszubskiego i marynistyczne-
go, poprzez prowadzenie z zamiłowaniem chórów 
szkolnych, zbierających wyróżnienia i nagrody. Szła 
śladem Mëstra Jana Trepczyka, prezentując doro-
bek swoich zespołów podczas koncertów w różnych 
instytucjach i środowiskach miasta, zwłaszcza dla 
seniorów i członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, i na licznych przeglądach i festiwalach, aka-
demiach i konferencjach naukowych czy np. Dniach 
Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, na których niejedno-
krotnie przecinały się i nasze drogi.
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1 Zob. Cezary Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), 
Gdańsk 2006, s. 120 oraz artykuł Pierwsze spotkanie młodych działaczy kaszubskich. Niech młodzi przejmą inicjatywę. Wyjdźmy poza 
własne podwórko, „Kaszëbë” 1958, nr 14, s. 1 i 4.

Po raz pierwszy spotkaliśmy się w Gdańsku po-
nad pół wieku temu. Było to, jak pamiętam, w Klubie 
Budowlańców, zlokalizowanym w piwnicach domu 
przy ul. Okopowej. Zabrał mnie tam Wojciech Kie-
drowski na koncert pieśni w wykonaniu niepowta-
rzalnego duetu – Leokadii i Jana Trepczyków, którym 
przy fortepianie akompaniowała Zofi a Kamińska – 
córka Leokadii, pasierbica Jana, żona znanego mi już 
Edmunda.

Byłem wówczas studentem, chyba jeszcze nie 
prezesem klubu Pomorania, do którego wszedłem 
w roku akademickim 1964/1965 przy udziale Woj-
ciecha. Prezesostwo klubu przekazano mi w marcu 
1966 r. Odtąd nasze spotkania na forum Pomoranii 
i w różnych zakątkach Kaszub stały się częstym faktem. 
Ich gęstość wzmacniało umiłowanie kaszubszczyzny 
i pieśni, można też rzec – przyjaźń niemal rodzinna. 

Pamiętam, że w swoich studenckich latach od-
wiedzałem z Wojciechem i sam Trepczyków w ich 
mieszkaniu przy ul. Kopernika, gdzie zakorzeniła się 
od początku także rodzina Zosi i Edka Kamińskich.

Swego przyszłego męża i Wojciecha Kiedrowskie-
go Zosia Czaja poznała według tradycji rodzinnej 
w 1958 r. w Kartuzach na spotkaniu Klubu Inteligen-
cji Kaszubskiej, do udziału w którym zachęcił Ją Jan 
Trepczyk (prezesem tegoż klubu był Edmund Ka-
miński). Jego uczestników poznajemy z pamiątkowej 
fotografi i utrwalonej na tle willi Erem Aleksandra 
Majkowskiego. Na kartach historii Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego wydarze-
nie to odnotowane zostało 
jako spotkanie młodych 
działaczy kaszubskich 
26 czerwca 1958 r., na 
które zaprosiła redakcja 
dwutygodnika „Kaszëbë”. 
W programie, obok dys-
kusji nad zadaniami 
i powołaniem młodych, 
była m.in. wizyta 
w domu A. Majkow-
skiego1.

Na wspomnia-
nej fotografi i Zo-
sia znalazła się na 
przedzie niemal 
w samym środku 
– między Janem 
Tr e p c z y k i e m 
a Staszkiem Rei-
terem, obok 
którego stoi Re-
gina Grzenkowicz 
(dziś Kaliszewska), 
oboje z Wejherowa. 

Drugi z lewej to Edek Kamiński, trzeci – Józek Klasa,  
a czwarty – Jan Rompski. Za nim i Reginą – Tadeusz 
Bolduan, red. naczelny „Kaszëbë”, a za Zosią – pre-
zes Zrzeszenia Kaszubskiego Aleksander Arendt. 
Pierwszy z prawej to Lech Bądkowski, a za nim – Fe-
liks Marszałkowski. Za J. Trepczykiem, po jego lewej 
stronie, kleryk Władysław Szulist i student Wojciech 
Kiedrowski. 

Była to jedna z ważnych inicjatyw redakcji 
„Kaszëbë”, przy której powstał Klub Pracy Twórczej 
„Pomorania”. Znalazł się w nim również Edek Ka-
miński, związany też z Klubem Młodej Inteligencji 
„Pomorania”, powołanym do życia w 1962 r. – po-
przednikiem dzisiejszej Pomoranii.

Dwa lata wcześniej, 28 grudnia 1960 r., w Wej-
herowie odbył się ślub Zofi i i Edka Kamińskich. Od-
tąd do dziś losy i dzieje Trepczyków i Kamińskich 
to życie jednej rosnącej familii, która wspólnym wy-
siłkiem stworzyła nowy dom przy ul. Zwycięstwa, 
odwiedzany przez kolejne pokolenia pomorańców, 
zrzeszyńców i innych działaczy i sympatyków Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, tworzących społecz-
ność zrzeszoną.

Za czasów mojej prezesury Pomorania przyjęła 
charakter klubu studenckiego, choć nie zrezygnowała 
ze „starych” działaczy. Wówczas to, podczas wspo-

mnianego spotkania – koncertu L. i J. Trep-
czyków i Z. Kamińskiej, usłyszałem po 

raz pierwszy Trepczykowe pieśni, które 
na trwałe pozostały w mojej pamięci. 
Wtedy też J. Trepczyk recytował swój 

sztandarowy wiersz Kaszëbskô 
mòwa. Jego język wyda-

wał się Wojtkowi nadto 
trudny, niezrozumiały. 
A ja, człek z południa 
Kaszub, zauważyłem 
wówczas, że z czasem 
nabierze on rangi 
poezji Adama Mic-
kiewicza, o czym do 
dziś pamiętam – 
nie bez dumy. Stało 
się wówczas normą, 
że Pomorania, wę-
drując po Kaszu-
bach, organizując 
na Nordzie czy 
Zaborach lub Go-
chach, a z czasem – 
z oddziałem gdań-
skim w Łączyńskiej 
Hucie, przeróżne 
imprezy i spotka-
nia, zwracała się do 

miński). Jego uczestników poznajemy z pamiątkowej 
fotografi i utrwalonej na tle willi Erem Aleksandra 
Majkowskiego. Na kartach historii Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego wydarze-
nie to odnotowane zostało 
jako spotkanie młodych 
działaczy kaszubskich 
26 czerwca 1958 r., na 
które zaprosiła redakcja 
dwutygodnika „Kaszëbë”. 
W programie, obok dys-
kusji nad zadaniami 
i powołaniem młodych, 
była m.in. wizyta 
w domu A. Majkow-
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Fot. Janina Stefanowska
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Wspomnienie

L. i J. Trepczyków z prośbą o ich uświetnienie. Nie-
jednokrotnie towarzyszyła im Zosia, choć wypada 
nie zapominać, że było to dla Niej trudne wyzwanie, 
bo miała na głowie dom, dzieci… Niemniej pieśni 
Trepczyków stały się podstawą repertuaru członków 
klubu Pomorania, nie tylko mojego pokolenia, przej-
mowanego przez naszych bliskich znajomych i przy-
jaciół w różnych zakątkach Kaszub, a zwłaszcza nasze 
własne dzieci.

Podczas z czasem częstszych spotkań z Edkiem, 
choćby podczas jego pracy w muzeum, czy z L. i J. 
Trepczykami w ich wspólnym domu zawsze towarzy-
szyła nam – jeśli nie ciałem, to duchem – Zosia. Po-
wszechnie znane były Jej pogoda ducha, gościnność, 
skromność i serdeczność, życzliwość dla innych lu-
dzi, co w swoim wspominku na Facebooku podkreślił 
Stanisław Janke. Ze wzruszeniem wspominam Jej tro-
skliwą opiekę, jaką otaczała w czasie choroby Méstra 
Jana i Mamę Leokadię! Na ciepły wspòmink zasługują 
też Jej serdeczne relacje z dziećmi i wnukami Jana 
Trepczyka z pierwszego małżeństwa. Jej ciepłego 
uśmiechu, serdeczności i życzliwości dla innych bę-
dzie nam w Wejherowie brakowało.

Pogrzeb Zofii odbył się 2 lutego. Podczas mszy 
żałobnej w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla 
ks. infułat Daniel Nowak, przywołując Jej postać i do-
konania, m.in. powiedział:

– Na co dzień osoba cicha, łagodna, pełna empa-
tii, dobroci, dążąca do zażegnania wszelkich konflik-
tów. Żywiła głęboką cześć do Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, uczestnicząc w środowych nowennach, 
nabożeństwach majowych, różańcowych. Także  
i data pogrzebu, przypadająca nie dość, że w środę, 
ale również w święto Matki Bożej Gromnicznej, jakże 
wyraziście wpisała się w pielęgnowany przez Zmarłą 
kult maryjny…

Podczas mszy pogrzebowej Aleksandra Ku-
charska-Szefler i Karolina Borowczyk wykonały 
kaszubskie pieśni liturgiczne przy akompaniamen-
cie organowym córki Zofii – Witosławy. Na koniec 
wszystkich pożegnań w kościele Jerzy, najmłodszy 
syn Witosławy, odczytał wspomnienie o Babci przy-
gotowane przez siostrę w porozumieniu ze wszystki-
mi wnukami. Znalazły się w nim następujące słowa:

– Gdyby Babcia była ptakiem, byłaby takim osia-
dłym: prawie całe życie w granicach swojego małego 
terytorium. Była osobą towarzyszącą. Bliską. Łatwo 
Ją było przeoczyć w cieniu pierwszoplanowego bo-
hatera, którego wybrała sobie za męża. Nie kompli-
kowała rzeczy oczywistych: uszczęśliwiała ją muzy-
ka i ludzie, więc wyrażała się w muzyce i kontakcie  
z nimi. Wyprowadzała muzykę do ludzi i wprowadza-
ła ludzi do muzyki. Lubiła śpiewać drugim głosem  
i grać na cztery ręce. Miała wierne grono bliskich 
przyjaciółek i jeszcze większe – uczniów, których do-
skonale pamiętała z imienia, nazwiska i ich dziecię-
cych przypadków. Prowadziła uporządkowane życie 
bez większych sztormów. Odmierzała czas koloro-

wymi kalendarzykami księży werbistów. Świętowała 
okazje i ceniła rytuały: poranne czytanie „Dziennika 
Bałtyckiego” i robienie z niego wycinków dla bliskich, 
każdemu podług zainteresowań. Popołudniowe obie-
ranie malinówek z ogrodu i krojenie ich w môłé 
sztëczczi. Wieczorną kawę z mężem, pitą z kaszub-
skich filiżanek z niebieskim rantem. Piekła kruche 
ciastka w kształcie liter, jabłecznik z ogrodowych ja-
błek, robiła grysik w salaterkach, a od święta – gofro-
we serca, które sprawiedliwie rozdzielała między do-
mowników, szurając po schodach kapciami. Wierzyła  
w szczęśliwe zakończenia i miłość pokonującą każdy 
wymiar i przestrzeń. Życzymy jej i nam wszystkim, 
żeby to była prawda.

Bez wątpienia te życzenia Zofia Kamińska kie-
rowała do tych, których spotykała na swojej dro-
dze twórczego życia. Mimo przejścia na emeryturę 
nie zrezygnowała ze swojej pasji, prowadząc m.in. 
w latach 2004–2017 Towarzystwo Śpiewacze im. 
Jana Trepczyka popularyzujące pieśń kaszubską, 
zwłaszcza twórczość najwybitniejszego piesnio-
dzejôrza Kaszëbów, patrona Towarzystwa, które m.in.  
w 2011 r. zdobyło Grand Prix Konkursu Kolęd Ka-
szubskich w Pierwoszynie. W 2017 r. Zofia Kamiń-
ska za popularyzację muzyki i kultury kaszubskiej 
otrzymała z rąk starosty wejherowskiego dr Gabrieli 
Lisius i wicestarosty Jacka Thiela prestiżową Nagro-
dę Remusa oraz Nagrodę Prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta. Było to ukoronowanie Jej 
wieloletnich zawodowych i społecznych trudów na 
rzecz wielu pokoleń mieszkańców rodzinnego miasta 
i świętej ziemi kaszubsko-pomorskiej. Bez wątpienia 
źródłem radości i dumy dla Niej w ostatnich latach 
życia były sukcesy Jej dzieci i wnuków, których nie 
tylko na święta darzyła z wzajemnością wielką miło-
ścią i szacunkiem.

Spoczęła na cmentarzu Komunalnym w Wejhero-
wie-Śmiechowie. R.I.P.!

Józef Borzyszkowski

Fot. ze zbiorów rodzinnych
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Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë

Projekt Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë prowadzy 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë  
i Mùzyczi we Wejrowie. Nagróné wëpòwiedzë, 
téż Władisa Jónkòwsczégò, nalézëta na starnie: 
https://spichlerzkaszubski.pl/.

Biogram
Édmùnd Szëmikòwsczi ùrodzył sã 11 zélnika 1942 
rokù. Béł sënã Martë z dodomù Bëczkòwsczi i Józefa 
Szëmikòwsczégò. Spòdleczną szkòłã i liceùm skùń-
cził w Żukòwie. Szëmikòwsczi piãkno wësziwôł, béł 
animatorã regionalny kùlturë, pisôł kroniczi. Béł téż 
wielelatnym direktorã Gminowégò Dodomù Kùlturë 
w Lëni. Miôł ùdbã na stwòrzenié kònkùrsu kaszëb-
sczégò wësziwù. Przez dwie kadencje béł przédnikã 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô partu w Lëni. 
Édmùnd Szëmikòwsczi béł téż wielelatnym przéd-
nikã chóru „Pięciolinia”, aùtorã wielnëch wëstawów 
i pùblikacjów tikającëch sã kaszëbsczégò wësziwù, 
w tim aùtorsczi teczi, chtërna pòwsta na spòdlim 
żukòwsczi szkòłë. Ùmarł 22 łżëkwiata 2022 rokù. Za 
swòje dzejanié òstôł achtniony Medalã Stolema. 

Òne bëłë znóné nié leno w Żukòwie.  
Òne bëłë na całëch Kaszëbach znóné. 
Jô miôł 10 lat, jak mie sostrë Ptach, Jadwiga i Zofiô, 
zaprosëłë do se, bò jô pòdobno dosc dobrze risowôł  
i malowôł. Òne ò tim wiedzałë. Òne wzãłë mie do se, 
żebë jô jich wzorë malowôł akwarelama, farbkama. 
Tak sã zaczãła mòja miłosc do haftu kaszëbsczégò. 
Dosc czãsto jô ù nich béł i òbserwòwôł, jak Jadwiga 
całi czas wësziwa. Mie to bëło cos dzywnégò, że jigłą 
i nitką mògła wëszëwac taczé wiszenczi, kwiatë, lëstë. 
Jô patrzôł na to, a òna mie sã spita, czë jô bë chcôł sã 
naùczëc wëszëwac. Czemù nié. Dała mie kawałeczk 
płótna, namalowa tam wiszenkã na gałązce i dała 
nitkã, jigłã i pòwiedza, w jaczi spòsób to wëszëwac. 
Nôprzód krótszi sceg, dłëgszi, dłëgszi, pózni znôwù 
krótszi. Wëszło tak, jakbë bëło wëmalowóné. Jak òbô-
cza, że jô jigłã wzął w pôlce, to mówia: „Z cebie to dô 
dobrégò hafcarza”. Mówiã: „A czemù”? „Bò të dobrze 
trzimôsz jigłã”. Sostrë Ptach sã naùczëłë òd swòji bab-
czi. Òna je, ta óma, naùcza wësziwkù. Ù nich doma 
pòdobno knôpi, chłopi wësziwelë téż. Brat i òjc wë-
sziwôł. To bëło rodzynné ù nich. W czas wòjnë Jadwi-
ga bëła w kòncentracyjnym lagrze w Ravensbrück. Pò 
wòjnie òna wróca do Żukòwa baro òsłabionô fizycz-
no. Stąd ji zainteresowanié wësziwanim doma, żebë 
sedząc, wëszëwac i cos robic. Jadwiga bëła młodszô, 
Zofiô bëła starszô. Zofiô barżi sã zajima gòspòdar-
stwã domòwim, sprzątanim, gòtowanim, ale téż riso-
wa wzorë i wësziwa, jak mia wòlné. Mògã pòwiedzec 
baro sympaticzné białczi. Zresztą, jakbë nie bëłë, to jô 
bë tam pewno nie chòdzył. Ni miałë swòjich dzecy, 
to mòże temu jô sã tam dobrze czuł. Pòza tim mie sã 
baro widzało ù nich w jizbie. Bëło baro ładnie. Na sto-
le pòd taczim szkłã bëła serweta z kaszëbsczim wzorã. 
Mie to bëło dzywné, że na stole bëła takô grëbô szi-
ba. To bëło cos dzywnégò dlô mie. Na łóżkù piãknô 
pòdëszka z haftã kaszëbsczim, na scanie makatka. 
Mie to sã baro widzało. Stąd pewno zainteresowa-

nié żukòwsczim haftã ù mie. Òne przede wszësczim 
wësziwałë nôprzód dlô Cepelii, to bëła spółdzelniô  
w Kartuzach. Jiné białczi téż wësziwałë do Cepe-
lii. Òne sã tam spòtikałë razã. Jadwiga i Zofiô jima 
pòwiôdałë i sprôwdzałë, jak òne to robią. Pózni 
òne skùńczëłë z Cepelią współpracã i zaczãłë same 
wëszëwac na włôsné pòtrzebë. Òne miałë wiele za-
mówień do ambasad różnëch krajów. Miałë swòji ro-
bòtë wiele. Òne bëłë znóné nié leno w Żukòwie. Òne 
bëłë na całëch Kaszëbach znóné. Tam przëjéżdżelë 
dziennikarze. Jô pamiãtóm, że tam pierszé spòtka-
nia z Jizabellą Trojanowską bëłë. Mùszã pòwiedzec, 
że òpòwiôdałë mie panie Ptôch, że czedës na jaczims 
spòtkaniu z jinëch strón Pòlsczi bëlë. Bëlë téż Górale. 
Òni sã sztridowelë, że serce to nie je kaszëbsczi ele-
ment, że to je góralsczi element. Zofiô Ptôch gôdô: 
„Chwileczkã, jak to tak mòże bëc. Kaszëbi serca ni 
mają? Tak samo jak Górale mają serce, tak i Kaszëbi 
téż mają serce”. Do dzysô jô to pamiãtóm. 

Gôda Paùlëna Wãserskô 14 łżëkwiata 2022 rokù  
w Gminowim Dodomie Kùlturë w Lëni 

Òdj. P. Wãserskô
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Z KociewiaFELIETON

Maria Pająkowska-kensik

Wielki baner 
witał wszystkich 

Kociewiaków 
i sympatyków 

regionu.

Od plachandrów do kruszki

Zwykłe dni zmieniłaś 
w cudowne niedziele – 
napisał kiedyś, przyzna-
jący się do Kociewia, 

niezwykły poeta Zygmunt Bukowski. 
Przypomniały mi się te słowa dziś, 
w sobotę, po ciekawej rozmowie  
z Wandą Lew-Kiedrowską, Belną 
Szkólną… Jej opowieść stała się świę-
tem.

Nie udało mi się dotrzeć pod „pol-
skie niebo”, by też przeżyć wielką 
kaszubską uroczystość. W mozaice 
obrazów pokazujących drogę i licz-
ne stecki prowadzące do regionalnej 
uczby jest dużo krzepiącego blasku 
i niezapomnianych przeżyć. Z roz-
siewanego mądrze dobrego ziarna – 
niezwykły plon. Wszystkim siewcom 
dziękuję i gratuluję. Rozmowa z zapalonymi regio-
nalistami jest dla mnie często właśnie świętem. 
To z północy, z idei realizowanych w ZKP, dotarły 
na południe Pomorza Skry Ormuzdowe. 

Pod koniec wakacji w Grucznie w powiecie 
świeckim odbył się już po raz szesnasty Festiwal 
Smaku, połączony w tym roku z III Walnymi Pla-
chandrami. Spotkali się przedstawiciele wszyst-
kich kociewskich powiatów. Po Mszy Świętej ko-
lorowy korowód udał się w stronę starego młyna  
w Grucznie. Wszyscy podziwiają ten (nasz!) nie-
zwykle malowniczy teren, ciekawie zagospoda-
rowany przez Zespół Nadwiślańskich Parków 
Krajobrazowych, który chroni nie tylko walory 
przyrodnicze, ale i dziedzictwo kulturowe. Wielki 
baner witał wszystkich Kociewiaków i sympaty-
ków regionu. Przez dwa dni kilka tysięcy uczest-
ników imprezy zobaczyło, czym może pochwalić 
się region. Wspaniała promocja… Co to znaczy 
plachandry – zastanawiali się głośno niektórzy 
przybysze. Mieli okazję zobaczyć takie niezwykłe, 
walne… Nawet ksiądz przyznał się, że nie wie-
dział.

Na scenie występowały Kociewianki, Chaber-
ki i Świeckie Gzuby. Starokociewską gwarą bra-
wurowo prowadziła całość, świetna jak zawsze, 
Mirosława Moller. Regionalne jeście i inne wyro-
by zachęcały do zatrzymania się przy stoiskach  

z Borów Tucholskich, Kaszub, Kocie-
wia, Krajny, Podlasia, Mazur, a nawet… 
z Litwy i Hiszpanii! Regionalne święto-
wanie było barwnym tłem dla innych 
spraw poważnych. Przedstawiciele 
kapituły dokonali prezentacji kolejnych 
ambasadorów Kociewia i Kociewskich 
Perełek. Cieszyła mnie obecność 
przedstawicieli ZKP z Pelplina, Tcze-
wa, Zblewa. Tu muszę podkreślić, że 
do Gruczna dotarł sam prezes ZKP Jan 
Wyrowiński. Warto też wspomnieć  
o zorganizowanej w Grucznie konfe-
rencji popularnonaukowej. W wiejskiej 
świetlicy prof. Józef Borzyszkowski 
przedstawił kilka sylwetek wybitnych 
Kociewiaków. Ucieszyłam się z przy-
wołania dokonań Andrzeja Grzyba. 
O niedawnych swoich badaniach do-

tyczących tożsamości regionalnej na Kociewiu 
mówiła dr Anna Łucarz. Natomiast dr hab. Jowita 
Kęcińska-Kaczmarek w słownictwie gwarowym 
znalazła krajeńsko-kociewskie smaki. Przed wspo-
mnianymi tematami prof. Mirosław Błaszkiewicz 
zabrał nas wehikułem czasu w poważną naukową 
podróż nad jedno z kociewskich jezior. Materia-
ły z konferencji drukują się, więc przypomną mi 
nazwę jeziora… Zapomniałam, bo już podczas 
słuchania uwiodło mnie pojęcie „kapsuła czasu”, 
która przechowuje cechy dawnego klimatu. 

Jako humanistka popłynęłam w stronę sło-
wotwórczych morfemów, dzięki którym też  
w słownictwie gwarowym przechowuje się dawne 
światy… Gdy słyszę nazwę boleoczy, to jednocze-
śnie słyszę głos matki, że lepiej, by takich żółtych 
kwiatków na łące nie dotykać… Ucieszyło mnie 
pytanie dziennikarza, który nie wiedział, co znaczy 
gapa na papli, a to znalazł w tytule mojego wy-
stąpienia. Z prawdziwą przyjemnością myślałam  
o pujku (kocie) i gruszce zwanej kruszką. Nie znam 
z Kociewia nazwy drzewa kruszónka (jak jabłónka), 
a na Krajnie jest. Staropolska forma kruszka uchro-
niła się w gwarach i np. nazwie 
Kruszwica… I tak można by snuć 
językowe rozważania, wspominając 
plachandry i planując kolejne…
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Okupacyjna  
bataLia  
nazewnicza

Germanizacja nazw miejscowości 
w okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy 
Zachodnie 1939–1945. Wybór 
źródeł, wstęp i opracowanie 
Mateusz Kubicki. Instytut Pamięci 
Narodowej, Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Oddział w Gdańsku, 
Gdańsk–Warszawa 2022

Prawie 20 lat temu przeglądałem 
Słownik niemieckich nazw miejsco-
wości Drugiej Rzeczypospolitej pod 
kontrolą III Rzeszy Andrzeja Marcin-
kowskiego (Warszawa 2003), by dzię-
ki niemu rozpoznać skalę zmian, jakich 
dokonał niemiecki okupant po wrze-
śniu 1939 r. w nazwach kaszubskich, 
pomorskich miejscowości. Niestety, 
dla autora tego pożytecznego opra-
cowania był to zbyt mały problem. 

Wśród ogromu miast i wsi północnych  
i zachodnich dzielnic przedwojennej 
Polski, anektowanych do III Rzeszy, 
wiele mniejszych i większych osiedli 
naszego regionu nie znalazło w nim 
miejsca.

Właściwie dopiero teraz uzupełnił 
to Mateusz Kubicki, wydając wybór 
źródeł Germanizacja nazw miej-
scowości  w okręgu Rzeszy Gdań-
sk-Prusy Zachodnie 1939–1945. 
Zawarł w nim dwa zarządzenia na-
miestnika Rzeszy (w uproszczeniu 
odpowiednik dzisiejszego wojewo-
dy) Alberta Forstera na okręg ad-
ministracyjny obejmujący Pomorze 
Gdańskie (Reichsgau Danzig-West-
preussen) – z 1942  i 1943 r. Ujęto  
w nich nazwy poszczególnych po-
morskich miejscowości nadane przez 
Niemców zaraz po wkroczeniu do 
nich zwycięskiego Wehrmachtu. Na 
ogół były one powtórzeniem nazw  
z okresu zaborów. Obok nich podano 
nazwy, które je miały zastąpić. Towa-
rzyszą im, zapisane przez wydawcę, 
współczesne polskie nazwy. Jest to 
szczególnie cenne, bo pozwala na ła-
twą identyfikację konkretnych miast, 
gmin, wsi i osad.

Nie było jednak celem omawianej 
pracy zaprezentowanie wszystkich 
pomorskich nazw miejscowości, a je-
dynie tych, które zostały zmienione 
przez hitlerowców w trakcie okupa-
cji. Jeżeli więc jakiejś nazwy zabrało, 
oznacza to, iż nadana została jesie-
nią 1939 r. przez niemieckie władze  
i utrzymała się do 1945 r. Jest to waż-
na informacja, bo pozwala wszystkim 
zainteresowanym od razu określić, czy 
wobec danego miasta, wsi, przysiółka 
nastąpiła nazewnicza przemiana czy 

też nie. W jednym i drugim przypad-
ku może być interesujące, dlaczego 
naziści postąpili tak albo inaczej. To 
pytanie warto odnosić zarówno do 
pojedynczych miejscowości, jak i ich 
grup bądź wszystkich.

We wstępie M. Kubicki przedstawia   
w szerszym kontekście niemiecką 
politykę nazewniczą na tle procesu 
germanizacji Pomorza i polsko-nie-
mieckiej rywalizacji  o ten region. 
Wyjaśnia mniej radykalne podej-
ście niemieckich władz zaborczych   
w porównaniu do okupacyjnych. To, 
co było do przyjęcia przez niemieckie 
państwo w latach 1772–1920, czyli 
przede wszystkim fizyczna obecność 
Polaków na spornym terenie, istnienie 
na nim niektórych przejawów polskiej 
(słowiańskiej) specyfiki kulturowej, 
było odrzucane przez nazistowską 
ideologię jako wyraz słabości, który 
doprowadził do utraty tego obszaru 
po I wojnie światowej i opowiedzenia 
się polskich, słowiańskich Pomorzan 
po stronie odrodzonej Rzeczypo-
spolitej. Przede wszystkim jednak 
bardzo zasadnie autor przyjmuje, iż 
niemieckie podejście do pomorskich 
nazw było jednym z wielu różnorod-
nych działań zmierzających do cał-
kowitego zawładnięcia Pomorzem  
i wyeliminowania z niego polskości 
(słowiańskości). W obu tych okresach 
ten cel pozostawał niezmienny, inne 
były jedynie metody działania, ich na-
silenie i stopień bezwzględności.

Kubicki zauważa też, że polscy ję-
zykoznawcy po 1945 r. (i nie tylko oni) 
nie zajmowali się nazwami zmieniany-
mi przez niemieckich okupantów jako 
niezwiązanych z miejscową tradycją 
i obcych kulturowo, itp. (s. 19, 23  
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i inne). Nie uwzględnił przy tym, że 
ten pogląd ewoluował  w kolejnych 
powojennych dziesięcioleciach (np. 
Kościerzyna i powiat kościerski w la-
tach II wojny światowej 1939–1945, 
red. A. Gąsiorowski, Kościerzyna 
2009, s. 435). Wydaje się, że duży 
wpływ na to miały atmosfera pa-
nująca tuż po zakończeniu wojny, 
świadomość ogromu hitlerowskich 
zbrodni na Polakach, nieludzki wymiar 
ideologii nazistowskiej. W miarę upły-
wu czasu i nabierania dystansu do mi-
nionych wydarzeń znajdowano także 
inne elementy zaistniałej wówczas 
sytuacji. Zawsze jednak nad nimi gó-
ruje niezaprzeczalny fakt, iż źródłem  
i celem przeprowadzanych zmian 
nazw była ich depolonizacja, nadanie 
im niemieckiego charakteru oraz pro-
paganda nazizmu.

Takie też jest opracowanie M. Ku-
bickiego. Nie pozostawia ono cienia 
wątpliwości, iż nadawanie nowych 
nazw przez hitlerowskich decydentów 
było jednym ze środków walki z języ-
kiem i kulturą polską (oraz kaszubską) 
na Pomorzu, procederem mającym 
wzmocnić – ich zdaniem – odwiecz-
ną niemieckość tego regionu. Jed-
nocześnie jednak, co wyraźnie widać 
w omawianej pracy, nie chciano tego 
przeprowadzić  w całkowitym ode-
rwaniu od miejscowych realiów, także 
kulturowych. Przeciwnie – starano się 
założone cele wpisać w specyfikę każ-
dej miejscowości i jej otoczenia. Odręb-
ności jednak pomiędzy rzeczywistym 
stanem rzeczy a niemieckim przekona-
niem o germańskim pochodzeniu Po-
morza powodowały, że było to bardzo 
trudne. Jak się wydaje, dlatego czę-
sto nawiązywano do efemerycznych 
związków niemieckich działaczy, wła-
ścicieli z poszczególnymi miasteczkami 
bądź wsiami, znajdującymi się w nich 
obiektami, położeniem geograficznym 
itp. (np. s. 17, 25, 26). Jednocześnie – 
co nie dotyczyło wszystkich przypad-
ków – unikano oderwania wprowadza-

nych zmian od lokalnych uwarunkowań 
kulturowych. Tak przynajmniej można 
odczytać odrzucenie propozycji, by 
Żabiance (obecnej dzielnicy Gdańska) 
nadać nazwę Schaffhot, bo zdaniem 
Niemców nie miała ona żadnej kono-
tacji z tym miejscem (s. 20). Jednak  
w odniesieniu do Mroczy w powiecie 
wyrzyskim przyjęto nazwę Immen-
heim, chociaż specjalna komisja powo-
łana do oceny przekształceń nazew-
niczych uznała, iż stanowi ona zbyt 
daleko posuniętą ingerencję (s. 30).

Warto też nieco miejsca poświę-
cić owym specjalnym komisjom. Jak 
w każdym mocno scentralizowanym, 
totalitarnym państwie, jakim była  
III Rzesza, podejmowano decyzje  
w bardzo biurokratyczny sposób. 
Dotyczyło to także zmian nazw miej-
scowości na polskich obszarach bez-
pośrednio wcielonych do Niemiec. Na 
prawie każdym poziomie administra-
cyjnym otworzono komórki zajmujące 
się tym zagadnieniem, którym sze-
fowały osoby wyznaczane przez od-
powiednich zwierzchników poszcze-
gólnych szczebli zarządzania, takich 
jak namiestnicy Rzeszy i landraci 
(starostowie), a ostateczny decyzyjny 
nadzór sprawowały nad nimi orga-
na centralne. Na każdym stopniu tej 
machiny urzędniczej w prace nazew-
nicze byli także mocno zaangażowani 
rzeczywiści eksperci, profesorowie, 
znawcy  i badacze języka, historii, et-
nografii itp., o ile oczywiście ich po-
glądy i działalność były akceptowane 
przez nazistowskich decydentów. 
Z perspektywy Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego oraz wszystkich 
zainteresowanych pomorską historią  
i kulturą szczególnie można podnieść, 
iż eksponowano w procesie planowa-
nych zmian kwestie regionalne. Stąd 
do wspomnianych komisji delego-
wano również regionalistów (s. 14), 
badaczy regionalnych (s. 15), a wśród 
zaleceń podano, żeby nowe nazwy 
miały wartość dla danego regionu, 

zachowywały jego urok, wprowadza-
ły do niego nową jakość, wzbogacały 
go (s. 16).

Powyższe daje próbkę, jak cieka-
wy, interesujący, dający spore moż-
liwości snucia refleksji jest wstęp do 
opublikowanych źródeł. Zwłaszcza 
że jego autor z dużym znawstwem  
i swobodą porusza się po okupacyjnej 
problematyce Pomorza. Wykorzy-
stuje obszerną literaturę przedmio-
tu i bogatą bazę źródłową zarówno 
niemiecko-, jak i polskojęzyczną. Na 
niewątpliwie wysoki poziom publi-
kacji mogła też wpłynąć praca aż 
trzech innych specjalistów – histo-
ryków zajmujących się tym samym 
okresem z różnych ośrodków: prof.  
A. Gąsiorowskiego, dr.  M. Przegiętki  
i dr. T. Cerana, którzy byli jej recen-
zentami, chociaż na ogół w tego typu 
opracowaniach ich liczba ograniczona 
jest do jednego bądź dwóch.

Nie znaczy to, że prezentowane 
wydawnictwo nie będzie wywoływa-
ło polemik, zwracania uwagi na różne 
jego elementy, podpowiedzi, wyka-
zywania potknięć. Za nieprecyzyjne 
można chociażby uznać stwierdzenie, 
iż opresyjna działalność okupanta nie 
dotyczyła przedstawicieli przedwo-
jennej mniejszości niemieckiej (s. 8). 
Jest ono o tyle prawdziwe, że Niem-
ców, przedwojennych obywateli Rze-
czypospolitej (w tym mieszkańców 
Pomorza), nie poddawano represjom 
jako całej zwartej grupy ludności ze 
względu na narodowość. Nie unik-
nęli ich natomiast jej członkowie  
z innych powodów. Taki sam stosunek 
do części z nich, jak do Polaków bądź 
Żydów, mieli hitlerowcy, jeżeli byli ich 
przeciwnikami politycznymi (głównie 
komunistami), homoseksualistami 
bądź zostali uznani za nieprzydatnych 
dla społeczeństwa III Rzeszy, czyli 
przede wszystkim dotknęły ich cho-
roby psychiczne. Pisał o tym także  
M. Kubicki w innej swojej pracy – Zbrodnia  
w Lesie Szpęgawskim (Gdańsk–War-
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Młodzi odkrywcy 
Literatury 

Janusz Mamelski, Pisarze żëją. 
Zéńdzenia z kaszëbską lëteraturą, 
Gduńsk 2020

Nie jest łatwo przedstawić klasycz-
nych twórców literatury kaszubskiej 
młodemu pokoleniu. Dzisiejsza kultu-
ra jest coraz mniej oparta na słowie, 
a coraz bardziej na obrazie, przez co 
trudno przekonywać do walorów czy-
tania, pisania czy wysiłku opisywania 
świata przez różnorodne środki arty-
styczne. Próbować jednak warto, bo 
poezja, proza i dramat to znaczące 
środki ukazujące kaszubskość suge-
stywnie, dynamicznie i wciąż atrak-
cyjnie. Pojawiają się jednak pytania… 
Jak zachęcić do klasycznych utwo-
rów, aby przyciągnąć uwagę młodego 
człowieka? Jak pokazać autorów ży-
jących kilkadziesiąt lat wcześniej, co 
dla uczniów w szkole jest przeszłością 
wręcz zamierzchłą? Wreszcie do cze-
go nawiązać, aby nastolatkowie nie 
traktowali literatury jedynie jako źró-

dła rozrywki, ale również jako prze-
strzeń myśli i ważkich pytań, na które 
nie ma łatwych odpowiedzi?

Janusz Mamelski, poeta, prozaik, 
tłumacz, który niedawno odszedł 
tragicznie z tego świata, był nauczy-
cielem języka kaszubskiego. Właśnie 
przed nim, jak i przed wieloma in-
nymi nauczycielami stawał problem 
ciekawego i jednocześnie odpowie-
dzialnego mówienia/pisania o litera-
turze kaszubskojęzycznej. Mamelski 
będąc człowiekiem utalentowanym 
artystycznie, mógł sięgać do własnej 
wyobraźni i budować narracje, w któ-
rych pojawiały się postacie z kaszub-
skich legend i podań ( jego autorstwa 
zbiory: Kaszëbsczé legeńdë, Bôjczi 
kaszëbsczé, Jantarowi skôrb. Legeń-
dë z serca Kaszëb) czy też bohatero-
wie rodem z przestrzeni dziecięcych 

szawa 2019), co sygnalizowałem w 
omówieniu zamieszczonym w „Pome-
ranii”  w 2001 r. (nr 3, s. 56-57).

Szkoda, że w spisie obecnych 
nazw miejscowości, które towarzy-
szą ich źródłowym odpowiednikom 
z czasu okupacji (usystematyzo-
wanych według powiatów), pomi-
nięto, że w części zmieniły one po 
1945 r. przynależność powiatową, 
jak Skorzewo z kartuskiego na ko-
ścierski (s. 60). Zastanawia, co 
to za miejscowość Sulęcin powiat 
Kartuzy, w której była bibliote-
ka z kierownikiem Paulem Bret-
treichem, badaczem regionalnym  
i poliglotą, znającym między inny-
mi języki polski i niemiecki (s. 15). 
Najprawdopodobniej jest to błędne 
określenie Sulęczyna. W odniesie-
niu do publikacji przedstawiających 
toponimię poszczególnych pomor-
skich powiatów, wydanych w serii 
Pomorskie Monografie Toponoma-
styczne, błędnie uznano ich au-
torów za redaktorów (s. 228-229  

i inne). Zbędnie w bibliografii ujęto 
wielotomowe publikacje  w rozbiciu 
na poszczególne tomy, w tym Na-
zwy miejscowe Polski. Historia, po-
chodzenie, zmiany, t. 1-15, pod red.  
K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch  
(t. 14-15 pod red. tychże oraz U. Bi-
jak, t. 15 pod red. B. Czopek-Kopciuch  
i U. Bijak, Kraków 1996–2018),  
s. 226-227.

Można mieć pewność, że żadne 
uwagi krytyczne nie umniejszą istot-
nej wartości omawianego wydaw-
nictwa dla poznania  i pomnażania 
wiedzy o kulturowych aspektach oku-
pacji hitlerowskiej na Pomorzu w co 
najmniej podwójnym znaczeniu. Po 
raz pierwszy ujęto w nim całokształt 
wprowadzonych przez okupanta 
zmian w pomorskim nazewnictwie 
z uwzględnieniem ich genezy, prze-
biegu itp. Jednocześnie stanowi ono 
swoiste wyzwanie dla innych bada-
czy. Historykom zajmującym się dzie-
jami Pomorza w latach 1939–1945 
łatwiej będzie na przykład spraw-

dzać, czy prezentowane przekształ-
cenia odbyły się rzeczywiście według 
tych samych kryteriów, sposobów, 
co w innych okręgach Rzeszy, jakie 
ewentualnie było ich zróżnicowanie  
w ramach poszczególnych części 
Pomorza. Językoznawcy otrzymują 
gotowy materiał, by swoimi bada-
niami lepiej niż dotychczas wyjaśnić 
etymologię nazw nadawanych przez 
hitlerowców na Pomorzu. Oby w tym 
gronie nie zabrakło także regionali-
stów opracowujących dzieje różnych 
pomorskich miejscowości. Im również 
warto sięgnąć do omawianej publika-
cji, dowiedzieć się, czy znajduje się 
w niej interesująca ich osada, a jeżeli 
tak – chociażby wypytać ostatnich 
żyjących świadków tamtego okre-
su, na ile się nowa nazwa przyjęła  
w miejscowym środowisku, kto  
ją proponował itp. To tylko niektóre 
propozycje możliwego wykorzysta-
nia źródeł wydanych przez M. Kubic-
kiego!

Bogusław Breza
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doświadczeń szkolnych (oryginalna 
powieść Mack), co mogło uatrakcyj-
niać lekcję. Jednakże jako nauczycie-
lowi przychodziło mu przecież wy-
pełniać obowiązki realizacji programu 
nauczania, a w takim wypadku musiał 
kierować się nie do swoich własnych 
utworów, ale do dzieł stworzonych 
przez jego poprzedników. W takim 
właśnie przypadku Mamelski przy-
gotował opracowanie godne wy-
korzystywania na lekcjach języka 
kaszubskiego, kierowane do tych, 
którzy uczą się go w szkołach pod-
stawowych i tych nieco starszych w 
szkołach ponadpodstawowych.

Pisarze żëją. Zéńdzenia z kaszëb-
ską lëteraturą to niewątpliwie uży-
teczna propozycja wspierająca na-
uczanie języka kaszubskiego. Została 
wydana przez Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie w 2020 r. w Gdańsku  
i zawiera czternaście rozdziałów, któ-
re ukazują tyluż samo autorów, od 
Floriana Ceynowy począwszy, a na 
Romanie Drzeżdżonie skończywszy. 
Ponieważ nie jest to wielkiej objęto-
ści dzieło, nie można tutaj oczekiwać, 
że znaleźli się wszyscy najważniej-
si literaci kaszubscy. Oprócz dwóch 
wspomnianych powyżej pojawiają się 
w książce Mamelskiego jeszcze: Alek-
sander Majkowski, Hieronim Derdow-
ski, Aleksander Labuda, Jan Trepczyk, 
Jan Karnowski, ks. Leon Heyke, ks. 
Bernard Sychta, Jan Drzeżdżon, Sta-
nisław Pestka, Jerzy Stachurski, Ida 
Czaja oraz Tomasz Fopke. Kolejność 
przedstawiania literatów jest chrono-
logiczna, choć chyba przez niedopa-
trzenie jako pierwszy został przywo-
łany Aleksander Majkowski, a dopiero 
później Ceynowa i Derdowski, co nie 
ma tutaj głębszego uzasadnienia.

Każdy z rozdziałów pracy Mamel-
skiego to mikroopowieść o znanych 
postaciach literatury kaszubskiej. 

Zawsze występują w niej główny bo-
hater oraz para dociekliwych młodych 
ludzi, którzy kontaktują się z twórca-
mi, aby porozmawiać o rozumieniu 
sztuki słowa. Młodociani bohate-
rowie odkrywcy to Monika i Szcze-
pan, uczniowie ostatnich klas szkoły 
podstawowej lub pierwszych szkoły 
średniej. Są odważni, dociekliwi, choć 
chwilami zadają bardzo naiwne py-
tania. Mają już swoje literackie pre-
ferencje i pewne oczekiwania co do 
napotykanych autorów, choć rzadko 
to ujawniają, będąc poddani wpływo-
wi danego pisarza. Monika i Szcze-
pan najczęściej słuchają, obawiając 
się przerywać wypowiedź dorosłego 
twórcy. Ośmielają się na więcej, kiedy 
przychodzi do rozmów z dzisiejszymi 
autorami. Wówczas rzeczywiście ich 
postawa przypomina styl bycia mło-
dych ludzi.

Para odkrywców literatury spoty-
ka się z twórcami w ich domach lub  
w miejscach publicznych z nimi 
związanych i dopytuje się nie tylko  
o tajniki warsztatu artystycznego, 
ale również o szczegóły biograficzne. 
Atmosfera rozmów zawsze jest przy-
jazna i pełna zaufania, choć nie wia-
domo, skąd właściwie pochodzi taka 
komitywa… Ponadto nie do końca 
jest tutaj wiadome, jak to się dzieje, 
że współcześni nastolatkowie roz-
mawiają z postaciami żyjącymi przed 
kilkudziesięcioma laty. Nie widać, aby 
poruszali się wehikułem czasu… Nie 
ma również opisu, z którego wyni-
kałoby, że mieli nadzwyczajne moce 
i siłą woli przenosili się w odległe 
lata… Nie do końca przekonujące 
jest również zachowanie młodych 
ludzi. Jeśli mają być przykładem ro-
zumowania dzisiejszego pokolenia, 
to z realistycznego punktu widzenia, 
kiedy rozmawiają z Florianem Ceyno-
wą, powinien być widoczny dystans 

pomiędzy nimi a dziewiętnastowiecz-
nym działaczem… Takiego emocjo-
nalnego oddalenia nie odnajdziemy, 
pojawia się zaś zażyłość niemal iden-
tyczna jak ta, która się nawiązuje po-
między nastolatkami a współcześnie 
piszącym Tomaszem Fopkem. Tego 
typu niedopowiedzeń stylistyczno
-narracyjnych jest w opracowaniu 
Mamelskiego sporo, ale najwyraźniej 
autor opowiastek nie był zaintere-
sowany logicznym przedstawieniem 
faktów narracyjnych, koncentrując 
się raczej na zestawieniu podsta-
wowej wiedzy odkrywców o ich 
rozmówcy i sportretowaniu klasyka  
w kilku wyrazistych sytuacjach. Owo 
portretowanie nie jest zresztą bar-
dzo dokładne, gdyż czytelnik pracy 
Mamelskiego nie odnajdzie zupełnie 
nieznanych informacji biograficznych 
o kaszubskich literatach, a raczej 
utrwali już zdobytą wiedzę. Ponie-
waż wiedza ta podana jest w formie 
żartobliwego dialogu oraz za pomocą 
krótkiego przywołania kilku zaled-
wie wydarzeń historycznych, daje to  
w rezultacie lekką opowiastkę, która 
łatwo zapada w pamięci.

Ważnym przesłaniem omawianej 
dziś prozy edukacyjno-artystycznej 
Janusza Mamelskiego jest tytułowe 
dla zbioru hasło „Pisarze żyją”. Można 
je odczytywać w kilku porządkach. Po 
pierwsze, jako rzeczywiste egzysten-
cje, które można zweryfikować, kiedy 
napotka się gdzieś w dzisiejszym ży-
ciu wciąż działających na niwie ka-
szubskiej: Idę Czaję, Jerzego Stachur-
skiego, Tomasza Fopkego czy Romana 
Drzeżdżona. Po drugie, hasło Mamel-
skiego wiąże się z charakterystyką 
ludzi autorytetów, a więc tych, którzy 
pozostawili po sobie twórczość, która 
stała się przedmiotem analiz i inter-
pretacji badaczy historii, literatury, 
języka czy kultury. Po trzecie, pisarze 
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LekturyLektury

piLOt z kOciewia

Krzysztof Kowalkowski, Franci-
szek Józef Chylewski – pilot 300. 
Dywizjonu Bombowego, Wydaw-
nictwo JASNE, Pruszcz Gdański 
2022

Nakładem Wydawnictwa JASNE 
ukazała się kolejna książka Krzyszto-
fa Kowalkowskiego, niestrudzonego 
propagatora piękna i historii naszego 
pomorskiego regionu, a zwłaszcza 
Kociewia. Opisuje  w niej losy pilo-
ta Franciszka Józefa Chylewskiego, 
który w czasie II wojny światowej 

zginął śmiercią lotnika w rejsie bo-
jowym nad Niemcami. Podobnie jak  
w monografii o Alojzym Pawle Gu-
sowskim, pilocie 305. Dywizjonu 
Bombowego, tak i tu autor z niezwy-
kłym profesjonalizmem przedstawia 
losy bohatera.

Franciszek J. Chylewski urodził się 12 
czerwca 1916 roku w Silnie, jednej ze wsi 
tzw. Kosznajderii – obszaru pomiędzy 
Tucholą, Chojnicami a Sępólnem Kra-
jeńskim, gdzie jego ojciec był organistą  
w kościele.

Z zeszytu ewidencyjnego (1940), 
wypełnionego przezeń osobiście we 
Francji, dowiadujemy się, że Chylewski 
ukończył Szkołę Rzemieślniczo-Prze-
mysłową  w Tczewie. Tam też należał 
do Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. 
Interesował się elektrotechniką (sam 
skonstruował radio) oraz lotnictwem.

Służbę wojskową podjął w listopa-
dzie 1937 roku w 4. Pułku Lotniczym 
w Toruniu, gdzie przeszedł przeszko-
lenie w Szkole Podoficerskiej tej jed-
nostki. Ukończył wyższy kurs pilotażu 
w stopniu kaprala.

Jak wielu polskich pilotów po 
przegranym wrześniu 1939 roku  
i internowaniu na Węgrzech Chy-
lewski dostał się do Francji, gdzie 
pod przewodnictwem gen. Wła-

dysława Sikorskiego tworzyło się 
polskie wojsko. Po kapitulacji Francji  
(22 czerwca 1940 roku) duża grupa 
polskich lotników znalazła się na Wy-
spach Brytyjskich. Nasz bohater już 
27 czerwca 1940 roku został wcie-
lony do polskiego lotnictwa w Here-
fordzie, gdzie znajdował się ośrodek 
RAF. W Blackpool przeszedł kurs teo-
retyczny pilota, a już 1 listopada 1941 
roku znalazł się w 300. Dywizjonie 
Bombowym w Hemswell. Stąd odbył 
kilka lotów bombowych nad Niemcy.

W formularzu z przebiegu służby 
F.J. Chylewskiego napisano: 16.1.42. 
zginął śmiercią lotnika w czasie po-
wrotu z lotu bojowego.

O śmierci pilota Chylewskiego in-
formuje tablica pamiątkowa na cmen-
tarzu w Miłobądzu, gdzie czytamy: 
Ś.P. Franciszek Chylewski, lat 25, 
zginął śmiercią lotnika Polish Air For-
ce 15.01.1942. Odznaczony Krzyżem 
Walecznych, spoczywa na cmentarzu 
w Newark (Anglia).

Omawiana książka jest kolejną 
publikacją Krzysztofa Kowalkowskie-
go dotyczącą nieznanych dziejów 
mieszkańców Kociewia, zarówno tych 
współczesnych, jak też z minionej 
epoki, co budzi uznanie dla autora.

Jerzy Nacel

z książki Mamelskiego są niczym byty 
fantomowe, istnienia, które wchodzą 
w relacje z pojedynczym młodym 
człowiekiem i zaczynają dla niego 
istnieć na nowy, emocjonalny i jed-
nostkowy dla poznającego podmiotu 
sposób. W owym ostatnim przypadku 
klasyk literatury kaszubskiej będzie co 
innego znaczył dla każdego z czyta-
jących w języku kaszubskim młodych 
ludzi. Stanie się prywatną własnością 
odbiorcy.

Janusz Mamelski odszedł, pozo-
stawiając po sobie dzieło otwarte. 
Należałoby teraz napisać drugi tomu 

opowiastek Pisarze żëją i wspomnieć 
choćby o: Stefanie Bieszku, Janie 
Rompskim, Franciszku Gruczy, Aloj-
zym Budziszu, Janie Patocku, Janie 
Bilocie, Leonie Ropplu, Józefie Cey-
nowie, Janie Piepce, Stanisławie 
Jankem, Grzegorzu Schramkem czy 
Arturze Jabłońskim. Można wyraź-
niej zaznaczyć obecność piszących 
kobiet w życiu literackim Kaszub i 
poświęcić im kilka rozmów, np. z 
Anną Łajming, Krystyną Muzą, Fe-
licją Baska-Borzyszkowską, Wandą 
Kiedrowską, Hanną Makurat czy 
też Bożeną Ugowską. Co prawda w 

przypadku współcześnie żyjących 
literatów zawsze istnieje niebezpie-
czeństwo, że uznanie ich za klasy-
ków będzie naznaczone arbitral-
nością, ale – jak widać z tego, co 
napisał Mamelski – dzisiejsze bycie 
literatem nie wiąże się z gabineto-
wymi posągami czy wiszącymi na 
ścianach portretami, a raczej z dzia-
łaniem i otwartością na innych ludzi. 
Być może drugą część Pisarze żëją 
autor planował napisać, ale nie dane 
mu było ją przygotować… Dzisiaj 
warto kontynuować jego dzieło.

Daniel Kalinowski
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wrócą òb Zymk
Na Kaszëbach mómë wiele gniôzdów bòcónów. Są tuwò dwa gatënczi tëch ptôchów: bòcón 
czôrny i bòcón biôłi. Apartnią sã òne wëzdrzatkã i òdniesenim do człowieka. Biôłé gniôzdëją 
przede wszëtczim krótkò lëdzy, a czôrné są płochlëwé, dzëczé i żëją w lasach.

Na zëmã klekòtë z najich strón lecą na wschód, òmi-
jają górë i rézëją do Africzi, tej-sej jaż na pôłnié tegò 
kòntinentu. Wierã dzél młodëch òstónie tam dłëżi, 
ale wikszosc wrócy òb zymk. Nôprzód pòjawią sã 
sómce. W bëtowsczim pòwiece są tradicyjno kòl  
19 strëmiannika. Czasã lëdze sã jiscą, że do gniôzda 
przëlecôł nazôd leno jeden ptôch. Ale to nie je nick 
lëchégò. Samnica pòjawi sã kąsk pózni. 

Tej-sej trôfiô sã pòjedinczny bòcón, jaczi szukô so 
placu na terenie słëchającym jinszim klekòtóm. Tedë 
to dô trzôsk… Jeżlë to sómc, tej biôtkùje sã z sómcã,  
a jak samnica – to z samnicą. Skùtczi biwają tragicz-
né, òsoblëwie jak òb czas ti biôtczi òstóną zbité jaja 
abò pizglãta wëlecą z gniôzda. Straszné scenë…

Tekst je skaszëbionym wëjimkã z pùblikacji Ma-
ceja Gromadzczégò ò kaszëbsczich zwierzãtach 
i roscënach rëchtowóny przez Stowôrã Mòje 
Stronë dzãka ùdëtkòwieniu ze strzódków „Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż”. Òdj. am

Jidze jeséń… je corôz zemni, czas pòmëslëc ò tim, 
jak ògrzôc zmiarzłé nodżi. Kò móże wôrt wrócëc do 
tëch stôrëch, dobrëch a zdrów métlów – chwôcëc w 
rãce szpice, wełnã, a zrobic so fejn grëbé wełniané 
żoczi. Nié dosc, że òne dobrze grzeją, to jesz człowiek 

móże w nich òpòcuszkù pò chëczi chòdzëc, mòże 
sã pòsmiôc – kò szpòrt na żokach, a do te w żokach 
mòże żokòwac, to je tańcowac. 
Chòc ne żoczi pòkôzóné na òdjimkù, ze zbiorów 
Mùzeùm w Pùckù, mają nômni sto lat, to wcyg są 
zdatné do noszeniô…

rd

Zachë ze stôri szafë

WEŁNIANÉ ŻOCZI
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Bëtowò. Rôczimë  
do cassuBia cantat

Do 18 rujana mòżeta sã zgłosëc do la-
toségò Festiwalu Cassubia Cantat. Jak 
łoni, na binie mògą wëstãpic soliscë 
a karna. Spòdlim Festiwalu w 2022 r. 
je kòntinuacjô tegò, co pierwi, to je roz-
kòscérzanié a pòkôzanié wszelejaczich 
czekawëch dzysôdniowëch mùzycz-
nëch zjawiszczów pòdskaconëch baro 
szerok rozmajitima kaszëbsczima tra-
dicyjnyma zdrzódłama – klarëje Jaro-
mir Szroeder z Zôpadnokaszëbsczé-
gò Mùzeum, jaczé razã z Bëtowsczim 
Centrum Kùlturë i partã Kaszëbskò
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Bëtowie 
òrganizëją Festiwal. 

Célã wëdarzeniô je m.jin. rewi-
talizacjô kaszëbsczich piesniów z fò-
nograficznëch zbiérów Institutu Pòl-
sczégò Kùńsztu PAN i prezentacjô 
dzysdniowëch mùzycznëch zjawisz-
czów na Kaszëbach pòdskaconëch 
tradicjowima zdrzódłama.

Kònkùrsowé przesłëchania bãdą  
22 rujana we widzawiszczowi zalë 
Bëtowsczégò Centrum Kùlturë  
w Bëtowie. Mdą òne zaregistrowóné  
i wëdóné na place CD Cassubia 
Cantat 2022.

Wszelejaczé infòrmacje zrze-
szoné z Festiwalã mòżeta ùdostac, 
zwòniącë pòd numer 600 44 89 83 

abò piszącë e-mail (adres: jaromir@
muzeumbytow.pl). 

Red.

JastaRniô.  
tRzësta lat tRadicJe

To baro stôri zwëk. W Jastarnie,  
w samim sercu Bòru, stoji nie-
wiôlgô kaplëczka swiãti Roza-
lie, co bróni òd wszelejaczich 
pòszëdłów. Rok w rok, w pier-
szą niedzelã séwnika, je tu òd-
prôwiónô mszô swiãtô. I tak ju 
wiãcy jak trzë stalata. Zaczãło sã 
w latach 1709–1711, czej w Jastar-
nie a Bòrze żniwò zbiérała dżuma. 
Jednym razã do Bòru przëszedł 
katolëcczi ksądz, chcôł pòmòc 
ùmãczonym pòszëdłã rëbôkóm. 
Pòdpòwiedzôł, żebë lëdze òddelë 
sã w òpiekã sw. Rozalie. Niewie-
le bawiło a chòrosc szła précz. 
Tej wdzãczny mieszkańcowie na 
flachù, gdze ksądz jich spòwiôdôł, 
pòstawilë sztaturã sw. Rozalie. 
Pózni, tj. w 1883 r., wëmùrowelë 
kaplëczkã. 

Na nôbòżeństwa, òdprôwióné 
òd 1711 r., rôczi zwãk zwònu, co gò  
w XIX w. wzãlë z òkrãtu, jaczi 

niedalek wchôdôł na mielëznã.  
W 2001 r. kaplëczka òdłonilë, 
spùscëlë téż drzewa, co krótkò rosłë, 
bò jich kòrznie psëłë ji fùńdameńtë. 
Przë leżnoscë òdkrëlë, że pierwi ka-
plëczka bëła z glënë, w naddôwkù 
czile razów òdbùdowiwónô.

RS (zdrzódło: Pòrtal Kùlturowniô)

Piaseczno.  
FolkloR Festiwal 2022 

W Piasecznie na Kociewiu 27 sierp-
nia odbyła się kolejna edycja wyjąt-
kowego festiwalu. Ta mała osada zo-
stała opanowana przez miłośników 
Kociewia oraz folkloru północnej 
Polski. Po Mszy św. nastąpił barwny 
przemarsz Kociewiaków na cmen-
tarz parafialny, by oddać hołd regio-
nalistom śp. Janowi Ejankowskiemu 
i śp. Teofilowi Watkowskiemu. 

Następnie na terenie Szkoły 
Podstawowej w Piasecznie rozpo-
czął się XXVIII Przegląd Kociew-
skich Zespołów Folklorystycznych 
ku czci Władczyni Kociewia im. 
Jana Ejankowskiego. W przeglą-
dzie najlepsze okazały się „Gzuby 
z Pelplińskiej Dwójki”, tuż za nimi 
uplasował się zespół „Kociewska 



Familija”, trzecie miejsce trafiło do 
zespołu „Rokocinianki”.

– Głównym celem Piaseczno 
Folklor Festiwalu jest utrwalanie 
i poszerzanie wiedzy o folklorze 
oraz obyczajach Kociewia – pod-
sumował burmistrz miasta i gminy 
Gniew Maciej Czarnecki. – Dzięku-
jemy wszystkim, którzy angażują się 
w organizację tego przedsięwzięcia.

Źródło: www.kaszubi.pl

Gdiniô. PòsoBny Rok ùczBë 
kaszëBsczéGò Jãzëka 

Pò latowëch feriach w Kaszëbsczim 
Fòrum Kùlturë w Gdinie rëgnął 
pòstãpny rok nôùczi kaszëbsczé-
gò jãzëka. 12 séwnika swòje pierszé 
zajmë miało karno pòczątkùjącëch. 
Czilenôsce kùrsantów zaczãło przi-
gòdã z kaszëbizną òd pòznôwaniô 
reglów wëmòwë, òdmianë czasni-
ków „bëc” i „miec” w ternym czasu 
i czëtaniô prostëch tekstów. 

Karno zawansowónëch bãdze la-
tos pòznawac ksążkã Aleksandra Maj-
kòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa,  
a òkróm tegò tłómaczëc na kaszëb-
sczi czile nowëch legendów ò Gdinie 
ùsadzonëch przez jednégò z ùczãst-
ników kùrsu Czesława Aleksaka.  
W planach je téż czile wëjazdów, 
dzãka chtërnym kùrsancë lepi 
pòznają kaszëbską kùlturã i pòtka-
ją sã z kaszëbsczima dzejôrzama  
i ùtwórcama.

Zajmë òdbiwają sã w kòżdi pò-
niedzôłk òd pół szósti wieczór. Pro-
wadzy je Dark Majkòwsczi. Żelë 

chtos chce jesz sã zapisac, mòże za-
zwònic pòd numer: 58  354 55 47. 
Kùrs je darmôk.

Red.

chwaszczëno. JiGRë,  
warkòwnie i wëkładë  
ò lëdowim kùńszce

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
part w Chwaszczënie we wespółro-
bòce z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wej-
rowie bãdze realizowac projekt „Gry, 
warsztaty, wykłady... Kaszuby inter-
dyscyplinarnie!”. 

W jegò òbrëmim mdą zòrga-
nizowóné szkòleniowé zajmë dlô 
szkólnëch na spòdlim lëdowëch ro-
zegracjów, warkòwnie ùplotaniô dlô 
dzecy i bãdą wëgłoszoné wëkładë na 
témã „Lëdowi kùńszt Kaszëb”. Jich 
célã je przekôzanié wiédzë ò dżi-
nącëch òbrëmiach lëdowégò kùńsz-
tu na Kaszëbach i Pòmòrzim.

Na zjiscenié projektu KPZ  
w Chwaszczënie dostało ùdëtkòwie-
nié z Nôrodnégò Institutu Spôd-
kòwiznë – institucji, jakô słëchô 
Minysterstwù Kùlturë i Nôrodny 
Spôdkòwiznë.

Red.

Gdiniô.  
PòmòRskô òPòwiesc
W Kaszëbsczim Fòrum Kùl-
turë w Gdinie 16 séwnika bëła 
promòcjô ksążczi Niewymazane 
z  pamięci. Pùblikacjô je òpòwie-
scą ò żëcym Brigidë i Kònrada 
– Niemczi i Pòlôcha zrzeszonëch  
z Darłowã, a przédno ò jich wòj-
nowëch kawlach i szkólnowsczi 
pasji. Aùtorką je Alicjô Balcerzak, 
doktorantka Pòmòrsczi Akademii  
w Słëpskù i pòlonistka w Zespòle 
Mòrsczich Szkòłów w Darłowie. 

Kôrbiónkã z nią prowadzył pre-
zes KFK Andrzéj Bùsler, chtëren 

pitôł m.jin. ò inspiracje i pòmòrsczé 
mòtiwë, jaczich je w ksążce baro 
wiele.

Ùczãstnicë zéńdzeniô mòglë 
téż pòsłëchac dzélëków pùblikacji 
Niewymazane z  pamięci, jaczé pre-
zentowelë Tatiana Slowi i Dark Maj-
kòwsczi.

Na zakùńczenié bëła leżnosc do 
zadôwaniô pitaniów Alicji Balce-
rzak. Tikałë sã òne przédno lëdz-
czich tragediów òb czas wòjnë, weń-
dzeniô na Pòmòrzé Czerwòny Armii  
i sparłãczonëch z tim gwôłtów  
i rabùnków, a téż pòlskò-niemiec-
czich òdnieseniów.

Red.

Pùck. noRda Blëze ë dalek
W Mùzeùm Pùcczi Zemi są latos 
òrganizowóné pòtkania z lëteraturą 
nordowëch Kaszëb: „Norda blëze  
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ë dalek”. 14 séwnika w dzélu Mùzeùm 
zwónym „szpitalik” prowadzący 
zéńdzenié Artur Jabłońsczi gôdôł  
z Rómanã Drzéżdżonã, znónym 
bëlno téż czëtińcóm „Pòmeranie” 
z felietónów, jaczé òb dłudżé lata 
pùblikòwôł na slédny starnie najégò 
pismiona. 

Westrzód témów kôrbiónczi bëło 
m.jin. dzejanié Drzéżdżona w kaba-
rece FIF, pòezje dlô dzecy i nié blós, 
pòwiôstczi i felietónë. Gôdka bëła 
téż ò òpòwiôdanim „Naja krewiô”  
i lëteracczich planach pisarza, pòetë 
i pùblicystë ze Starzëna.

W zélnikù Artur Jabłońsczi rôcził 
na pòtkanié Éwã Struk-Slawik, jakô 
wëdała tomik wiérztów Wdzãczno-
ta, a ji pòezjô bëła téż pùblikòwónô   
w „Stegnie”. Jesz rëchli gòscama zéń-
dzeniów w pùcczim mùzeùm bëlë: 
Éwa Kòwnackô, Kristina Léwna  
i Mateùsz Bùllmann.

Red.

Płótowò, Bëtowò.  
kònFeRencJô  
ò 80. latach XX wiekù
W dniach 16–17 séwnika òdbëła sã 
XXI Kaszëbòznôwczô Kònferencjô, 
jakô mia titel Kaszëbskò-Pòmòrskô 
lëteratura w czasach „Solidarnoscë” 
i wòjnowégò stanu. Òrganizatorama 
bëlë: Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm  
w Bëtowie, Pòmòrskô Akademiô  
w Słëpskù i Kaszëbsczi Insti-
tut. Łoni pòjawił sã bédënk, 
żebë nasze pòtkania rozszerzwic  
ò òkòmanôùkòwi diskùrs. Dlôte jesmë 

zrëchtowelë pierszégò dnia zéńdze-
nié w Domôctwie Stip-Rekòwsczich 
w Płótowie – gôdôł òb czas 
òtemkniãcô kònferencji prof. Da-
niél Kalinowsczi. Latosé zéńdzenié 
je namienioné cządowi midzë 1980  
a 1989 rokã. Zdrzącë na lata, to 
krótczi czas, ale za to baro brzadny 
we wëdarzenia, jaczé zmieniłë nié le 
Kaszëbë czë Pòlskã, ale całą Eùropã. 
Jem rôd, że më sã pòtkelë w karnie, 
dze są lëdze starszi, chtërny mają 
swòjã òpòwiesc, wspòminczi z tëch 
tam lat, ale téż młodi, co wzérają na 
ten cząd z perspektiwë dosc dłudżé-
gò dlô nich czasu – dodôł profesór  
z Pòmòrsczi Akademii.

Na zôczątkù ùczniowie I Òglo-
wòsztôłcącégò Liceùm w Bëtowie 
przërëchtowóny przez szkólną 
Małgòrzatã Rës [pòl. Ryś] prze-
czëtalë dzélëczi wspòminków  
z wòjnowégò stanu Wacława 
Pòmòrsczégò i Anë Bògùcczi
-Skòwrońsczi. Pózni Eliza Paszilk 
i Ameliô Hòppe przedstawiłë ze-
bróné przez se òpòwiescë swòjich 
starków. Ò swòjich przeżëcach  
z tegò cządu gôdelë téż lëdze, co 
znają tamte wëdarzenia ze swòjé-
gò doswiôdczeniô. Trzimelë mie 
w Pòtulicach. Bëłë tam baro lëché 
warënczi. Môl to béł dlô mie òso-
blëwi, bò òb czas wòjnë dzél mòji 
familii téż béł tam zamkłi. Westrzód 
internowónëch bëlë lëdze, jaczi za 
dzecka przebiwelë w Pòtulicach  
w nazystowsczim lagrze, a pózni za 
òpòzycjowé dzejanié internowałë 
jich w tim placu kòmùnisticzné 
wëszëznë – gôdôł Jón Wërowiń-
sczi, przédnik Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô, chtëren przeżił 
téż zamkniãcé w jinym òstrzódkù  
– w Strzebielinkù. 

Swòjima wspòminkama dzelëła 
sã w Płótowie téż Elżbiéta Szalew-
skô, jakô òpòwiôdała ò nôstroju  
w Słëpskù i Bëtowie w pierszich 
dniach wòjnowégò stanu. Mło-
di ùczãstnicë kònferencji mòglë 
téż òbezdrzec pamiątczi z 80. lat,  
w tim kôrtczi na jedzenié i kùwertë 
ze sztãplã „ocenzurowano”. 

17 séwnika kònferencjô òdbiwa-
ła sã w Bëtowie, w pòrtretowi zalë 
Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm. 
Tegò dnia òstało wëgłoszonëch piãc 
referatów. Zuzana Szwedek-Kwie-
cińskô gôdała ò pòwiescë Huśtaw-
ka Lecha Bądkòwsczégò, Bòżena 
Ùgòwskô ò pùblicystice Stanisława 
Pestczi  w òsmëdzesątëch latach XX 
wiekù, Andrzéj Bùsler ò cëchëch he-
rojach wòjnowégò stanu òpisónëch 
w repòrtażach Édmùnda Szczesôka, 
Dark Majkòwsczi ò  Kaszëbach  
i Lëdowi Pòlsce w latach 1980–1989 
wedle felietonów Eùgeniusza Gòłąb-
ka w „Pòmeranii”,  a Daniél Kalinow-
sczi ò wspòminkòwëch i lëteracczich 
òpisënkach internowaniô.

Westrzód wniosków, jaczé òstałë 
zgłoszoné òb czas diskùsji pò refera-
towim dzélu, bëła przede wszëtczim 
pòtrzébnota zbiéraniô materiałów  
i òpòwiesców tikającëch sã wòjno-
wégò stanu i dzejaniô „Solidarno-
scë”.

Red.

Gduńsk. kònferencjô  
dlô szkólnëch  
kaszëBsczéGò Jãzëka
We wtórk 20 séwnika Filologiczny 
Wëdzél Gduńsczégò Ùniwersyte-
tu gòscył szkólnëch kaszëbsczégò 
jãzëka, chtërny przëjachelë z samégò 
rena na nôùkòwò-didakticzną kòn-
ferencjã pt. „Ùczba z òbrôzkama. 
Książka obrazkowa w edukacji języ-
kowej i kulturowej”.

Przed òficjalnym zaczãcym 
wëdarzeniô swój wëkłôd tikający 
sã lëteracczi pòstacji, co mô mio-
no Aczipaka, wëgłosëłë sztudér-
czi kaszëbsczi etnofilologii na GÙ 
– Werónika Mierzwińskô i Mał-
gòrzata Walasek. Serdeczno za-
chãcywómë do òbzéraniô starnë  
ò Aczipace (https://www.facebook.
com/aczipaka).

Kònferencjã ùroczësto òtemklë 
dzekanka Filologicznégò Wëdzélu 
GÙ prof. Ùrszula Patockô-Sygłowi 
[pòl. Patocka-Sigłowy] i przédnik 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
Jón Wërowińsczi, chtëren òpòwie-
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dzôł m.jin. ò dejach i célu kònkùrsu 
„Bëlny Szkólny”. Przédnik mówił téż  
ò ùchwôlonym niedôwno Dniu 
Kaszëbsczi Edukacji, jaczé bãdze 
swiãtowóny rok w rok 7 séwnika na 
wdôr ùchwôleniô Ùstawù ò systemie 
pòùczënë z 1991 rokù dôwającégò 
mòżlëwòtã òrganizacji nôùczaniô 
kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach. 
Pózni Lucyna Radzymińskô, specja-
listka ds. edukacji w Biórze Òglowé-
gò Zarządu KPZ, przedstawiła pro-
gram séwnikòwi kònferencji.

Prowadzącô to wëdarzenié dr 
Justina Pòmierskô, przédniczka 
programòwi radzëznë kaszëbsczi 
etnofilologii, rôczëła na binã pier-
szą prelegentkã – prof. Małgòrza-
tã Cackòwską, chtërna w swòjim 
wëkładze przeniosła ùczãstników  
w swiat òbrôzkòwi ksążczi – rze-
kła ò ji historii, przédnëch 
znankach i przedstawiła wie-
le pùblikacji, jaczé na kreatiwny  
i dopasowóny do młodëch òdbiérców 
ôrt tikałë sã celesnoscë, seksualnoscë, 
jinszoscë, wòjnë, niefùlsprawnotë abò 
smiercë. 

To prawie téma smiercë pòjawi-
ła sã w nônowszi pùblikacji wëdóny 

przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze-
szenié pt. Żëcé jak nudle. Diskùsjã 
ò ti òbrôzkòwi ksążce z ji aùtorką 
Aleksandrą Kùrowską-Susdorf, ilu-
stratorką Karolëną Tëlczi [pòl. Tylki] 
i tłómaczką na kaszëbsczi jãzëk Aną 
Hébel prowadzëła Justina Pòmier-
skô.

W drëdżim dzélu kònferencji, 
jakô òdbëła sã w fòrmie warkòwniów, 
szkòlenié z céchùnkù prowadzëła 
Magdaléna Bùda, chtërna pòkôzała 
pòzeszłim szkólnym, że kòżdi mô  
w se ùmiejãtnosc pësznégò malowa-
niô i mòże to wëzwëskac w òbrëmim 
swòjich szkòłowëch zajmów. Pòstãp-
né warkòwnie zrëchtowelë: Ana 
Hébel („Kòl mùczka na goscënie. 
Zaczarzoné słowa”), Aleksandra 
Kùrowskô-Susdorf („Trudne tema-
ty i książeczka obrazkowa. Jak roz-
mawiać z dzieckiem o śmierci?”) 
i Róman Drzéżdżón (Òbrôzkòwô 
mùzyka słów, to je ò tim, jak napisac 
„Nasze nótë”). 

Òb czas waraniô kònferen-
cji gòsce mòglë kùpic pùblikacje  
w krómie ksãgarnii KPZ.

Zdrzódło: www.kaszubi.pl, tł. dm

Gduńsk, internet. wëkładë 
PòmòGą zrozmiec kaszëBë

W zëmòwim semestrze akade-
micczégò rokù 2022/2023 bã-
dze mòżlëwòta wësłëchaniô  
i òbezdrzeniô on-line interdiscypli-
narnëch wëkładów pt. „Zrozumieć 
Kaszuby. W kręgu podstawowych za-
gadnień naukowych  i społecznych”. 
Ùdzél w tim wëdarzenim wezną: 
Miłosława Bòrzëszkòwskô-Szewczik 
z Filologicznégò Wëdzélu GÙ (lëte-
ratura), Sylwiô Bëkòwskô z Institutu 
Historii PAN we Gduńskù (histo-
riô), Mark Cëbùlsczi z Filologiczné-
gò Wëdzélu GÙ (jãzëkòznajôrstwò), 

Witosława Frankòwskô z Mùzyczny 
Akademii we Gduńskù (mùzyka), 
Igór Hałagida z Historicznégò Wë-
dzélu GÙ (historiô), Daniél Ka-
linowsczi z Pòmòrsczi Akademii  
w Słëpskù (teater), Pioter Kùrpiew-
sczi z Filologicznégò Wëdzélu GÙ 
(film), Cezari Òbracht-Prondzyńsczi 
z Wëdzélu Spòlëznowëch Nôùków 
GÙ (socjologiô), Magdaléna Sacha  
z Filologicznégò Wëdzélu GÙ (kùltu-
roznajôrstwò) i Danuta Stanulewicz  
z Filologicznégò Wëdzélu GÙ 
(translatorika). 

Nagranié z prezentacją témë  
(krótczéprzedstawienié problemù,  
do 40 minut) wiedno bãdze na kar-
nôlu YouTube (adres mdze na star-
nie Filologicznégò Wëdzélu GÙ  
i na www.kaszubi.pl) czile dni przed 
terminã wëkładu, żebë chãtny mòglë 
gò òbezdrzec i przërëchtowac so pi-
tania do prowadzącëch. 

Wëkładë on-line mdą w pònie-
dzôłczi òd piąti pò pôłnim do pół sód-
mi wieczór. Bãdze mòżlëwòta wzãcô  
w nich ùdzélu z pòmòcą platfòrmë 
MS Teams. Pierszi je zaplanowóny 
na 10 rujana. Wëkładë są òtemkłé 
dlô wszëtczich chãtnëch.

Red.

taRnaveni, Bëtowò.  
na Binie i na wiesołach

Kaszëbsczé Karno Spiéwë i Tuńca 
„Bytów” brało ùdzél w fòlklorowim 
festiwalu w Rumùnii. Na rôczbã òr-
ganizatorów „Folk Friends Together”  
34 nôleżników zespòłu z Kaszëb 
gòscëło w Sétmëgrodze, w Tarnave-
ni i òkòlim, w dniach 18–22 zélnika. 
Ten midzënôrodny festiwal òdbiwôł 
sã ju sódmi rôz. Bëtowsczé karno 
wëstãpòwało w rozmajitëch môlach  
i przed rozmajitą pùbliką, nawet-
ka na dwùch wiesołach. Nôprzód 
pòprosëlë naju, żebë më sã zapre-
zentowelë na tradicyjnym wieselim 
jakno niespòdzónka. Jesmë mielë 
leżnosc ùzdrzec, jak wëzdrzą zdën-
kòwé òbrzãdë i spróbòwac môlowi 
kùchni. Na drëdżi dzéń jiny lëdze 
zazwònilë do naju, że téż bë chcelë 
nas rôczëc. Wierã sã doznelë ò naju  
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z internetu – gôdô direktór Bëtow-
sczégò Centrum Kùlturë Marión 
Gòspòdarek.

Pò wrócenim na Kaszëbë nô-
leżnicë karna zaczãlë regùlarné 
spòtkania.  A za rok planëją zòrga-
nizowanié festiwalu fòlkloru kòl se, 
w Bëtowie. To béłbë pòwrót do fòlk-
lorowëch jôrmarków, jaczé czedës 
òdbiwałë sã w najim miesce. Dzãka 
taczim wëjazdóm jak ten do Rumùnii 
jesmë zarzeszëlë kòntaktë brëkòwné 
do òrganizacji festiwalu – pòdczor-
chiwô Marión Gòspòdarek.

Zdrzódło:  
www.kurierbytowski.com.pl

kaRtuzë. zRzeszony  
dzãka sPôdkòwiznie

W dniach 17–18 séwnika w Kaszëb-
sczim Mùzeùm m. Frãcëszka Trédra  
w Kartuzach òdbëłë sã Eùropej-
sczé Dnie Spôdkòwiznë. Jich latosé 
zéwiszcze to „Sparłãczony Spôd-
kòwizną”.

Kartësczé òbchòdë zaczãłë sã 
òtemkniãcym wëstôwkù „Felix 
Cassubia. Òd Gduńska tu – jaż do 
Roztoczi bróm”, jaczi nawlékô do 
65. roczëznë òdrodë kaszëbsczi rësz-
notë. Òtemkł gò inicjatór wëstôwkù 
senatór Kazmiérz Kleina. 

Mùzycznym wëdarzenim wie-
czoru béł kòncert Akademii Gło-
sów Tradicji, białczënégò karna, 
jaczé spiéwô tradicjowé piesnie  
z rozmajitëch regionów Pòlsczi. 
Akademiô wëkònała m.jin. żałobną 
piesniã z Pòdlasô i lëdowé prziwtór-
czi z Kaszëb. 

Drëdżégò dnia Eùropejsczich 
Dni Spôdkòwiznë ùczãstnicë mò-
glë próbòwac szmaczków ùkrajiń-
sczi i kaszëbsczi kùchni. Jest-
kù przërëchtowałë nôleżniczczi 
Towarzëstwa Drëchów Kaszëbsczé-
gò Mùzeùm i Stowôrë Otwarte Ka-
szuby. Bëła téż leżnosc pòznaniégò 
mòdłów znankòwnëch dlô ùkrajiń-
sczégò lëdowégò kùńsztu.

Òbchòdë skùńczëłë sã pòkôzkã 
dwùch filmów: „Rodzina” i „Pokój”. 
Òbëdwa dokazë tikałë sã wòjno-
wëch doswiôdczeniów. Zrëchtowała 
je młodzëzna z Sobòtno-Niedzel-
ny Szkòłë kòl Zrzeszë Pòlôchów na 
Ùkrajinie Part w Òdesse. 

Wôrt dodac, że òb czas lato-
sy edicji Eùropejsczich Dni Spôd-
kòwiznë bëłë zbiéróné dëtczi na 
pòmòc Ùkrajinie. 

Na spòdlim wiadła na starnie 
Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach

chmielno. Żdają  
na luBòtników sPiéwaniô  
i tańcowaniô

Kaszëbsczé Karno Piesni i Tuńca 
„Chmielanie” szukô kandidatów na 
swòjich nôleżników. Jak czëtómë 

na plakatach, jaczé zachãcywają 
do zapisaniô sã do zespòłu: „Czeka 
na Ciebie nowa pasja i przyjaciele, 
świetna zabawa i ciekawe wyjazdy. 
Wystarczą chęci, całej reszty cię na-
uczymy!”.

Próbë dlô pòczątkùjącëch spiéwa-
ków i tuńcowników bãdą w piątczi  
ò pół piąti pò pôłnim w Dodomù 
Kùlturë w Chmielnie.

Zajmë są darmòwé. Prowadzą 
je wëkwalifikòwóny instruktorzë 
mùzyczi i tuńca. Wszëtcë chãtny 
mògą sã zgłosziwac, zwòniącë pòd 
numer telefónu 693 837 252. 

Jak czëtómë na starnie zespolylu-
dowe.pl, „Chmielanie” są czekawim 
bédënkã dlô wszëtczich, co kòchają 
fòlklor i kaszëbską kùlturã. Òkróm 
spiéwaniô i tańcowaniô nôleżnicë 
karna grają na rozmajitëch lëdowëch 
instrumentach, jak chòcle brómbas, 
bazuna i diôbelsczé skrzëpice.

Red.

kościerzyna.  
zBierają Porcelanę

Muzeum Ziemi Kościerskiej na swo-
jej stronie internetowej ogłasza zbiór-
kę porcelany z kaszubskimi wzorami 
produkowanej przez Zakłady Porce-
lany Stołowej „Lubiana”: „Jeśli masz  
w domu nieużywane wazony, po-
jemniki kuchenne, serwisy kawowe 
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i obiadowe, filiżanki, cukierniczki, 
mleczniki, patery, dzbanki, kufle, 
lampy lub inne wyroby porcelanowe 
z kaszubskimi wzorami i planujesz 
się ich pozbyć, przynieś je do nasze-
go Muzeum od pon. do pt. w godz. 
8.00–16.00”. 

W ogłoszeniu o zbiórce dodano, 
że instytucji zależy przede wszyst-
kim na porcelanie produkowanej  
w latach 1975–1992, ale muzeum 
zainteresowane jest również innymi 
produktami ZPS „Lubiana”. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać, 
dzwoniąc pod nr 58 680 04 88 lub za-
glądając na stronę internetową www.
muzeumziemikoscierskiej.com.pl. 

Red.

weJRowò. Film  
i diskùsjô ò niełôPach
W sedzbie Mùzeùm Kaszëbskò
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie 16 séwnika bëła projek-
cjô filmù „Wampiry, nie ma się z cze-
go śmiać” sparłãczonô z zéńdzenim  
z reżisérką Kingą Michalską a téż  
z Aleksandrą Kùrowską-Susdorf 
(w swòji nôùkòwi robòce zajimô sã 
edukacją ò smiercë i Kaszëbama, co 
mieszkają w USA i Kanadze) i Łu-
kaszã Kòzakã (mediewistą, aùtorã 
ksążków Upiór. Historia naturalna  
i With Stake and Spade. Vampiric Di-
versity in Poland).

Film je kriticzną refleksją nad 
wëmësloną pòstacją kaszëbsczi biał-
czi z kanadijsczégò Wilna, òpisóną 
przez lingwistã Jana Perkòwsczégò  
w 60. latach XX wiekù. Heroją fil-
mù je dzysdniowi mieszkańc Wil-
na David Shulist, chtëren 50 lat pò 
òpisónëch wëdarzeniach biôtkùje sã  
z mitama na témã wieszczich, òpich 
i kaszëbsczi juwernotë. 

Pò filmie bëła diskùsjô ò samim 
dokazu, a przédno ò dôwnëch wie-
rzeniach Kaszëbów.

Red.

kaRtuzë. waRkòwnie dlô 
Przińdnëch Gazétników
W Kartësczim Centrum Kùlturë 
òd czile lat prowadzonô je gazétnô 

sekcjô. Młodi (i nié blós) lëdze ùczą 
sã pòd òkã Karolënë Serkòwsczi-
Secechòwsczi kùńsztu pisaniégò. 
Twòrzimë rozmajité tekstë – nié leno 
prasowé artikle i felietónë, ale téż 
lëteracczé: òpòwiôdania abò wiérztë. 
Robimë téż òdjimczi i piszemë re-
lacje òsoblëwie z tegò, co sã dzeje  
w KCK. Wëdôwómë do te mło-
dzëznowi cządnik „Reflektor”, co je 
dodôwkòwą atrakcją dlô ùczãstników 
najich warkòwniów, chtërny mògą 
swòje tekstë w nim òpùblikòwac – 
gôdô Serkòwskô-Secechòwskô, jakô 
je przédną redaktorką „Reflektora”.

Nôleżnicë sekcji bierzą téż ùdzél  
w kòncertach, widzawiszczach  
i wëstôwkach, pòznôwają czekawëch 
lëdzy, przédno z kartësczégò pòwia-
tu. Terô je leżnosc do zapisaniô sã 
do tegò karna. Sygnie sã zgłosëc 
do Kartësczégò Centrum Kùlturë,  
a nôlepi przińc na pòtkanié w pònie-
dzôłk òd 5.30 pò pôłnim do 7 wie-
czór, we wtórk òd 5.30 pò pôłnim do 
8.30 wieczór abò we strzodã òd 3.40 
pò pôłnim do 7.10 wieczór.

Red.

Podhale. „kaszuBki”  
Prezentowały  
nasz ReGion
W dniach 11–16 sierpnia chwasz-
czyński zespół wokalno-instrumen-
talny Kaszubki gościł na Skalnym 
Podhalu, gdzie wystąpił podczas 
XIII Europejskich Targów Produk-
tów Regionalnych w Zakopanem. 
[…] Targi promują autentyczność  
i różnorodność oraz dają możliwość 

spotkania z żywym dziedzictwem 
kulturowym zarówno z różnych 
regionów Polski, jak i z różnych 
krajów Europy. Choć realizowane 
głównie z myślą o producentach 
żywności certyfikowanej, to są też 
miejscem zachwycającym wyrobami 
rękodzielniczymi, dającym możli-
wość spotkań z twórcami ludowymi 
i przybliżenia procesów tworzenia. 
[…] Targom od pierwszej edycji 
towarzyszy bogaty program arty-
styczny. Każdego roku na scenie ple-
nerowej podziwiać można występy 
zespołów regionalnych z kraju i z za-
granicy. Taniec, śpiew, gra na instru-
mentach, ludowe stroje – to swoisty 
wyraz folkloru oraz dziedzictwa nie-
materialnego, które wciąż zachwyca. 
Kaszubki gościły na scenie podczas 
dwóch targowych dni. Program pre-
zentacji zbudowany był tak, by jak 
najpełniej zareklamować nasz re-
gion, by pieśnią i muzyką opisać całe 
piękno naszej małej ojczyzny – jej 
walory przyrodnicze i krajobrazo-
we, a przede wszystkim przedstawić 
Kaszubów, rdzennych mieszkańców 
kaszubskiej ziemi, ich codzienność, 
ciężką pracę, wielki patriotyzm. 
Szczególnym zainteresowaniem cie-
szyła się lekcja kaszubskiego – pieśń 
Kaszëbsczé  Nótë oraz prezentacja 
kaszubskich instrumentów ludo-
wych (bazuny, burczybasów włoso-
wego i łańcuchowego, diabelskich 
skrzypiec oraz rzępiela – poprzedni-
ka kontrabasu) […].

Kaszubki do udziału w XIII Euro-
pejskich Targach Produktów Regio-

Pomerania nr 10 (568) / Październik 2022 67

Klëka



Pomerania nr 10 (568) / Rujan 202268

Jednym z pierszich òkrãtów, jaczi przejachôł żeglownym karnôlã przez Wislaną Nierzejã, béł Zodiak II - nowòczasny, wielezadaniowi bôt zbùdowóny w gduńsczi 
stoczni Remontowa Shipbuilding SA i przekôzóny Mòrsczémù Ùrzãdowi w Gdinie w 2020 rokù.
Òdj. Sławòmir Lewandowsczi  

Klëka

nalnych zaprosił główny organizator 
wydarzenia – Tatrzańska Agencja 
Rozwoju, Promocji i Kultury w Za-
kopanem. Ponadto, na zaproszenie 
ks. kustosza Marcina Muchy, zespół 
wykonał koncert kaszubskich pieśni 
sakralnych oraz zapewnił kaszubską 
oprawę muzyczną Mszy św. w Na-
rodowym Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach. […] 

Wyjazd do Zakopanego był dla 
zespołu kolejną wycieczką, na trasie 
której znalazły się: Łopuszna, polski 
Spisz, Zakopane i Ząb. Kaszubki wy-
ruszyły też na górski szlak (Dolina 

Strążyska i wodospad Siklawica), 
spojrzały na panoramę Tatr z Ka-
sprowego Wierchu, gościły w jed-
nej z najpiękniejszych wsi Skalnego 
Podhala – Chochołowie. W drodze 
powrotnej zatrzymały się na chwilę 
na Jasnej Górze.

Wyjazd odbył się dzięki wspar-
ciu finansowemu udzielonemu ze-
społowi przez Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach oraz Gminę Żukowo 
(środki przyznane w konkursie 
grantowym, w ramach programu 
„Lokalne Partnerstwo”). Projekt był 
realizowany we współpracy z Od-

działem Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Chwaszczynie.

Danuta Jastrzębska

Skróty redakcji
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Sëchim pãkã ùszłé

Pózni przëszłë cyfrówczi a nôpóz-
ni smartfónë, co òkróm tegò, że mòże 
nima zwònic a esemesowé różnoscë 
wëstwòrziwac – prawie òdjimczi a fil-
më mòże czwarzëc. Czej rozkòscérził 
sã internet – òdjimczi zalałë cyber-rum. 
Dzysôdnia drãgò je sobie przedstawic 
żëcé bez codzynnégò dzélu nowëch 
òdjimków z internetu. Taczich, co sto-
ją a co sã rëszają, a òsóbno filmków. 
We wikszoscë to je bëlecajstwò, chòcô 
niechtërnëch pòtrafią przëchłoscëc do 
pisaniô wiérztów1. Dzysô kòżdi mòże 
zrobic òdjimk a film a zarô dac do inter-
netu. Nie felô tak zwónëch selfie, to je 
jak sobie sóm òdjimk robisz. Ne interne-
towé rëszné a stojącé òdjimniãca to je 
prôwdzëwi òbrôz lëdzczi głëpòtë dzys-
dniowëch czasów. Pewno czedës téż lë-

dzy nierozëmnëch bëło skòpicą, równak jich głëpòtë 
nie bëło tak widzec… Nôlepi sã mòże tegò dokònac 
chòclë na amerikańsczim Facebookù a na chiń-
sczim Tiktokù. Pòstrzód zdjãców dzeców, jaczima sã 
chwôlą jich mëmë, zachtnëch rëbów, jaczé złowilë 
chłopi – są òdjimczi reklamùjącé młodé dzéwczãta, 
co swòjã krôsã òbez selfie prawie swiatu òkôzy-
wają. Knôpi chwôlą sã mùskùlama a kùli sznapsu 
pòtrafią wëpic… Dobrze sã mają stronë z klapama 
rozmajitima. Kùli jaczi aktór czë jakô aktorka mielë 
„partnerów” na bòkù a cëż je czëc kòl królewsczi 
familie. Lëdze chãtno wlôżają na stronë zez seksã 
a na te, dze sã leje wãbórkama krew… Dlô białk są 
òsóbné môle w internece, dze mògą pòdiskùtowac 
a sã pòżôlëc nad swòjim białogłowsczim/mëmòwim 
kawlã a pòtãpic chłopów równo za co, w całoscë za 
to, że są. To są tak zwóné „pòstãpòwé” (pò naszémù 
pòkroczné) tekstë, materiałë. Chłopi lubią zazerac 
na starnë ze snôżima białkama, aùtołama a… ze 
spòrtã, bò chłopi, nie wiedzec czemù, spòrtë baro 
lubią… Òsóbnym zortã òdjimniãców są tzw. fòtora-
darë, jaczé łapią tëch, co za chutkò jadą. I, dolëbóg, 
nierôz są òne dzél dokładniészé, wërazniészé jak te 
bez warkòwëch fotofistów robioné…

Òdjimczi bëłë, są a mdą pòtrzébné. Nawetkã, 
czej są nieluso zrobioné, niewëra-
zné a bez ùdbë – pòkôzywają 
prôwdã ò swiece, ò lëdzach. A jak 
miło sã do nich wrôcô pò latach…

Òdjimczi to je fëjnô 
sprawa. Dokùmeńt. Za-
trzimanié chwilë szcze-
scô, żałobë. Łapiemë 

cos smiésznégò, cos strasznégò. Pózni 
mòżemë do tegò wrócëc. Do albùmù  
z òdjimkama abò do internetowi blónë. 
Zdrzë, jaczi më bëlë młodi! Jakô jô 
piãknô bëła! Ale béł jô zmiarti! Nasz 
Frãck sã bawił młotuszkã i pãknął so  
w pôluszk a terô to je zawòłóny me-
chanik, co swój warstat mô i grëbé dët-
czi secze. Hewò je Hanuszka ze swòją 
pùpką! Wczora jem kòl ni béł a dôł sã 
òbstrzéc. Czãsto lëdze z òdjimków ju 
òdeszlë. Starcë, rodzyce, znajemny, 
sąsadzë, kòledze, drëszczi òd graniô  
w gùmã, ksądz probòszcz, co nie lëdôł, 
czej letniczczi do kòscoła wënagòloné 
wlôżałë. Są bùdinczi z czerwiony cegłë, co je wia-
ter historie zwrócył. Są stôré aùtołë, maszinë, co 
to dzysô leno w jaczim mùzeùm mòże nalezc. 
Ùchòwałë sã òbrôzczi z pòlama, lasama, górama 
– dze terô deweloperzë mają cëda nastôwióné… 

Czedës robienié òdjimków to bëła całô ce-
remóniô. Z wiôldżim aparatã, co béł zawiészony 
ekstra kòdrą, co jã fòtofista na se a na aparat na 
trzech/sztërzëch szpérach zarzucywôł. To wiele 
kòsztowało, temù leno na wôżné ùroczëstoscë sã 
fòtografa rôczëło. Na chrztë, przëjãca, na slëbë 
a wiesela. Mòżna bëło do miastowégò atelier sã 
wëbrac z całą familią. Fòtografòwie, co rezydo-
welë colemało w pòwiatowëch miastach, jak Aù-
gùst Ziemens we Wejrowie – mielë rozmajité tła. 
I ju familiô, co nigdë w górë sã nie wëbrała – mô 
snôżé òdjimniãcé z jaczima Alpama abò jinyma Ta-
trama slôdë. Dobré geszëftë mielë fòtofiscë przë 
kòscele. Colemało probòszczowie mielë jednégò 
swòjégò „etatowégò”, co w całoscë na przëjãcach 
swòje wiedno zarobił. Baro czekawé bëłë zdjãca 
z niebòszczëkama, w całoscë z môłima, ùmarłima 
dzecama… 

Pòmału robienié òdjimków stało sã barżi 
pòpùlarné. Pamiãtóm, jak jem dostôł na swòje 
sódmé ùrodzënë aparat marczi „Ami”, co jem nim 
skòpicą sztótów na kliszë zatrzimôł, a jakno baro 
żëwé a nipòcé dzeckò miôł jem przënômni cze-
kawé zajãcé… 

FELIETÓN

TóMk FóPka

Òdjimczi bëłë, są 
a mdą pòtrzébné. 
Nawetkã, czej są 
nieluso zrobioné, 
niewërazné a bez 

ùdbë – pòkôzywają 
prôwdã ò swiece,  
ò lëdzach. A jak 
miło sã do nich 

wrôcô pò latach…

Òdjimczi

1 Chòcle Facebookòwi cykel „Òdjimczi słowa” aùtora te felietónu… 



Pomerania nr 10 (568) / Rujan 202270

To nie je w głowã do pòjãcô FELIETÓN

Òlga Kùklińskô

Kùli wôrt dobri wark?
Rujan. Dzecë ju wicy jak 
miesąc chòdzą do szkòłë, 
a starszi kùreszce spòkój-
no do swòji ùlëdóny ro-

bòtë. Wszëtkò wedle ùdbë, jak wiedno. 
Nôlepi mają sztudérzë, òni dopiérze roz-
krącëlë nen całi kòłowrotk. I tak mdzemë 
sã terô kùlac, bële z górczi i do célu. 
Wszëtkò, żebë miec czedës dobri wark 
a kùreszce òstac w żëcym „kògùms”. To 
znaczi, że czej më sã rodzymë, tej jesmë 
nikògùm i mómë całé żëcé przed sobą, 
żebë z tegò „niczegò” zrobic „cos”? Takô 
przed nama je robòta? To je naje zadanié? 
Në prawie. 

Jeden swój wark dostôł pò starszich, 
drëdżi jesz pò ópie, a trzecy wëbrôł gò 
sóm. Na kùńc òstôł nen slédny (bò wied-
no w tim kùdlu-mùdlu je chtos taczi) 
– òn żódnégò warkù so nie wëbrôł, le  
z czegòs mùsz je żëc i cos robic, bò tak 
wëpôdô. Tak to wëzdrzi, czë më sã z tim 
zgòdzymë, czë nié. Równak corôz wicy 
je téż taczich, co w żóden kòłowrotk wlézc nie chcą  
i zagònic sã do niegò letkò nie dadzą. A gònią nas 
ju baro wczas, ledwò jesmë òdrosłi përznã òd zemi. 
Na przëmiar dzysô warkòwé dorôdzanié zaczinô sã ju  
w przedszkòlim. Jo – to je tak zwónô warkòwô 
preòrientacjô. Môłi człowiek jesz nié wié pò prôwdze, 
kògùm je i jak sã nazéwô, a ju mô wiedzec, kògùm 
bãdze za dwadzesce lat – czë mdze robił w jaczim IT, 
czë mòże w jaczi wiôldżi fabrice. Czë mdze direktorã 
czë doktorã? Zédżer ju tikô. Czim chùdzy do tegò duń-
dze, tim lepi. Spòkójno, ju mù jinszi, mądrzészi, pòwie-
dzą, co w żëcym lónëje, a co nié, jeżlë òn sóm mdze 
miôł wątplëwòtë. Dozdrzeniałi są w tim méstrama –  
w dorôdzanim i czerowanim òsoblëwie. Chòc mie sã 
zdôwô, że më nigdë nie mdzemë gwës, czë më abë 
bëlno w przedszkòlim, midzë zupką a deserã, swój ka-
wel wëbrelë. Przecã wôżniészi je tedë wëbiérk midzë 
klockama a pùpkama, abò aùtkama a krédkama. Do 
të jesz mómë tëli rozmajitëch aùtoritetów, chtërne 
chùtkò sã zmieniwają. Co jeżlë chtos ju tedë wëbierze 
lëchò abò mù sã cos òdwidzy? Całô redota je wierã  
w szukanim swòji żëcowi stegnë – chòc wôrtno 
zdãżëc z nym szukanim przed sënã abò córką są-
sadów (tak do trzëdzestczi), żebë starszi ni mùszelë 
wskazëwac nama pasownégò czerënkù abò wëbierac 
za nas, bò më nick nie rozmiejemë. 

Dzysô w módze je miec cél. Òd ùrodzeniégò. 
Czasã ju w pierszi minuce i pò pierszim krzikniãcym je 
wiedzec – nen bãdze spiéwôkã! Miec planë i ùdbë na 

kòżdi dzéń, tidzéń, rok, miesąc – na całé 
żëcé. Na kòżdą sekùndã i minùtã, bò ni-
kwienié czasu to je wiôlgô sromòta. Czas 
je za drodżi, a przecã wszëtcë mùszimë 
bëc baro òbszcządny. Wiedzec, co, gdze 
i jak chùtkò, bële przed jinszima. Kòż-
di dzéń mùszi bëc zaplanowóny, bëlno 
wëzwëskóny, wëcësniãti, ni mòże „jakòs 
tam” so minąc. 

Kąsk dzywné, że ò to, kògùm chcemë 
bëc w przindnoce, pitô sã nas nôczãscy, 
czej jesz nié do kùńca mómë pòznóné 
sebie, a nie je to prostô nôùka. Na tëch 
ùrodzonëch dzysô, w ti gòdzënie, żdac 
bãdze cziledzesąt nowëch, jesz niewëna-
lazłëch warków, ò jaczich nicht terô ni 
mô pòjãcô, a gwësno mdą baro swia-
tu brëkòwné. Tej jak bëlno przërëchto-
wac sã do robòtë, jaczi jesz ni ma? Na 
co pòstawic? Na nôùkã cëzëch jãzëków, 
ekònomii, programòwaniô? Jaczé wôrtno 
miec ùmiejãtnoscë – mitczé czë cwiar-
dé? W łepie sã òd tegò miészô. Tak pò 

prôwdze, to mëslôł chto ò tim, wëbierającë sã do 
strzédny szkòłë? Barżi trzimómë sã tedë metodë „lu-
biã / nie lubiã, lëdóm / nie lëdóm”, bò to nama òstało 
jesz z przedszkòla. A mòże ò to prawie jidze? Robic 
to, co sã lubi, całô filozofiô. Nié… Za czim bë nama 
tedë bëła ta całô warkòwô preòrientacjô, gòdzënë 
rozmajitëch doradów, testë òsobòwòscë? Gôdają, 
że robòta, chtërnã sã lubi, to nie je drãgô robòta,  
a bëlno wëbróny wark dôwô nié leno dëtczi, a téż sa-
tisfakcjã. W drëgą stronã je równak tak samò. Lëchò 
wëbróny wark mòże nama przëniesc wicy jiwrów 
nigle dëtków w czeszeni, a jinszim lëdzóm bëlejaczi 
fachman téż nie je brëkòwny. Bãdzë tuwò, czło-
wiekù, mądri. Môsz dwie rãce i głowã fùl ùdbów, 
chtërne nié wiedno sã wpasëją w bëlné czasë i na 
nick tedë całi twój wiôldżi plan, ùkłôdóny przëcã ju 
òd przedszkòla. Tej mòże lepi za wiele nie planowac, 
nie mëslëc, nie parłãczëc sã na wiedno z jednym 
warkã? Kògùm mómë bëc, tej mdzemë, a co kòmù 
namienioné, to gò nie minie… Przëcã kòżdi ju na pò-
czątkù je „kògùms” (chòc jesz bez mgr, dr czë prof. 
przed mionã a téż mëliónów na bankòwim rechùnkù) 
i mòże lepi, żebë tak òstało, dobrégò doch ni ma za 
czim za wiele zmieniwac. Wark to co jinszégò – nigdë 
nie je za pòzdze, żebë robic to, co sã 
lubi, a rujan to prawie je dobri czas na 
jaczé nowé sztudia, warkòwnie, kùr-
së – mòże nawetka z kaszëbsczégò 
jazëka? Wëbierzta sami. 

Dzysô warkòwé 
dorôdzanié zaczinô sã ju 
w przedszkòlim. Jo – to 
je tak zwónô warkòwô 

preòrientacjô. Môłi 
człowiek jesz nié wié pò 

prôwdze, kògùm je 
i jak sã nazéwô, a ju mô 
wiedzec, kògùm bãdze 

za dwadzesce lat






