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„Ni ma Kaszub bez Gduńska” – bë sã chcało przejinaczëc słowa Hieronima Derdow-

sczégò. Prôwdac, pierszi kaszëbsczi pòeta òbeszedł sã z tim gardã nad Mòtławą kąsk 

maceszno, dejade jinszi wëfùlowalë tã lukã. Dosc wspòmnąc chòc ò taczich pisôrzach, 

jak ks. Bernat Sëchta, ks. Władisłôw Łãga, Francëszk Sãdzëcczi, Léón Roppel czë Lech 

Bądkòwsczi. 
Pò nich przëszlë jinszi a przëjãlë òbòwiązk pisaniô ò tim, czegò tu z dzesãclatégò na 

dzesãclecé je wiãcy a wiãcy. Bôjkòwnota „gardu ludnégò” szczescé je tak baro napro-

wadnô, że nie dô radë sã ji pòminąc. Ni mają prôwdë tej ti, jaczi przepôwiadają chùtką 

smierc ôrtóm taczim, jak legeńda czë òpòwiedniô. Slédné słowò gwësno nigdë tu nie 

padnie, tak tej wezmë dôjmë so póczi co pòkù z tak samò jinterpùnkcjową, co symbòl-

ną kropką. 

Jerzi Samp

Jerzi Samp

Każde stare miasto oprócz historii prawdziwej ma również swoje dzieje bajeczne. 
Do ich powstania przyczyniały się rozmaite wydarzenia, nietypowe sytuacje oraz 
osobliwe zbiegi okoliczności. „Gduńsk. Basniowô stolëca Kaszub” to zbiór legend 
i podań autorstwa Jerzego Sampa, inspirowanych kaszubskimi wątkami w Gdańsku, 
mieście pod wieloma względami wyjątkowym, mieście, które istnieje już od ponad 
tysiąca lat i od zawsze było związane z Kaszubami.

Książka do nabycia na 

www.KaszubskaKsiazka.pl  
oraz w księgarniach w Gdańsku,  
Bytowie, Kartuzach, Kościerzynie. 

                      Cena 35 zł 
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Ogromne zniszczenia i miliardowe straty to rezultat 
sierpniowej nawałnicy, o której przez wiele jeszcze 
lat trudno będzie zapomnieć na pomorskiej ziemi. 
W październikowej „Pomeranii” przedstawiamy 
zestawienie, które pokazuje materialną stronę skutków 
pogodowej anomalii. Nie zapominamy oczywiście 
o najważniejszych poszkodowanych, jakimi są 
mieszkańcy, którzy w nawałnicy stracili nie tylko dach 
nad głową (niejednokrotnie dosłownie), wyposażenie 
domu, rzeczy osobiste, ale i źródło utrzymania. Dlatego 
po raz kolejny publikujemy numer konta, na które można 
wpłacać pieniądze na walkę z następstwami nawałnicy. 
Więcej na stronach 3–4.

W październiku obchodzimy 90. urodziny Güntera 
Grassa. Choć pisarza urodzonego w Gdańsku od dwóch 
lat nie ma już z nami, to wciąż możemy się cieszyć  
tym, co po sobie pozostawił. Pośród wielu dzieł Grassa 
są nie tylko książki, ale także rzeźby oraz liczne 
szkice, z czego być może nie każdy zdaje sobie sprawę. 
O jubileuszu pisarza, rzeźbiarza i rysownika piszemy 
na stronach 5–6.

W „Pomeranii” znajdziecie Państwo także ciekawą 
rozmowę z Krystyną Lewną, jedną z najlepszych 
pisarek kaszubskich młodszego pokolenia, kilkakrotną 
zdobywczynią nagród i wyróżnień na Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona.      

Od Redaktora

Koszt prenumeraty rocznej krajowej z bezpłatną 
dostawą do domu: 55 zł. W przypadku prenume-
raty zagranicznej: 150 zł. Podane ceny są cenami 
brutto i uwzględniają 5% VAT.

Aby zamówić roczną prenumeratę, należy:
•  dokonać wpłaty na konto: 
PKO BP S.A. 28 1020 1811 0000 0302 0129 35 13, 
ZG ZKP, ul. Straganiarska 20–23, 80-837 Gdańsk, 
podając imię i nazwisko (lub nazwę jednostki za-
mawiającej) oraz dokładny adres

•  zamówić w  Biurze ZG ZKP, tel. 58  301 90 16, 
58 301 27 31, e-mail: red.pomerania@wp.pl

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: zamó-
wienia na prenumeratę (...) można składać bezpo-
średnio na stronie www.prenumerata.ruch.com.
pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres 
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktu-
jąc się z  Infolinią Prenumeraty pod numerem: 
22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 
7–17. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

PRENUMERATA
Pomerania z dostawą do domu!
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Największe straty w województwie pomorskim żywioł 
wyrządził w czterech powiatach: bytowskim (gm. Lip-
nica, Parchowo, Studzienice), chojnickim (gminy Bru-
sy, Chojnice, Czersk), kartuskim (gminy Sierakowice 
i Sulęczyno) i kościerskim (gminy Dziemiany, Karsin 
i Lipusz). Straty materialne są ogromne. Najbardziej 
widoczne są uszkodzenia drzewostanu, dotyczy to pra-
wie 32 tys. ha drzewostanów (4,8 proc. powierzchni 
lasów w województwie pomorskim), z których 28,5 tys. 
ha wymaga całkowitego odnowienia.

LASY
Powalonych zostało około 6,6 mln drzew, głównie so-
sen, ale także świerków, brzóz i starych dębów, co odpo-
wiada mniej więcej ilości drewna pozyskanego z lasów 
w województwie pomorskim w ciągu dwóch lat. Straty 
w drzewostanie dotyczą zarówno lasów państwowych 
jak i prywatnych. Usunięcie powalonych drzew według 
leśników może zająć nawet kilkanaście miesięcy. Ży-
wioł poczynił szkody m.in. w Parku Narodowym „Bory 
Tucholskie”, w którym uszkodzonych jest ok. 20 pro-

cent powierzchni parku, co w przeliczeniu na hektary 
daje ich aż 1000! Nawałnica spowodowała również stra-
ty w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdzydzkim 
Parku Krajobrazowym, Zaborskim Parku Krajobrazo-
wym, w obszarach siedliskowych Natura 2000 (Jeziora 
Wdzydzkie, Sandr Brdy, Młosino-Lubnia), na obsza-
rach chronionego krajobrazu (Chojnicko-Tucholskim, 
fragment Borów Tucholskich, Gowidlińskim, Lipu-
skim) oraz w wielu rezerwatach przyrody.

Nasadzenia nowych drzew mogą się odbywać na 
bieżąco, po uprzątnięciu poszczególnych fragmen-
tów lasów. Zajmie to leśnikom kilka najbliższych lat, 
a efekt w postaci dojrzałych drzew najpewniej zobaczą 
dopiero następne pokolenia. Za naszego życia – mam 
tu na myśli wszystkich czytelników „Pomeranii”, od 
najstarszych do najmłodszych – nie będzie nam nie-
stety dane ponownie zobaczyć taki las, jaki pamiętamy 
jeszcze z pierwszych dni sierpnia br. Niemniej warto 
poczynić ten trud, aby nasze dzieci i wnuki również 
mogły się cieszyć pięknym i gęstym lasem, który nie 
tylko stanowi część krajobrazu, ale przede wszystkim 
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Noc z  11 na 12 sierpnia 2017 roku zapisała się w  historii Kaszub i  Borów Tucholskich jako jedna 
z najtragiczniejszych chwil. Słowo chwila nie jest tu przypadkowe, silny wiatr potrzebował bowiem zaledwie 
kilku minut, by spustoszyć pola, połamać tysiące hektarów lasów, zniszczyć domostwa i zabrać to, co 
najcenniejsze – ludzkie życie.
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jest miejscem, które daje schronienie wielu gatunkom 
flory i fauny.

DOMY I GOSPODARSTWA ROLNE       
Kataklizm uszkodził ponad 1769 budynków mieszkal-
nych, z czego 39 całkowicie, a 7 znacznie, 33 rodziny 
zostały bez dachu nad głową. Zniszczył także 2074 bu-
dynki gospodarcze.

Największe straty w  tym zakresie dotyczą gmin: 
Brusy (800 budynków mieszkalnych, w  tym 17 cał-
kowicie zniszczonych), Chojnice (340 budynków 
mieszkalnych, w tym 6 całkowicie zniszczonych), Par-
chowo (154 budynki mieszkalne, w  tym 7 znacznie 
zniszczonych), Dziemiany (144 budynki mieszkalne, 
w  tym 7 całkowicie zniszczonych), Czersk (74 bu-
dynki mieszkalne, w tym 6 całkowicie zniszczonych, 
Sulęczyno (77 budynków  mieszkalnych), Sierakowi-
ce (110 budynków mieszkalnych, w tym 2 całkowicie 
zniszczone), Studzienice (36 budynków mieszkal-
nych), Lipusz (27 budynków mieszkalnych, w  tym  
1 całkowicie zniszczony). Straty bezpośrednie w zabu-
dowie mieszkaniowej mogą wynieść ok. 45 mln zł.

Straty dotyczą także ok. 2500 gospodarstw oraz co 
najmniej kilku tysięcy hektarów upraw. W gospodar-
stwach to zniszczenia lub uszkodzenia 2074 budynków 
gospodarczych, w  tym inwentarskich, magazynowo-
-składowych. Zniszczone zostały także szklarnie, tunele 
foliowe oraz maszyny i urządzenia rolnicze.    

Poważnym problemem z punktu widzenia zdrowia 
i  życia mieszkańców są pokrywające wiele dachów 
płyty azbestowe, które pozrywane i uszkodzone w wy-
niku nawałnicy zalegają wciąż w gospodarstwach i na 
polach.

INFRASTRUKTURA
Sierpniowa nawałnica zniszczyła także infrastrukturę 
drogową i techniczną. Łamiące się drzewa (głównie one) 
zerwały około 200 km linii średniego i niskiego napięcia 

oraz około 20 km linii wysokiego napięcia. Uszkodzo-
nych zostało również wiele stacji transformatorowych. 
Zniszczeniu uległy drogi o statusie krajowym, woje-
wódzkim, powiatowym i gminnym. Te ostatnie uszko-
dzenia spowodowane są przede wszystkim upadający-
mi drzewami rosnącymi w pasie drogowym, których 
korzenie zniszczyły krawędzie asfaltowych dróg oraz 
pozostałe elementy infrastruktury drogowej (chodniki, 
bariery energochłonne, znaki drogowe).

Znaczne straty zanotowała branża turystyczna Ka-
szub i Borów Tucholskich, która jest jednym z ważnych 
źródeł dochodu mieszkańców. Zniszczone zostały licz-
ne ośrodki wczasowe położone w lasach nad jeziora-
mi i rzekami. Uszkodzenia tylko w jednym ośrodku 
sportowo-wypoczynkowym w rejonie jeziora Mausz, 
koło Sulęczyna, szacuje się wstępnie na ok. 800 tys. 
zł. Straty ponieśli również właściciele ośrodków, które 
nie zostały uszkodzone. Z uwagi na zakazy wstępu do 
lasów oraz wstrzymany decyzją Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Gdańsku ruch turystyczny 
na jednym z najbardziej popularnych szlaków kajako-
wych w Polsce – na Brdzie (od miejscowości Zapora do 
miejscowości Żukowo) właściciele ośrodków musieli 
odwołać rezerwacje.      

W obliczu tragedii może cieszyć zwykła ludzka życz-
liwość i pomoc, która płynie do poszkodowanych nie 
tylko od najbliższych sąsiadów, ale również od lokal-
nych i wojewódzkich samorządów. Pomoc finansową 
w kwocie ok. 10 mln zł przekazało ok. 70 samorządów 
z całej Polski. Wśród darczyńców jest wiele instytucji 
i osób prywatnych. Wciąż trwa zbiórka pieniędzy or-
ganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
pod patronatem marszałka województwa pomorskie-
go Mieczysława Struka. Między innymi z zebranych 
przez ZKP pieniędzy sfinansowano wakacyjny pobyt 
w Trójmieście dla ponad 150 dzieci z poszkodowanych 
przez nawałnicę terenów. Zbiórka pieniędzy trwa nadal, 
również na odbudowę nagrobka Jana Karnowskiego na 
cmentarzu w Brusach. W tym przypadku należy zazna-
czyć, że przekazane pieniądze są na ten konkretny cel.          

Łączne szacowane straty bezpośrednie w wojewódz-
twie pomorskim wynoszą ok. 1,5 mld zł, z czego straty 
z powodu utraty drzewostanu to ok. 1,25 mld zł, w za-
budowie mieszkaniowej ok. 45 mln zł, w gospodarskim 
wykorzystaniu runa leśnego sięgają 35 mln zł, a w sys-
temie elektro-energetycznym szacuje się je na ok. 60 
mln zł. Szkody wyrządzone przez nawałnicę tylko na 
drogach wojewódzkich szacuje się na ponad 4 mln zł. 
Powyższe dane to jedynie wstępne szacunki oparte na 
wyliczeniach udostępnionych m.in. przez wojewodę 
pomorskiego, PGL Lasy Państwowe, spółki energetycz-
ne, ponadto to dane statystyczne zebrane przez Pomor-
skie Biuro Planowania Regionalnego. 

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

CHCESZ POMÓC FINANSOWO?
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie uruchomiło  
specjalny rachunek bankowy pod patronatem  

marszałka województwa pomorskiego  
Mieczysława Struka.

74 1020 1811 0000 0402 0312 9525 
Z DOPISKIEM  

„POMOC POSZKODOWANYM  
W NAWAŁNICY” 
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Urodzili się w tym samym dniu – 16 października – i choć różnica wieku pomiędzy nimi wynosi 201 lat, to 
współcześnie wspólnie świętujemy urodziny tych wybitnych gdańszczan, których oprócz szczególnych wię-
zi z rodzinnym miastem łączy jeszcze wiele innych rzeczy.

Grass na ogół kojarzy się z twórczością pisarską, 
za którą otrzymał literacką nagrodę Nobla. 
Warto jednak pamiętać, że był on również wy-

bitnym rzeźbiarzem i rysownikiem. Miasto Gdańsk 
dysponuje rzeźbami Grassa, rysunkami, które wyko-
nywał m.in. jako ilustracje do swoich książek. Cho-
dowiecki był znany głównie jako ilustrator książek.

Obaj zajmowali się grafiką. Grass pisał książki 
i je ilustrował. Chodowiecki był ilustratorem najbar-
dziej znanych dzieł wychodzących za jego życia, któ-
rych autorami byli m.in. Wolfgang Goethe, Gotthold 
Ephraim Lessing czy Johannes Bernhard Basedow, 
autor pierwszego elementarza – wylicza Katarzyna 
Kucz-Chmielecka, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Gdańska ds. projektu Dom Daniela Chodowieckie-
go/ Güntera Grassa.

Daniel Chodowiecki był rektorem berlińskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, tej samej, w której Grass 
skończył wydział rzeźby. Günter Grass bardzo sobie 
cenił twórczość Daniela Chodowieckiego. Stworzył na-
wet fundację jego imienia, która organizuje konkurs 
na polski rysunek i grafikę, bo uważał Chodowieckiego 
za przykład Europejczyka, przykład godny naślado-
wania – przypomina Pełnomocnik ds. projektu Dom 
Daniela Chodowieckiego/ Güntera Grassa.

Na ich tożsamość składało się wiele narodowo-
ści. Grass ma korzenie kaszubskie i niemieckie. Ojciec 
Chodowieckiego pochodził ze szlachty spod Gniezna, 
mama była francuską hugenotką – mówi Katarzyna 
Kucz-Chmielecka.

Wszyscy znamy Grassa głównie za sprawą jego 
twórczości literackiej. Wielu gdańszczan miało  

GÜNTER GRASS I DANIEL CHODOWIECKI 
POD JEDNYM DACHEM  

Günter Grass podczas gdańskiej promocji opowiadania Skrzynka, 2009
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90. URODZINY GÜNTERA GRASSA 

również okazję spotkać pisarza, który często odwie-
dzał rodzinne miasto. Chodowiecki to z kolei postać 
z odległej przeszłości, o której przeciętny gdańszcza-
nin niewiele wie.

Günter Grass kojarzony jest 
oczywiście z Wrzeszczem, gdzie 
mieszkał i który tak wiernie opi-
suje w swoich książkach. Niestety 
w miejscu, gdzie spędził dzieciń-
stwo, przy dzisiejszej ulicy Lele-
wela, nie ma odpowiedniej prze-
strzeni, aby można było stworzyć 
odpowiednie miejsce np. w posta-
ci galerii poświęconej jego twór-
czości. Wiedzieliśmy o  tym od 
dawna, stąd przy ulicy Szerokiej 
kilka lat temu miasto utworzyło 
Gdańską Galerię Güntera Gras-
sa, w  której prezentowana jest 
twórczość pisarza. Wspomnia-
na Galeria Grassa powoli staje 
się jednak za mała – mówi Peł-
nomocnik Kucz-Chmielecka. 
Daniel Chodowiecki jest dzisiaj 
odrobinę u  nas zapomniany, 
dlatego chcemy pamięć o  nim 
przywrócić. W  związku z  tym 
idealnym rozwiązaniem jest 
stworzenie jednej, dużej prze-
strzeni, na której będzie można zaprezentować nie 
tylko twórczość Güntera Grassa i Daniela Chodo-
wieckiego, ale również dzieła nimi inspirowane lub 
wchodzące z nimi w dialog.

Główną ideą przedsięwzięcia jest utworzenie 
w dawnym Zespole Sierocińca przy ulicy Sierocej 
w Gdańsku Domu Daniela Chodowieckiego i Gün-
tera Grassa – międzynarodowego interdyscyplinar-
nego centrum kultury. Ma to być przede wszystkim 
miejsce spotkań twórczych i wymiany myśli, dla-
tego w przestrzeni zabytkowych obiektów oprócz 
wystaw realizowane będą zajęcia z zakresu edukacji 
artystycznej w formie warsztatów oraz wykładów 
i konferencji, a także wdrożony zostanie program 
rezydencyjny dla artystów. Prowadzona w  tym 
miejscu działalność będzie miała na celu nie tylko 
promocję twórczości Chodowieckiego i Grassa oraz 
dziedzin sztuki, z którymi była związana, ale przede 
wszystkim zadawanie pytań o tożsamość lokalną, 
wzajemne oddziaływanie przestrzeni miejskiej i za-
mieszkujących ją ludzi, artystów.

Nie chcemy ograniczać się tylko do pokazywania 
tego, co oni tworzyli, ale chcemy też pokazać to, co 
dzieje się dzisiaj, współcześnie w sztuce, wyciągając 

różne wątki i inspiracje z twór-
czości obu twórców – mówi 
Katarzyna Kucz-Chmielecka. 
Wprowadzenie tej działalności 
w  przestrzeń ulicy Sierocej po-
zwoli nam jednocześnie urato-
wać XVIII-wieczne budynki. Bę-
dziemy zabiegać o środki z Unii 
Europejskiej z Programu Infra-
struktura i  Środowisko. Przy-
wrócenie tym obiektom funkcji 
użytkowej, publicznej pozwoli na 
znalezienie dofinansowania. To 
jest duża i trudna inwestycja, bo 
już sama odnowa dwóch istnie-
jących budynków wyniesie ok. 20 
mln zł, a chcielibyśmy odtworzyć 
również budynek dawnej szkoły 
i  tzw. pawilon ogrodowy, które 
nie przetrwały do naszych cza-
sów Warto, bo po pierwsze przy-
wrócimy wartość całemu kom-
pleksowi obiektów, po drugie, 
stworzymy miejsce, w którym nie 
tylko opowiemy historię dwóch 
wybitnych gdańszczan, ale które 

– mam nadzieję – będzie inspirować kolejnych twór-
ców, a przede wszystkim będzie często odwiedzane 
przez mieszkańców – podkreśla Pełnomocnik.  

Zdaniem Katarzyny Kucz-Chmielewskiej prze-
strzeń sierocińca bardzo dobrze się wpisuje w  tę 
koncepcję: Jeśli mówimy o  sierocińcu, to mówimy 
o miejscu, gdzie powstawała tylko i wyłącznie tożsa-
mość „gdańska”, mamy bowiem do czynienia z sie-
rotami, które nie posiadają wiedzy, świadomości, 
skąd przyszły, kim byli ich przodkowie. Twórczość 
Chodowieckiego i Grassa ma wiele elementów wspól-
nych: podobne techniki, myślenie o tożsamości, o jej 
budowaniu. My także budujemy tożsamość Gdańska 
poprzez dbałość o przeszłość i czerpanie z przeszłości 
oraz budowanie czegoś nowego, co będzie tworzone 
dalej przez współczesnych artystów.

Otwarcie Domu Chodowieckiego/Grassa zapla-
nowano na 2020 rok. Tymczasem już 15 i 16 paź-
dziernika świętować będziemy 90. rocznicę urodzin 
Grassa i 291. Chodowieckiego.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

Portret Daniela Chodowieckiego,  
źródło: Gedanopedia

Mòje bòhaterczi są taczé sentimentalné. Òne sã sklôdają z dwùch dzélów: z jedny stronë òne stôwają 
naprocëm swòjégò żëcô, swòjich rozmajitëch codniowëch tôklów, a z drëdżi stronë òne mùszą nalezc 
se w se... Jaczé są dzysô bòhaterowie a òsoblëwie bòhaterczi kaszëbsczi lëteraturë? Jak pisac ò dzys-
dniowëch tôklach i czë kaszëbskô lëteratura mòże jistniec bùten szkòłów, recytatorsczich miónków 
a kònkùrsów dlô pisôrzów. Ò to Tatiana Slowi pitô Kristinã Lewnã.
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ZŁODZÉJKA CZASU,  
TJ. NA CO KÒMÙ KASZËBSCZÉ PISANIÉ

Mòje bòhaterczi są taczé sentimentalné. Òne sã sklôdają z dwùch dzélów: z jedny stronë òne stôwają 
naprocëm swòjégò żëcô, swòjich rozmajitëch codniowëch tôklów, a z drëdżi stronë òne mùszą nalezc 
se w se... Jaczé są dzysô bòhaterowie a òsoblëwie bòhaterczi kaszëbsczi lëteraturë? Jak pisac ò dzys-
dniowëch tôklach i czë kaszëbskô lëteratura mòże jistniec bùten szkòłów, recytatorsczich miónków 
a kònkùrsów dlô pisôrzów. Ò to Tatiana Slowi pitô Kristinã Lewnã.

Skądka sã w człowiekù bierze brëkòwnota pisaniô?
Mëszlã, że z brëkòwnotë òpisywaniô swiata a téż z taczi 
samòòbarnë – czej czlowiek ni móże so jaczich rze-
czów wëtlomaczëc abò ni móże sã òbronic, tej sadnie 
za biórkã i zacznie pisac. To je taczé jakbë òczëszcze-
nié sã z niewëjasnionëch sprawów czë niezrozmieniô. 
Jak to wszëtkò je òpisóné, tej lżi to jidze wëtlomaczëc. 

Të zarô mëszla pisac pò kaszëbskù?
Blós pò kaszëbskù. Jô jem dbë, że pò pòlskù móże pi-
sac kòżdi, a pò kaszëbskù ju nié. Pò kaszëbskù, a to 
je mój pierszi jãzëk, to nie je jãzëk naùczony, mie sã 
pisze baro dobrze. Jô to czëjã, to je mòja mòwa, takô 
swójskô. Czej jô piszã pò kaszëbskù, to tak, jak jô bë 
wrôca dodóm.

Më jesmë przënãcony do taczégò òbrazu Kaszëbów, 
chtërny są jak z òbrôzka: że są robòcy, ùtcëwi, że co-
lemało chòdzą do kòscoła w kaszëbsczich ruchnach, 
że ta kaszëbskô białka je takô òbrotnô, że òna je (tak 
wëchôdô z rozmajitëch kaszëbsczich òpòwiôstków) 
w sztãdze wëcygnąc swòjégò chłopa z rozmajitëch 
òpresjów. Czësto jinaczi je ù tëch twòjich lëterac-
czich Kaszëbów – òni to są lëdze z krwie a gnôta...
Jo, to je prôwda. Jô tëch swòjich Kaszëbów pòdzelala 
sobie na dwa pòkolenia – starszé i mlodszé. Te starszé 
bialczi są taczé, jak të prawie rzekla, ale te mlodé są 
taczé jak më dwie – taczé, jaczé terô żëją. Colema-
lo żëją tak, jakbë to rzek ksądz Kaczkòwsczi – na fùl 
petardze, żëją calima sobą. Më jesmë terô zabiegóné 
i dlôcze te bohaterczi ni mają bëc téż zabiegóné? Nie 
mdã jima wëmëszla jinëch cechów, bò bdze to nieade-
kwatné do czasów. 

Co jesz je òsoblëwé w twòjim pisanim, to je to, że 
Kaszëbczi mają rozmajité problemë – òne mògą bëc 
niezadowòloné ze swòjégò macerziństwa, ze swòjé-
gò małżeństwa, że są ùrobioné pò łokce, a to nie 
wiedno je jima nôdgrodzoné. Ale pòjôwiają sã téż 
taczé jiwrë, jak żôl za ùcekającą ùrodą – żôl za snô-
żotą straconą bez mijającé lata, bez cãżką robòtã, 
abò za taką, jaczi na ògle nie bëło...
Je to prôwda – òne dążą do te, cobë bëc fòrsz, to taczé 
je żëcé, kòżden chce bëc fòrsz. Më żëjemë w swie-
ce kónsumpcje i  tuwò òne téż dostosowują sã abò 
próbùją sã dostosowac do ti rzeczëwistoscë. To do-
stosowanié sã nie wiedno je letczé. Mòje bòhaterczi 
są taczé sentimentalné. Òne sã sklôdają z  dwùch 
dzélów: z jedny stronë òne stôwają naprocëm swòjé-
gò żëcô, swòjich rozmajitëch codniowëch tôklów, 
a z drëdżi stronë òne mùszą nalezc se w se – mùszą 
nalezc swòjã prôwdzëwą nôtërã, chtërna je czasama 
wëkòszlawionô, tedë òne mùszą robic cos procëm 
temù swòjémù pierszémù dzélowi, dlôte téż mòje 
bòhaterczi wiele krzëczą. Òne są taczé niespełnioné. 
To wënikô z tegò, że abò òne są wëdôwóné za mąż 
za chlopów, jaczich nie kòchają, abò są bité – bò cza-
sama na wsach Kaszëbczi są bité i to nie je niżód-
nô abstrakcjô – i òne w tim swòjim swiece òstôwają 
same. Jich matczi reprezeńtëjącé to starszé pòkòlenié 
jich nie slëchają – córczi chcą sã wërwac, ale ni mają 
w nich òpiarcô. Do te wszëtczégò przëchôdają jesz 
stereòtipë, że Kaszëbi sã doch nie rozchòdzą, że „to, 
co të môsz przërzeklé w kòscele, to të mùszisz do-
trzëmac”, i òne mùszą w tim swòjim swiece dërchac, 
i to nieszczestlëwò, tej jima to żëcé przelatiwô bez 
pôlce. I tùwò téż ni ma taczi mòcë, żebë òne mòglë 



8  /    / PAŹDZIERNIK 2017

NAJE KÔRBIÓNCZI

KRISTINA LEWNA
Kaszëbskô pisôrka, szkólnô pòlsczégò jãzëka 
w Lëzënie, białka a mëma. Dobiwczka kònkùrsu 
pisarsczégò miona Jana Drzéżdżona. Aùtorka 
zbioru òpòwiôdaniów Mòtowidlo, jaczé ju nie-
długò ùczëc pùdze czëtóné bez niã w Radiu 
Gduńsk. 

zatrzëmac to żëcé. To są bialczi pòrzuconé ze swòjima 
tôklama, jiwrama. Bialczi samòtné. 

W twòjim pisanim pòjôwiają sã kwestie nieslëbnëch 
dzecy, téż dzecy, jaczé są bité. Ù Artura Jablonsczégò 
są taczé wątczi, jak samòòkaleczenié, jak przerwa-
nié cążë – czë są jesz jaczé tematë tabù w kaszëbsczi 
lëteraturze?
Mëszlã, że nié. Ò homoseksualizmie pisôl ju Jón 
Drzéżdżón cwierc stalata dowsladë. Mëszlã, że ni ma 
tematów tabù, më ju jesmë na tëli z tą kaszëbizną do 
przódkù, że më sã czëjemë pewnie w òpisywanim nią 
swiata – a më doch wiémë, co sã dzeje i wkól nas, i na 
swiece. Më téż mómë internet (smiéch).

Kaszëbi ò wszëtczim ju mògą pisac, ale czë ò wszët-
czim mògą czëtac? Nigdë nie bëło niżódnëch tôklów 
z twòjim pisanim? Nie bëło czëtińców, jaczi bë gô-
delë „Ale ò tim sã nie pisze!” abò „To są leno wë-
jątczi!”? 
Nié. Nigdë nichto sã nie pitôl, bò mëszlã, że lëdze 
nie czëtają za wiele pò kaszëbskù, a jeżlë ju, to baro 
wëbiórczo – chtos, chto sã tim zainteresëje, a tak na 
ògle to lubią taczé przëjemné rzeczë, nie zaglãbiają sã, 

bierzą to, co je z wiérzchù tak, cobë zrozmiec tã fabulã, 
ale tak to nicht sã nie zaglãbiô w to, co czëją ti mòji 
bòhaterowie. Także tuwò nie bëlo tôklów. 

Tej dlôcze lëdze òglowò piszą pò kaszëbskù? Dlô 
kògò? Są tekstë, jaczé czëtają dzecë na ùczbach 
kaszëbsczégò abò jaczé lëdze recëtëją na roz-
majitëch kònkùrsach. A co z resztą, z tima, jaczich 
pòdług ce nicht nie czëtô?
Jô piszã tak, jak jô rzekla – przódë z brëkòwnotë òpisy-
waniô swiata, ale to, co je wôżné, to to, że wiele sã pisze 
pòd kònkùrsë. Nié dlôte, cobë je dobëc, ale prawie 
dlôte, żebë miec swiądã, że to miało konkretny cél. 
Môsz termin, na jaczi to mùszisz napisac, a lëdzy, jaczi 
mdą to czëtac. Mie baro pòmóg w pisanim kònkùrs 
pisarsczi miona Jana Drzéżdżona.

Wëstrzód jaczégò laùreatów të bëła czile razë. 
W 2015 rokù të gò dobëła.
To je dlô mie wôżné wëprzédnienié. 

Tobie, chòcô piszesz „nieùżetkòwò”, bo są to tekstë, 
jaczé nie nôleżą do letczich a przëjemnëch, ùdało sã 
jednakò wëdac ksążkã.
To je zaslëga Tomôsza Fópczi i Rómana Drzéżdżo-
na – òni mie pòmòglë to wëdac, a  tak richtich za-
bédowelë, cobë to wëdac. Rómk mie zrobil kòrektë 
tekstów a Tómk Fópka, jaczi je direchtorã Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi, zadbôl 
ò te wëdôwniczé sprawë. 

To wôżné dlô kaszëbsczégò ùtwórcë, cobë na swòji 
drodze pòtkac pasownëch lëdzy. Taczich, co cë ùdo-
kaznią, że to, co robisz, mô cwëk?
Baro wôżné! I tuwò jô bë chca téż baro pòdzãkòwac 
Łukôszowi Grzãdzecczémù, òrganizatorowi Latny 
Szkòli Kaszëbsczégò Jãzëka. To je pòtkanié, jaczé mie 
jakô pisôrce baro wiele dôwô, jaczé mie „ladëje bate-
rie”, jaczich ùżiwóm do pisaniô. Wôrt kòntinuòwac tã 
inicjatiwã. 

Jaczé są twòje wëdôwniczé planë? Czë të ni môsz 
nick taczégò jak pisarsczé planë?
Ni móm tak cos! Planë pisarsczé są tedë, jak jô prziń-
dã z robòtë, jak móm doma wësprzątóné i wszëtkò 
òpòrządzoné. Ni móm planów pisarsczich. Më jesma 
zabiegóny, cãżkò robimë z chlopã, i w mòji sytuacje 
cãżkò mie sã pisze. Òn mie gôdô: „Terô, jak më  mómë 
wszëtkò zrobioné i më bë mòglë pògadac, të sedzysz 
i piszesz!”. Tak kradnã ten czas. 
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DESZCZOWE OTWARCIE
Ulokowaliśmy się, i to aż na cztery dni, w Chmielnie, nad 
jeziorem Kłodno, w ośrodku Bachus. Jego atuty to spore 
pole namiotowe nad samą wodą, z sanitariatami i prysz-
nicami w pobliżu. A wymagania, zwłaszcza jeśli chodzi 
o biwaki, w ostatnich latach znacznie wzrosły – już nie 
wystarczy kawałek łąki, woda tylko w jeziorze czy rzece, 
a  jako toalety doły wykopane w lesie i osłonięte para-
wanami. W ośrodku jest ponadto strzeżone kąpielisko, 
restauracja, miejsce na spotkania przy ognisku i duży na-
miot-świetlica, w którym w razie niepogody można prze-
prowadzać zaplanowane imprezy. A ponieważ nasz spływ 
ma dostarczać nie tylko satysfakcji z pływania, z obco-
wania z pięknem kaszubskich krajobrazów i bogactwem 
przyrody, ale różni się od innych tym, że oferuje bogaty 

kaszubski program kulturalny na lądzie, powinny być wa-
runki do jego realizacji.

Uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na wieczór. Odkąd 
bowiem terminy zjazdu Kaszubów zbiegają się z począt-
kiem naszej imprezy, staramy się umożliwić uczestnikom 
spływu i udział w nim, i obecność na naszym otwarciu. 
Pogoda w ciągu dnia była znośna, gdy jednak nadeszła 
pora otwarcia, zaczęło padać. W tej sytuacji w plenerze 
ograniczyliśmy się do wciągnięcia flagi kaszubskiej na 
maszt i oficjalnego otwarcia spływu. Dokonała go ko-
mandor Barbara Łosińska. Funkcję tę miał pełnić Woj-
ciech Kuc. Niestety, złamał nogę. A że nieszczęścia cho-
dzą parami, Grzegorz Schramke, wicekomandor mający 
przygotować i  prowadzić imprezy na lądzie, niedługo 
potem zerwał ścięgno Achillesa. Trzeba było ich zastą-

NA KÓŁKU RADUŃSKIM  
I KOŚCIERSKICH RZEKACH

Tegoroczny XXXII Kaszubski Spływ Kajakowy Śladami Remusa wiódł kółkiem jezior raduńskich, 
a następnie rzekami w gminie Kościerzyna. Trasa wynikała z zasady przyjętej na samym początku 
cyklu: co cztery lata powrót na ten sam szlak. Nie zawsze jednak zupełnie ten sam. Nieraz, dla 
uatrakcyjnienia, trasy ulegały modyfikacjom, zachowując jednak związek z ich głównym prze-
biegiem. W tym roku skróciliśmy pobyt na kółku raduńskim, proponując w zamian etap Radunią 
– od miejsca, w którym opuszcza pierścień jezior. Wystartowaliśmy ponadto nie jak zwykle ze 
Stężycy, ale z drugiego krańca kółka. 

Humory dopisywały
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ŚLADAMI REMUSA 

pić. W przygotowaniach znaczący był udział członków 
Komitetu Organizacyjnego, a zwłaszcza Barbary Łosiń-
skiej, Katarzyny Knopik i Anny Zakrzewskiej.

Po ceremonii odbytej na zewnątrz schroniliśmy się 
w dużym  namiocie ośrodka. Tam nastąpiło odczytanie 
– po kaszubsku i po polsku – fragmentu powieści Żëcé 
i przigòdë Remùsa (od pierwszego spływu stało się to 
codziennym rytuałem). Minutą ciszy uczciliśmy pamięć 
zmarłego 16 lutego 2017 roku dr. inż. Janusza Kowal-
skiego, pomysłodawcę spływu, który niemal do ostatka 
pomagał w jego organizacji. 

WZBURZONE JEZIORO
Nazajutrz popłynęliśmy do Łączyńskiej 
Huty, położonej nad Jeziorem Raduń-
skim Dolnym. Kajaki użyczyło nam 
i  dowiozło Stowarzyszenie Kajako-
we Wodniak (sterował tym zdalnie 
„uwięziony” w domu prezes klubu 
Kuc), będące współorganizatorem 
spływu (głównym organizatorem 
jest Klub Turystyczny ZKP Wanoż-
nik). Celem wypadu była łąka nad 
zatoką Moczadło, własność Huberta 
Lewny. Poczynając od roku 1989, a na-
stępnie co cztery lata, mieliśmy tam 
biwaki, zawsze życzliwie traktowani. 

Już podczas przeprawy przez Kłod-
no trzeba było się natrudzić, żeby przy 
wiejącym z naprzeciwka wietrze pokonać niespokojne 
jezioro. A był to jedynie przedsmak tego, co działo się 
na Raduńskim. Tu dopiero wiatr nabrał impetu. Zatrzy-
mywał kajaki w miejscu, spychał z właściwego kierunku, 
wykręcał. Wzburzone fale, uderzając w dziób, rozbry-
zgiwały się, mocząc załogi. Po dobiciu do celu nastroje 
szybko się poprawiły, bo na brzegu czekał gorący żurek 
przywieziony w termosach. Ognisko ogrzewało i suszyło 
ubiory, a pieczone na nim kiełbaski przywracały utraconą 
na wodzie energię. Na deser były świeżo zebrane z pola 
truskawki, którymi częstowali gospodarze: Barbara i Hu-
bert Lewnowie. 

Powrót okazał się mniej uciążliwy. Wiatr wiał teraz 
w plecy, więc płynęło się łatwiej i szybciej. Co najważniej-
sze – mimo sztormowej aury wszyscy wyszli cało z opresji.

Za szczęśliwy powrót można było dziękować podczas 
mszy św. z liturgią i kazaniem w języku kaszubskim, któ-
rą odprawił w namiocie ośrodka ksiądz kanonik Roman 
Skwiercz, uczestnik pierwszego spływu i wielu następnych. 

PRZYMUSOWY POSTÓJ
Poniedziałkowy etap miał prowadzić do Ostrzyc. Urokli-
wym szlakiem, przez jeziora Brodno Małe i Wielkie, obok 
Złotej Góry, a następnie fragmentem Jeziora Ostrzyckie-
go – do miejsca, w którym rzeka Radunia opuszcza kółko. 
Już Kłodno było jednak tak wzburzone, że trzeba było 
odwołać płynięcie. 

W tej sytuacji przyspieszyliśmy spotkanie z redakcją 
„Pomeranii”. Stało się to nawet konieczne, gdyż ośrodek 

sprawił nam niespodziankę: zaprosił na wieczór zespół 
instrumentalno-wokalny DIDO z  Grzybna k. Kartuz. 
Taki do słuchania i tańczenia, grający biesiadnie, ale i na 
kaszubską nutę. 

Na spotkanie z „Pomeranią”, dzięki której spływ zaist-
niał, a obecnie sprawującej patronat prasowy, przyjechał 
redaktor naczelny Sławomir Lewandowski. Ponieważ jest 
nim dopiero od stycznia br., poprosiłem, żeby przedsta-
wił swoją wizję „Pomeranii”, a także plany na najbliższe 
miesiące. Uczestnicy spotkania otrzymali jako zachętę 
do stałej lektury pisma nowy, lipcowo-sierpniowy numer 
miesięcznika. Członek Kolegium Redakcyjnego Andrzej 

Busler z małżonką Małgorzatą Bądkowską 
zaprezentowali z kolei wydawnictwa i upo-

minki oferowane przez ich Księgarnię Ka-
szubsko-Pomorską Czec. Warto dodać, 

że Małgorzata zaprojektowała tego-
roczną przypinkę spływową, wykonał 
ją Andrzej, a sponsorował tę pamiątkę 
Urząd Gminy Kościerzyna.

PRZYJAZNA RADUNIA
To, że nie popłynęliśmy w poniedziałek 

do Ostrzyc, przysporzyło nazajutrz do-
datkowych zajęć. Kajaki trzeba było zała-

dować na przyczepy i tam zawieźć, a potem 
wyładować. Wszystko przebiegło jednak 
sprawnie, bo Zbyszkowi Czarnowskiemu 
i Jackowi Zawiejskiemu z Wodniaka poma-

gali nasi, co silniejsi, kajakarze. Na miejsce startu dowiózł 
nas wynajęty w Kościerzynie autobus.

Wybór odcinka Raduni z Ostrzyc do Trątkownicy, osa-
dy na peryferiach Kiełpina Kartuskiego, okazał się trafny. 
„Królowa rzek kaszubskich”, która dalej staje się rwąca, 
o charakterze wręcz górskim, tu wolno meandruje. Pogo-
da była tego dnia w kratkę: padał deszcz, chwilami nawet 
intensywny, ale pojawiało się też słońce. Jak na wyjątkowo 
mokre lato pierwszy tydzień lipca był jeszcze znośny.

Po osiągnięciu mety trzeba było znowu ładować kajaki 
na przyczepy, aby je zawieźć na miejsce kolejnego startu 
we wsi Wieprznica. Kilku uczestników spływu włączyło 
się znowu do pomocy. Pozostali wrócili autobusem do 
ośrodka Bachus.

Tam w godzinach popołudniowych ksiądz Roman odpra-
wił, w rocznicę śmierci Henryki Mułkowskiej, uczestniczki 
31 spływów, mszę świętą. Zamówiły ją córki Alicja i Ewa.

A  potem był wieczór truskawkowy. W  2009 roku 
dwujęzyczna nazwa: truskawka kaszubska – kaszëbskô 
malëna została wpisana przez Komisję Europejską do 
rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Wio-
dącą rolę w staraniach o to odegrało małżeństwo Edyta 
i Andrzej Klasowie. I właśnie pan Andrzej był tego wie-
czoru naszym gościem. A prowadził to spotkanie prezes 
Wanożnika Bernard Hinz.

W środę nastąpiła zamiana biwaku w Chmielnie na 
pole namiotowe ośrodka Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
w Czarlinie. Nie popłynęliśmy tego dnia kajakami, za to 
odbyliśmy rejs statkiem Stolem po jeziorze Wdzydze. 

Pamiątkowa przypinka
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HUMOR NA STOJĄCO
W czwartek autobus zawiózł nas do Wieprznicy, skąd 
spłynęliśmy rzeką Reknicą do jeziora Garczyn. Za nim, 
w miejscu skrzyżowania drogi z torem kolejowym, znaj-
duje się przepust w postaci sklepionego owalnego kanału, 
który kajakarze określają jako „rury” i uważają za atrakcję 
szlaku. Wypływającą z niego rzeką, nazywającą się teraz 
Graniczna, przez jezioro Sudomie dopłynęliśmy do wsi 
Rybaki, gdzie pozostawiliśmy kajaki. Do Czarliny wróci-
liśmy autobusem.

Komandor Basia przeprowadziła po południu z naj-
młodszymi uczestnikami spływu (a było ich w tym roku 
jedenaścioro) grę plenerową „Szachy Wikingów”. Wszyscy 
otrzymali dyplomy z treścią w języku kaszubskim (wypisał 
je przywieziony przez żonę Grzegorz Schramke) i kubki 
przekazane przez Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana.

Wieczorem na biwaku wystąpił Adam Hebel, dzienni-
karz Radia Kaszëbë, konferansjer, kabareciarz, Zaprezen-
tował humor kaszubski w zyskującej coraz większą popu-
larność konwencji stand up, czyli monologu na stojąco, 
wywołując salwy śmiechu.  

W  piątek z  Sudomia przedostaliśmy się na jezioro 
Mielnica, a z niego na Żołnowo, z którego wypływa rze-
ka Trzebiocha. Po minięciu Grzybowskiego Młyna (są 
tam stawy rybne i trzeba było przenieść kajaki) uchodzi 
do Wdy – tuż przed Loryńcem. Czekał tam na nas obiad 
przyrządzony przez miejscowe Koło Gospodyń Wiej-
skich, zawiadywane przez energiczną sołtys Bernadetę 
Pelowską. Każdy otrzymał świeżo usmażonego pstrąga, 
do tego dodatki i kompot. 

Tak wzmocnieni dopłynęliśmy Wdą do jednego z ra-
mion Jezior Wdzydzkich – Radolnego, nad którym znaj-
duje się ośrodek Gdańskiej Stoczni „Remontowa”.

WIECZÓR KOŚCIERSKI
Ten wieczór był szczególnie wyczekiwany. Bo też spo-
tkania z oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Kościerzynie, a odbyło się ich w ostatnich latach kil-
ka, należą do wyjątkowo udanych. Nie inaczej było i tym 
razem. Nie przeszkodził nawet deszcz, bo zamówiliśmy 
na ten wieczór namiot w ośrodku. Przygotowaliśmy po-
częstunek: młodzowi kùch (upiekły go panie z Loryńca), 
kawę, herbatę. Nasi goście przywieźli beczułki pienistego 

napoju z kościerskiego browaru i kiełbaski do pieczenia 
na ognisku. Gdy deszcz ustąpił, przenieśliśmy się na ze-
wnątrz, gdzie płonęło już ognisko. Przygrywali dwaj zna-
komici muzycy kościerscy: Grzegorz Daszkowski i Sła-
womir Tuszkowski, których obecność zawdzięczaliśmy 
naszym kościerskim przyjaciołom. 

W sobotę popłynęliśmy do Wdzydz. W zatoce zwanej 
Kątem zostawiliśmy kajaki i udaliśmy się do Muzeum – 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego. 

A wieczorem spotkanie pożegnalne (ogniska nie moż-
na było palić, bo pole namiotowe znajduje się w lesie so-
snowym). Długo w noc trwały tak wspólne, jak i solowe 
śpiewy przy akompaniamencie gitar. A głosy znakomite: 
wokalistki Damroka Kwidzińska i Alicja Werczyńska, go-
ście weekendowi, niestrudzeni bardowie Andrzej Jocher 
i Marek Sławski „Tuć” wspomagany przez żonę Dagmarę. 
A że na dodatek czterdziestkę w tym dniu obchodził jeden 
z uczestników…

Nazajutrz czekało nas już tylko opuszczenie flagi 
z masztu.

W przyszłym roku powinniśmy – zgodnie z naszym 
cyklem olimpijskim – popłynąć Wdą, ale tym razem wy-
łącznie nią – z Lipusza aż do Błędna. Trasa może ulec 
nieznacznym modyfikacjom, nie powinien natomiast 
zmienić się termin: 7–15 lipca 2018 roku. 

EDMUND SZCZESIAK

Zdjęcia z archiwum Bogusławy Piechockiej

Trzy pokolenia w łodzi kanu
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Ò kaszëbsczim czerënkù na Gduńsczim Uniwersytece 
(GÙ) Kaszëbi gôdelë òd lat. Ò „kaszëbisticë” gôd-

ka bëła ju czësto pòwôżnô w 2005 rokù, czej pierszi rôz 
zdôwónô bëła matura z rodny mòwë Kaszëbów. Nim më 
sã dożdelë samòstójnégò, stacjonarnégò kaszëbsczégò 
czerënkù sztudiów, w 2009 rokù pòdjãté òstałë próbë zro-
bieniô z „kaszëbisticzi” specjalizacje. Na zaczątk bëła to 
„specjalnosc: ùczenié pòlsczégò jãzëka a wiédzô ò jãzëkù 
a kaszëbsczi kùlturze”. Wkół czerënkù dzejalë na GÙ aka-
demicë sparłączony z kaszëbską rësznotą. Pò tim eksperi-
mence w 2013 rokù Gduńsczi Ùniwersytet zapòwiedzôł 
zrëszenié samòstójny „kaszëbsczi etnofilologie”. Kaszëbskô 
rësznota òd zaczątkù na czerënk zdrza tak, jak na miészëz-
nowé czerënczi tegò zortu w jinëch placach (łemkòwskô 
filologiô na Jagellońsczim Ùniwersytece czë sorabistika 
w Lipskù): miôłbë to bëc czerënk dlô karna czile abò czi-
lenôsce lëdzy. GÙ jednakò mô swòje limitë – jeżlë kaszëb-
sczi to jãzëk i mô miec swòjã filologiã, to do òtemkniãcô 
czerënkù brëkùje tëli sztudérów, co serbsczi, chòrwacczi 
czë szpańsczi. Chùtkò òkôzało sã, że 25 lëdzy nie zgłosëło 
sã w pierszim nabòrze. Nôwôżniészô na Pòmòrzim hùma-
nisticznô ùczbòwniô scwierdza, że òtmikanié etnofilologie 
je „nierentowné”, tej kaszëbsczi parlamentarziscë a ZKP 

zżorgalë dofinancowanié na prowadzenié tegò czerën-
kù. Co cekawé, GÙ, chòcô scwierdzył, że czerënk mdze 
kòsztac za wiele, to nié do kùńca rozmiôł òbrechòwac, 
wiele dëtków to bë bëło... Stanãło na 100 tësącach złotëch. 
Wiele je czerënków, co mògą rechòwac na taczé wsparcé? 
I, co wôżniészé, na wiele jinszich czerënków ò dotacje starã 
mają bùtnowi interesariusze, a nié sama ùczbòwniô? Kùńc 
kùńców w 2013 rokù etnofilologiô, dzãka staranióm a dët-
kóm scygnionym na Gduńsczi Ùniwersytet bez Kaszëbów, 
rësza, a tejczasny Dzekón Filologicznégò Wëdzélu, kaszëb-
sczi dzejôrz Andrzéj Ceynowa zapòwiedzôł, że „czerënk 
mdze dzejac nawetka dlô jednégò kandidata” . Czasë sã 
zmieniłë, dzekón sã zmienił, ale tôkle etnofilologie sã nie 
zmieniłë. W pierszim nabòrze na czerënk dërch nie jidze 
zebrac wëmôgóny wielënë chãtnëch. Brekòwny jesz je na-
bór séwnikòwi.

Przëbôczã, jak bëło latos: jesz w lëpińcu òtemknienié 
kaszëbsczégò czerënkù na Gduńsczim Ùniwersytece bëło 
zagrożoné – wëszëznë ùczbòwnie zamkłë rekrutacjã, czej 
ùznałë, że na etnofilologiã je za mało chãtnëch. 15 zare-
gistrowónëch na czerënk lëdzy przez internetowi system 
IRK dostało wiadło, że latos czerënk nie rëszi, bò zgło-
sëło sã za mało personów, a wpłaconé przez kandidatów 
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KASZËBSKÔ ETNOFILOLOGIÔ 
JAKNO CZERËNK MIÉSZËZNOWI?
Ùdało sã – pòstãpny rocznik sztudérów kaszëbsczi etnofilologie zacznie w rujanie nôùkã na Gduńsczim Uni-
wersytece, nôwiãkszi ùczbòwnie regionu. Na kaszëbsczim czerënkù bãdze sztudérowac 20 lëdzy z rozmajitëch 
strón, w rozmajitim wiekù a z rozmajitima doswiôdczeniama a òczekiwaniama wedle kaszëbizne....

Lektorat kaszëbsczégò na kaszëbsczi etnofilologie
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òpłatë òstałë jima òddóné. Bùtnowi interesariusze – w tim 
KPZ zaangażowóné w zagwësnienié GÙ dofinancowaniô 
czerënkù – ò sprawie dowiedzelë sã z mediów. Z inicjatiwë 
KPZ òdbëło sã pòtkanié ùczałëch Kaszëbów, wëszëznów 
ùczbòwnie a wëszëznów Zrzeszeniô, na jaczim Kaszëbi 
znôwù ùprosëlë rektora, cobë dôł zelony wid dlô czerën-
kù – òsta ògłoszonô drëgô rekrutacjô, a limit sztudérów 
brëkòwny do zrëszeniô czerënkù òstôł zmiészony z 25 do 
20 personów. Òb czas séwnikòwégò nabòru na kaszëbską 
etnofilologiã zaregistrowało sã 40 chãtnëch, sztudérama 
òstało 20 z nich. Dobëcé? Nimò wszëtkò jo, ale dërch 
mòckò zagrożoné... Wëszëznë ùniwersytetu mògą miec 
strach ò to, wiele z przëjãtëch do akademie pò prôwdze 
chce na ni sztudérowac. To zrozmiałé  òbawë pò tim, co sã 
stało rok dowslôdë, czej z sztërdzescëòsobòwégò karna... 
nie òstôł nicht. Czerownictwò GÙ w kôrbiónce z Radiã 
Gduńsk wskôzywô, że winny je program sztudiów. Czë 
tak fakticzno je? Sztudérzë, z jaczima móm gôdóné, rzeklë 
mie, że to je pò prôwdze prakticzny czerënk, jaczi jima 
dôwô i kònkretné rozmiałoscë, i warkòwé „papiorë”. Co 
sã tej stało z 40 sztudérama z łońsczégò rokù? Wiãkszosc 
tëch lëdzy nawetka nie bëłabë w sztãdze òbsądzec zajmów, 
bò nigdë nie przëszła na nie... Wiele tëch „sztudérów” 
zgłosëło sã na GÙ leno rôz – pò legitimacjã, jakô dôwô 
rozmajité ùldżi a téż ùletcziwô dostanié robòtë (kòsztë naj-
mù sztudérów są dlô pòdjimców wiele niższé jak najãcé 
„zwëczajnégò” robòtnika). Do te miéwca legitimacje mòże 
téż pòbierac z ùczbòwnie socjalné stipendium a mieszkac 
w akademikù. Latos legitimacjô sztudérë GU mòże téż bëc 
dodôwkòwim zwëskã dlô prôcowników òliwsczich bió-
rowców, jaczi dzãka „legitce” mògą swój aùtół za darmò 
òstawic na terenie ùczbòwnie… Taczé zwësczi mòżno bez 

pòkazywaniô sã na GÙ cëgnąc bez rok – dopiérze latnô se-
sjô werifikùje taczégò sztudérã (równo jaczégò czerënkù). 

Jak barnic sã przed taczima „jachtëjącyma na legitkã”? 
Nie je to letczé – mòże wprowadzëc dodôwkòwé egzaminë 
a  wësok pónktowac kaszëbską maturã? Równak efek-
tã mdze téż to, że chãtnëch znôwù mòże bëc za mało... 
Mòże tej wôrt zacząc traktowac kaszëbską etnofilologiã 
jakno czerënk miészëznowi? Taczi, na chtërny sygnie na-
wetka czile lëdzy chãtnëch do ùczbë? Dobrim rozwiąza-
nim bëłobë téż przëwrócenié statusu wòlnégò słëchińca 
– lëstã sztudérów werifikowałëbë egzamë i zarechòwania 
ju w pierszim semestrze. Na plac „martwëch dëszów” mò-
glëbë tej przińc wòlny słëchińcowie, jaczi nie wdostelë sã 
na czerënk w séwnikù, ale ùczãstniczëlë w zajmach bez 
legitimacje sztudérë.  Tedë pò pierszim semestrze etnofilo-
logiô miałabë karno prôwdzëwëch, wiérnëch sztudérów... 
Òb czas pòtkaniô, jaczé w lëpińcu òdbëło sã „na szpëcu” 
midzë wëszëznama GÙ, KPZ a kaszëbsczima akademika-
ma, zapòwiedzelë cykel rozmów ò sztôłce a przindnoce 
kaszëbisticzi. Ùszłota czerënkù równak widno pòkazywô, 
że nie dô sã letkò pògòdzëc donenczasnëch ùniwersy-
tecczich limitów brëkòwnëch do òtemkniãcô czerënkù 
z wesztôłcenim wôrtny kaszëbsczi kadrë. 

Kaszëbskô etnofilologiô dała ju pierszi brzôd. Pierszą 
absolwentką czerënkù òsta w czerwińcu Paùlëna Wãser-
skô. Na òbronã żdaje pòstãpnëch czile òsób. Westrzód 
przëjãtëch w séwnikù na sztudia lëdzy są kaszëbsczi ma-
turańcë, binowi artiscë a młodi kaszëbsczi dzejôrze. Móm 
nôdzejã, że westrzód nich ni ma jachtëjącëch na legitima-
cjã. Jak je, pòkôże sã w czerwińcu 2018...

TATIANA SLOWI

ÒD
J. 

DM

Sztudérzë etnofilologie òbczas rézë do Bëtowa
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Ò 40. JUBILEÙSZOWIM TURNIEJU  
GADËSZÓW WE WIELU (I NIÉ BLÓS Ò NIM)
PRZED TURNIEJÃ
Mòje pisanié miało miec leno jeden dzél. Ni miało bëc 
tegò „przed”, a  leno „pò”. Równak kawel zgòtowôł 
Kaszëbóm taczi „darënk”, że na wiedno òstónie w naji 
pamiãcë. W zélnikòwi wieczór sedzała jem z drëchama 
w ògródkù, wspòminającë donëchczasné ùlëdóné wie-
lewsczé kònkùrsë gôdkôrzów. Wkół cësza, cepło. „To 
pùdze stroną” – gôdała na òddzãkòwanié drëszka, czej 
na niebie tak baro niedowinno naczãło łiskac. Narôz ze-
rwôł sã wiôldżi wiater z  deszczã i  szamòtôł rutama 
w òknach. Nié do zabôczeniô je to nôdzwëkòwné zja-
wiszcze! Nie czëła jem nômniészégò grzëmòtu, a bez 
wszëtczé òkna w dodomù wdzérała sã przerazlëwô ja-
snosc. Zdôwało sã, jakbë swiat wkół klãkôł, jãczôł… 
Z jãkã ùdżinała sã do zemi mòja piãknô stolemnô jodła 
za òknã i… jaż dzyw, że wstôwała. Ùceszëła jem sã, czej 
pò czilenôsce minutach nasta cemnosc i rozwidniwałë jã 
łiskawice. Cëż to bëło? – pitała jem sama se i próbòwała 
wcësnąc głowã ze strachù pòd pòdëszkã. Narôz z pòsowë 
dało sã czëc: kap… kap! Rãczniczi, szôtorë i jiné pludrë, 
rozmajité garczi – czile gòdzënów bëłë w pòszëkù. Mù-
szała jem pózni pòłożëc sã w „lëchim môlu”, bò za jaczis 
czas zbùdzëła jem sã i pò prôwdze narôz nie wiedzała, 
czë jem bùten czë bëne. Pierzna mòkrô, a jesz do te z górë 
lecy mżëczka.

Reno wszëtkò jak piérwi! Czë to mie sã sniło? Móm 
bëc òbsądzëcelką na ulëdónym Turnieju Gadëszów we 
Wielu, tej jadã kòl 11.00 sztrasą Łubianô – Chònice. Czim 
krodzy Lëpùsza, tim wiãcy gałãzów na stronach i szasé 
robi sã barżi wąsczé. Midzë Kalëszã a Dzemiónama widë 
ògniôrzowëch wòzów. Zatrzimùje lizôkã mòje aùto ab-
solwent Kaszëbsczégò LO w Brusach. „Ni ma parkù na 
rënkù w Brusach, w Czëczkòwach zniosło lëdzóm dachë 
do błotka…” – zdążił mie przekôzac, nim zjachałë aùta 
z drëdżi stronë. „Niech wastna jedze, leno pòmalinkù 
i òstróżno” – dodôł, dozwalającë jachac aùtóm z mòji 
stronë. W  Reduniu nie widzã snôżi kaplëczczi, przë 
chtërny lubiã sã zatrzëmac òb czas majowëch nabòżeń-
stwów i z reduniôkama zaspiewac jaką jich piesniã do 
Matczi Bòsczi. Je całô zakrëtô gałãzama rosnący przë ni 
lëpë. Czim blëżi Lubni, tim kòmùdniészi krajòbrôzk. 
Gdze rosłë zeloné lasë, brunô farwa stojącëch jak złómóné 
sztrëchùlce drzewów. W  krómie ni ma widu. Kòżdi 
dodôwô wiadë ò môlach, gdze nôbarżi brëkòwnô je 
pòmòc. Młodi chłopi kùpùją jaczégò sznëka i jadą gdzes 
pòmagac. Na szasym Lubniô – Wielé lëdze ùprzãtiwają 
gałãze. Szoférzë pòmôgają sobie, zjéżdżiwają na stronã… 
We Wielu… Przed dodomã kùlturë pôrã krómów z lëdo-

wim kùńsztã. Gwësno za wiele naju nie mdze – witóm sã 
z czile gôdkôrzama. „Hùmòr to bëlny kapitał, nawetka 
znanka nôrodu” – przëwòłiwała jem słowa Jana 
Rómpsczégò, czej w dwiérzach stôwelë pòsobicą bëtnicë 
turnieju: Halina Wreza z Kòscérznë, Karolëna Keler ze 
Słëpska, Ana Glëszczińskô z Lëpińców, Kazmiérz Bù-
dzyńsczi z Kòsobùdów i jiny. Wszëtcë pòzérómë pò se… 
i przekazëjemë kòmùdné infòrmacje. Òstôwóm na noc 
we Wielu, bò ni móm òdwôdżi jachac wieczór do Łu-
bianë. W pensjonace ni ma widu, ale dzãka Januszowi 
Prëczkòwsczémù i jegò tatkòwi Janowi ze Stążków – jich 
mésternémù akòrdeònowémù graniu i spiéwòwi – je kąsk 
redosni. Witro wëstãpë laùreatów, a pònemù jadã do 
Lëpùsza… Nôklë i Parchòwa, skądka téż docérają smùt-
né wiescë ò nawałnicë. A w séwnikù pòtkóm sã z mòjima 
ùczniama, chtërny wiedno chwôlëlë sã mie, kùli to zaro-
bilë dëtków na ùczbòwniczi abò sztudia na ùzebrónëch 
jagòdach abò grzëbach w „swòjich placach” zôbòrsczich 
lasów…

PÒ TURNIEJU 
Na Turniejach Gadëszów we Wielu jem òd dôwien dôw-
na. Nawetka ju nie wdarzã sã, òd czedë. Je Róman 
Skwiércz! – czëło sã czedës midzë słëchińcama na zalë. 
Nie mdã skriwa, że żdała jem na jegò gôdkã. Ò czim òna 
w tim rokù mdze? Bò że mdze wôrtnô słëchaniô, to sã 
wié. Z czasã znała jem ji tematikã, bò wiedno widzała 
Rómana chòdzącégò z jaką kôrtką midzë zôgónkama 
w  najim ògródkù, bò… równak ju witro je kònkùrs. 
A juri ni miało jiwru, kòmù przëdzelëc tã nôwôżniészą 
nôdgrodã. Zdôwô mie sã, że leno Józk Roszman czasã 
„stôwôł mù na stegnie”. Jich sã pò prôwdze słëchało!

Lubiła jem, czej Rómk béł gòscã w naji chëczë. Wie-
czorama niécył w kòminkù, ùwarził jaką zupã, chòc kąsk 
gòrzi bëło z przëwrócenim òrdnungù w kùchni pò taczim 
kùchôrzu. Ni mùszôł nawetka wëgłaszac jaczi gôdczi, na 
kòżdą leżnosc i drãgą chwilã nalôżôł szpôs, i… wszëtkò 
stôwało sã prostszé. Zabrzëmi to jakòs dzywaczno, ale 
baro jem lubiła, czej Rómk przëjéżdżôł niespòdzajno 
i zaòstôł zasztëkóné dwiérze. A wszëtkò bez òstawioné 
przez niegò na òknie òsoblëwé lëstë. Jinszim spòsobã takô 
cekawô lëteratura bë sã nie przëtrafiła.

Takô kôrtka leżała przed dwiérzama na Jastra 2000 
rokù:

Wa pòwsënogi. Béł jem tu pchłë a nieszczescé jałówcã 
wëganiac. Òbił jem próg, ale bez jôj, szpiekù a kasë to nie 
je wôżné. To jô sobie wëhalajã nôleżnosc jinym razã. Pra-
wie żebë Wa chca bëc òd pchłów żarti, tej nic nie darwôta 
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dawac. Pòd tekstã sztãpel: ks. Roman Skwiercz Parafia 
Bożego Ciała ul. Piecewska 9. 80-288 Gdańsk i numer te-
lefónu.

Jinszim razã kôrtka, jaką nawetka drãgò òdczëtac, bò 
je kąsk mòkrô òd deszczu:

Jak Wa to wëckła, że jô przëjadã, żebë sã przede mną 
skrëc. Wa pòwsënogi. Jakbë tak Wam wdraszowac, tobë nic 
za wiele nie bëło. Remus 9 VII gòdz. 22.27.

Rôz nie dało sã nama zajachac na pòtkanié do drëcha 
Rómana. Pò nadesłónym rechùnkù za niebëtnosc ju 
robilë jesmë wszëtkò, cobë wiedno sã stawic. A rechùnk 
wëzdrzôł tak:
Gdańsk 9 III 2000 r. 

F. J. Ł. Borzyszkowscy

Rachùnk

dlô łotrów niewiérnëch, co nie są òd słowa a so letkò ważą 
jinëch lëdzy.
Za òpùszczenié ùroczëstoscë nôleżi sã szkòdowac:
- wiertlówka sznapsu na łeb przindze 10 zł
- flaki porte z bùli  porcja przindze 4,50 zł
- barszcz z pasztecikiem  3,50 zł
- piekłi kùrk z grzëbama  5,00 zł
- kotlet mlotłi  5,00 zł
- bùket z wôrsztów  5,00 zł
- tropë wëmieszóné   3,00 zł
- rëba piekłô w grecczim zôsu  3,00 zł
- rëba wãdzonô   3,00 zł
- tropë z ribków  2,00 zł
- jaja warzoné łososã kraszoné   2,00 zł
- bùket sërowiznë z ògrodowiznë  5,00 zł
- brzôd swiéżi w żelém a w céropie 3,00 zł
- torta na masle ze smiotaną  3,00 zł
- torta bezowô żelém z tipków przekłôdónô 5,00 zł
- bùket miodnosców szokòladowëch 4,00 zł
- pòpitk brzadowi z kartongów  2,00 zł
- pòpitk gazowóny  2,00 zł
- pòpitk niegazowóny  2,00 zł
                                               Co daje razą òd sztëczi 73,00 zł
Nadto w stratë pòrechòwac sã słëchô:
- nieprzëwlokłi geszënk z kwiatama 100,00 zł 
- kùchôrce za robòtã òd łepa pò 5,00 zł
- bédującym òd łepa pò  5,00 zł
- szkòdë mòralné, nerwòwé a zniosłô sromòta 100,00 zł
-  wëwiezenié zniszczonégò dobra  

na szadółczi òd łepa  1,00 zł
- telefón ze zaproszenim  1,00 zł
- papiór, kùwerta a brifmarka  1,00 zł

Jadło rechòwané òd sztëczi wënôszô 84,00 zł z dodanim 
kòsztów łącznëch òd telefóna, brifmarczi, geszënkù 
a sromòtë: 202,00 zł. 3 x 84 = 252 + 202 = 454 zł. Tak 
przerechòwóny dług nôleżi sã spłacëc pòcztowim przekôza-
nim bez niżódnégò scyganiô a próżnégò wëmëszlaniô. Kto 
bë tej nôleżnoscë chcôł òmknąc, niech so miarkùje, że mdze 

òdsądzony òd tczë a wiarë, ògarniony kòscelną klątwą a na-
wiedzenim sekùtnika, to je kòmòrnika, ktëren òbżorgô to, 
co sã jemù sprawiedlëwie nôleżi.

Na przindny rok mòżeta zôs nie przëjachac. Sygnie so le 
wërechòwac z rechùnkã, z dodanim 10% na spòdzéwóną 
drożëznã. Ks. Róman. 

Na drëdżi rok më ju robilë wszëtkò, cobë nick sã nie 
przëtrafiło i szło sã stawic ù drëcha Rómana. Cobë prze-
strzec jinëch, òdczëtała jem rechùnk, jaczi mògą dostac 
ti, cobë sã nie stawilë. 

Ùwôżno słëchôł nëch szpôsownëch tekstów Wòjk Cze-
drowsczi i zabédowôł, że wôrt bë je bëło wëdac, a jesz do 
te z kòmentarzã adresatã. A je jich w „mòjim archiwùm” 
dosc tëli. Lubiã zazérac do dokazów Rómana Skwiercza, 
bò króm redoscë z jich czëtaniô, aktualnoscë tematiczi, 
ùgwësniwóm sã, że kaszëbsczi jãzëk, bòkadosc jegò fra-
zeologii je w sztãdze òddac wszelejaczé lëdzczé wseczëca.

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

Ò 40. JUBILEÙSZOWIM TURNIEJU  
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SZPÒRT PRZË KÒNIACH
Przódë lat w  Pôlczënie mieszkôl 
jeden chlop. Miôl òn dwie merë, to 
bëlë Maks a Figa. Zdarzëlo sã, że 
nen chlop jachôl wòzã z Darżlëbiô 
do Pôlczëna ë miôl wëpité pôrã 
kòrnusków. Zatrzimôl jegò szan-
dara ë gôdô z polska: 

– Panie! Pan jest pijany.
– Jo, panie wladza – gôdô 

chlopk, téż mając przenômni starã 
gadac z wësoka – ja jem pijany, ale 
mòje kònie są trzézwe. Òne są tak 
mądre, droga do dom same znają, 
a Figa to nawetka pò niemieckù 
mòże rechòwac! Në, Figa zarechùj 
panu Wladzi pò niemieckù.

Na to Figa ùniosla ògón ë zrobi-
la „fùùùùnfcéééész”.

Takô gôdka jakno szpòrt krążi 
òd dôwna na nordze. W  samim 
Pôlczënie móże równak nalezc lë-
dzy, co cwierdzą, że je to nôprôw-
dzëwszô prôwda. Mëszlã, że móże 
tak bëc. Znajã wszelejaczich kònia-
rzi fùl ë wiém, że wëstrzód nich, 
a  tim barżi wëstrzód kùczrów, 
wiedno je wiesolo.

BIÔTKA Ò KÙCZRÓW
Kùczrowie òsoblëwie to mùszą bëc 
lëdze, co pòtrafią so pòradzëc we 

wszelejaczich sprawach. Ju samò 
jachanié „w kònie” (tak to sã czedës 
gôdalo, co téż jesz czasã móże 
ùczëc) to nie je takô prostô robòta, 
jak to wëzdrzi na òbrôzkù. Kònie 
czasã są narowisté, czasã bòją sã 
czegòs, jinym razã na przëmiôr 
wplączą so szpérã w  pòstrónczi. 
Wiedno móże sã zdarzëc calô grëpa 
wszelejaczich przëtrôfków, a kùczer 
chcąc nie chcąc mùszi so dac radã. 
Tej z  doswiôdczeniégò wiém, że 
kùczrowie to chlopi òbrotny, przë 
tim wiesoli ë pòtrafiący nalezc sã 
w rozmajitëch sytuacjach.

Bél czas, czej kùczrowie z òkòlé-
gò Wieżëcë ë nié blós jezdzëlë òb 
zëmã tidzéń w tidzéń do jedny wsë 
nad Òstrzëcczim jezorã. Tam òso-
blëwie w piątk ë sobòtã, ale czasã 
téż w  tidzéniu bëlë zabawë. 
Kùczrowie kùligama wiozlë na ne 
zabawë gòscy z  òstrzódków (tej 
jesz nôleżącëch do wszelejaczich 
firmów) ë téż robòtników z nëch 
môlów. Ju pò drodzë jigrów bëlo 
z tegò, co do dzysdnia òpòwiôdają, 
fùl, a na placù jesz weselni. Bëlë 
tunce, kôrtë, sznapétk ë wszelejaczi 
szrum. Le nôlepi bëlo samim 
kùczróm. Czemù? Zarô sã dowiéta.

Zabawë tam bëlë òrganizowóné 
w dwùch, jak to sã czedës zwalo, 
klubòkawiarniach. Wzątk kòżdi 
z  nich zanôlégôl òd tegò, gdze 
swòjima wasągama pòdjadą 
kùczrowie. Zaczãlë òni òd ti, co jak 
móm czëté, mia bëlną grającą 
szafã. Chcelë bëlno dlô gòscy. 
Równak czej ju pòstãpny rôz 
przëjachalë, tej na plac, gdze stojalë 
kònie, przëszla bialeczka z  tegò 
drëdżégò môlu. Rzekla jima: 

– Chłopi, przëjedzta na pòstãpny 
rôz do nas! Kòl nas téż je fejn, a wa 
wiéta, dlô kùczrów téż cos  
sã naléze – ë pùszczëla do nëch chlo-
pów òczkò. Glëpi bë nie skòrzëstôl. 

Czej zôs przëszed czas jachac, kò-
niarze zarô karowalë sã pòd drëgą 
salã. Tam żdôl ju na nich sznaps ë 
zjestkù w  nôdgrodã. Za tidzéń to 
samò. Timczasã bialka z ti pierszi klu-
bòkawiarnie domôga sã, że cos tu nie 
graje. Doch donëchczôs to òna bëla 
nym pierszim wëbiérã. Tu bëlo téż 
malo, ale równak blëżi. Tej zarô do 
kùczrów ë w gôdkã, że rôczi jich do 
se, a na gwës cos sã dlô nich naléze. 

– Jo, bialkò – òdrzeklë, smiejącë 
sã – ale tu nama je tak dobrze, më 
dostóniemë kòrnuska, jestkù.

ÒD
J. 

M.
BÙ
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NN
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BRAWÃDË Ò KÒNIACH

– Alaże! – òdrzekla bialka – 
doch kòl mie wa jesz lepi gwësno 
sã ùczãstëjeta. Wa ùzdrzita!

Tej zôs kùczrowie cygnãlë za 
lécczi a  czerowalë kòniama na 
pierszi môl. Czej ùzdrzelë to z negò 
drëdżégò, tej zôs do chlopów ë zôs 
cos wicy òbiecelë. Skùnczëlo sã na 
tim, że zarobilë swòje jedna a drë-
gô sala, bò kùczrowie jachalë rôz 
tu, rôz tu. Bialczi biôtkòwalë sã za 
kòżdim razã ò swòjich kòniarzi, 
a z nima ò gòscy. Pòdobno skùn-
czëlo sã na tim, że w  òbëdwùch 
môlach kùczrowie mielë fardich 
zjestkù jak na wieselim, pitkù, 
a  nawetka bialczi same chòdzëlë 
jima kònie w  mróz kòcama 
òkrëwac. Pò zabawie mòglë wieso-
lo ze spiącyma we wasągù gòscama 
jachac nazôd.

NA WASĄGÙ JAK NA MÒRZIM
Cos w tim je. Ti, co mają ju wprawã 
w jeżdżenim w kònie, mają kąsk 
z  rëbôków. Nié rôz jô móm wi-
dzôné, jak ti drëdżi przë wikszich 
walach chòdzą pò bôtach czë 
kùtrach, a  ni mùszą sã za nick 
trzëmac. Calô równowôga je 
w szpérach. Òb zëmã, czej kùczro-
wie zaprzigają swòje kònie w sanie, 
mùszą miec pòdobną ùmiejãtnosc. 
Pò pierszé wasąg ni mô doch 
amòrtizacje, pò drëdżé, lepi sã 
czerëje kòniama na stojąco. 
W rãkach są lécczi, a calô równo-
wôga téż mùszi bëc w  szpérach, 
czedë sanie pòdskakùją na zmiarz-
li pòd sniégã zemi, a czasã trzasną 
w ùkrëti kam abò cwiardé òd mro-
zu kòloważa. Ti z pasażérów kòn-
nëch pòjazdów, co ò tim nie wie-
dzą, są czãsto zaskòkli, jak to bëlno 
jidze tak jachac. Le z tegò czasã je 
téż wiele smiéchù. Przëmiarë? 
Proszã baro!

W  jedny wsë kùlingã jachôl 
chlopk. Miôl na sónkach same 
mlodé brutczi – to bëlë kelnerczi 
z jednégò wiôldżégò wczasowégò 
òstrzódka. Jachôl so z nima przez 

las, czej stegną szed fërszta (lesny). 
Na mróz miôl òbloklé fejn wiãzlé 
ceplé sztréfle, a  nodżi wsadzoné 
w gùmòfilce, cobë nie przemòklë. 
Ò nim gôdelë, że to je scyrz na 
babë. Jak òn ùzdrzôl taczi kùling, 
zarô dôl kùczrowi sztrik, bò òni 
znelë sã z robòtë w lese, a dali ja-
chalë ju razã. Fejn bëlo fërszce 
wëstrzód mlodëch dzéwczãt, le 
blós w  jednã starnã. Czej kùling 
dojachôl nazôd na òstrzódk, 
kùczer cali czas stojący na szpérach 
òbzérô sã i co widzy? Dzéwczątka 
sã smieją a fërsztë ni ma. Kùczer 
wzérô w dól, a tam przë sedzeniu 
stoją bëlno blós dwa szeroczé 
gùmòfilce. Chlop téż zacząn sã 
smiôc, bò przëbôczil so, że w jed-
nym môlu wasąg ruksnąn w kam 
pòd sniegã. Kùczer blós zazybôl sã 
përzinkã na szpérach, ale fërszta, 
co dërch òbrôcôl sã do dzéwczãt, 
mùszôl zaskòkli wëskòczëc z kùr-
pów ë wpasc w smiot. Tak téż bëlo 
ë fërszta równak swòje ceplé totczi 
mùszôl zmòczëc.

Je téż jeden szpòrt z ną równo-
wôgą związôny, co pòwtôrzô sã co 
zëmã. Je taczi mlodi kùczer. Mô na 
miono Rôdk. Òn, czej lëdze, co 
jich weznie na kùling, mądrëją sã, 
że na gwës mù sã nie ùdô jich 
zgùbic ze sónków, wiatëje sã, że 
równak jo. Tej stôwô so na swòjim 
wasągù czësto na jegò kùncu, gdze 
je taczi délëk spòd chtërnégò 

wëchôdô czéda, na jaczi trzimają 
sã sóneczczi. Chwëtô za kùnôszk 
lécków, jednã szpérã stôwiô na tim 
délëczkù, a drëgą na czédze. Czej 
blós kònie dochôdają ju do za-
krãtu, tej Rôdk zaczinô kòlëbac ną 
czédą, a w pòlowie zakrãtu pùszczô 
kònie w galop. Tegò jesz nicht nie 
dôl radë przetrzëmac. Spôdają 
w smiotë pò starnach drodżi tak ti 
ze slédnëch sónków, jak nawetka 
z nëch pierszich – spòkójnëch.

SPRAWDZTA, JAK TO JE
Pòdobnëch przëtrôfków z dobrim 
szpòrtã ë smiéchã przë kòniach 
móże dawac jesz wiele wicy. Felëje 
blós na to përznã placu w tim teks-
ce. Nôlepi mdze, jak Wa sã sami 
doznôta. Sygnie, że mdzeta blëżi 
kòni ë „stôrëch” kòniarzów. Móże-
ta chòc przëjachac na taczi kùling 
do Rôdka abò jinszégò kùczra. Są 
doch téż miónczi, w chtërnëch kò-
niarze sã biôtkùją na taczi smiész-
ny ôrt. W Szimbarkù gònią sã na 
kòniach bez sodlów abò briczka-
ma. W  Òstrzëcach je slalóm na 
szlópie. Je tegò wiele. Rôczimë 
Waji baro a wiesolo, bò wiéta wa co 
– jô téż sã za kòniarza móm ë 
smiôc sã lubiã! Tej do ùzdrzeniô 
przë kòniach.

MATÉÙSZ BÙLLMANN
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MARSZ NASZEJ (LĘBORSKIEJ) SZKOŁY

Szanowny Panie Redaktorze,
w 476. numerze „Pomeranii” (nr 5 
z maja 2014 r.) w artykule Tómka 
Fópczi „Kòmù spiéwómë kaszëb-
sczé himnë wszëtczé” przeczytałam 
informację o hymnie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kartuzach: Mają 
aùtorsczi himn tak stôri, jak aùtór 
tegò artikla! (...) „19 lutego po raz 
pierwszy odśpiewano hymn »Dwój-
ki«. Słowa napisały panie: Renata 
Szalk (zastępca dyrektora) i Anna 
Kasprzak (nauczycielka j. polskie-
go), a muzykę skomponowała pani 
Elżbieta Ropella (nauczycielka mu-
zyki)”. Stwierdziwszy, że jest to po-
wiadomienie o plagiacie, powiado-
miłam w maju 2016 r. o tym fakcie 
[ówczesnego] redaktora naczelne-
go „Pomeranii” i autora artykułu. 
Do chwili obecnej nie zauważyłam 
na łamach „Pomeranii” żadnego 
odniesienia do ujawnionego przeze 

mnie przypadku przypisania sobie 
czyjegoś dokonania intelektualne-
go. Jestem przekonana, że czytelni-
cy niniejszego czasopisma, ucznio-
wie szkoły i  ich rodzice powinni 
wiedzieć, kto jest autorem owego 
tekstu i muzyki. 

Otóż utwór pt. „Marsz naszej 
szkoły” powstał w 1957 roku (a więc 
nie w 1973) jako hymn Liceum Pe-
dagogicznego w  Lęborku. Został 
skomponowany na zjazd absolwen-
tów z  okazji 10-lecia działalności 
szkoły. Muzykę napisał nauczyciel 
muzyki i śpiewu J(uliusz) Mowiń-
ski, a słowa wicedyrektor, polonista 
Z(bigniew) Kubiński (L. Siedlik,  
W. Siedlik, Lębork na pięciolinii, 
2010, s. 440). Ja i wielu jeszcze ży-
jących absolwentów tegoż Liceum 
nie potrzebujemy wsparcia źró-
dłowego ani pisanego, gdyż znamy 
nasz marsz, śpiewaliśmy go przez 
kilka lat często, również w układzie 
wielogłosowym na chór; obecnie 
rzadko, lecz zawsze, ilekroć spoty-
kamy się w swoim gronie. Znów – 
ze łzami  w oczach – zaśpiewamy 
go na kolejnym zjeździe absolwen-
tów we wrześniu.

Zachodzę w głowę, co stało się 
nauczycielkom z Kartuz, że wpa-
dły na pomysł tak jawnej kradzie-

ży autorskiej. Ich dokonaniem jest 
przeróbka tekstu 3. zwrotki, nic 
więcej. Do obecnej chwili nadal te 
wszystkie informacje figurują na 
internetowej stronie owej kartu-
skiej szkoły.

Trzecia zwrotka w  oryginale 
brzmi: 

Niechaj ta pieśń z Lęborka w świat 
poleci,

Niech każdy zna nauki naszej cel.
Pójdziemy do szkół, by uczyć w nich 

polskie dzieci
Ojczystych słów, miłości ziemi tej.

Myślę, że ktoś powinien skłonić 
dyrekcję szkoły do naniesienia po-
prawek, umieszczenia prawdziwej 
informacji o  autorstwie szkolnej 
pieśni przyjętej jako hymn. Tym 
bardziej, że ponoć osoby, które so-
bie przypisały autorstwo tekstu, już 
nie żyją. 

Zwracam się z grzeczną prośbą 
do Pana Redaktora o wydrukowa-
nie mojego listu na łamach w celu 
sprostowania fałszywych informa-
cji, jakie  zostały upublicznione 
przez „Pomeranię”.

Z poważaniem  
ANNA SKOTNICKA,  

Słupsk, czerwiec 2017 r.

Tytuł pochodzi od redakcji

Szanowny Panie Redaktorze,
bardzo dziękuję za informację do-
tyczącą hymnu Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Kartuzach. Z przykrością stwier-
dzam po zapoznaniu się z treścią 
listu p. Anny Skotnickiej i wysłu-
chaniu utworu pt. „Marsz naszej 
szkoły” dostępnego na stronie in-
ternetowej http://leszekbuchowski.
strefa.pl/lic_pedag/hymn1997lp/
hymn_lp.mp3, że istnieje bar-
dzo duże prawdopodobieństwo, 
iż hymn naszej szkoły nie został 
skomponowany przez byłych na-

uczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Mikołaja Kopernika.
W dniu dzisiejszym zwróciłem się 
do jedynej żyjącej osoby wymienio-
nej na stronie internetowej naszej 
szkoły jako twórca muzyki do hym-
nu, tj. p. Elżbiety Ropelli o wyja-
śnienie zaistniałej sytuacji. Niestety 
domniemane autorki słów hymnu 
naszej szkoły: p. Anna Kasprzak i p. 
Renata Szalk nie żyją i nie będą mo-
gły się odnieść do podnoszonych 
w liście zarzutów. W dniu 14 wrze-
śnia 2017 roku poinformowałem 
o tej sytuacji wszystkich obecnych 

na posiedzeniu Rady Pedagogicz-
nej nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika.
Do czasu otrzymania wyjaśnień 
od p. Elżbiety Ropelli nie mogę 
odnieść się w sposób merytorycz-
ny do treści listu p. A. Skotnickiej. 
W  związku z  zaistniałą sytuacją 
usunęliśmy ze strony internetowej 
naszej szkoły informację o  auto-
rach słów i muzyki hymnu naszej 
szkoły.

Z poważaniem
Piotr Kloczkowski
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– Jô móm gripã, ale mòżesz przëjachac – mówi mie bez 
telefón Brunk Cërocczi, czej sã pitóm, czë mògã zawitac do 
Bòrzëstowa w jeden czwiôrtkòwi, séwnikòwi wieczór… I ju 
jem na placu. 

– Òn z nią sã nie rozestaje. Dze le òn jedze, to Remùs je 
mët. Kùńc swiatã z Remùsã! Mòże cos na słodkò? – to biał-
ka Brunka, Agnészka, czedë wskôzywóm na ksążkã Żëcé 
i przigòdë Remùsa leżącą na stole.

– Tuwò są protokòłë a lëstë òbecnoscë – gòspòdôrz przë-
niósł pierszi segregator-kronikã Remùsowégò Krãgù 
z rãczno zapisónyma kôrtkama. 

– To të môsz pisóné? – pitóm sã.
– Jô pòrządk spòtkaniô piszã. Je jedna protokòlantka 

przez te wszëtczé lata – Sławka (Czesława Brillowskô), co 
to wszëtkò spisywô. Taczich je trzë, a kroników z òdjimka-
ma a artiklama z gazétów – sédmë – dodôwô. 

Zdjimóm kòżdą kronikòwą starnã. Pò gòdzënie òdjima-
niô wësôdô aparatowô bateriô. 

– Ùdba Krãgù wzãła sã pò pielgrzimce Kaszëbów do 
Zemi Swiãti w 2000 rokù – mówi Cërocczi. – Bëło ò tim 
głosno w  całi Pòlsce. Ùdbôł jem so zrobic taczé môłé 
pòdrechòwanié tegò wëdarzeniô, czedë wrócã dodóm. Za-
prosył jem pielgrzimkòwëch lëdzy. Bëła pòtrzeba spòtka-
niów, rozmòwë, pòznaniô jinëch lëdzy. 

Z czasã doszło czëtanié Remùsa. Krąg stôł sã òficjalno 
klubã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Chmielnie. 
Skąd ùdba na gòscy? Ze zrzeszeniowëch doswiôdczeniów. 
Òsmë pòtkaniów w  rokù, òd rujana do maja. Pierszé 
czwiôrtczi. W bòrzestowsczi szkòle. Wiele ksãżi. Nawetkã 
jeden egzorcysta. To lëdze wskôzelë. Je wanożnik Michôł 
Kòchańczik zez Sopòtu, co terô do Kirgistanu wëjachôł. 

Profesorowie. Direchtorzë rozmajiti. Genk Prëczkòwsczi 
colemało jakąs ksążkã nową przëwòzywô. Strzédno 
przëchòdzy 30–40 lëdzy. To nie je zamkłé kółkò. Na wanoż-
nikù Markù Kamińsczim bëło kòl 100 sztëk. Ksądz Perszón 
téż tu béł… 

– Bëłë jaczé òsoblëwie wôżné pòtkania?
– Wszëtczé bëłë wôżné, równak mùszã wspòmnąc  

ò Donaldze Tuskù a arcëbiskùpie Tadéùszu Gòcłowsczim. 
– A bëło jaczé smiészné wëdarzenié? Mùzyczné?
– Mùzycznô familiô Klasów zez Serakòjc je naszim sta- 

łim gòscã. Nôsmiészni bëło, czej jesmë gòscëlë Zbigniewa 
Klawikòwsczégò z Tëchlinka, co to w telewizji szukôł biał-
czi. Co më sã nasmielë…

– A nie chcesz Të w môl czëtaniô wëzwëskac audio- 
booka (-ów)? Prosto pùscëc lëdzoma nagranié?

– …? Zetkania mają swój pòrządk. Nôprzódkã je przëwi-
tanié, tej òdspiéwanié klubòwégò himnu „Abyśmy byli 
jedno”. Czëtanié dzélëka Żëcô i przigòdów…, przewôżno pół 
rozdzélu. Krótczé òmówienié. Tej je czas dlô gòsca, prele-
genta. Pëtania. Są téż wiadła z Môłi Òjczëznë, zrzeszeniowé 
– w pąkce sódmim.

– A do jinëch ksążk waji nie cygnie? Pón Tadeùsz pò 
kaszëbskù…

– Bëła takô ùdba, ale Zbiszk Jankòwsczi òbstojiwôł, cobë 
czëtac Remùsa wcyg a wkół. Kò to je Remùsowi Krąg pra-
wie.

– Wkół Krãgù to je czësto spòlëznowô robòta. A na to 
zjestkù do kawë, na kwiatë dlô gòsca – skądka môta dëtczi? 

– Lëdze z Krãgù sã skłôdają.
A  17 stëcznika 2008 rokù kòlegium „Pòmeranie” 

wrãczëło Remusowémù Krãgòwi – „Remùsową Skrã”. (...)

REMÙSOWI KRĄG W BÒRZËSTOWIE 
– MÔŁÔ KÔRBIÓNKA Ò WIÔLDŻI SPRAWIE
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KALENDARIUM ZETKANIÓW REMÙSOWÉGÒ KRÃGÙ W BÒRZESTOWIE

 27.10.2000 – òrganizacyjné pòtkanié
 2.11.2000 – zetkanié andrzejkòwé
 7.12.2000 –  zéńdzenié-pòdsëmòwanié pielgrzimczi do 

Zemi Swiãti
 1.02.2001 –  Édmùnd Szczesôk (przédny redachtór „Pòme-

ranie”) – ò wanogach „Szlachama Remùsa”
 1.03.2001 –  ks. kan. Jack Dawidowsczi (probòszcz z Chò-

niców) – pòtkanié pò Kaszëbsczi Drodze Krzi-
żewi, czëtanié Biblëji

 5.04.2001 –  czëtanié Remùsa weszło na stałé do programù 
zetkaniów Remùsowégò Krãgù

 4.05.2001 –  przedwakacjowé zetkanié, ùstalenié tribù zet-
kaniów

 1.10.2011 –  zetkanié pò wakacjach
 6.11.2001 –  prof. Tadéùsz Linkner (lëteraturoznajôrz z Ùni-

wersytetu Gduńsczégò) – ò kanadijsczich 
Kaszëbach)

 6.12.2001 –  ks. kan. Bògdan Drozdowsczi (dëchòwi pro-
wadnik Krãgù: Proszę Was, abyście na spotka-
nia nie zabierali zegarków…)

 3.01.2002 –  òpłôtkòwé zetkanié 
 7.02.2002 –  red. Eùgeniusz Prëczkòwsczi
 7.03.2002 –  ks. kan. Jack Dawidowsczi – pòtkanié pò 

Kaszëbsczi Drodze Krziżewi, czëtanié Biblëji
 4.04.2002 –  Stanisłôw Janka (pisôrz) 
 2.05.2002 –  mùzyczné zetkanié: Józef Witos – akòrdión, 

Mirosława Reiter – òrganë  
 3.10.2002 –  pòtkanié pòwakacjowé
 7.11.2002 –  zéńdzenié z mùzyką: Mirosława i Tadéùsz Rei- 

terowie, Henrik Klasa, Józef Witos, Słôwk 
Gnëba i Jón Brilowsczi

 5.12.2002 –  Norbert Maczulis (direchtór Kaszëbsczégò 
Mùzeùm w Kartuzach)

 2.01.2003 –  red. Eùgeniusz Prëczkòwsczi
 6.03.2003 –  ks. kan. Jack Dawidowsczi – pòtkanié pò 

Kaszëbsczi Drodze Krziżewi i czëtanié Biblëji; 
téż 03.2003 – red. Eùgeniusz Prëczkòwsczi

 3.04.2003 –  Zbigórz Jankòwsczi (aktór) 
 1.05.2003 –  prof. Édmùnd Wittbrodt (senatór RP); wëstąpił 

Kabarét Sostrów Labùdda
 4.12.2003 –  Norbert Maczulis
 1.01.2004 –  Witóld Bòbrowsczi (szkólny, wespółaùtór 

Kaszëbsczégò Abecadła)
 5.02.2004 –  prof. Brunon Sënôk (przédnik Kaszëbskò-

-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô)
 4.03.2004 –  ks. Labùda – pòtkanié  pò Kaszëbsczi Drodze 

Krziżewi i czëtanié Biblëji; ks. Bògdón Bòbrow-
sczi – ò òjcu Pio

 1.04.2004 –  Kazmiérz Kleina (senatór RP)
 6.05.2004 –  Mieczisłôw Bòrkòwsczi – Jónk-Mùzykańt 

z Pòdlasô
 7.10.2004 –  ks. prof. Jan Perszón
 4.11.2004 –  red. Édmùnd Pùzdrowsczi – òpòwiésc ò Lechù 

Bądkòwsczim
 2.12.2004 –  red. Iwóna Joc i  dr Janusz Kòwalsczi – nié-

-Kaszëbi ò Kaszëbach

 6.01.2005 –  Artur Jabłońsczi (przédnik KPZ)
 3.11.2005 –  red. Eùgeniusz Prëczkòwsczi
 3.02.2005 –  ks. kan. Bògdón Drozdowsczi – ò biskùpie Do-

minikù
 6.03.2005 –  ks. kan. Jack Dawidowsczi – pòtkanié pò 

Kaszëbsczi Drodze Krziżewi i czëtanié Biblëji
 3.04.2005  –  Pùstô Noc za Jana Pawła II
 1.05.2005 –  ks. dr Leszk Jażdżewsczi
 6.10.2005 –  ks. Róman Skwiércz
 1.12.2005 –  Wanda Czedrowskô (szkólnô) 
 5.01.2006  –  Szczepón Lewna (wiceprezydeńt Gduńska)
 2.02.2006 –  dr Jón Mòrdawsczi – ò statistice Kaszëbów
 2.03.2006 –  Donôld Tusk
 6.04.2006 –  ks. kan. Jack Dawidowsczi – pòtkanié pò 

Kaszëbsczi Drodze Krziżewi i czëtanié Biblëji; 
ks. kan. Bògdón Drozdowsczi

 4.05.2006 –  red. Mariusz Szmidka (zastãpnik przédnégò 
redachtora gazétë „Dziennik Baltycki”) i  ks. 
Łukôsz Pierowicz (wikariusz parafie Wigòda) 

 5.10.2006 –  Duszan Vladislav Pazdzersczi (ùczałi, Ùniwer-
sytet Gduńsczi)

 2.11.2006 –  red. Dark Majkòwsczi i ks. Łukôsz Pierowicz 
– ò wątkach teòlogicznëch w Remùsu

 7.12.2006  –  Léón Brilowsczi (przédnik Towarzëstwa Miłot-
ników Kartuz)

 4.01.2007 –  Tomôsz Fópka (aùtór wiérztów a piesni)
 1.02.2007 –  Janina Kwiecéń (Starosta Kartëskô)
 1.03.2007 –  ks. kan. Bògdón Drozdowsczi – pòtkanié pò 

Kaszëbsczi Drodze Krziżewi i czëtanié Biblëji
 3.05.2007 –  Jan Szutenberg (pòéta) 
 4.10.2007 –  Artur Jabłońsczi (przédnik KPZ)
 8.11.2007 –  Francëszk Kwidzyńsczi (czerownik karna 

„Kaszëbë” z Kartuz)
 6.12.2007 –  ks. kan. Bògdón Drozdowsczi i ks. Łukasz Pie-

rowicz – ò sektach
 3.01.2008 –  red. Eùgeniusz Prëczkòwsczi
 7.02.2008  –  ks. kan. Bògdón Drozdowsczi
 6.03.2008 –   ks. kan. Jack Dawidowsczi – pòtkanié pò 

Kaszëbsczi Drodze Krziżewi i czëtanié Biblëji; 
jegò òjc Henrik Dawidowsczi (aùtór ksążczi 
Z Kaszëbama ò Kaszëbach)

 3.04.2008 –  Łukôsz Grzãdzëcczi
 1.05.2008 –  prof. Jowita Kãcyńskô-Kaczmarek – promòcjô 

ksążczi Stolemowe znamię Kònrada Kaczmarka
 2.10.2008 –  szkòłowé karno téatrowé ze Zrzeszë Szkòłów 

w Chmielnie pòd czer. Kristinë Krinicczi
 6.11.2008 –  Apòlinari Reglińsczi z Kartuz
 4.12.2008 –  ks. dr Leszk Jażdżewsczi – promòcjô ksążczi ò 

pielgrzimce kòscersczi do Wejrowa
 8.01.2009 –  dr Môrcën Szëdlarsczi (Nadlesny Państwòwëch 

Lasów) 
 5.02.2009 –   ks. kan. Bògdón Drozdowsczi
 5.03.2009 –  ks. dr. red. Sławòmir Czalej (redachtór pismio-

na „Gość Niedzielny”) 
 2.04.2009 –  Éwa Warmòwskô (pòétka) – promòcjô ksążk: 

Dzéń za dniã i Trapë do nieba; ks. dzekón prałat 
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Bògdón Lipsczi (probòszcz par. Stãżëca, egzor-
cysta kartësczégò dekanatu) 

 7.05.2009 –  Renata Peplinskô (specjalistka Zrzeszeniô ds. 
edukacje)

 1.10.2009 –  Zdzysłôw Szudrowicz (Pòmòrsczi Kùratór 
Òswiatë)

 5.11.2009 –  Pioter Szubarczik (Institut Nôrodny Pamiãcë 
we Gduńskù)

 3.12.2009 –  Norbert Maczulis – promòcjô ksążczi ò Kar-
tuzach w 1939 r.

 7.01.2010 –  Kazmiérz Kleina (senatór) – wrãczenié Meda-
lu Senatu RP Remusowémù Krãgòwi

 4.02.2010 –  ks. Tadéùsz Łącczi (pełnił pòsługã na Ùkrajinie, 
prob. par. Hòpòwò)

 4.03.2010 –  ks. kan. Jack Dawidowsczi – pòtkanié pò 
Kaszëbsczi Drodze Krziżewi i czëtanié Biblëji; 
Edita i Andrzej Klasowie 

 8.04.2010 –  ks. kan. Arkadiusz Òkroj (dëchòwny òjc semi-
narium w Pelplënie)

 6.05.2010 –  Michôł Kòchańczik (wanożnik)
 7.10.2010 –  ks. kan. Marión Miotk 
 4.11.2010 – Inga Mach (wësziwôrka, fòtografka) 
 2.12.2010 –  Dark Cërocczi – z  wanodżi pò Wietnamie 

a Kambòdżë
 6.01.2011 –  Witk Bòbrowsczi (szkólny z Głodnicë) 
 3.02.2011 –  Violetta Seremak-Jankòwskô i  Zbigórz Jan-

kòwsczi (aktorzë) 
 3.03.2011  –  prof. Andrzéj Gąsorowsczi – ò „Grifie Pòmòr-

sczim”
 7.04.2011 –  ks. kan. Jack Dawidowsczi – pòtkanié pò 

Kaszëbsczi Drodze Krziżewi i czëtanié Biblëji
 5.05.2011 –  Jarosłôw Sellin (pòsélc RP)
 6.10.2011 –  Tomôsz Fópka (regionalista) 
 3.11.2011 –  ks. abp Tadéùsz Gòcłowsczi (Metropòlita 

Gduńsczi); red. Dark Majkòwsczi
 1.12.2011 –  prof. Édmùnd Wittbrodt
 1.01.2012 –  red. Dark Majkòwsczi (przédny red. „Pòmera-

nie”)
 2.02.2012 –  Magdaléna Rogalewskô (wanożniczka pò Africe)
 1.03.2012 –  ks. Wòjcech Klawikòwsczi – Kaszëbskô Droga 

Krziżewô 
 12.04.2012 –  ks. Bògùsłôw Głodowsczi
 3.05.2012 –  Łukôsz Grzãdzëcczi (przédnik KPZ)
 4.10.2012 –  Eùgeniusz Prëczkòwsczi – promòcjô ksążczi 

Dzecynny czas
 8.11.2012 –  ks. prałat Daniél Nowak (kùstosz Piôsnicczégò 

Sanktuarium we Wejrowie)
 6.12.2012 –  red. Dariusz Tryzna (przédny redachtór gazétë 

„Kurier Kaszubski”)
 3.01.2013 –  Bernat Hinz (przédnik Rewizyjny Kòmisje 

KPZ) – ò zwëkach kaszëbsczich 
 7.02.2013  –  prof. Józef Bòrzëszkòwsczi; prof. Cezari 

Òbracht-Prondzyńsczi
 7.03.2013  –  ks. Mirosłôw Wãsersczi (wik. par Wigòda) – 

Kaszëbskô Droga Krziżewô; ks. dr Leszk Jaż-
dżewsczi – prom. ksążczi ò historie smãtôrza 
na Zaspie

 4.04.2013 –  dr Aliona Szmùkała (iridolog); Lucyna Fòta – ò 
léczenim zelama

 2.05.2013 –  Marión Hirsz – ò 66. Pùłkù Piechòtë
 3.10.2013  –  Edita i Andrzéj Klasowie – ò kaszëbsczi malënie
 7.11.2013 –  ks. dr Leszk Jażdżewsczi
 5.12.2013 –  Aleksander Mach (direchtór Pòmòrsczégò 

Òstrzódka Doradztwa Rolniczégò)
 2.01.2014 –  Bernat Hinz
 6.02.2014 –  Larry Ugwu (direchtór Nadbôłtowégò Cen-

trum Kùlturë we Gduńskù)
 6.03.2014 –  Łukôsz Grzãdzëcczi (przédnik KPZ)
 3.04.2014 –  ks. Mirosłôw Wãsersczi – Kaszëbskô Droga 

Krziżewô; Kazmiérz Kleina
 1.05.2014 –  Jan Kòzłowsczi (eùropòsélc) 
 2.10.2014 –  Dark Majkòwsczi i  Wiktoriô Kòzëkòwskô 

(aùtorka òpòwiôdaniô „Môłi Siegi”)
 6.11.2014  –  Jón Kòstuch (kòłowi wanożnik z Gôrcza)
 4.12.2014  –  Jerzi Nacel (chemik) 
 8.01.2015 –  Kazmiérz Bòrzestowsczi (pòtómk miéwców 

Bòrzëstowa) 
 5.02.2015 –  Môrcën Kùper (pełnomòcnik wójta gm. 

Chmielno Jerzégò Grzegòrzewsczégò)
 5.03.2015 –  ks. Mirosłôw Wãsersczi – Kaszëbskô Droga 

Krziżewô; ks. Jack Dawidowsczi
 9.04.2015 –  Mariô Pankòwskô – w latach 1939–1945 bëła 

w Rusëji (sybiraczka)
 7.05.2015 –  Kazmiérz Bòrzestowsczi – ò żôłniérzach 

wëklãtëch 
 1.10.2015 –  Andrzéj Klasa i Mirosłôw Młińsczi – promòcja 

ksążczi ò parafie Wigòda
 5.11.2015  –  Riszôrd Stoltmann (przédnik Zrzeszeniô 

w Szczecënie)
 3.12.2015 –  ò. Janusz Jãdrëszk (kùstosz sanktuarium Marij-

négò w Pòlanowie)
 7.01.2016 –  Jerzi Stachùrsczi, Eùgeniusz Prëczkòwsczi – 

promòcjô spiéwnika Serce mieć
 4.02.2016 –  Zbigórz Klawikòwsczi z Tëchlinka (ùczãstnik 

m.jin. programù TVP „Rolnik szuka żony”)
 3.03.2016 –  ks. Jack Dawidowsczi – Kaszëbskô Droga Krzi-

żewô; dr Antoni Szréder – ò kaszëbiznie na 
zôpadnëch zemiach

 7.04.2016  –  ùczniowie III klasë gimnazjum z  Kamiéńcë 
Szlachecczi pòd czer. Katarzënë Bùtowsczi – 
szpëtôczel „Piôsznica – pamiãtómë”

 4.05.2016 –  ks. prof. Jan Walkùsz (pisôrz, wëkładowca)
 6.10.2017 –  Kònstatin Pielôk (kapitón Wiôldżi Żegludżi) 
 3.11.2016 –  Mirosłôw Kùczkòwsczi (aùtor ksążczi ò ks. Ło-

syńsczim) 
 1.12.2016 –  Jón Kòstuch (kòłowanożnik z Gôrcza)
 5.01.2017 –  Łukôsz Grzãdzëcczi
 2.02.2017 –  Danuta Pioch
 2.03.2017 –  prof. Édmùnd Wittbrodt (przédnik KPZ)
 6.04.2017 –  ks. Môrcën Massowa (wikari w Wigòdze) – 

Kaszëbskô Droga Krziżewô; Tadéùsz Makòw- 
sczi i Kazmiérz Gruenholz – Pleskòta 

 4.05.2017 –  Mark Kamińsczi (wanożnik)
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Inne spojrzenie na Sierpień.  
„Gdzie jest porozumienie gdańskie?”

Każda rocznica strajków sierpniowych i podpisa-
nia porozumień sierpniowych (Szczecin, 
Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój, Dąbrowa Górnicza – 

Huta Katowice) ma niezwykle istotne znaczenie. Albo-
wiem genezy wolnej, demokratycznej Polski należy upa-
trywać w tamtych wydarzeniach. Gdy w wielkiej 
„Solidarności” 1980–1981 zorganizowało się blisko 10 
milionów Polaków, to było wiadomo, że odzyskanie wol-
ności i suwerenności jest kwestią czasu. 

Po 37 latach od tamtych pamiętnych wydarzeń, gdy 
już od 28 lat budujemy Polskę wolną i demokratyczną 
(chociaż nie bez trudności i kłopotów), czas zatroszczyć 
się o zachowanie tego wielkiego dziedzictwa. Ma ono 
swój wymiar krajowy i międzynarodowy. To przecież 
„Solidarność” poruszyła kamienie milowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Dzięki niej było również możli-
we zjednoczenie Niemiec, po obaleniu muru berlińskie-

go jesienią 1989 roku. W Polsce wtedy władał już nieko-
munistyczny rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Dobrze się stało, że Narodowe Centrum Kultury, we 
współpracy z Ministerstwem Kultury oraz Telewizją Pol-
ską, zajęło się udokumentowaniem dziedzictwa porozu-
mień sierpniowych. Na tym ważkim tle zrodziła się idea 
zrobienia filmu dokumentalno-historycznego o genezie 
i losie głównych dokumentów porozumień sierpnio-
wych. W pierwszej kolejności, i słusznie, postanowiono 
odtworzyć losy i odnaleźć oryginalny, historyczny tekst 
porozumienia gdańskiego. Jako że w 1981 roku pracowa-
łem w Archiwum Zarządu Regionu Gdańskiego (ZRG) 
NSZZ „Solidarność”, zostałem zaproszony do udziału 
w tym filmie. Oczywiście najważniejszy był udział lide-
rów wielkiej „Solidarności” z lat 1980–1981 oraz osób 
nadzorujących obieg dokumentacji w biurach NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku, wtedy w biurowcu przy  
ul. Grunwaldzkiej 103. Ale po kolei.

W 2016 roku Narodowe Centrum Kultury zainicjowało prace nad filmem dokumentalnym, którego głównym 
tematem jest los oryginałów dokumentu jednego z porozumień sierpniowych – porozumienia gdańskiego. 28 sierpnia 
2017 roku w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbył się premierowy pokaz dla bohaterów filmu, w tym 
uczestników strajku sierpniowego 1980 roku. Film pt. „Gdzie jest porozumienie gdańskie?” wyreżyserował Krzysztof 
Brożek. Kluczowe pytanie filmu pozostaje otwarte, ale pojawiły się niezwykłe hipotezy. Mamy zatem w tym roku inne 
i nieco sensacyjne spojrzenie na Sierpień 1980 roku.

Wnętrze Sali BHP w Stoczni Gdańskiej
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Po wielu miesiącach starań i usilnych zabiegów 
Krzysztof Brożek wyreżyserował film pt. „Gdzie jest po-
rozumienie gdańskie?”. Premiera filmu miała miejsce 28 
sierpnia 2017 roku w historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. Na premierę zaproszono bohaterów wielkiej 
„Solidarności”, ludzi występujących w filmie i przedsta-
wicieli instytucji wspierających jego powstanie. 

Zrobienie tego filmu to nie było łatwe zadanie. Reżyser 
i osoby wspierające przygotowanie filmu przepytali kilka-
dziesiąt osób, od Lecha Wałęsy, Andrzeja Gwiazdy, Bog-
dana Borusewicza, Bogdana Lisa, Andrzeja Kołodzieja, 
Krzysztofa Wyszkowskiego, Bogusława Gołąba, Zenona 
Kwoki, Grzegorza Grzelaka, Macieja Grzywaczewskiego 
oraz Tadeusza Fiszbacha, po wielu innych uczestników 
tamtych historycznych wydarzeń. Niestety zabrakło już 
tak ważnych dla powstania „Solidarności” wybitnych po-
staci, jak śp. Alina Pienkowska, śp. Alojzy Szablewski czy 
śp. Arkadiusz Rybicki (historyk). Mnie zadawano pytania 
przez prawie 2 godziny. Ta dociekliwość i staranność au-
torów filmu zasługuje na najwyższy szacunek. 

Przed premierą reżyser wygłosił krótkie słowo wstęp-
ne. Podkreślił, że pomimo wielu starań i zabiegów jest to 
„wciąż zagadka, jest to tajemnica”. W moim przekonaniu 
trafnie podkreślił, że porozumienie gdańskie to „najważ-
niejszy dokument Polski XX wieku”. Powołał się też na 
słowa Andrzeja Kołodzieja: „Tutaj wszystko się zaczęło”. 
Okazało się, że przy pełnej determinacji strajkujących 
(i nie tylko) władza może się cofnąć. Reżyser zakończył 
swoje wystąpienie słowami: „Bohaterowie filmu są dla 
mnie jednocześnie bohaterami historii”. Z kolei dyrektor 
Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski dodał, 
że to był „wielki zaszczyt być z wami (…). To chluba i za-
szczyt, że możemy dorzucić kawałek, kamyk historii. (...) 
My jesteśmy beneficjentami tych wydarzeń”. Po filmie 
(trwającym niespełna 40 minut) odbyła się półgodzinna 
dyskusja, dodajmy rzeczowa, spokojna i inspirująca do 
dalszych poszukiwań porozumienia gdańskiego. Następ-
nie, przez ponad godzinę, rozmawiano głównie o filmie 
i Sierpniu 1980 roku. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu, 
w ogóle nie rozmawiano o polityce. Wszyscy z troską za-
stanawiali się nad tym, jak odzyskać porozumienie 
gdańskie. Wśród moich rozmówców z przyjemnością 
mogę wymienić Tomasza Moszczaka (rzecznika „Soli-
darności” w Stoczni Gdańskiej), Zdzisława Złotkowskie-
go (czołowego działacza ZRG NSZZ „Solidarność), Sta-
nisława Fudakowskiego (członka Prezydium ZRG NSZZ 
„Solidarność”), oczywiście Tadeusza Fiszbacha – sygna-
tariusza porozumień sierpniowych, rodzinę Lecha Bąd-
kowskiego – tj. Sławinę i Sławomira Kosmulskich, kilku 
pracowników Europejskiego Centrum Solidarności oraz 
moich gości honorowych (każdy z nas, zaproszonych, 
miał takie uprawnienie), tj. Henrykę Dobosz (Kinaszew-
ską) i prof. Janusza Erenca. Pomyślałem sobie, iluż tu jest 
dobrych, mądrych i zasłużonych dla wielkiej „Solidarno-

ści” indywidualności. Przez chwilę miało się wrażenie, że 
nie ma już Polski sporów, kłótni politycznych, pomó-
wień, oskarżeń o zdradę, kolaborację z SB i osądzania, 
kto jest obecnie prawdziwym Polakiem.

Ale powróćmy do filmu „Gdzie jest porozumienie 
gdańskie?”. Naturalnie opowiadać go nie mam zamiaru. 
Po prostu ten film trzeba, należy zobaczyć. Skupia się na 
poszukiwaniu tekstu porozumienia gdańskiego w kręgu 
środowiska solidarnościowego. Zadaje się w nim także 
pytanie o to, co się stało z drugim egzemplarzem, rządo-
wym, porozumienia. Póki co wszczęto kolejne poszuki-
wania, ale to materiał na odrębny film. Oczywiście po 
podpisaniu porozumienia gdańskiego wykonano wiele 
kopii. Jego tekst publikowały media, a właściwie: oma-
wiały. Z filmu wynika, że wieczorem 31 sierpnia 1980 
roku tekst oryginału zabezpieczył Bogdan Borusewicz 
i jego najbliżsi współpracownicy. „Wziąłem porozumie-
nie, bo to był glejt naszego bezpieczeństwa” – powiedział 
obecny wicemarszałek Senatu RP. Dalej losy tego wiel-
kiego dokumentu komplikują się jak w najlepszym filmie 
sensacyjnym. Sprawę skomplikował Lech Wałęsa, choć 
nie wiadomo, czy nie żartował, ani co tak naprawdę miał 
na myśli. W każdym razie w filmie ścierają się trzy hipo-
tezy. Po pierwsze, że dokument bezpowrotnie zaginął 
w dramatycznych okolicznościach stanu wojennego. Po 
drugie, że został zawłaszczony. I trzecia hipoteza, mniej 
prawdopodobna, że dokument został starannie zachowa-
ny i czeka na lepsze czasy. Autor tej tezy powołał się na 
„znak czasu” i stwierdził, że idee porozumienia gdań-
skiego „są nieobecne w państwie i społeczeństwie”, gdyż 
jak ocenił: „to nie jest ta Polska, o którą walczyliśmy”. 
W tym kontekście warto przywołać (z filmu) wypowiedź 
Bogdana Lisa: „W tle porozumienia gdańskiego była 
wolna Polska”. Już w dyskusji Tadeusz Fiszbach, podkre-
ślając wagę porozumienia gdańskiego, skonstatował: 
„ono jest ciągle aktualne”.  

Dobrze, że powstał film Brożka „Gdzie jest porozu-
mienie gdańskie?”. Jestem przekonany, że w nieodległym 
czasie odnajdzie się przynajmniej jeden z tych dwóch 
wielkich dokumentów historycznych. A przy okazji trze-
ba prześledzić losy dokumentów wszystkich porozumień 
sierpniowych. Trzeba włączyć tutaj również porozumie-
nia chłopskie z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych oraz poro-
zumienie o legalizacji NZS. Albowiem jest to nasze wiel-
kie dziedzictwo narodowe, które zasługuje na szczególną 
pieczę, najwyższy szacunek i profesjonalną promocję, 
szczególnie w młodym pokoleniu. Ale to także nasz pol-
ski doniosły wkład do wolnej, demokratycznej i zjedno-
czonej Europy. I nic to, że wokół Unii Europejskiej ma 
też miejsce (pomimo wielu sukcesów i dokonań) tyle 
dyskusji, wątpliwości i sporów. Mamy przecież wspólny 
fundament i pokrewny system wartości. A dziedzictwo 
zawsze jest zobowiązujące!

JAN KULAS
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MUZEUM POCZTY POLSKIEJ 
W NOWEJ ODSŁONIE

Bój o  urząd pocztowy na placu 
Heweliusza, zwanym obecnie 

placem Obrońców Poczty Polskiej, 
kojarzy się z początkiem najstraszliw-
szego konfliktu w dziejach ludzkości. 
Jednocześnie przypomina o tragedii 
Polaków z Wolnego Miasta Gdańska, 
którzy za wierność Rzeczpospolitej 
zapłacili cenę najwyższą. Paradok-
salnie pomimo blisko osiemdzie-
sięciu lat, jakie upłynęły od tamtych 
wydarzeń, wciąż nie znamy wielu 
szczegółów. Kierownik Muzeum 
Poczty Polskiej (oddział Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska)  
dr hab. Janusz Trupinda zwraca uwa-
gę, że nie poznaliśmy na przykład 
tożsamości wszystkich obrońców ani 
ich pełnych życiorysów, nie znamy 
wszystkich twarzy. 

– Próbujemy, rzecz jasna, nadrobić 
te zaległości, jednak wiele zależy od 
tego, czy uda się nam dotrzeć do no-
wych dokumentów lub do krewnych 
pocztowców – wyjaśnia historyk.

ZMIANY NA WYSTAWIE
W ostatnim czasie poszukiwania na-
brały tempa, a jest to związane z pra-
cami nad scenariuszem nowej wysta-
wy stałej. Obecnie w Muzeum Poczty 
Polskiej można oglądać ekspozycję, 
która powstała w 1979 roku. Niestety, 
kojarzy się ona bardziej z izbą pamię-
ci aniżeli z muzeum z prawdziwego 
zdarzenia. I  to właśnie w  najbliż-
szych latach powinno się zmienić.

– Wystawa, która pasowała do 
czasów Peerelu, z  pewnością nie 
przystaje do wymagań współcze-

snego odbiorcy – mówi Janusz Tru-
pinda. – Nie pokazuje ona również 
aktualnego stanu wiedzy, zarówno 
o pocztowcach, jak i w ogóle o Pola-
kach z Wolnego Miasta. Niezwykle 
istotne jest dla nas to, żeby odwiedza-
jący historyczny budynek poczty do-
wiedzieli się, że historia tego miejsca 
nie ogranicza się do tragedii z pierw-
szego dnia wojny i że przez cały okres 
międzywojenny odgrywało ono waż-
ną rolę w życiu społeczności polskiej 
w Gdańsku. 

Według zamierzeń muzealni-
ków luki te zostaną wypełnione na 
wystawie, która ma zostać otwarta 
w 80. rocznicę wybuchu drugiej woj-
ny światowej. Janusz Trupinda nie 
chce na razie mówić o szczegółach, 
niemniej sygnalizuje, że ekspozycja 
będzie opowiadać nie tylko o obro-
nie poczty, ale i o specyfice Wolnego 
Miasta.

– Od dłuższego czasu obserwu-
jemy zwiększone zainteresowanie 
przedwojennym Gdańskiem. Pro-
blem polega na tym, że temat ten 
zazwyczaj jest traktowany bardzo 
powierzchownie. Ludzie idealizują 
obraz Wolnego Miasta, zapominając, 
że działy się w nim również rzeczy 
straszne, zwłaszcza w latach 30., kie-
dy do władzy doszli hitlerowcy. To 
właśnie wtedy nasiliły się represje 
wobec opozycji politycznej, prześla-
dowano Żydów i Polaków. To wszyst-
ko, obok ustroju, gospodarki i życia 
społecznego Wolnego Miasta, chce-
my pokazać na nowej ekspozycji.
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Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku to w skali drugiej wojny światowej zaledwie epizod. Były przecież batalie, w któ-
rych walczyły tysiące żołnierzy, czołgów, samolotów, jednak mało która z nich urosła do rangi symbolu. 
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POLACY W CENTRUM OPOWIEŚCI
Rdzeniem narracji pozostaną, tak 
jak dotychczas, losy Polaków. To 
właśnie oni stanowią łącznik mię-
dzy przedwojennym i powojennym 
Gdańskiem.

– Historia społeczności polskiej 
w Wolnym Mieście, tak zwanej Polo-
nii, jest słabo znana nie tylko w kraju, 
ale nawet wśród dzisiejszych miesz-
kańców Gdańska – wskazuje Janusz 
Trupinda. – Dlatego tak ważne jest, 
aby pokazać, kim byli przedwojenni 
Polacy, jakimi wartościami kierowali 
się w życiu i jaką cenę przyszło im za 
to zapłacić.

Los większości tych ludzi okazał 
się tragiczny – zginęli w walkach i eg-
zekucjach, trafili do obozów koncen-
tracyjnych albo zostali deportowani. 
Szczególnie zaciekle Niemcy prze-
śladowali polskich kolejarzy oraz 
pocztowców, poczynając od obroń-
ców budynku przy placu Heweliusza. 
Wszyscy, za wyjątkiem tych, którym 
udało się uciec w chwili kapitulacji, 
zostali zamordowani. Namacalnym 
śladem tej zbrodni są rzeczy osobiste, 
które wydobyto z grobu na Zaspie.

– Pocztowców rozstrzelano o świ-
cie 5 października 1939 roku – przy-
pomina Janusz Trupinda. – Mimo 
prowadzonych poszukiwań, przez 
ponad pół wieku miejsce, w którym 
to się stało, pozostawało nieznane. 
Dopiero w sierpniu 1991 roku kopar-
ka pracująca na budowie biurowca 
przy alei Jana Pawła II odsłoniła grób 
ze szczątkami pocztowców. Zdarze-
nie to niektórzy z ich krewnych po-
strzegają w  kategoriach cudu, nie 
mieli już bowiem nadziei, że po tylu 
latach uda się odnaleźć mogiłę.

Wśród tych, których zaproszono 
na oględziny grobu, był Stanisław 
Tysarczyk, niegdysiejszy pracownik 
Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegra-
ficznego Gdańsk 1. Ostatnią służbę 
pełnił on od 29 do 30 sierpnia 1939 

roku, tym samym nie wziął udziału 
w obronie poczty. Aresztowany przez 
Niemców, trafił do obozów Stutthof 
i  Sachsenhausen. Doczekał jednak 
chwili, kiedy stojąc nad odsłoniętą 
mogiłą, mógł powiedzieć: „Witajcie 
koledzy, niewiele brakowało, a leżał-
bym tu z wami!”. 

Słowa te stały się mottem realizo-
wanego w tym roku przez Muzeum 
Poczty Polskiej projektu konserwacji 
i digitalizacji przedmiotów znalezio-
nych przy szczątkach pocztowców. 
Przeprowadzenie specjalistycznych 
zabiegów powierzono Muzeum Ar-
cheologicznemu w Gdańsku. W su-
mie odnowionych i zabezpieczonych 
przed negatywnym wpływem środo-
wiska zostanie ponad sto obiektów. 
Są to między innymi elementy pocz-
towych mundurów, podeszwy butów, 
okulary, a także złota obrączka – jedy-
na, jaką odnaleziono przy pomordo-
wanych. Część tego zbioru przygoto-
wano do publicznej prezentacji w 78. 
rocznicę egzekucji obrońców Poczty 
Polskiej. Natomiast cały zbiór będzie 
można zobaczyć w przyszłym roku.

MAREK ADAMKOWICZ

Muzeum Poczty Polskiej (plac 
Obrońców Poczty Polskiej 1/2) 
poszukuje informacji i pamiątek 
po pracownikach Poczty Polskiej 
w  Wolnym Mieście Gdańsku. 
Większość tych osób pochodziła 
z Gdańska oraz z przedwojennej 
polskiej części Pomorza, niewy-
kluczone więc, że w rodzinnych 
archiwach na Kaszubach czy też 
na Kociewiu mogą się znaleźć 
interesujące muzealników ma-
teriały. Osoby, które mogłyby je 
udostępnić, proszone są o kon-
takt mailowy pod adresem: 
muzeum.poczty@mhmg.pl lub 
telefoniczny pod nr 512 418 
757. Jednocześnie muzeum za-
chęca uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych do 
udziału w lekcjach muzealnych 
poświęconych obrońcom Pocz-
ty Polskiej, którzy wywodzili się 
z Kaszub i Kociewia.    
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MË NIE BËLË ŻÓDNY  
MIEMCË, LE KASZËBI!

Skąd Wë pòchòdzyce? 
Jô jem z Banina, tam jô chòdzył 
do szkòłë w Rãbiechòwie. W Ba-
ninie bëłë dwa majątczi. Jeden 
nôleżôł do Gerce. To béł Miemc. 
Drëdżi nôleżôł do Karsznie. To 
béł Kaszëba. Jak sã wòjna skùń-
czëła, tej tegò Gercã wzãlë Ruscë 
na Sybir. Òn tam ùmarł. Ruscë 
brelë téż wiele białków na Sybir. 
A tej òni téż wzãlë wszëtczé krowë 
z tëch majątków. Òni je nëkelë na 
ban. Òne bãczëłë, òne bëłë głod-

né, niedojoné. Nick w Baninie nie 
òstało. Ruscë wszëtkò wëkredlë 
z majątków. 

A czedë òni was wzãlë na wòjnã?
W 1937 rokù jô trafił do Tëchóm-
ka. Jô tu robił na majątkù ù Win-
kelmanna. I  tej przëszła wòjna. 
Mie wzãlë w 1942 rokù. Jô jachôł 
do Magdebùrga, a tej më mielë ja-
chac na Afrikã, ale zmienilë to 
i  nas pòsłelë na Kretã. Tam nie 
bëło dobrze, jô tam béł wnet dwa 
lata. Tëli, że tam bëło wiedno ce-
pło, a jesc téż bëło dosc. Më bëlë 
też wiele na òstrowie Rhodos.  
Tej jô dostôł ùrlop, szesc niedzél. 
Jak jô nazôd przëjachôł, tej nas 
rëmòwelë na Bùłgariã. Tam béł 
taczi front, bëło fùl rennëch. Tam 
nie bëło placu. Jô téż òstôł cãżkò 
reniony. Jô miôł przestrzéloné 
nogã. Cãżkò rennëch przewiozlë 
do Miemców, w  tim mie. Jô sã 
długò lékarził w szpëtalu. Ta noga 
bëła tak pòtłëkłô, że òni mie za-
łożëlë szlaùchë, bò to sã nie chca-
ło gòjic. 

Jak Wë ju bëlë zdrów, tej nazôd 
was wzãlë do ti Bùłgarii?
Nié, tam jô ju nie przëszedł. Òni 
nas sczerowelë na zôchód Miem-
ców. Jedną razą nadlecôł ameri-
kańsczi fliger. Òn tak zakrącył. 
Mój kòlega gôdôł: Òn bãdze 
w nas prôł. I tak téż sã stało. Tam 

béł las. Tej z  tim lasã wnet tak 
bëło, jak pò ti wichùrze kòl Lëpù-
sza. Wszëtkò leżało. Jak òn skùń-
cził, tej wnet sã pòjawiłë pancerë. 
Më ùcékelë, jak mòglë. Më 
skòczëlë do rowów. Më mëslëlë, 
że jak przińdze wieczór, tej pù-
dzemë dali do lasów. Jedną razą 
do nas chtos gôdô: Come here. To 
béł Anglik. Òni nas wzãlë na aùtół 
i  zawiozlë do jich òbòzu. Tam 
bëło ju fùl lëdzy, w niewòlë. Òni 
z nama jachelë do Belgii. Tam béł 
wiôldżi lager. Tam nie bëło lëchò. 
Më dostelë jesc. Tam bëło kòl 
tësąca Pòlôchów. Òni nas rëchto-
welë na Japana. A jak Japan dostôł 
bómbã, tej wszëtkò sã skùńczëło. 
Béł głód, bùlwa bùlwã gòniła 
w zupie. Më ni mielë co jesc zarô. 
Zëmno téż bëło. Tam jô spòtkôł 
mòjégò starszégò brata. Òn béł 
we Francji i  téż gò tam sczero-
welë. A  mój nômłodszi brat Jan 
zdżinął na wòjnie. Ruscë gò za-
bilë. Ti Amerikańcë nas lëchò 
traktowelë. Pòtemù òni nas dali 
dzes tam wòzëlë, dôwelë te kòn-
serwë z rińtownym miãsã, ale nic 
do picô. Më so żorgelë na pòsto-
jach, ale òni bëlë frëch, pòdeszlë 
do wãbórka i kòpnãlë, że wòda le 
sã wëla.  

Wë jesz tam òstelë pò wòjnie? 
Jo, to ju bëło wòjnë kùńc, a  më 
mùszelë wachòwac. Jedny sã do-

Jadwiga i Alojzy Grótowie (pòl. Groth) z Tëchómka w gminie Żukòwò  
16 séwnika fejrowelë 70. roczëznã slëbù. Alojzy je ùrodzony 14 gromicznika 
1921 w Baninie, Jadwiga 5 rujana 1924 w Klókòwie. Slub w Chwaszczënie 
dôł jima ks. Tomôsz Òlszówka. 

ROZMÒWA Z ALOJZYM GRÓTĄ

Alojzy Gróta w niemiecczim wòjskù 
w Magdebùrgù

Alojzy Gróta grô na akòrdionie, na mòtorze jegò 
bracyna Francëszk. Pamiątka z  ùrlopù w  Të-
chómkù 1944 r. 
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stelë do Anglii, a jô w Belgii òstôł. 
Më bëlë dërch głodny. Rôz më sã 
dostelë do kùchni. Wszëtcë sã 
mòcno najedlë, a  tej më dostelë 
biegùnkã. Wiele òd te ùmarło. Jô 
to na szczescé jakòs przetrzimôł.

A jak Wë sã dostelë dodóm?
Jô béł chòri pò tim bëlëjaczim je-
dzenim. Ti, co bëlë chòri, mòglë 
jachac pierszi. Òni nas wladowelë 
na òkrãtë i  do Gdini. Òni nama 
pòwiôdelë na tim òkrãce, co tu 
w Pòlsce sã dzejało. Jô miôł strach. 
Ale to jakòs z tim szło. Òni nama 
pòrobilë zdjãca, wëpitelë nas, a tej 
pùscëlë. Z Gdini jô jachôł do Òso-
wi. To bëło na zymkù w  1946 
rokù. Jô szedł z  Òsowi piechti, 

wszãdze leżało fùl czołgów, patró-
nów. Jô miôł nóż, jô gò dërch 
trzimôł w rãce, bò jô mëslôł, że tu 
zarô na mie jaczi Rusk wëskòczi. 
Në ale jakòs jô doszedł dodóm. 
Nic sã nie stało.

Wë znelë tu jinszich lëdzy, co 
zdżinãlë na ti wòjnie?
Nôwiãcy zdżinãlë na rusczim 
fronce. Z  Tëchómia Górelowie: 
Władis i  Bruno, Gerat Klechów, 
z  Wôrzenka téż nie przëszlë na-
zôd, mój sąsôd Féliks Hinc z Të-
chómka téż zdżinął, Mielewczi-
ków Bernat. Z Miszewa Zelónka 
Paùl przëszedł dodóm, ale òn 
miôł ùstrzéloną nogã. 

Jak Wë pamiãtôce ten wòjnowi 
czas?
Mój tata Żëwicczi z Sziperëji kòl 
Klókòwa sã smiôł, bò miôł piãc 
dzewùsów. Wszëtczé bëłë doma, 
a  Gróta miôł szesc knôpów 
i  wszëtcë bëlë na wòjnie. A  pò 
wòjnie më sã zaczãlë kómplowac. 
A jesz przed wojną më, dzéwczãta, 
òd sztërnôsce lat, wszëtczé widłë 
w rãkã i robic ù Winkelmana mù-
szałë na szarwarkù w Tëchómkù. 
Òni nie bëlë nama ani lëchi, ani 
dobri. W wòjnie òn béł bògati, òn 
miôł dwa majątczi w Sziperëji i tu 
w  Tëchómkù, a  pò wòjnie òn ni 
miôł bróta chleba. Rôz mëma mù 
da, tej òn sã tak cesził temù chle-
bòwi. Òn wszëtkò stracył. Òn 
zarô pò wòjnie prosył Rusków, 
żebë gò zawiozlë trëkrã do Miem-
ców. Òni rôd na to bëlë. Za-
pakòwelë gò, całi dobëtk, tam 
bëło wiele złota i wëwiozlë, hénë, 
do rusczi grańcë. Tam gò nadżégò 
wëpùscëlë i òn przëszedł bez ni-
czegò dodóm. Na òstatkù òn 
wëjachôł do Miemców i wnet tam 

ùmarł. Winkelmanka përznã 
dłëżi żëła. 

Co tu sã dzejało na kùńc ti wòj-
në?
Ten Rusk béł nôgòrszi! Më 
mùszelë sã chòwac w kùlach. Jed-
nyma sã ùdało, ale wiele dzewù-
sów òni dostelë. Jedno dzéwczã 
z  Czelna ùcékało, a  òn gò z  tëłu 
zabił. Tu bëła jedna panna, ta jesz 
nigdë kawalera ni mia. Bãdz mie 
cëchò! Co ti z  nią wërôbielë! Ti 
bëlë dzëczi. To bëlë wilcë. Òni 
tegò w głãbi Pòlsczi nie robilë, le 
tu òni to robilë na Kaszëbach. Òni 
nas mielë za Miemców. Kò to je 
prôwda, lëdze mielë pòdpisóné 
Eingedeutsch. A  wez nie pòd-
piszë! Zarô tëch Miemc brôł  
do Stutthofù i  w  kòmin. Temù 
wszëtcë ti chłopi pòdpiselë, në 
i knôpi szlë do wòjska. A më nie 
bëlë żódny Miemcë, më bëlë 
Kaszëbi, Pòlôcë. 

Z ALOJZYM I JADWIGĄ GRÓTAMA Z TËCHÓMIA 
GÔDÔŁ EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

ROZMÒWA Z JADWIGĄ GRÓTKĄ

Alojzy Gróta z pózniészą białką Jadwigą. Pamiąt-
ka z ùrlopù w Tëchómkù 1944 r. 

Alojzy Gróta na Krece
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Melancholia śmieci naszych

W końcu września sezon zamiera. Na plażach, nad 
jeziorami, w lasach i w starówkach Gdańska, Toru-

nia czy Elbląga także mniej turystów. Pozostają jednak, na 
długo raczej, ślady ich obecności: śmieci. Takie czy inne 
odpadki, niedopałki, plastikowe butelki, opakowania 
wszelakie, a nade wszystko szeroko reprezentowana zdo-
bycz czołowa naszej epoki – wszędzie znajdujemy, nieraz 
zgrabnie zgniecione rękami, piękne puszeczki po piwie, 
lech z żywcem, kaper z okocimiem, nie da się wszystkich 
marek wyliczyć, podobnie jak marek samochodów na na-
szych drogach. Natomiast butelki, co do których punkty 
skupu dają szansę skromnego dochodu, to zazwyczaj 
z gór śmieci czy z pojemników znikają, skrzętnie tu i tam 
zbierane, czasem także i  puszeczki mają taki przywilej. 
Cała reszta już nikogo długo nie interesuje. Heroiczne 
przedsięwzięcia pod hasłem czyścimy nasze góry, lasy i je-
ziora jeszcze się nie rozpoczęły. Warto może w tej sytuacji 
minitraktat o śmieciach ogłosić. Tym zaś, którzy sądzą, że 
temat o śmieciach felietonisty i jego czytelników niegod-
ny, chciałbym odpowiedzieć słowami niezapomnianego 
autora facecji z XVIII wieku, ulubionego autora szukają-
cych informacji kuriozalnych, Benedykta Chmielowskie-
go, który swe dywagacje wszelakie takim oto tytułem za-
opatrzył: „(...) mądrym dla memoryjału, idyjotom dla 
nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla roz-
rywki”. Myślę w tej sytuacji, że w październiku nas wszyst-
kich melancholia ogarnia, nie tylko za utraconym latem, 
a i przed zimą, niespodzianek być może pełną, nie tylko 
klimatycznych...

Kiedyś, pisząc o epoce gospodarki w PRL-u, wskazywa-
łem, że jedną z możliwych nazw dla tej epoki z punktu 
widzenia zjawisk życia codziennego byłoby stwierdzenie, 
że był to ustrój „bez części zamiennych”. Każdy z mojego 
pokolenia pamięta zapewne sytuacje, w  których coś 
w domu się zepsuło (w  tym niemal wymodlony nieraz 

mały fiat!). Wezwany czy znaleziony nie bez trudu tzw. 
fachowiec z  reguły ręce rozkładał i  podkreślał, że „na 
chwilę bieżącą” części zamiennych brak! Kiedy rozważa-
łem problem śmieci od strony filozoficznej, psychologicz-
nej, prawnej czy ekonomicznej, to siłą rzeczy uświadomi-
łem sobie, że nasze śmieci epoki późnego Gomułki czy 
Gierka, nie mówiąc o  latach stanu wojennego (istniał, 
choć z nikim wojny nie prowadziliśmy), były niezwykle 
skromne z wyglądu, może o wiele także skromniejsze niż 
dziś ilością. O pięknych puszkach piwa z delikatnej blachy 
w  kraju się nie słyszało. W  sklepach najlepiej było, gdy 
przychodziliśmy z własnymi torebkami, czy nawet z pa-
pierem pakunkowym. Ogólnie rzec można, że „przemysł 
opakowań” pozostawał na marginesie naszej prężnej pań-
stwowej gospodarki, sprawnie produkującej, wedle staty-
styki, zwłaszcza obrabiarki i  koparki. Dla konsumenta 
także istotny był problem, czy otrzyma jakąś treść, a nie jej 
opakowanie. W tej sytuacji opakowanie zdobytego mięsa 
czy ryby, kawy czy cukierków czekoladowych większej 
roli nie grało! Nieraz sobie myślę, że dzisiejsze młode po-
kolenia, zakochane w podróżach po supermarketach, nie 
są w stanie nawet sobie wyobrazić, jak skromnie wygląda-
ły okna wystawowe czy lady sklepowe tzw. domów towa-
rowych, nawet w  dobie już nieco bogatszego Edwarda 
Gierka. Nie da się zaprzeczyć, że dziś mamy całkowitą 
odwrotność sytuacji: w  miarę możliwości technicznych 
każdy towar na sprzedaż jest pieczołowicie opakowany, 
błyszczy czy lśni swoim opakowaniem, reklamą, przycią-
ga oczy, ukrywając nieraz dość skromną treść. Taka jest 
logika i ekonomia wolnego rynku: każdy chce nas zachę-
cić do kupna, za wszelką cenę sprzedać swój towar w wal-
ce z konkurencją. Nie ukrywam, że czasem, wracając pa-
mięcią do minionych lat, z żalem ostatecznie wyrzucam 
do śmieci owe jednorazowego użytku opakowania, bute-
leczki wszelakie, torebki zmyślne. Nikt ich już nie chce, 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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podobnie jak butli plastikowych, które kiedyś były tak 
pilnie poszukiwane. W PRL-u każdy słoik, buteleczka do-
brze zamykana, torby wszelkie, wszystko to było cenione, 
przydatne, tego nie wyrzucaliśmy! Dziś wyroby ze szkła, 
plastiku, metalu, papieru czy innych ingrediencji, wszyst-
kie wędrują nieuniknienie do śmietnika. Tu od lat zaczy-
nał się dramat gospodarek bogatych, marnotrawiących 
ekonomiczne dobra. Od lat było wiadome uczciwym eko-
nomistom i poczciwym ekologom, że globalna gospodar-
ka krajów bogatych (a do nich zaliczamy się etapami) nie-
zwykle beztrosko traktowała zużycie surowców, a  więc 
naturę, skarby ziemi, to jej bogactwo, które przecież nie 
jest niewyczerpanym źródłem wszelakich dóbr. Znikają 
lub stają się drogie w eksploatacji różne kopaliny, giną licz-
ne gatunki zwierząt, rosną koszty produkcji żywności, 
wyludniają się (z ryb!) nasze oceany. Jeżeli jednak podró-
żujemy po Europie Zachodniej, to widać już od lat wysiłki 
podejmowane, by oszczędzać dobra natury. Nazywa się to 
uczenie utylizacją wykorzystanych już materiałów przez 
przemysł dla ich ponownego użycia (angielskie recycling). 
Tak więc, choć nieraz niewystarczająco efektywnie, mi-
tyczny „Zachód” od dawna stosuje selekcję szczegółową 
swoich śmieci. Żaden bodaj „prawdziwy” Niemiec nie 
wrzuci do pojemnika z napisem szkło plastiku czy do po-
jemnika z napisem papier odpadów kuchennych. Nasze 
próby w  tej kwestii dotąd daleko nie zaszły, wykraczają 
poza nasze nawyki. Wyrzucamy na ogół śmieci „jak leci”, 
i przez to nie nadają się one do specjalistycznej utylizacji. 
Dlaczego piszę o tym wielce uczenie akurat teraz? Otóż 
wydano świeżo w Polsce rozporządzenie o nowych, obo-
wiązujących zasadach koniecznej segregacji śmieci. Roz-
porządzenie takie dotyczy w zasadzie tylko aglomeracji 
miejskich, a i tu państwo, nadal wielce łaskawe, a może 
i rozumiejące, że to problem trudny, wyznaczyło termin 
aż 5 lat, w czasie których władze miejskie będą zobowiąza-
ne zrealizować zasady owej nowej polityki składowania 
i wywozu śmieci oraz ich utylizacji. Co jednak w tej kwe-
stii myśleć będą kibole, którzy zazwyczaj żadnych zasad 
przestrzegać nie mają zamiaru? Ponadto poza śmieciami, 
które ewentualnie sami grzecznie zaniesiemy do śmietni-
ka, pozostaje wiele dalszych odwiecznych niemal proble-
mów. Koło mnie mieści się niewielki, sympatyczny park. 
Niedawno, bodajże jak zwykle kosztem tak krytykowanej 
„Europy”, w pełni zaniedbany park został ucywilizowany: 
alejki, ławeczki, zakątek dla dzieci, potężne kosze cemen-
towe na śmieci itd. Także specjalny wybieg czy rewir dla 
psów, dla ich zabawy i potrzeb fizjologicznych. I cóż wi-
dzimy? Nie bez wysiłku fizycznego część pojemników na 
śmieci i  ławeczek zniszczono, a  ślady wieczornych czy 
nocnych libacji są szczególnie widoczne w niedzielne po-

ranki. A „w temacie psów” sprawy wyglądają tak, jak każ-
dy widzi na naszych chodnikach. Zasada jest prosta i do-
tyczy większości właścicieli psów, bez różnicy wieku czy 
płci. Nikt się nie schyli, by zlikwidować ślady po swoim 
pupilu na chodniku. Psy może i kochamy, ale godności 
naszej by to ubliżyło, byśmy mieli po nich sprzątać! 

Czy wyrzucanie śmieci „w  terenie” to tylko lenistwo, 
marnotrawstwo, a może raczej „stan ducha”? Może rzecz 
cała zasługuje na studium psychologii? Piotr Wojciechow-
ski jest pisarzem znanym w kołach czytelniczych. Jak sam 
wyznał niedawno, zbiera każdej jesieni „w czynie społecz-
nym” śmieci nad Jeziorem Czerniakowskim w Warsza-
wie. Jezioro to ceni, ma do niego blisko, nie cierpi śmieci 
pokrywających lasek czy brzegi jeziora. Tak o tym napisał: 
„Jedni rzucają butelki w całości, inni tłuką je na ścieżce, 
jedni zostawiają puszki po piwie pod krzakami, inni rzu-
cają je w ognisko lub do wody. To wszystko jest zakodowa-
nym telegramem o stanie ducha”. Też tak sobie myślę. Je-
żeli piwo na dziś się skończyło, a  perspektywy ogólne 
najbliższe są mizerne, to niszcząc butelkę, w  możliwie 
głośny i spektakularny sposób, dajemy znać światu, że nie 
będziemy respektować żadnych rygorów tego świata. I kto 
nam podskoczy? Można by tu dodać kilka jeszcze słów 
użytych przy okazji, dawniej znanych jako określenia nie-
parlamentarne, choć dziś byśmy uznali stosowanie takie-
go terminu za rezultat niedoinformowania, na czym pole-
ga obecnie język parlamentarny Niezniszczenie pustej 
butelki po libacji jest już czasem sygnałem pozytywnym: 
stać nas na to, byście – ci inni, co rano przyjdą – zanieśli ją 
do punktu skupu. Gorzej jeżeli takie drobne gesty nie wy-
starczają, a  możliwości jest zawsze sporo: możemy las 
podpalić, szkło rozbite do wody wrzucić, niech inni sobie 
nogi kaleczą. Ostatecznie, jeżeli jest to park w miarę upo-
rządkowany, to nasze niedole czy klęski możemy w chwi-
lowe zwycięstwo obrócić, kiedy betonowy pojemnik zrzu-
cimy z górki w krzaki, a drewnianą ławkę, nawet jeżeli jest 
na solidnym cementowym podłożu, możemy przewrócić, 
deseczki wyłamać. Takie są zazwyczaj zabawy letnie na-
sze. Pytanie, czy ci, co się tak zabawiają, chcieliby za rok 
czy za chwilę do zaśmieconych lasów, rzek czy jezior po-
wrócić. Obawiam się jednak, że takie myśli wybiegające 
w przyszłość nikogo raczej nie trapią. 

Tak i sezon się kończy, a śmieci pozostają. Może Bałtyk 
się nimi zajmie, może tak sprawni w swej korzystnej dla 
siebie działalności nasi leśnicy. Adam Mickiewicz, ustami 
księdza Robaka, myśląc jednak o polityce, tak oto napisał: 
„A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci, / Oczy-
ścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci”. Gdyby te sło-
wa wieszcza szkoły podchwyciły i w patriotycznym zapę-
dzie mniej będą śmiecić, a więcej czyścić... 
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Wëzdrzi na to, że „cekawé” 
wiadła ò kaszëbsczich 
separatistach i mòżlëwò- 

ta jich „rozprôcowaniô” przez Bru-
na Richerta nie zachãcëłë òd razu 
wëszëznów Lëdowi Pòlsczi do 
tegò, żebë namknąc na jegò prze-
winë i  wëpùscëc gò na wòlnotã. 
Nie òznôczô to dejade, że ni miałë 
òne lësztu, bë wëzwëskiwac dali 
jegò personã i  jegò chãc do we-
spółdzejaniégò do swòjich célów. 
W 1963 r. dôwny przédny redaktor 
„Zrzeszë Kaszëbsczi” za szachrë-
-machrë z  dëtkama Związkù Pòl-
sczégò Harcerstwa skôzóny òstôł 
na trzë lata sôdzë. Sztrôfã tã òd-
biwôł òn w  mòkòtowsczi prizë na 
òglowò znóny w całi Pòlsce sztrasë 
Rakòwiecczi w Warszawie. Òb czas 
jegò sedzeniô w  tim môlu trzimôł 
òn łączbã z  fónkcjonariuszama 
Sledczégò Bióra Minysterstwa Bëno-
wëch Sprôw (MBS). Z zachòwónëch 
aktów wëchôdô, że béł krëjamnym 
wespółrobòtnikã, co dotëgòwiwôł 
wiadłów, jaczich wëdowiedzôł sã òd 
lëdzy, z chtërnyma miôł do ùczin- 
kù w  sôdzewëch celach, gdze se-
dzôł a gdze mógł bëc téż specjalno 
dôwóny jakno „szpijona”. Z  za-
chòwónëch do dzysô papiorów 
wëchôdô téż, że wëzwëskiwóny béł 
tej do sprawë tpzw. miãsny aferë. 
Tika sã òna rozmajitëch szwindlów 
w hańdlu miãsã. Przed sądã stanãło 
w ni dosc tëlé lëdzy, co robilë w ti 
wietwie gòspòdarczi, a  przédnym 
òskarżonym béł Stanisłôw Waw-
rzecczi, chtëren skôzóny òstôł póz-
ni na smierc. Sprawa ta òsta w tim 
czasu propagandowò wëzwëskónô 

przez rządzącą tedë grëpã Wła-
disława Gòmùłczi do pòkôzaniô 
tegò, jak cwiardo wëszëznë Lëdowi 
Pòlsczi biôtkùją sã ze złodzejstwã 
i nieùtcewòtą. Jesz jinszą prowôdzo-
ną przez centralã bezpieczi sprawą 
bëła w tim czasu òperacjô ò tacew-
ny pòzwie „Zagubiony”, w chtërny 
chòdzëło ò pòrwanié i  zamòrdo-
wanié Bòhdana Piasecczégò, to je 
sëna Bòlesława Piasecczégò. Nen 
slédny przed wòjną béł przédnikã 
ONR Falanga a pò ni czerowôł Sto-
wôrą PAX. Jak pamiãtómë, Richert 
nôleżôł do lëdzy, co bëlë dejowò 
dosc mòcno zrzeszony z  ną òrga-
nizacją. W  aktach nalezc mòżemë 
téż nadczidkã, że Piaseccë to baro 
bògatô familiô, a sóm Richert biwôł 
w dodomie Piasecczégò, a nawetka 
ùcził jakno kòrepetitora jegò sëna 
Bòhdana. Mùszało sã to dzac gwë-
sno w czasu, czej Richert mieszkôł 
w Warszawie i robił dlô PAX-u, to je 
w latach 1953–1955.

Chcemë równak wrócëc do pier-
szi pòłowë 60. lat ùszłégò wiekù. 
Òb czas wespółrobòtë Richerta ze 
Sledczim Biórã MBS fónkcjonariu-
sze tegò slédnégò doszlë do swiądë, 
że dzãka temù, że znaje òn wiele 
katolëcczich ksãżi, mòże bëc bël-
nym òsobòwim zdrzódłã wiadłów 
dlô IV Departamentu tegò miny-
sterstwa, chtëren zajimôł sã prawie 
krëjamnym dozéranim Kòscoła ë 
wëznaniowëch związków. Temù téż 
w lëstopadnikù 1964 r. Sledczé Bió-
ro „przekôzało” Richerta temù sléd-
némù departamentowi MBS.

W  tim samim prawie czasu, to 
je 14 lëstopadnika 1964 r. bòhater 

najégò dokazu warënkòwò wëszedł 
na wòlnotã. Z  aktów wëchôdô, 
że pò wińdzenim z  sôdzë chcôł 
dali cygnąc swòje wespółdzejanié 
z  kòmùnysticznyma krëjamnyma 
służbama. Przez jaczis czas bëła 
takô mòżlëwòta (chòc drãgò na 
zycher rzeknąc, czë bëła to ùdba 
samégò Richerta, czë mòże fónk-
cjonariuszów bezpieczi), żebë zaczął 
òn robic w jaczis biskupi kurii abò 
jinszégò zortu kòscelny institucji. 
Nôbarżi pòd ùwôgã bróné bëłë Kra-
ków i Òlsztin, bò prawie tam miôł 
nibë Richert nôwicy znajemnëch. 
Co cekawé, w papiorach nalôzł jem 
téż nadczidkã, że bòhater naszégò 
tekstu pòdôwôł sã nawetka za dôw-
négò… zôkònnika! Nie zdzëwi to 
równak tëch, co gò ju përznã pòz-
nelë, i wiedzą, jak bëlno rozmiôł òn 
łgac i mieszac łeż z prôwdą.

Nie warało długò a  òkôzało sã, 
że IV Departament MBS nie bãdze 
miôł z nowégò krëjamnégò wespół-
robòtnika za wiele pòżëtkù. Richert 
miôł tej scwierdzëc, że tak pò prôw-
dze ni ma mòżlëwòtë, żebë nalôzł 
robòtã w  jaczis kòscelny institucji 
i w gòdnikù 1964 r. wrócył do môla, 
gdze ju przódë przez nié za dłudżi 
czas przebiwôł, to je do krajeńsczé-
gò Złotowa. Dzejało tam Mùzeùm 
Złotowsczi Zemi, chtërnégò Richert 
òstôł tej czerownikã. W artiklu, co 
w  skrócënkù przedstôwiô dze-
je mùzeùm w  Złotowie, Andrzéj 
Kòkòwsczi pisze, że béł Richert baro 
farwną pòstacëją i że w rozmajitëch 
jeleżnoscach béł abò człowiekã 
serdecznym, co letkò dogôdiwôł 
sã z  lëdzama, abò téż cwiardim 

Pòmachtóny żëwòt 
Bruna Richerta  
WEDLE AKTÓW Z ARCHIWÙM INSTITUTU NÔRODNY PAMIÃCË 
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„wòjarzã”, co rozmiôł biôtkòwac sã 
ò sprawë swòjégò mùzeùm.

Jeżlë chòdzy ò żëcowé kawle 
najégò bòhatera w  szescdzesątëch 
latach ùszłégò stalata, to përzinkã 
wiadłów na tã témã nalezc jidze téż 
w cytowónym ju w mòjich tekstach 
artiklu Riszarda Cemińsczégò pt. 
„W  pojedynczej pamięci”. Dejade 
do tegò, co rzekł tej gazétnikòwi 
Richert i co pózni przeniosłé òsta-
ło na papiór, mùsz je pòdchòdzëc 
baro kriticzno. Z  tekstu Cemiń-
sczégò wëdowiedzec sã mòżemë, 
że czej nadeszło bédowanié robòtë 
kòle òrganizowaniô Mùzeùm Zło-
towsczi Zemi, natëchstopach sã 
decydëje. (…) I  tedë prawie pòd-
kùpiwô gò Wôłcz. Je rok 1963. Mô 
ùrëchtowac na Pòmòrsczim Wale 
całą régã jizbów pamiãcë. Czerow-
nik wëdzélu kùlturë òkôzywô sã 
jegò bëlnym znajemnym z  harcer-
sczi leże w Swiónowie w 1945 rokù1. 
Z wëjimka tegò zdôwô sã wëchadac, 
że w 1963 r. Richert zaczął swòjã ro-
bòtã w Wałczu, a jegò dzejnota kòl 
òrganizowaniô mùzeùm w  Złoto-
wie mia môl jesz rëchli. Timczasã 
w  jinszich zdrzódłach, jak wiémë, 
wëstãpiwô cos czësto jinégò. Cze-
rowanié złotowsczim mùzeùm za-
czãło sã nié przed 1963 rokã, czedë 
zresztą òstôł pòjmóny i  szedł do 
sôdzë, a dopiérze na zôczątkù 1965 
r. Je to tej pòsobny przëkłôd tegò, 
jak falszëwi òbrôz swòjégò żëcégò 
przedstawił Richert w 1989 r. gazét-
nikòwi „Pòmeranii”. Mòżlëwé téż, 
że pòmilenié lat bëło brzadã tegò, 
że minãło ju dosc tëlé (dwadzesce 
czile) lat i  że w  taczich przëtrôf-
kach pamiãc ò dôwnëch wëdarze-
niach mòże bëc ju nié za bëlnô. Nie 
nalézemë równak w teksce Cemiń-
sczégò niżódny nadczidczi ò jaczich 
le jiwrach Richerta z prawã ani téż 
ò jegò parłãczë z kòmùnysticznyma 
krëjamnyma służbama w tim czasu.

Nigle Richert zaczął swòjã dzej-
notã w  nowim môlu robòtë, 22 
gòdnika 1964 r. zgłosył sã òn do 
Referatu Służbë Bezpiekù Pòwiato-

wi Kòmańdë Òbëwatelsczi Milicje 
w Złotowie, gdze rzekł, że je krëjam-
nym wespółrobòtnikã ò tacewnym 
mionie „Wojciech Sudomski” i  że 
donëchczôs trzimôł łączbã z I Wë-
dzélã IV Departamentu MBS. Co 
sã tikô pseùdonimù, pòd jaczim ta-
cył sã na nowò zwerbòwóny „stôri” 
wiadłodôwôcz bezpieczi, wëzdrzi 
na to, że dostac gò mùszôł òb czas 
swòji wespółrobòtë ze Sledczim 
Biórã MBS. Célã Richertowégò 
przińdzeniô do złotowsczi kòmań-
dë bëło cygniãcé dali wespółrobòtë 
z henëtną bezpieką. W rapòrce z 26 
lëpińca 1965 r. czëtómë, że òb czas 
krëjamnégò wespółdzejaniô ze zło-
towsczim referatã SB dotegòwiwôł 
wiadła ò aùtochtonicznym strzo-
dowiszczu i  ksãdzach z  ti òbéńdë. 
Wedle fónkcjonariuszów tameczny 
bezpieczi jich wiadłodôwôcz miôł 
wiele znajemnotów w  tëch pra-
wie òkrãżach. Wôrt zwrócëc w tim 
môlu ùwôgã na nadczidkã ò aùto-
chtonach. Chòdzëło tuwò ò lëdzy, 
co mieszkelë na złotowsczi zemi 
jesz przed II swiatową wòjną, czej 
òbéńda ta przënôléga jesz do nie-
miecczégò państwa, a  chtërnyma 
krëjamné służbë Lëdowi Pòlsczi nié 
do kùńca wierzëłë i  chtërnyma sã 
òne dosc tëlé interesowałë.

Jaką dbã ò personie naszégò 
bòhatera mielë jegò „òpiekùno-
wie” ze złotowsczi SB? Piszą ò nim 
przede wszëtczim, że béł człowiekã, 
co dobrze rozmiôł nawiązëwac łącz-
bã z lëdzama. Kąsk wiãcy na témã 
Richerta nalézemë téż w służbòwim 
zôpiskù zrëchtowónym w Złotowie 
23 séwnika 1965 r. Je to zôpis brza-
du kôrbieniô Zastãpcë Pòwiatowé-
gò Kòmańdanta ÒM do sprawów 
bezpiekù w Złotowie kapitana Jana 
Rutkòwsczégò z  jednym z  miesz-
kańców ti òbéńdë. Richert wedle 
esbecczégò rozpòwiôdôcza béł czło-
wiekã baro rësznym i wiele zrobił 
dlô tamecznégò mùzeùm. Òkróm 
tegò, jistno jak w  rëchlészich czą-
dach swòjégò cekawégò żëwòta, 
dzejôł téż westrzód młodzëznë na 

harcersczim gónie. Równak nie 
bëła to jedurnô rzecz, jaką cygnął 
Richert przez dłudżi czas swòjegò 
żëcô. We wspòmnionym zôpiskù 
wëstãpiwô téż wiadło na témã najé-
gò bòhatera, że… pòżëcziwô dëtczi 
i jich nie òddôwô, a òkróm tegò nie 
chce pòtëkac lëdzy, chtërnym je cos 
winny. Widzymë tej, że jeżlë chòdzy 
ò te sprawë, dëcht nick sã nie zmie-
nił przez dłudżé lata.

W 1965 r. złotowskô SB ùdba so 
pòtkac sã z  „Wojciechem Sudom-
skim” 18 razy, z czegò pò prôwdze 
doszło do 13 zéńdzeniów. Przekôzôł 
òn tedë bezpiece 13 rapòrtów, co 
tikałë sã rozmajitëch personów i sy-
tuacjów z òbéńdë Złotowa i złotow-
sczégò krézu. Z aktów wëchôdô téż, 
że za swòjã wespółrobòtã dostôwôł 
òn w  latach 1965–1966 dëtczi òd 
krëjamnëch służbów. Dokazã na 
to są mikrofilmë cedlów, na jaczich 
kwitowôł òn dostóny przë ti leżno-
scë pieniądze.

SŁÔWK FÒRMELLA*

*  Aùtor je starszim archiwistą w archi-
walnym dzélu gduńsczégò partu Insti-
tutu Nôrodny Pamiãcë.

1  Wszëtczé wëzwëskóné w artiklu cytatë 
wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódło-
wëch i jinszich tekstów skaszëbił aùtor.



32  /    / PAŹDZIERNIK 2017

Od któregoś z letnich miesięcy 1944 r. do listopada noce 
spędzali nie w we własnym domu, lecz w oddalonych od 
niego o kilkaset metrów, ukrytych w pobliskim lesie, zie-
miance i szałasie. Ślady ich bytności, obecnie właściwie 
nie do dostrzeżenia dla postronnego obserwatora, kil-
kadziesiąt lat temu ogromnie pobudzały moją dziecięcą 
i młodzieńczą wyobraźnię. 

Opis tego wydarzenia, słyszany przeze mnie w dzie-
ciństwie wielokrotnie, stanowił wstęp do opowieści 
o rodzinnej okupacyjnej traumie. Moi dziadkowie Anna 
i Robert Stefańscy prowadzący gospodarstwo rolne na 
wybudowaniu w  Skorzewie (w  ówczesnym powiecie 
kartuskim) kategorycznie odmówili mimo wielu szykan 
podpisania wniosku o wpisanie na niemiecką listę naro-
dowościową (nln). W konsekwencji spodziewali się, że 
zostaną pozbawieni swojej własności i wysiedleni w nie-
znane. Chcąc tego uniknąć, z czterema małymi córkami 
i matką Roberta Marianną Stefańską (moją prababcią), 
szukali schronienia w lesie. Podobno raz czy dwa przyby-
li po nich nocą żandarmi, ale nie zastawszy ich w domu, 
odchodzili z kwitkiem. Na marginesie tych opowieści 
zrodziła się u mnie myśl, pogłębiona później własnymi 
badaniami, że ludność mieszkająca na Kaszubach w cza-
sie okupacji kontaktowała się z sobą mimo podziałów: 
Niemcy swobodnie stykali się z Polakami, Polacy nie-
wpisani na nln współpracowali z wpisanymi, a z nimi 
wszystkimi nie unikali kontaktów niemieccy urzędnicy. 

Skąd jeśli nie od tych ostatnich moi dziadkowie mogli 
mieć w miarę precyzyjną wiedzę, co się z nimi stanie, 
gdy nie podpiszą nln, jak inaczej mogliby prawie idealnie 
przewidzieć termin wysiedlenia?

Jakkolwiek było, 8 listopada musieli opuścić swoje go-
spodarstwo. Hitlerowcy dobrze zorganizowali tę akcję, 
na „zwolnione miejsce” czekała już niemiecka rodzina 
z Besarabii. Oni zaś z kościerskiego dworca mieli się udać 
w nieznane. Tutaj doszło do pierwszego rozstania. Oba-
wiając się tego, co ich czeka, babcia zdecydowała się zo-
stawić swoją najmłodszą, roczną córkę, teraz św. pamięci 
Halinę, krewnej, którą wypatrzyła wśród postronnych 
obserwatorów. Psychiczne skutki tego rozstania obie 
odczuwały do końca życia. Kiedy spotkały się pierwszy 
raz po wojnie, moja ciocia Halina nie rozpoznała mo-
jej babci, czyli swojej matki, nie chciała do niej mówić 
„mama”. Szczególnie w odniesieniu do cioci Haliny, co 
mogłem później obserwować, to okupacyjne dziecięce 
przeżycie obciążyło jej psychikę, z czego nie była w sta-
nie się wyzwolić także w wieku dojrzałym. Piszę o tym 
dlatego, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
negatywne działania wywołują skutki także wobec osób, 
których bezpośrednio nie dotyczą. Jak wiem, takich dzie-
ci, jak ciocia Halina na Kaszubach było więcej, jednak 
o doznanej przez nie krzywdzie (i podobnych urazach) 
często zapominają nawet zawodowi historycy opisujący 
szkody wywołane II wojną światową. Pominięto też te 
osoby, gdy w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
przyznawano odszkodowania za pobyt w obozie przesie-
dleńczym dla polskiej ludności w Potulicach.

To właśnie tam, do Potulic (w  obecnym powiecie 
nakielskim w  województwie kujawsko-pomorskim) 
trafili jesienią 1944 r. moi skorzewscy krewni. Tutaj, 
podobnie jak w  odniesieniu do wielu innych rodzin, 
doszło do kolejnego rozstania. Dziadka Roberta za-
brano na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy, skąd 
wrócił dopiero w  ostatnich dniach listopada 1945 r.  
W  potulickim obozie przebywały głównie kobiety 
i dzieci. Mimo głodowych racji żywnościowych wszy-
scy musieli pracować ponad siły. W razie jakichkolwiek 
uchybień i kobiety, i dzieci surowo karano. Dodatkowo 
w części były poddawane eksperymentom medycznym, 
w tym jak pośrednio wnioskuję, moja babcia i dwie cio-
cie: Brygida i Urszula. 

O tym, jak straszne musiało być to miejsce, świad-
czy fakt, że gdy kilkadziesiąt lat temu chciałem zoba-
czyć Potulice i zaproponowałem wspólny wyjazd mojej 
mamie Zofii, ona stanowczo odmówiła. Powiedziała, że 
nawet po upływie czterdziestu lat nie jest w stanie zmie-
rzyć się bezpośrednio ze wspomnieniami związanymi 
z tą miejscowością, gdzie jako 6-letnie dziecko przeżyła 
3 miesiące w lagrze. Bardzo się zatem ucieszyłem, gdy 
jej siostra, a moja ciocia Anna, urodzona już po wojnie, 
wyraziła chęć zobaczenia Potulic. Mama zdecydowa-
ła, że do nas dołączy, chociaż przekonana, że jest tam 

Marianna oraz Anna i Robert Stefańscy z dwójką najstarszych córek, Sko-
rzewo ok. 1942 r. Fot. z archiwum rodzinnego

Z RODZINĄ  
W POTULICACH
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poświęcone obozowi muzeum (podobnie jak w innych 
miejscowościach, w których były hitlerowskie obozy), 
prosiła, by mogła je zobaczyć z przewodnikiem. Także 
mój tata Edward zgodził się oderwać na jeden dzień od 
swoich naukowych prac i pojechać z nami. Dołączyli do 
nas również mąż cioci Ani Paweł oraz ich dzieci: Joanna 
i Szymon z małżonkami, Malwiną i Dariuszem, a także 
moja żona Renata i syn Leszek.

Idąc tropem myśli mamy, skontaktowałem się z potu-
licką szkołą im. Dzieci Potulic, w której mieści się izba 
pamięci poświęcona potulickiemu obozowi. Gdy wspo-
mniałem, że chcielibyśmy ją zwiedzić z przewodnikiem, 
od razu skierowano mnie do jej dyrektora Jacka Kiersz-
nickiego. Po krótkiej rozmowie dał się przekonać i jedną 
z majowych sobót społecznie poświęcił naszej wycieczce. 
Opowiadał ze znaczną wiedzą i swadą, a co najważniejsze 
i niezbyt częste, był też chłonny na wiedzę innych, jak 
wspomnienia mojej mamy czy onomastyczne wyjaśnienia 
taty, który nie byłby sobą, gdyby nie nawiązał do źródło-
słowu nazwy Potulice, nie wtrącił łacińskich sentencji itp. 

Dyrektor Kiersznicki umówił się z nami w miejscu, 
które nas zaskoczyło: nie przy szkole, gdzie jest izba 
pamięci, czy pałacu (byłej komendanturze obozu) z jej 
drugą częścią lub więzieniem postawionym na miejscu 
obozowych baraków, lecz przy przypałacowej kaplicy, 
obecnie kościele parafialnym pw. Zwiastowania NMP. 
Jak nam później wyjaśnił, zrobił to celowo, ponieważ 

jego zdaniem Potulice są znane prawie wyłącznie z tu-
tejszego współczesnego więzienia, hitlerowskiego obozu 
i jego powojennego odpowiednika dla ludności niemiec-
kiej, a do opinii powszechnej nie dociera wiele innych 
potulickich ciekawych obiektów i  wydarzeń wartych 
poznania. Zaliczył do nich kościółek, przed którym sta-
nęliśmy, oraz działalność byłych właścicieli dóbr potu-
lickich, Potulickich herbu Drzymała. Ostatnia potulicka 
przedstawicielka tego rodu Aniela z powodzeniem łą-
czyła zarządzanie majątkiem z działalnością pro publico 
bono, zakładając i prowadząc szkoły oraz ochronki, prze-
ciwdziałając germanizacji i walce z Kościołem katolic-
kim w ramach słynnego Kulturkampfu. Przed śmiercią 
w 1932 r. zapisała cały swój majątek na rzecz Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego oraz wówczas tworzącego się 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 
(chrystusowców). W trakcie zwiedzania kościoła z na-
szym przewodnikiem, jak się okazało, rodem z Chojnic, 
poruszaliśmy także tematy kaszubskie, między innymi 
rozmawiając o znanych księżach Kaszubach przebywa-
jących wcześniej w tym miejscu. Sam neoklasycystyczny 
kościół rzeczywiście może zainteresować zwiedzających, 
wywołać różne skojarzenia: od refleksji religijnych, arty-
stycznych, historycznych po techniczne.

Nie mogła przypuszczać dobrodziejka KUL-u, że jej 
decyzja ułatwi niemieckim okupantom umiejscowie-
nie w jej dawnym majątku obozu przesiedleńczego dla  

Uczestnicy wycieczki na tle tablicy informującej o obozie
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ludności polskiej. W tym celu między innymi wykorzy-
stano jej rodzinny pałac, tuż przed wojną zaadaptowany 
na potrzeby seminarium duchownego dla przyszłych 
misjonarzy. To w  nim jesienią 1940 r. umieszczono 
pierwszych polskich więźniów. Obecnie większą część 
pałacu zajmują mieszkania prywatne. Jedynie w części 
jest odrestaurowany i wykorzystywany na cele publiczne. 
W pięknie odnowionej dużej sali, w której odbywają się 
spotkania, konferencje czy koncerty, znajdują się plansze 
i gabloty przedstawiające dokumenty(na ogół w kopii) 
oraz zdjęcia przybliżające historię obozu i  jego upa-
miętnienie. Nasz przewodnik zaznaczył, że osoby pielę-
gnujące tutaj pamięć o obozowej przeszłości mają spore 
trudności z pozyskiwaniem, nawet skopiowanych doku-
mentów, w tym z instytucji państwowych. Tym bardziej 
zabiegają o wspomnienia byłych więźniów i zachowane 
przez nich pamiątki. Na nas największe wrażenie zrobi-
ło jedno z piwnicznych pomieszczeń pełniące w czasie 
wojny funkcję karceru. W niektórych porach roku było 
w nim tyle wody, że dorośli musieli trzymać na rękach 
dzieci, by się nie potopiły. W planach jest utworzenie 
tutaj muzeum ze specjalną trasą dla zwiedzających!

Gdy szliśmy do pałacu, zapytałem mamę, jak go za-
chowała w  pamięci. Odpowiedziała, że wcale go nie 
widziała, bo był otoczony wysokimi drutami kolczasty-
mi. Okazało się, że gdy przybyła do obozu, więźniów 
umieszczano w oddalonych o kilkaset metrów drewnia-
nych barakach (kilkunastu), czyli w tzw. nowym obozie, 
którego granice, jak wspomniał przewodnik, idealnie 
pokrywają się z murem współczesnego więzienia. Mama 
nie kryła rozgoryczenia. Jak mówiła, wystarczy usunąć 
dwie tablice z informacjami o funkcjonującym tutaj pod-
czas okupacji obozie i wszelki ślad o przebytej w nim ge-
hennie, o „straconej młodości moich rodziców”, pójdzie 
w zapomnienie. Pod wpływem takich myśli zdecydowała 
o przekazaniu nielicznych swoich dokumentów, niestety 

już powojennych, związanych z tamtymi czasa-
mi do tutejszej izby pamięci. Mam nadzieję, że 
napisze też wspomnienia.

To spostrzeżenie można rozszerzyć. Potulice 
to obóz z największą bodajże po Stutthofie liczbą 
osadzonych podczas okupacji Kaszubów. Nie ma 
przecież w naszym regionie miejscowości, z któ-
rej by nie wysiedlono do niego kilku czy kilku-
nastu kaszubskich rodzin. Pośrednio potwierdził 
to też mój ojciec, dzieląc się wspomnieniem, że 
dopiero tutaj zrozumiał, dlaczego z dzieciństwa 
dobrze zapamiętał z trwogą wypowiadaną przez 
jego rodziców i ich sąsiadów w kościerskim Ka-
liszu niemiecką nazwę Potulic, Lebrechsdorf. 
W zbiorowej pamięci Kaszubów ten obóz nie 
zajmuje chyba należnego mu miejsca, w  tym 
sensie, że w samych Potulicach trudno znaleźć 

ślady, informacje także o kaszubskiej martyrolo-
gii. Nie jest też głośno o odwiedzaniu tego miejsca przez 
Kaszubów czy delegacje z Kaszub składające tutaj kwiaty.

Gdy w  styczniu 1945 r. potulicki obóz został roz-
wiązany, jak opowiadała mama, życie uratowała im jej 
matka. Zdecydowała, że nie opuszczą obozu z pierwszą 
falą cieszących się z uwolnienia więźniów, obawiając się 
stratowania przez tłum, a także mrozów i braku żywno-
ści w drodze do domu. Nasz przewodnik potwierdził, że 
w dniu wyzwolenia w pędzie do wolności tuż za obozo-
wą bramą zostało śmiertelnie przygniecionych co naj-
mniej kilku więźniów. Moi krewni razem z przebywającą 
w obozie rodziną Jana Wryczy, szwagra dziadka, znaleźli 
schronienie w małym domku pośpiesznie opuszczonym 
przez jakiegoś obozowego funkcjonariusza. Wybrali go, 
bo w jego piwnicy odkryli kozę i trochę ziemniaków. Gdy 
się skończyły, żyli z tego, co im dali okoliczni ludzie, a mó-
wiąc wprost: z tego, co wyżebrali. Dzięki uprzejmości dy-
rektora Kiersznickiego udało nam się odnaleźć ten dom!

Do Skorzewa udali się na piechotę wiosną. Jan Wrycza 
zmontował z tego, co udało mu się znaleźć, dwukoło-
wy wózek, do którego zaprzągł samego siebie. Ciągnął 
na nim nie tylko kilka tobołków, ale przede wszystkim 
co jakiś czas odpoczywały na nim niewytrzymujące 
wędrówki dzieci, moja babcia Anna powtarzająca jak 
mantrę: „Móm nôdzejã, że nasz bùdink jesz stoji” i moja 
prababka Marianna.

Z przewodnikiem pożegnaliśmy się przy miejscowej 
szkole, przedtem obejrzawszy jeszcze przechowywane 
w niej obozowe pamiątki, w tym szczególnie makietę 
obozu wykonaną przez jednego z więźniów. Już sami 
trafiliśmy na cmentarz, na którym zostało pochowa-
nych kilka tysięcy więźniów. Znaleźliśmy na nim wiele 
nagrobków ze swojsko brzmiącymi nazwiskami znanymi 
nam z tej czy innej kaszubskiej wioski.

BOGUSŁAW BREZA
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ADAPTACJA SIEROCEJ  
Na gdańskim Placu Obrońców Pocz-
ty Polskiej codziennie spotkać można 
turystów. Zatrzymują się przed hi-
storyczną pocztą, robią zdjęcia po-
mnikowi. Mało kto zwraca uwagę na 
niepozorny biały budynek po drugiej 
stronie placu. Nazwa ulicy – Sieroca 
– przypomina o  mieszczącym się tu 
od końca XVII wieku Domu Dobro-
czynności. Było to miejsce przezna-
czone dla sierot i  biedoty miejskiej. 
Wewnątrz znajdowała się kaplica, 
izba szkolna, pracownie tkackie, ja-
dalnia oraz pomieszczenia dla sierot 
i  chorych. Dom utrzymywany był 
z pieniędzy gdańszczan, którzy swoje 
datki wrzucali do tzw. skarbon bo-
żych znajdujących się w  kościołach 
parafialnych. Nad finansami czuwał 
Urząd Dobroczynności. W  XVIII 
wieku obejmował opieką ponad 400 
dzieci. Budynek przy Sierocej jest wy-
jątkowy, ponieważ nie został znisz-
czony w  czasie II wojny światowej, 
a pochodzi z lat 1698–1699. Dom Do-
broczynności funkcjonował do 1906 
roku, choć do 1945 roku przebywało 
w nim jeszcze kilkadziesiąt sierot. Do 
niedawna pełnił funkcję mieszkalną. 
W  związku z  planowanym utworze-
niem Domu Chodowieckiego i Gras-
sa dotychczasowi lokatorzy musieli 
się wyprowadzić (były to mieszkania 
komunalne). 

DWÓCH MISTRZÓW 
Nowy Dom Chodowieckiego i Grassa 
będzie centrum kulturalno-artystycz-
nym. Zajmie się promocją dziedzic-
twa, nie tylko Güntera Grassa, ale i Da-
niela Chodowieckiego (1726–1801). 
Chodowiecki był wybitnym malarzem 
i  rysownikiem, który choć urodzony 
w  Gdańsku, większość życia spędził 

w Berlinie. Był dyrektorem tamtejszej 
Akademii Sztuki. Jego ilustracje zdo-
biły większość wówczas wydawanych 
książek. Spuścizna Chodowieckiego to 
ponad 4 tysiące rysunków i 2 tysiące 
rycin! Dla Gdańska najcenniejsze są te, 
które powstały podczas podróży Cho-
dowieckiego do swojego rodzinnego 
miasta. Opublikowane zostały jako 
Dziennik podróży do Gdańska (Berlin 
1773). Günter Grass, który zasłynął 
jako autor powieści Blaszany bębenek 
(1959), też był artystą. Studiował rzeź-
bę i grafikę na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Düsseldorfie oraz w Berlinie. 
Powołał Fundację im. Daniela Chodo-
wieckiego, która nagradza wybitnych 
grafików z  Polski i  Niemiec. Oprócz 
wystaw poświęconych tym wybitnym 
gdańszczanom w  Domu Chodowiec-
kiego i  Grassa znajdzie się miejsce 
dla młodych twórców. Organizowane 
będą też warsztaty i  zajęcia edukacji 
artystycznej dla najmłodszych. 

PÓKI CO… 
Obecnie miejscem poświęconym Gras-
sowi jest oddział Gdańskiej Galerii 
Miejskiej mieszczący się na rogu ulic 
Szerokiej i  Grobli I  zwany 4G, czy-
li Gdańska Galeria Güntera Grassa. 
Zmarły dwa lata temu noblista prze-
kazał w  2007 roku Miastu Gdańsk 51 
grafik i  6 rzeźb. Obecnie 4G posiada 
już 141 dzieł plastycznych twórcy. Ko-
lekcja jest regularnie powiększana. Są to 
grafiki wykonane w technikach litogra-
fii, akwaforty i algrafii, rysunki, rzeźby 
z brązu oraz terakoty. W ramach obcho-
dów 90-lecia urodzin Güntera Grassa 
przygotowano wystawę „Günter Grass 
kolekcja gdańska w  drodze”, która od 
stycznia tego roku podróżuje po Polsce. 
Mimo że nie ma jej teraz w  Gdańsku, 
dzięki Wirtualnej Galerii (http://www.
ggm.gda.pl/) prace można podziwiać 
przez internet. 4G zostanie przeniesio-
na do dawnego Domu Dobroczynności, 
ma to nastąpić za trzy lata. 

DOM CHODOWIECKIEGO 
I GRASSA
90 lat temu, dokładnie 16 października, w Gdańsku przyszedł na świat Günter Grass. Dziś 
zapraszamy do miejsca, które co prawda nie było z nim związane, ale będzie. Przy ulicy 
Sierocej powstaje bowiem nowa instytucja kultury: Dom Chodowieckiego i Grassa. 
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Historia pierwszej połowy XX wieku to z  jednej 
strony dwa kataklizmy dziejowe, I  i  II wojna 

światowa, z drugiej mozolne odbudowywanie świata po 
latach cierpień, zbrodni i ludzkich tragedii. Na przemian 
niszczenie i podnoszenie się człowieka, społeczności, na-
rodów i państw w nadziei na lepszą przyszłość. Niezgoda 
na zło i  pragnienie normalnego, zwyczajnego życia – 
dzięki tym właściwościom upartej ludzkiej natury świat 
ma siłę, aby pomimo najgorszego trwać dalej.

Dla najmłodszych pokoleń okres międzywojenny i II 
wojna światowa to już niemal prehistoria. Ci, którzy doj-
rzewali przed rokiem 1989, wyrastali w atmosferze pa-
mięci o czasach wojny, kształtowała ich kinematografia, 
literatura, a przede wszystkim szkoła – wszystkie te in-
stytucje i płaszczyzny życia nakierowane na żywą narra-
cję o zmaganiach z wrogiem.

Po roku 1989 zmniejszył się nacisk państwa i rozma-
itych obszarów kultury na pielęgnowanie historii. „Wy-
bieraliśmy przyszłość”. Strata wydawała się nie do od-
wrócenia, zwłaszcza że odchodziły pokolenia będące 
świadkami tamtych dni. Jednak od początku XXI wieku 
można zaobserwować wzmożone zainteresowanie histo-
rią, w  tym najnowszą. Zmieniły się formy przekazu 
i możliwości technologiczne. Nieodmiennie jednak waż-
ne, jeśli nie najważniejsze, są wszelkiego rodzaju pa-
miętniki, zapiski, relacje. Rzadko cechuje je walor obiek-
tywizmu, konieczny w  pracach naukowych, posiadają 
jednak coś nie do przecenienia: autentyzm, niekiedy 
przejmujący.

Ludzie żyjący w tamtych trudnych czasach na Kaszu-
bach, na Pomorzu, mieli to „szczęście”, że znaleźli się 
w miejscu newralgicznym, gdy chodzi rozwój wypadków, 
o grozę wojny i okupacji, w miejscu skazanym na wzmo-
żoną emanację zła. Fakt ten wpływa jednak po tylu dzie-
sięcioleciach, gdy rany powoli się zabliźniają, na (choć 
zabrzmi to nie najlepiej w  tym konteście) atrakcyjność 
przekazu pamiętnikarskiego.

W zapiskach i pamiętnikach autorzy nie posługują się 
zazwyczaj bezdusznymi określeniami w  rodzaju „teatr 
działań wojennych” czy „likwidacja przyczółków nieprzy-
jaciela”, za którymi to terminami kryją się ludzkie drama-
ty. W pamiętnikach możemy spotkać żywego człowieka, 
doświadczyć jego nadziei, lęków, tragedii i radości. I zwy-
kłej codzienności.

Helena Mrozińska z Nierzwickich urodziła się w 1903 
roku w Gdańsku. Już sama data i miejsce urodzenia oraz 
polskie nazwisko wskazują, że jej losy musiały się poto-
czyć w ciekawy, choć dramatyczny sposób.

Odrodzona polska państwowość, Polonia Gdańska, 
pomorski tygiel narodowościowy, niemiecka napaść na 
Polskę, okupacja, wszystkie te pojęcia w zapiskach Heleny 
Mrozińskiej ożywają poprzez jej bezpośrednią obecność 
w czasie i miejscu, które nam są znane z podręczników 
szkolnych, kart książek, kronik filmowych i heroicznych 
lub rozliczeniowych dzieł filmowych.

PIOTR SCHMANDT

Odwiedziła mnie moja córka i  przekazała mi apel 
w związku z tysiącleciem Gdańska. Uważa, że jako wie-
loletnia gdańszczanka miałabym dużo do przekazania. 
I ma rację.  

Już wiekowa (91 lat). Fizycznie odczuwam mój 
wiek, ale jeszcze chodzę, za to umysłowo jestem w za-
dziwiająco dobrej formie. Wszystkie zmysły pracują 
normalnie, czytam bez okularów, mam jeszcze dosko-
nałą pamięć. Jeszcze w  zeszłym roku uczyłam języ-
ków angielskiego i niemieckiego. Mimo dobrego wy-
kształcenia wciąż musiałam zdobywać nowe 
umiejętności. Zostałam wcześnie wdową – mąż „zli-
kwidowany” w Auschwitz – z trzema małymi dziećmi 
(trzy, dwa, pół roku). Spróbuję moje wspomnienia 
opowiedzieć chronologicznie, choć może będą nieco 
chaotyczne.

Helena  
Mrozinska  
z Nierzwickich

ZAPISKI RODOWITEJ GDAŃSZCZANKI (część 1)
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Urodziłam się 5 czerwca 1903 roku we Wrzeszczu. Już 
po kilku dniach zostałam ochrzczona w  parafii Naj-
świętszego Serca Jezusowego przy ul. Czarnej. Kościoła 
jako budynku wtedy jeszcze nie było. Na terenie parafii 
znajdowała się salka, tam była nasza katolicka kaplica, 
tam jeszcze chodziłam kilka lat „do kościoła”. Mam bro-
szurkę w języku niemieckim o budowie kościoła.

Do naszego nowego kościoła chodziliśmy często. 
Obowiązkowo wysyłano nas, trzy dziewczynki, na nie-
dzielne nieszpory. Nasz ojciec płacił obowiązkowy po-
datek kościelny. Mieliśmy stałe, płatne miejsce w ławce 
nr 16. Jako katolicy byliśmy w  Gdańsku mniejszością. 
Do powitania „Nowej Polski” nabożeństwa odbywały się 
tylko w języku łacińskim i niemieckim.

Miałam bardzo dobrych rodziców. Ojciec pochodził 
z powiatu starogardzkiego (liczna polska rodzina). Jego 
kuzyn Jan Brejski (nasza babcia była z  domu Brejska) 
został jednym z  pierwszych wojewodów pomorskich. 
Ojciec ukończył studia w Belgii. Miał „list żelazny” [wil-
czy bilet – red.], tzn. zakaz studiowania na Pomorzu. 
Matka pochodziła z Drzycimia w powiecie świeckim. Jej 
ojciec był nauczycielem w odległej od innych ośrodków 
wiosce, bez kościoła i dworca. Nie starał się nigdy o lep-
szą posadę, ponieważ tam mógł swobodniej uczyć dzieci 
po polsku, pruski inspektor rzadko go wizytował.

Rodziców moich przesiedlono w  1894 roku z  małej 
miejscowości na Pomorzu do Gdańska celem germani-
zacji. Ojciec był urzędnikiem pocztowym, którym został 
zgodnie z procedurami zarządzonymi przez Bismarcka, 
ówczesnego kanclerza: był zdrowym, dobrym pracowni-
kiem, miał sześcioro zdrowych dzieci (trzech chłopców, 
trzy dziewczynki).

Moje dzieciństwo za cesarza Wilhelma II było – dzię-
ki rodzicom – szczęśliwe. W  Gdańsku urodziła matka 
moja jeszcze trzy dziewczynki, więc było nas razem 
dziewięcioro.

Matce mojej było bardzo ciężko na duszy. Kochała 
polską mowę, nie cierpiała języka niemieckiego, nie 
chciała się go nauczyć. Nigdy nie chodziła do sklepu, bo 
tam mówili tylko po niemiecku. Zakupy robili ojciec 
i starsze rodzeństwo. Mama cieszyła się, że chociaż z jed-
ną z sąsiadek (Kaszubką) mogła mówić po polsku.

Żyliśmy z przysłowiową „Emmą” czy „Friedą” w naj-
lepszej przyjaźni, lubiano nas i szanowano, ale też wie-
dziano, że u nas mówi się po polsku. Nie przeszkadzało 
to im ani ich rodzicom, nasza przyjaźń się rozwijała. 
Nasi rodzice jednak cierpieli, na ulicy nie wolno było 
głośno mówić po polsku.

Niedaleko nas mieszkał niemiecki policjant. Ludzie 
tej profesji czuli się szczególnie ważnymi strażnikami 
germanizmu. Oskarżył ojca, że u nas w domu mówi się 
po polsku. Wezwany na posterunek ojciec oświadczył, 
że dzieci jego uczą się głośno po francusku, co zresztą 
było prawdą. Z kolei przesłuchujący pytany przez ojca, 

czy mówi po francusku, odpowiedział, że nie. Były też 
rewizje, szukano polskich książek. Książki w domu były, 
ale schowane – kontrolerzy odchodzili z kwitkiem.

Rodzice nie mogli żyć bez polskiego słowa. Pomimo 
zakazu, ojciec prenumerował „Pielgrzyma”. Przysyłano 
nam go z Pelplina – tam była redakcja i polska drukar-
nia. Matka miała swój gruby tom Polskie kolędy (osiem-
naste wydanie, mam jeszcze tę księgę), z którego śpiewa-
liśmy w  okresie Bożego Narodzenia. W  szkole można 
było śpiewać tylko niemieckie kolędy. Mama prenume-
rowała „Kalendarz Mariański” i miała na strychu liczne 
jego roczniki. Sama chętnie je wertowałam. Raz, jako 
dziesięciolatka, znalazłam nawet rocznik z  1903 roku, 
roku mojego urodzenia.

Rok szkolny zaczął się po Wielkanocy. Nie miałam 
jeszcze pięciu lat, skończyłam je dopiero latem. Zapro-
wadzono mnie do szkoły. Jej budynek nie przetrwał woj-
ny. Obok była „Knabenschule”, szkoła dla chłopców. Ko-
edukacja właściwie wtedy nie istniała. Obie szkoły 
dzieliło boisko. Miałam bardzo miłą panią, Fräulein Ha-
genau (nauczycielki obowiązywał wtedy celibat), która 
mnie lubiła, ale przypuszczam, że jej sympatia wynikała 
również z sentymentu do jej własnej matki, która praw-
dopodobnie była Polką. Ojciec nauczycielki był jednak 
niemieckim oficerem.

Wszyscy w szkole byli dla mnie mili, mimo tak trud-
nego polskiego nazwiska, które zawsze musiałam przeli-
terowywać: NIERZWICKA.

Do mojej pierwszej szkoły uczęszczałam przez cztery 
lata. Pisało się wtedy rysikiem na tabliczkach. Do dziur-
ki w ramce tabliczki przymocowana była mokra gumka 
i ściereczka.

W  naszych podręcznikach wiele miejsca zajmowała 
rodzina cesarska. Fotografie, ciekawostki z  życia co-
dziennego, wiersze, np. zaczynające się od słów: „Kaiser 

Córki autorki. Od lewej: Barbara, Teresa i Wiesława
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jest dobrym człowiekiem i  mieszka w  Berlinie”... Pod-
ręczniki informowały, co cesarskie dzieci jadały na śnia-
danie, np. winogrona (tych im najbardziej zazdrościłam).

Droga do mojej szkoły była ciekawa, ale i niebezpiecz-
na. Wychodząc z ul. Jesionowej, musiałam przekroczyć 
szeroką i ruchliwą dzisiejszą ul. Grunwaldzką (wówczas 
Hauptstrasse). Nie było jeszcze samochodów, a przynaj-
mniej były rzadkością, ale jeździła wielka ilość pojazdów 
konnych. Jednak sam Wrzeszcz jeszcze nie był wielko-
miejski. Przy tej głównej ulicy stały niskie budynki, na 
wysokości mojej trasy było ich kilka. Budynki po prawej 
stronie (na Gdańsk) były okazalsze, m.in. stała tam pię-
trowa willa, siedziba kronprinza i jego rodziny, syna Wil-
helma II. Stała frontem do Hauptstrasse, a  jej wielkie 
ogrody sięgały aż do dzisiejszej ul. Partyzantów, tak 
zniszczonej podczas ostatniej wojny. Kronprinz miał 
liczne potomstwo. Nie raz wystawiał swoje dzieci w oknie 
rezydencji na pierwszym piętrze. Tłum stał przed ogro-
dzeniem, którym był żelazny parkan wyrastający z muru, 
i podziwiał dzieci. Mnie one nie bardzo interesowały.

Po drugiej stronie ulicy stał jeszcze dość długo relikt 
osady – gdańskiego przedmieścia: długa wiejska chata. 
Obok stała tzw. stara poczta, nieduży piętrowy budynek 
z czerwonej cegły. W jednej z sal otworzono pierwsze we 
Wrzeszczu kino. Seansom przygrywała na fortepianie 
nasza sąsiadka, Lotte Kluig. Krążyła anegdotka o pierw-
szych pokazach w tym kinie. Kiedy podczas jednego z se-
ansów pokazał się na ekranie zbliżający się pociąg, ludzie 
ze strachu uciekali z kinowej sali. Byłam raz w tym kinie.

Jeszcze jedno przeżycie z moich przedszkolnych lat. 
Przy ul. Grunwaldzkiej, ale bliżej Oliwy, znajdowała się 
dzielnica koszarów. Tam Kaiser miał swoich ulubionych 
„Leibhusaren”, których odwiedził podczas pobytu 
w Gdańsku. Cała ulica była posypana białym piaskiem. 
Widziałam jego przyjazd, siedziałam na barkach ojca. 

Staliśmy u wylotu ul. Jesionowej, ojciec chciał mi poka-
zać cała paradę. I widziałam cesarza w hełmie z wielkim 
pióropuszem, obok żony, w wielkim konnym zaprzęgu. 
Wilhelm salutował, a ludzie wołali: „Hurra!”.

Moje szkolne lata szybko mijały. W szkole był wielki 
rygor. Musiałyśmy siedzieć z wyciągniętymi na stole rę-
kami i  rozłożonymi dłońmi. Nauczyciel „urzędował” 
przeważnie z  trzcinką, nauczycielki były łagodniejsze. 
Moja na ogół grzeczna i nieśmiała siostra chciała się kie-
dyś jeszcze raz, krótko po dzwonku, poślizgać na lodzie. 
Zaraz usłyszała: „Komm mal hier” [Chodź no tutaj – 
red.] i nauczyciel tak mocno uderzył ją trzcinką w rękę, 
że wyskoczył krwawy pęcherz. Za to nasz kierownik pan 
Kamiński [nie udało się ustalić imion niektórych wspo-
minanych przez Autorkę osób – przyp. red.], na pewno 
z polskiej rodziny, był miłym człowiekiem. Po czterech 
latach, gdy przeniosłam się do liceum „Marienschule” 
w Gdańsku, pożegnał mnie słowami: „Idź i ucz się tak 
dobrze, jak twoja siostra Kasimira” (dziesięć lat starsza 
ode mnie, jeszcze pamiętał tę Kazimierę Nierzwicką!).

W piątym roku szkolnym mojej edukacji był już dru-
gi dla mnie rok nauczania języka francuskiego. Pytano, 
kto przygotował nas w pierwszym roku. Gdy usłyszano, 
że siostra Kazimiera, dalej nas nie egzaminowano. 
A więc i tam już nasza Kazia wyrobiła sobie dobre imię. 
Koleżanki i  profesorowie lubili ją i  szanowali, chociaż 
pochodziła z polskiej rodziny.

Nasza „Marienschule” była prywatną katolicką szkołą 
14-letnią. Liceum (10 lat), wyższe liceum (3 lata) i klasa 
seminaryjna (1 rok). Była szkołą z prawami i uprawnie-
niami państwowymi. Jej rywalką była „Viktoriaschule”, 
tego samego typu, ale dla wszystkich wyznań. Trudno 
było naszej dzielnej i  bardzo tolerancyjnej dyrektorce 
utrzymać katolicki zakład w  luterańskim Gdańsku. Jej 
szkoła musiała być na tym samym, co „Viktoriaschule”, 

Dziadkowie Heleny Mrozińskiej Helena i Alojzy Mrozińscy
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poziomie, grono nauczycielskie musiało mieć cenzus. 
Ponieważ w  Gdańsku niewielu było katolickich uczo-
nych i nauczycieli, zwróciła się o pomoc do odpowied-
nich czynników na zachodzie Niemiec, w efekcie czego 
angażowała nauczycieli z Nadrenii, Westfalii i Lotaryn-
gii. Byli to bardzo mili pedagodzy, o szerszym spojrzeniu 
na kwestie narodowościowe. Nie raziły ich polskie, nie-
raz trudne do wymówienia, nazwiska. Byłam zaskoczona 
pytaniem nauczycielki z Lotaryngii w roku 1917: „Hele-
no, umiesz po polsku? Jeżeli nie, to radzę ci, naucz się”.

Nazwa „Viktoriaschule” jest dla mnie przykra. Tam 
później w  1939 roku internowano naszych polskich 
księży i kazano im zamiatać ulice Gdańska.

Wrócę jeszcze do lat wcześniejszych. Z  najdawniej-
szych czasów pamiętam jeszcze wybuch I wojny świato-
wej. Był śliczny, słoneczny dzień. Na naszej ulicy ukazał 
się na koniu policjant w szerokiej granatowej pelerynie, 
trzymając w  ręku rządowe pismo. Od czasu do czasu 
przystawał i czytał obwieszczenie o rozpoczęciu wojny.

Dla naszej rodziny nastał smutny czas. Mój najstarszy 
brat Antoni w wieku dwudziestu czterech lat poległ pod 
Verdun. Otrzymaliśmy urzędowe zawiadomienie. Nie 
ma po bracie śladu... Na początku wojny mój młodszy 
brat miał czternaście lat. Nigdy matka moja nie przy-
puszczała, że i on pójdzie na wojnę. Ale w sierpniu, przy 
końcu wojny, został powołany do wojska. Szkolono go 
kilka tygodni w Grudziądzu, jego i kolegów wymieszano 
z żołnierzami tzw. Landsturmu, mniej więcej czterdzie-
stoletnimi, i wysłano jako „Kanonenfuller”, jak dawniej 
mawiano, na front do Francji, pod Verdun, gdzie trwały 
okropne walki. Po wojnie zjawił się u nas jeden z  tych 
starszych żołnierzy, który znał mojego brata, i  zaczął 
opowiadać. Chłopcy nie wiedzieli, jak się zachowywać 
w  ogniu bitwy, jak się kryć przed ostrzałem. Wołali: 
„mamo!”. Jaka ironia losu! Jak drogo musieli moi bracia 

płacić za germanizatorów. Mie-
czysław Nierzwicki, taki młody, 
musiał walczyć „Für Kaiser, Volk 
und Vaterland” [Za cesarza, naród 
i ojczyznę – red.] – taki napis był 
wygrawerowany na pasku mun-
duru.

Mam jeszcze przed oczyma 
moją zrozpaczoną matkę. Siedzia-
ła nieruchomo, w  ręku nieszczę-
sne zawiadomienie. „Ihr Sohn 
vernisst”. Zaginął bez śladu. Mó-
wiła: „Teraz mi serce pękło!”. I rze-
czywiście, nigdy dotąd nie choro-
wała, a  teraz musiała szukać 
lekarskiej pomocy. Na szczęście 
był gdański Polak, doktor Kubacz. 
Do Niemca matka by nie poszła.

Okres I  wojny światowej był 
czasem biedy i nędzy. Tylko dzięki nieustannym stara-
niom naszych kochanych rodziców nie cierpieliśmy gło-
du. Wszystkiego było brak, przede wszystkim w ostat-
nich latach wojny. Wszystko było na kartki, jadło, 
ubrania, a i to w minimalnej ilości. Dla nas ojciec dzier-
żawił wielki ogród (18 drzew) i  ten ogród utrzymywał 
nas przy zdrowiu i życiu. Moja najmłodsza sześcioletnia 
siostra otrzymywała na kartki pół litra chudego mleka! 
Ja kropelki nie widziałam, byłam za stara (jedenaście 
lat!). Więc dla mnie (byłam w dodatku bardzo anemicz-
na) ojciec zakupił mleczną kozę. Niedługo mieliśmy 
z niej pociechę. Rano zostały po niej tylko krwawe ślady. 
Kradziono, co się dało. Był zakaz zabijania hodowanych 
świń, wszystko było dla wojska. Chodziłyśmy w butach 
na drewnianych podeszwach, bardzo niewygodnych.

Pod koniec wojny zabrakło Niemcom wszystkiego: 
ludzi, pieniędzy, jadła, ubrań. Doszły nas słuchy, że 
w Kilonii strajkowali i buntowali się marynarze, mając 
już dość tej marmolady z brukwi. Nas, uczniów, wysyła-
no często do domu po pieniądze na „Kriegsanleihe” 
(pożyczkę). Mam jeszcze fotografię naszej klasy. Na 
przedzie siedzi uczennica z wielkim plakatem zachęca-
jącym do udzielania owej pożyczki. Było jeszcze wiele 
innych „chwytów” służących wyłudzaniu pieniędzy. 
Gdy klasa zebrała już sumę na tzw. gwóźdź, prowadzo-
no ją do „Siegensäule” – słupa zwycięstwa – i tam uro-
czyście wbijano gwóźdź w ten słup. Niedaleko gmachu 
dworca po lewej stronie był mały wzgórek w niewielkim 
parku. Tam postawiono taki nieduży „Siegensäule”, 
w kształcie ściętego słupa. Tam mogliśmy za odpowied-
nią sumę wbić gwóźdź a conto zwycięstwa.

Ciąg dalszy w następnym numerze.

Fotografie z archiwum rodzinnego autorki
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Pomerania: Co jes pòmëslała, czedë jes sã dowiedzała, 
że òstóniesz Òrmùzdową Skrą?
Hana Makùrôt: Jem sã nie spòdzéwała niżódny nôd-
grodë. Robiã to, co lubiã robic, kòchóm kaszëbiznã i robiã 
dlô ni tëlé, kùli jem w sztãdze, ale je to wiedno miłé, jeżlë 
chtos dozdrzi taką bezinteresowną robòtã. Jem wdzãcznô.

Jes jãzëkòznajôrką, ùczałą, a równoczasno pòetką. Wie-
le lëdzóm sã zdôwô, że te dwa dzéle żëcô do sebie nie 
pasëją. Jes w sztãdze pògòdzëc sedzenié całima dniama 
nad nôùkòwima tekstama i pòeticczé „chòdzenié z gło-
wą w blónach”?
Je czas i na pòezjã, i na nôùkã. To nie je tak, że w jednym 
czasu mògã pisac wiérztë i nôùkòwò robic. Mùszã so wë-
dzelëc czas na wiérztë. Pòezjô to je dlô mie taczi przede 
wszëtczim òdpòczink, òdetchniãcé përznã òd nôùkòwi 
robòtë, fòrma spãdzaniô wòlnégò czasu. Czãsto zaczinóm 
dzéń òd napisaniô wiérztë, a pózni sã bierzã za nôùkòwą 
robòtã.

Prof. Daniél Kalinowsczi w recenzji twòjégò tomikù In-
timné mònolodżi pisze, że robisz wiôldżi pòkrok jakno 
pòetka. Téż to czëjesz?
Zdôwóm sobie sprawã, że wiérztë, jaczé terô piszã, są 
wierã barżi głãbòczé jak te pierszé. To je tak, że w przëtrôf-
kù kòżdégò pisarza wërobienié sobie taczi warkòwni lëte-
racczi wëmôgô czasu.

Robisz nad tim, żebë tã warkòwniã pòprawic? 
Na gwës ta warkòwniô sã rozwijô. To nie je tak, że jô sô-
dóm i piszã wiérztã. Całi czas mëszlã ò pòezji. Jak mie 
przëchòdzą jaczé mëslë, chtërne mògã pózni w wiérztach 
zapisac, tej so to spisywóm we wiôldżim notatnikù, jak ni 
móm do niegò dostãpù, to zapisywóm w telefónie. Czedë 
piszã wiérztë, òtmikóm te notatczi – to są colemało taczé 
mòje głãbszé mëslë ò swiece. Òglowò mëszlã ò pòezji baro 

czãsto, tak pò prôwdze całi czas rozmësliwóm ò napisa-
nim jaczis pòstãpny wiérztë.

Tej ta mësla stôwô sã témą wiérztë?
Témë mòjich wiérztów pòchôdają z żëcégò abò z mòjich 
filozofnëch i  egzystencjalnëch rozmëslaniów ò nim, 
a mòje mëslë z notatnika sã przëdôwają do tegò, żebë te 
témë pòetickô òpisac.

W slédnym czasu – pò wëdanim Intimnëch mònologów 
– za wiele ni ma nigdze widzec twòjich wiérztów. Môłô 
próbka mómë w nowim „Zymkù”, ale czedës pisała jes 
regùlarno chòcle do „Stegnë”, a òstatno pòetka Hana 
Makùrôt gdzes zdżinãła...
To prôwda, ale to nie znaczi, że nie piszã. Prawie robiã 
nad nowim zbiérkã, jaczi mdze zatitlowóny Pòtwòrë. Chcã 
zaprezentowac całi ten zbiérk bez pòkazywaniô wiérztów 
chùdzy, dopiérze je to takô mòja môłô krëjamnota. 
A mëszlã, że wicy jak pòłowa wiérztów je ju napisónô.

Wrócã jesz do Intimnëch mònologów. Zdôwô mie sã, 
że titel mòżno czëtac baro dosłowno, bò môsz w tëch 
dokazach zdradzoné baro wiele drobnotów ze swòjégò 
żëcô, wiele swòjich wseczëców. Nie czëjesz, że te wiérztë 
są jaż za baro intimné?
Nié. A co wicy, mògã rzeknąc, że nowé wiérztë, jaczé mdą 
w Pòtwòrach, są jesz barżi intimné, jak Intimné mòno- 
lodżi. Dlô niejednëch bãdą sã mòże zdôwałë kąsk przera-
żającé abò nawetka szokùjącé...

Pòkôżesz te titlowé Pòtwòrë?
Jo. Ale nie chcã pòkazywac jich pòsobicą, a dopiérze czedë 
bãdze ju całi zbiérk. Dodóm, że nen zbiérk mdze barżi òb-
jimny jak te, jaczé jem donëchczôs wëdała. Móm ju plan 
całégò zbiérkù. Bãdze miôł sztërë dzéle, kòżdi z nich je ju 
zatitlowóny, chòc nié wszëtczé wiérztë pòwstałë. Wicy ju 
nie pòwiém.

WÔŻNIÉSZÔ JE 
DLÔ MIE PÒEZJÔ

Z  Haną Makùrôt, laùreatką 
Òrmùzdowi Skrë 2016, pòetką 
i badérką kaszëbsczégò jãzëka, 
gôdómë ò ji wiérztach, ò stojiz-
nie naji lëteraturë i nôùkòwi ro-
bòce.
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Hana Makùrôt z tomikù Chléw (2010 r.) i ta z Intimnëch 
mònologów (2016 r.) to czësto jinszé pòetczi? Jak dzysô 
òceniwôsz ten pierszi swój zbiérk?
Chléw to béł baro emòcjonalny zbiérk. Nie béł tak do 
kùńca przemëslóny. Jem gò pòswiãcëła mòji drëszce, jakô 
ùmarła w wëpôdkù. Wszëtczé wiérztë pòwstałë w baro 
krótczim czasu i bëłë taczim wëbùchniãcym emòcjów. In-
timné mònolodżi jô pisała dłëżi, barżi jem sã zastanôwiała 
nad kòżdim słowã, jaczégò ùżiwóm, nad kòżdą metafòrą. 
Téż są tu emòcje, ale ju sparłãczoné z filozoficzną i egzy-
stencjalną mëslą.

Skądka sã wzãłë title twòjich zbiérków? Wezmë na to 
Chléw...
Jô mieszka z mòją drëszką (jakô pózni zdżinãła w wëpôd-
kù) w akademikù i nasza jizba – jak dobrze pamiãtóm 
143 – miała na dwiérzach przed numrã 143 nôdpis 
pò kaszëbskù „Chléw”. Jem so ùdbała, że mieszkómë 
w dwùch bùchtach itd. Jesmë tam ni miałë bałaganu, ale 
tak më so wëmësliłë. Stądka wzãła sã pòzwa pierszégò 
zbiérkù. Drëdżi to Testameńtë jimaginacji. To bëłë wiérztë, 
w jaczich przede wszëtczim wôżnô bëła wëòbrazniô, ima-
ginacjô. Je w nich përznã absurdu, grotesczi, dzywnoscë. 
Pòzwa Testameńtë... parłãczi sã téż z pòdzélã ksążczi na 
ksédżi. Intimné mònolodżi to wiérztë baro òsobisté. Do-
dóm, że ten prawie titel jô nadała dopiérze, jak jem skùń-
czëła ten zbiérk.

Jak dzysdnia widzysz stojiznã kaszëbsczi pòezji? Môsz 
jaczégòs swòjégò méstra westrzód najich ùtwórców?
To je baro cãżczé pitanié...

Wiém, ale spróbùj òdpòwiedzec.
Tak pò prôwdze ni móm swòjégò méstra westrzód kaszëb-
sczich pòetów, ale czëtóm wiele i nié leno kaszëbsczich 
ùtwórców, ale téż pòlsczich pòetów i nëch pòchadającëch 
z jinëch krajów.

A kògò òsoblëwie rôd czëtôsz?
Baro mie sã widzy pòezjô Szimbòrsczi. Òna je dlô mie 
taczim mòdłã, bò ji wiérztë wiedno mają w se głãbòką 
egzystencjalną abò filozofną mëslã. I kòżdô z ji wiérztów 
mô baro wëmòwné zakùńczenié, dôwającé człowiekòwi 
do mësleniô. Czëtóm téż terôczasnëch pòetów, m.jin. 
Mariusza Wiãcka, Tadeùsza Dąbrowsczégò i wiele jinëch.

A co z tą stojizną kaszëbsczi pòezji?
Gôdającë òglowò, nie dô sã w całoscë òbtaksowac kaszëb-
sczi pòezji. Chòc w wikszim dzélu dzysdniowô kaszëbskô 
pòezjô zdôwô sã përzinkã anachronicznô. Jô lubiã czëtac 
cos, co je dlô mie zaskòczenim i co dôwô mie przëjem-
nosc, jem baro wëmôgającym czëtińcã i móm téż swòje 
wëmagania w ùprocëmnienim do lëteraturë pisóny pò 
kaszëbskù.

I nick z kaszëbsczi pòezji nie je dlô ce czekawé?
Mëszlã, że wielné wiérztë wastë Stanisława Janczi są pò 
prôwdze dobré i lubiã je sobie czasã pòczëtac. Mòżno tam 
nalezc głãbiã, wiedno żdajã na nowé wiérztë wastë Stani-
sława. Widzy mie sã téż proza Wòjcecha Mëszka, w jaczi 
mòże nalezc përznã pòezji.

Wiele lat bëło westrzód kaszëbsczich lëteratów czëc 
narzékania, że ni mómë kriticzi. Òstatno ò nowëch 
dokazach pisze regùlarno Daniél Kalinowsczi. Widzą 
sã tobie jegò recenzje?
Ò mòjich wiérztach pisze dobrze, tej mie sã widzy 
[smiéch]. Równak to je le jeden pòzdrzatk i taczich kriti-
ków bë miało bëc wicy, tej më bë mielë szerszé spòdlé, 
żebë wërobic so zdanié ò naji pòezji czë òglowò ò lëte-
raturze. 

Terô pòmalë przeńdzemë do drëdżégò wôżnégò dzélu 
twòjégò żëcô. Barżi bës chcała bëc zapamiãtónô jakno 
nôlepszô kaszëbskô jãzëkòznajôrka czë jakò nôlepszô 
pòetka?
Wôżniészô je dlô mie pòezjô. To je mòja gwôsnô niwa, 
na jaczi mògã wëpòwiedzec to, co mëszlã. Nôùkòwą ro-
bòtã, jaką sã zajimóm, mógłbë mòże chto jiny téż dobrze 
zrobic, a pòezjô je czims barżi indiwidualnym i nigdë nie 
je do pòwtórzeniô. 

Cos równak ò nôùkòwi robòce téż mùszisz pòwie-
dzec... Dłudżé lata jesmë mielë dwa wiôldżé aùtori-
tetë, jeżlë jidze ò badérowania kaszëbiznë: sp. prof. 
Jerzi Tréder i prof. Édwôrd Bréza, chtëren ju dzysô nie 
robi nôùkòwò. To òznôczô wiôldżi krizys dlô najégò 
jãzëkòznajôrstwa?
Wiele lëdzy sã zajimô nôùkòwò kaszëbsczim jãzëkã na 
ùczbòwniach, ale jich wikszosc prakticzno gò nie ùżiwô 

ÒRMÙZDOWÉ SKRË 2016

Hana Makùrôt òbczas ùroczëznë dôwaniô Òrmùzdowëch Skrów  
(w Stôrogardowi Radnicë we Gduńskù) 
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i òbchôdô sã z nim jak z reliktã, jaczi mòże leno badéro-
wac. I to je jiwer. Dobrze bë bëło, żebë westrzód młodëch 
lëdzy, co znają kaszëbsczi, nalezlë sã taczi, co bãdą chcelë 
gò badérowac. 

Jes miała wëkładë na kaszëbsczi etnofilologie. Mòże 
tam sã nalézą taczi młodi lëdze?
Drãgò mie rzeknąc, bò nie prowadzëła jem dlô nich se-
minarium. Pewno wicy mòże ò tim rzeknąc prof. Mark 
Cybùlsczi. Jem miała z nima m.jin lektorat, tej mògã blós 
rzeknąc, że kaszëbsczégò sã naùczëlë bëlno, ale nôùkòwé-
gò warkù ùczi sã na seminarium.

Pò òdéńdzenim z Gduńsczégò Ùniwersytetu prof. Trédra 
i prof. Brézë gòrzi sã tam realizëje „kaszëbsczé témë”?
Jô ni mògã rzeknąc, żebë mie sã robiło cos gòrzi dlô 
kaszëbiznë. To, co robiã, je wiedno pòpiéróné, wiedno 
dostôwóm dofinansowania na wszelejaczé kaszëbsczé 
nôùkòwé projektë.

Chcã zapëtac ò Gramatikã kaszëbsczégò jãzëka – dlô 
mie to nadzwëkòwò wôżnô i pòtrzébnô w robòce ksąż-
ka, jistné słowa czëjã òd wiele lëdzy, chtërny na co-
dzéń robią wkół kaszëbiznë, ale pòjawiłë sã téż głosë 
kriticzi...
Jeżlë jidze ò gramatikã, je mie përzinkã przikro. Chca-
ła jem wëdac tã ksążkã, jakô bë mògła pòmòc w rozwi-
ju kaszëbiznë i w ùczenim sã tegò jãzëka. To bëła mòja 
bezinteresownô robòta dlô Kaszëbów i dlô kaszëbsczégò 
jãzëka. A nalezlë sã lëdzë (co abò w ògle nie znają terô-
czasny kaszëbiznë, abò wiedzą ò ni tëlé, co wëczëtelë 
z ksążków), chtërny kritikùją całosc mòji robòtë. Sami za 
wiele nie zrobilë dlô rozwiju terôczasny kaszëbiznë, nie-
jedny w ògle nigdë nie ùżiwelë jãzëka prakticzno, i chcą 
bùdowac swòjã pòzycjã samą kritiką. Co wicy, ta kritika 
nie je ùdokôznionô, bò ji dërżéń zamikô sã w pòkazanim 
blós tegò, że mòja gramatika nie je gramatiką gwarów. 

To je prôwda, jem napisa gramatika normatiwną i czësto 
nie dzëwùje mie, że kriticë nie widzą w ni tegò samégò, 
co w gwarach. Jãzëk ewòluòwôł, zmienił sã, kaszëbizna 
rozwiła swój lëteracczi wariant. I mòja gramatika je gra-
matiką lëteracczégò jãzëka. Dodóm, że ksążka w wikszim 
dzélu bëła recenzowónô przez mòjégò méstra prof. Jerzé-
gò Trédra.

Jaczé są twòje planë, żelë jidze ò nôùkòwą robòtã?
Terô robiã nad ksążką, jakô bãdze sã tikała rozmajitëch 
jiwrów kaszëbsczich dolmaczérów, chtërny tłómaczëlë 
tekstë ze słowiańsczich jãzëków na kaszëbsczi – z pòl-
sczégò, rusczégò, czesczégò, serbsczégò, ùkrajińsczégò. Te 
jiwrë są sparłãczoné przede wszëtczim z frazeòlogizna-
ma, z rozmajitima kùlturowima aspektama, gwôsnyma 
pòzwama. 

Króm te z prof. Duszanã Pażdżersczim robimë słowôrz 
kaszëbskò-serbsczi, jaczi mô jesz latos wińc w  Serbii. 
Z mòjima drëchama piszã téż metodiczną ksążkã ò tim, 
jak ùczëc kaszëbsczégò jãzëka. 

Jesz na kùńc chcôłbëm sã doznac, jak to sã stało, że 
Hana Makùrôt wzãła sã za kaszëbiznã...
Òd dzecka jô miała kòntakt z kaszëbizną, bò i w Mezowie, 
gdze jem mieszkała pierszé òsmë lat żëcô, i w Lësëch Ja-
mach, gdze jem mieszkała pózni, gôdało sã pò kaszëb-
skù, téż kòl mie doma òsoblëwie starka kôrbiła ze mną 
w  najim jãzëkù. A  nôùkòwé zainteresowanié sã pòja-
wiło dopiérze na sztudiach. Tedë jem trafiła do Karna 
Sztudérów Pomorania, tam jô pòtka lëdzy, chtërny inte-
resowelë sã kaszëbizną, wiele jem sã dowiedzała na témã 
kaszëbsczégò jãzëka na pòlsczi filologii. Pózni jem pòtkała 
prof. Trédra, òn sã zgòdzył, żebë jô pisała magisterską ro-
bòtã pò kaszëbskù i wiele mie òpòwiôdôł ò kaszëbsczich 
sprawach. Tak to sã zaczãło...

Jes téż aùtorką pierszégò czësto nôùkòwégò dokazu 
pò kaszëbskù – jidze ò twój doktorat Interferencjowé 
przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub.
Robòta nad tim doktoratã baro mie sã widzała. To bëłë 
badérowania nad wpłëwama pòlsczégò i kaszëbsczégò 
jãzëka prowadzoné na całi kaszëbsczi òbéńdze. To bëła 
robòta pisónô pò kaszëbskù. Z pòmòcą prof. Trédra jesmë 
rozsądzywelë, jak nazwac terminë, jaką fòrmã ùżëc, jak 
bùdowac nôùkòwi kaszëbsczi jãzëk.

Habilitacjã téż bãdzesz pisała pò kaszëbskù?
Móm ju dzéle ti habilitacji i òne są dzélowò pò pòlskù, 
dzélowò pò kaszëbskù.To ju mùszą zrecenzowac pòlsczi 
ùczałi i nie wiém do kùńca, jak to bãdze.

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI

W aùlë Gduńsczégò Ùniwersytetu òbczas promòcje ksążczi H. Makùrôt 
Gramatika kaszëbsczégò jãzëka. Aùtorka w westrzódkù.
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Z CHOJNIC DO PELPLINA
Rodzice przyszłego księdza Kiedrowskiego prowadzili 
w Janowie na Gochach gospodarstwo rolne. W latach 
1882–1891 Leon był uczniem Królewskiego Katolic-
kiego Gimnazjum w Chojnicach. Był to pruski zakład 
oświatowy założony w 1815 r. po reorganizacji wcze-
śniejszego gimnazjum. Kształciła się w nim młodzież 
trzech wyznań: katolickiego, ewangelickiego i mojże-
szowego. Szkoła słynęła z wysokiego poziomu naucza-
nia. Kadra pedagogiczna była znakomicie wykwalifi-
kowana; wielu nauczycieli ogłaszało drukiem rezultaty 
swoich badań naukowych na łamach corocznych spra-
wozdań szkolnych (Jahresbericht). Szczególny nacisk 
położony był na doskonałą znajomość języka niemiec-
kiego i niemieckiej literatury. Sytuacja ta, potęgowana 
duchem germanizacyjnym w  bardzo zniemczonych 
Chojnicach, nie sprzyjała polskim uczniom. Repeto-
wanie kilku klas zdarzało się często. Słynny później 
pisarz kaszubski Florian Ceynowa też powtarzał dwa 
lata szkolne…

Leon Lew Kiedrowski złożył egzaminy maturalne 
wiosną 1891 r. (były wówczas dwie sesje egzaminacyj-
ne: wiosenna – Ostern i jesienna – Michaelis). Razem 
z młodzieńcem z Brzeźna świadectwo dojrzałości ode-
brało 20 abiturientów: 10 katolików, 8 ewangelików i 2 
żydów. Następnie Kiedrowski studiował w diecezjal-
nym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Podkre-
ślić należy, że liczno grono wychowanków chojnickiego 
gimnazjum, szczególnie w I połowie XIX wieku, wy-

bierało stan duchowny. Studia teologiczne młodzież 
ta odbywała najchętniej w Pelplinie (wraz z kursem 
praktycznym – przygotowaniem do kapłaństwa) i we 
Wrocławiu. 24 marca 1895 r. Leon Kiedrowski otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Mszę świętą prymicyjną od-
prawił w rodzinnym Brzeźnie Szlacheckim w kościele 
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

AGITATOR POLSKOŚCI
Posługę wikariuszowską ks. Lew Kiedrowski podjął 
w parafii pw. św. Józefa w Gdańsku. Pracę duszpaster-
ską łączył z działalnością redakcyjną. Ściśle współpra-
cował z Józefem Czyżewskim, który od 1894 r. wydawał 
pismo „Kuryer Gdański”. Ks. Kiedrowski był redakto-
rem dodatku niedzielnego do „Kuryera”: „Gazety Świą-
tecznej”. Później, dekretem biskupim, przeniesiony zo-
stał do Tucholi, gdzie aktywnie włączył się w nurt pracy 
patriotycznej. Należał tam do najbliższych współpra-
cowników dra Kazimierza Karasiewicza i przyczynił się 
m.in. do powstania w 1896 r. Towarzystwa Ludowego. 
Słusznie zauważył ks. Henryk Mross, że „polskie towa-
rzystwa miały w nim opiekuna” . Władze pruskie wie-
lokrotnie odnotowały przejawy jego narodowej posta-
wy i domagały się od kurii biskupiej jego przeniesienia. 
W 1901 r. ks. Kiedrowski trafił do Krajenki k. Złotowa. 
Został tam administratorem parafii. W styczniu 1902 r.  
staraniem jego oraz lekarza dra Józefa Kapelskiego 
zaczęła funkcjonować Spółka Kredytowo-Oszczęd-
nościowa (późniejszy Bank Ludowy) w  Złotowie.  

JUBILEUSZE KS. LEONA  
LEW KIEDROWSKIEGO
Leon Lew (Loewe) Kiedrowski urodził się 150 lat temu 
– 9 kwietnia 1867 r. w Brzeźnie Szlacheckim, w rodzi-
nie Leona i Reginy z domu Sieg. Rodzice byli właści-
cielami przysiółka (obecnie kolonii sołeckiej) Janowo. 
Matka była Niemką, stąd Leon długo szukał swojej 
drogi do polskości. Jak trafnie napisał ks. Henryk 
Mross, historyk pomorskiego duchowieństwa: „nie 
wyniósł z domu świadomości narodowej, dopiero w 
późniejszych latach na widok krzywd, jakich dozna-
wali Polacy, stał się Polakiem o niezłomnych przeko-
naniach” .
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·  2 X 1887 – w Chojnicach urodził się Otton Leon Wei- 
landt, kuśnierz, pionier polskiego żeglarstwa śródlądo-
wego. W 1922 założył w Chojnicach pierwszy w kraju 
Klub Żeglarski. Był wiceprezesem Polskiego Związku 
Żeglarskiego, sędzią klasy międzynarodowej, konstruk-
torem łodzi żaglowych i bojerów, został odznaczony 
wieloma medalami sportowymi. Zmarł 29 grudnia 
1966 w rodzinnym mieście i tam go pochowano.

·  4 X 1887 – w Pelplinie ponownie otwarto Semina-
rium Duchowne zamknięte w 1876 w wyniku polityki 
władz pruskich.

·  14 X 1257 – urodził się Przemysł II, książę wielkopol-
ski, krakowski, pomorski, król Polski. Dzięki zawarciu 
układu w Kępnie (1282) z gdańskim księciem Mści-
wojem II Pomorze Gdańskie weszło w skład polskiego 
państwa (1294), co umożliwiło Przemysłowi korono-
wanie się na króla Polski.

·  15 X 1957 – ukazał się pierwszy regularny numer 
czasopisma „Kaszëbë” (datowany 15–30.10.1957). 
Redaktorem naczelnym przez cały czas istnienia ga-
zety (do 16.12.1961) był wybitny działacz kaszubski 
Tadeusz Bolduan.

·  22 X 1907 – w Stryszej Budzie urodził się Jan Trep-
czyk, nauczyciel, poeta, kompozytor, leksykograf, 
współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubskiego, autor m.in. 
dwutomowego Słownika polsko-kaszubskiego. Zmarł 
3 września 1989 w Wejherowie i pochowany został na 
Cmentarzu Śmiechowskim.

·  27 X 1957 – w Gdańsku-Oliwie erygowano Biskupie 
Seminarium Duchowne.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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Duchowny z Krajenki stanął na czele jej Rady Nad-
zorczej. 

Kolejną placówką duszpasterską zarządzaną przez 
ks. Kiedrowskiego było Topolno. W latach 1902–1910 
administrował miejscową parafią – znanym w diece-
zji sanktuarium maryjnym (Sanktuarium Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych). W okresie jego pracy w tym 
ośrodku duszpasterskim (niedaleko Świecia) przepro-
wadzono remont i dokonano zabiegów konserwator-
skich we wnętrzu kościoła pw. Nawiedzenia NMP oraz 
naprawiono ogrodzenie. W Toruniu w 1904 r. wydana 
została jego publikacja Cudowny obraz Matki Bożej 
w Topólnie. Napisał ponadto Historię Topólna (daw-
niej tak nazywano tę miejscowość). Ksiądz Kiedrow-
ski należał do grona energicznych działaczy organizacji 
kulturalnych i gospodarczych na tym terenie. Nie za-
niedbywał też działalności patriotycznej, co wzbudza-
ło niepokój lokalnych władz. Uznano go w 1903 r. za 
agitatora polskości. 

W  latach 1904–1907 był delegatem Towarzystwa 
Czytelni Ludowych na teren powiatu. Praca organicz-
na wychowanka chojnickiego gimnazjum przynosiła 
wymierne rezultaty również na tym polu: w powiecie 
świeckim utworzono w kolejnych latach aż 36 bibliotek 
TCL, co dawało trzecie miejsce w Prusach Zachodnich. 
Światły duszpasterz zgromadził bogaty księgozbiór, za-
wierający wiele cennych polskich wydawnictw. W 1908 r.  
kapłan z Topolna uczestniczył w Sejmiku Spółek Za-
robkowych i Gospodarczych w Poznaniu. W Grucznie 
natomiast współtworzył Bank Ludowy. Posiadał rów-
nież talent literacki. Warto przytoczyć fragment Hi-
storii Topólna traktujący o Wiśle: „(…) snuje się cicho 
i spokojnie srebrzysta Wisła, rzek polskich królowa. Na 
niej parowce, liczne statki, tzw. berlinki swymi żagla-
mi jakby motyle mijają się w tę lub ową stronę (…). 

Przyznasz niezawodnie, że rzadko się widzi tak piękny 
i wspaniały krajobraz!”.

Po ośmiu latach posługi w Topolnie ks. Kiedrow-
ski został w 1910 r. administratorem parafii św. Jana 
Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim (w okresie między- 
wojennym zwanym Brzoziem Niemieckim), gdzie 
rychło założył polską czytelnię i Kółko Rolnicze. Nie 
mógł zostać proboszczem z powodu veta rządu pru-
skiego. Władza wciąż pamiętała o jego dążeniach nie-
podległościowych. Żywo interesował się oświatą i na-
uką, od 1897 r. aż do śmierci należał do prestiżowego 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT). Aktywnie 
działał również w Związku Polsko-Katolickich Towa-
rzystw Ludowych na Diecezję Chełmińską. Zmarł 
w Brzoziu 20 listopada 1917 r. i spoczął na cmenta-
rzu przykościelnym. W tym roku przypada zatem 100. 
rocznica jego śmierci.

W RODZINNYM KRĘGU
Ksiądz Kiedrowski miał dziewięcioro rodzeństwa. 
Bratu Janowi w 1898 r. w rodzinnym Brzeźnie udzielił 
ślubu z Balbiną Chamier Gliszczyńską. Jego brat Augu-
styn w okresie zaboru pruskiego zasłynął jako uczest-
nik polskiego ruchu wyborczego na Gochach, a  po 
odzyskaniu niepodległości jako wójt gminy Brzeźno 
Szlacheckie i działacz samorządowy w powiecie choj-
nickim. Zamordowany został przez Niemców w 1939 r.  
w  podchojnickiej Dolinie Śmierci. Brat Władysław, 
w młodości filomata chełmiński, był sędzią w Gdyni 
i współzałożycielem Kaszubskiego Zrzeszenia Regio-
nalnego „Stanica”. Zginął w Piaśnicy. Czytelnicy „Po-
meranii” zainteresowani historią wsi i parafii Brzeźno 
Szlacheckie, skąd wywodzili się Lew Kiedrowscy, spo-
ro informacji znajdą w książce ks. Henryka Cyrzana 
Brzeźno Szlacheckie wydanej w Gdańsku w 2007 roku.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI
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W sierpniu 1939 roku pojechałem 
motocyklem z Dąbrówki do Bobo-
wa, a stamtąd do Trzcińska, gdzie 
mieliśmy gospodarstwo rolne wy-
dzierżawione sąsiadowi. Sytuacja 
polityczna była niepewna, na-
brzmiała pogróżkami Hitlera, mu-
siałem więc uregulować stosunki 
prawne. Motocykl Vickers angielski 
spisywał się dobrze, pogoda sprzy-
jała podróży i szybko pokonywałem 
odległości, ale gdy skorzystałem 
z rady dzierżawcy odnoszącej się do 
skrócenia drogi z  Trzcińska do 
Skarszew i wjechałem na drogę po-
lną, zaczął mi odmawiać posłuszeń-
stwa. Piasek i zbyt wielkie wynio-
słości oraz moje umiejętności 
zielonego kierowcy przyczyniły się 
do jego awarii. Musiałem zdać się 
na nogi, pchać pod górę. Słońce 
prażyło, a piasek usuwał się spod 
nóg. Męczyłem się coraz bardziej. 
Droga zaczęła utykać, jakby prze-
dłużać się, kołować, jednak pcha-
łem i  pchałem ten teraz oporny 
wehikuł w stronę szosy, która szero-
kimi koronami drzew zdawała się 
mnie przywoływać do siebie, na 
utwardzoną nawierzchnię. Wresz-
cie do niej dostopkowałem. Byłem 
kiepskim kierowcą a  jeszcze gor-
szym mechanikiem, nie próbowa-
łem więc przy nim manipulować, 
tylko dalej go popychałem do mia-
sta, wierząc, że tam znajdę bez ce-
regieli i kłopotów mistrza zdolnego 
go w paru minutach naprawić. Ale 
i tu droga utykała, szosa to podno-
siła się, to opadała, by znowu wdzie-
rać się wyżej. Zmęczenie moje sta-
wało się nadmierne, musiałem 
odpoczywać, zacząłem się dener-
wować, wszak upływał czas, a  ja 
sterczeć musiałem przed Skarsze-
wami, odległymi o sto kilometrów 
od Połczyna, do którego chciałem 
w tym dniu dotrzeć. Nie mogłem 
więc długo odpoczywać, musiałem 
motocykl pchać dalej. Wreszcie do-
tarłem do skraju miasta. Zacząłem 
się dowiadywać o warsztaty ślusar-
skie. Przechodnie prawie wszyscy 
reagowali na moje pytania wzrusza-
niem ramion, niektórzy mruczeli: 
„Verstehe nicht polnisch” (Nie rozu-

miem po polsku). Doszedłem do 
okazalszego budynku. W jego bra-
mie stał postawny mężczyzna w od-
świętnym ubraniu i modnym kape-
luszu, podszedłem do niego, myśląc, 
że na pewno wie, gdzie jest potrzeb-
ny mi warsztat naprawczy, ale on na 
moją prośbę podobnie jak tamci 
wzruszył ramionami, a gdy pytanie 
powtórzyłem, mruknął od niechce-
nia: „Verstehe nicht polnisch”. Wte-
dy mnie poniosły do ostateczności 
naprężone nerwy i  krzyknąłem: 
„Dwadzieścia lat pan w Polsce, a po 
polsku pan nie rozumie?”. Zbladł 
nieco, rzucił wokoło wzrokiem, 
obejrzał się, jakby kogoś szukał. 
W  tej chwili zza rogu kamienicy 
wysunęli się dwaj schludnie ubrani 
robotnicy i szybkim krokiem zbli-
żyli się do mnie. „Co jest” – spytali 
się po niemiecku. „Nic, wracajcie” 
– rzekł tamten. 

A ja chwyciłem kierownicę moto-
cykla, by dopchać go na rynek. Je-
den z  owych dryblasów szedł za 
mną. Na rynku wreszcie wskazano 
mi pożądany warsztat. Po zaprowa-
dzeniu motocykla i upewnieniu się 
co do rychłej jego naprawy udałem 
się do restauracji. Ledwie usiadłem 
przy stole, wsunął się za mną ów 
śledzący mnie dryblas. W salce był 
policjant. Podsunąłem się do niego, 
by podzielić się z nim spostrzeże-
niami. Powiedział: „Trafił pan na 
Modrowa, właściciela okolicznych 
włości, nacjonalistę i faszystę w jed-
nej osobie. Ściąga tu swoich, ale 
wszyscy mają papiery w porządku. 
Nie możemy nic zrobić. Sytuacja 
polityczna pod psem. Jak długo to 
potrwa?”.

Motocykl mi naprawili i  wnet 
opuszczałem to dziwne przygra-
niczne miasteczko, niegdyś sławny 
gród pomorski, który był siedzibą 
starostów polskich, gdzie sławny 
Józef Wybicki kruszył kopie w wal-
ce o  sprawiedliwość społeczną. 
Z dziwnym uczuciem je opuszcza-
łem. „Jak długo to potrwa” – mówił 
policjant, zakłopotany wzrostem 
zadziorności i  buty okolicznych 
Niemców... 

Pędziłem teraz ku morzu, z góry 

w dół poprzez Egiertowo, Żukowo, 
Wielki Kack. Krajobrazy były cu-
downe – pagórki, lasy, jeziora ską-
pane w  blaskach zachodzącego 
słońca, co gorejące ognie nieciło 
w oknach nowych kamienic gdyń-
skich. Gdynia tętniła życiem, dumę 
budziła narodową. W  jej porcie 
okręty wojenne północnych granic 
strzegły. Zdawało się, że wszystko 
jest w należytym porządku, że moż-
na spokojnie odwiedzać najbliż-
szych, ale gdy przybyłem do mego 
rodzinnego domu, to wnet spo-
strzegłem, że wszyscy są zakłopota-
ni – przyszłość ich trwożyła. Prze-
kazy uciekinierów z  Gdańska 
i z Rzeszy mówiły o zdecydowanym 
ataku na Polskę. Pożegnałem więc 
moich najbliższych w nieszczegól-
nym nastroju, jednak w nadziei, że 
ich wszystkich zobaczę w bardziej 
ustabilizowanych czasach. Wszyscy 
byli zdrowi, nie mogłem więc przy-
puszczać, że nawet po latach nie 
zobaczę ukochanych domowników 
– brata Franciszka, matki, ciotki, 
kuzyna Franciszka i wuja Józefa – 
tyle mi najbliższych osób wyrwała 
wojna i okupacja. 

W drodze powrotnej rwałem pod 
górę, w kierunku wysoczyzny ko-
ścierskiej, motocykl posłusznie 
spełniał swoje obowiązki, a śpieszy-
łem się bardzo. Skarszewy ledwo 
wzrokiem musnąłem, zatrzymałem 
się tylko w Bobowie, by pożegnać 
się z rodziną Werki. I tu nie przy-
puszczałem, że już teścia i teściowej 
więcej nie zobaczę, przecież byli 
czerstwi i zdrowi. Tu nastrój nie był 
tak minorowy jak w Pucku, chociaż 
Oddziały Obrony Narodowej rów-
nież formowano.

Po przybyciu do Dąbrówki do-
wiedziałem się o początkach mobi-
lizacji. Następnego dnia i ja musia-
łem się stawić w nowskiej Obronie 
Narodowej; wierny mi motocykl 
angielski i w tej drodze spełnił swo-
je zadanie.

JÓZEF CEYNOWA

Ta część wspomnień jest już ostatnią z otrzy-
manych przez nas do publikacji

PRZYKRA NIESPODZIANKA
Pamiętne dni
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W ROCZËZNÃ PÒSWIÃCENIÔ PÒMNIKA  
JAROSZA DERDOWSCZÉGÒ 

Z jegò mądroscë, z mądroscë najich Òjców wiedno ak-
tualné są trzë pòrzekadła. To jegò mòtto do „Skôrbù”: 
Dłëżi naji biédë jak jejich państwa!, Kapùstë szlachec-
twò nie òbòni! i Nôpewniészé na panów trëcëznë są 
pòchlebstwò i  próżniactwò. Ceynowa, chòc òstro 
kritikòwôł winowajców nôrodowi biédë nëch czasów, 
òsoblëwie ksãżi i szlachtã, co sã jim nie widzało, na 
niejedny plebanii nalôzł zrozmienié dlô swòji robòtë. 
Sóm jegòmòsc jegò parafii w Przëserskù kòl Swiecô nie 
rzekł ò nim złégò słowa. 

Czej Ceynowa ùmarł, ùrodzony tu we Wielu Herusz 
Derdowsczi, 35 lat òd Ceynowë młodszi, napisôł ò nim 
kù pamiãcë bëlny wiersz „Wòjkasyn ze Sławòszëna”1.

Do grobù Ceynowë pielgrzimùjemë nié le w  czas 
wiôldżi roczëznë. Dzéń w dzéń są z nama jegò mëslë. 
Do grobù Heronima Derdowsczégò pielgrzimka mdze 
dalekô. Ùmarł i spòczął na wieczi w Hamerice. Rów-
nak zanim tam mùszôł szukac lepszégò losu, òstawił 
nama tu na Pòmòrzim, w Pòlsce Czôrlińsczégò, a w nym 
kaszëbsczim Panu Tadeuszu „Marsz kaszëbsczi”, co je òd 
pòkòleń, dzãka melodii Féliksa Nowòwiejsczégò (ùro-
dzonégò na swiãti Warmii” – „Hymnã kaszëbsczim”. 

Jarosz Derdowsczi, co to i ù nas sã rodzył a do szkòłë 
chòdzył, òstawił téż nama dokôzë Walek na jarmarku 
i Jasiek z Knieji – stądka òd Wdzydzów i Wielô, a przede 
wszësczim te: Jak Czôrlińsczi do Pùcka pò sécë jachôł 
i Kaszëbë pod Widnem. To w tim òstatnym, napisó-
nym na 200-latną roczëznã òswòbòdzeniô Mniemców 
i chrzescëjaństwa òd tërecczégò jarzma, je ta bëlnô in-
wókacjô:
Piãkny Kraju Kaszëbsczi, Zemnio Òbiecanô,
Wszãdze Twëch dzyrsczich sënów wiôlgô cnota znanô,
Nigdze ju nie nalézesz dzys na swiece kątka, 
Gdze bë pò nôs Kaszëbach nie bëła pamniątka.

Nôwicy nëch kaszëbsczich pamiątków w swiece je 
dzãka Ceynowie a òsoblëwie Derdowsczémù. Jak béł 
tu na Kaszëbach a naju swiãti zemi pòmòrsczi, wãdro-
wôł òd gimnazji do gimnazji a szpôsów nie żałowôł. 
Pózni szukôł retënkù dlô papieża, zôróbkù w Pariżu, 
mądroscë w Petersbùrgù, Warszawie a Lwòwie. Nôwicy 
miru nalôzł w Toruniu, równak szczescô mùszôł szukac 
w Hameryce. Tam, w Winónie, założił familiã, „Wiaru-
sa” a „Katolika”, òbjachôł wszësczé stanë, napisôł dwa 
dokôzë: Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w podróży do 
Ameryki, a jesz do tegò Nórcyk Kaszubści abo koruszk 
i jedna maca jędrnyj prowde. Pierszô mądrosc z negò 
kòrca i macë prôwdë brzëmi: „Kaszëbie gwësnie nôle-
pi w òjczëznie”. A tej jesz na pierszi karce są i taczé: 
„Chto wierzi w gùsła, temù rzëc ùschła” (gùsła są téż 
pòliticzné) (...), „Prôwdą wszëchno dobãdzesz!”, (...) 
„Le czëtac, a z rozëmem” (...). I tak chcã pòdczorchnąc, 
że jesz dzys òd Derdowsczégò mòżemë i mùszimë sã 
wiele ùczëc, jeżlë chcemë, żebë lëdze nie mëslelë, że 
„Kaszëbie w dëflach i w kòscele sprawi” – nié te czasë!

Òd Ceynowë i Derdowsczégò, Herusza z Wielô, zaczi-
nając, naùczëlë sã baro wiele młodokaszëbi – dr Aleksan-
der Majkòwsczi rodem z Kòscérznë, sãdza Jón Karnow-
sczi z najégò Czôrnowa, ks. Léón Heyka spòd Wejrowa, 
z Cesznie, i jinszi, m.jin. Franc Sãdzëcczi z Rotembarkù. 
Òni to stwòrzëlë cządnik dlô sprôw kaszëbsczich „Gryf ” 
i Towarzëstwò Młodokaszëbów we Gduńskù a Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé w Sopòtach. Przed nima bëlë, nad 
Wdzydzama, ks. Jón Fethka a jegò sosterka Tédora i jeji 
chłop, zwikłi bëlny szkólny, Izydór Gùlgòwsczi, dzãka 
chtërnym tu nad Wdzydzama stôł sã cud – wzeszło zorzé 
wskrzeszeniô Kaszëbiznë...! Jak pisze ò tim w wierszu 
„Kaszëbskô” ks. Léón Heyka: „Stôł sã cud. Kaszëbskô 
wstała/ I zaczinô jic na nowò”2.

Dwasta lat temù w Sławòszënie kòl Żarnówca, na Nordze, ùrodzył sã Florión Ceynowa (sóm sã pisôł: Cenôva). 
Gôdómë i piszemë ò nim, że to pierszi całą gãbą bùdzycél kaszëbsczégò lëdu, òjc lëteraturë kaszëbsczi i najégò 
kaszëbskò-pòmòrsczégò regionalizmù. To bùdzenié za żëcô Ceynowë za baro sã nie ùdało. Równak jegò dokôzë, 
mëslë, a òsoblëwie dwie rozmòwë – Pòlôcha z Kaszëbą i Kaszëbë z Pòlôchã – a i Skôrb kaszëbskò-słowińsczi mòwë 
(„Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mové”) sprawiłë, że ò Kaszëbach dowiedzôł sã całi słowiańsczi i germańsczi swiat. Ju 
za żëcô Ceynowa nalôzł swój môl w niejedny encyklopedii.

1  Òbczas ùroczëstoscë we Wielim aùtor czëtôł tã wiérztã w całoscë – przëpisënk redakcje.  
2  I ten dokôz, z jaczégò dôwómë le wëjimk, òstôł we Wielu w całoscë przez aùtora òdczëtóny – przëp. red.
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Westrzód młodokaszëbów béł ksądz Józef Wrëcza, 
syn piekôrza ze Zblewa na Kòcewiu. Òn to pò latach, 
jak Pòlskô wëbùchła (a m.jin. dzãka młodokaszëbóm 
Pòmòrzé i Kaszëbë wrócëłë do Pòlsczi), w 1924 rokù 
dostôł, jakò wòjôk, kapelan gen. Hallera a òficer Wòj-
ska Pòlsczégò, bëlną (rządowégò patronatu) parafiã 
Wielé. Żebë wiedzec, co òn robił tu i tam, mòżna wiele 
doczëtac, bò je nowô ksążka ò nim, Krësztofa Kòrdë 
z Tczewa. Ks. Wrëcza zastôł tu, we Wielu, bëlny brzôd 
robòtë ks. Józefa Szydzëka a drëdżégò wielewsczégò 
stolema, piesniôrza Wicka Rogalë. Bëło tej we Wielu jak 
westrzód pòlsczich pòétów romantizmù – dwa słuńca – 
jak na dwóch krańcach dwa Bogi. Wick spiéwôł słowa-
ma Jana Karnowsczégò: „Płëną szeptë, płëną piesnie...” 
Ksądz i wòjôk, pùłkòwnik Józef Wrëcza a wódz z òbòzu 
Wiôldżi Pòlsczi na 10. roczëznã przëłączeniô Pòmòrzô 
z dzélã Bôłtu, dzãka Kaszëbóm, do Pòlsczi pòstawił Ja-
roszowi z Wielô kòl kòscoła pierszi pòmnik. Na ùroczë-
stoscë pòswiãceniô béł a przemôwiôł pòéta i redaktor 
z Wòlnégò Miasta Gduńska, młodokaszëba Francëszk 
Sãdzëcczi! Kąsk czasu pòtemù zjachała tu, żebë òddac 
chwałã Derdowsczémù, wiôlgô trójca młodokaszëbów 
– Majkòwsczi, Karnowsczi, Heyka. 

W nen czas bëła mësl, żebë szczątczi Pòétë z Wielô 
sprowadzëc do tatczëznë (tak, jak Słowacczégò), a na 
Nordze, nad Bôłtã w Wiôldżi Wsë pòchòwac gò w Par-
kù Nôrodowim w  Hallerowie... Do tegò nie doszło, 
a w 1939 rokù przëszła wòjna. Ksądz Wrëcza mùszôł 
sã skrëc przed Niemcama. Hitlerzë, szukającë Wrëczë, 
zamòrdowelë tej niejednégò z wielewian i jinëch Kaszë-
bów wiele. Zniszczëlë téż baro wiele krziżów a kaplëcz-
ków, a i pòmnik Derdowsczégò. Nôwôżniészi jegò dzél 
– pòpiersé – ùretôł i skrił Wick Rogala, chtëren sóm 
trafił do Pòtuliców, a jegò jediny syn do KL Stutthof. 
Wick szczestlëwie przeżił wòjnã, ks. Wrëcza téż! (...). 

Wick miôł starã ò òdbùdowanié Bòżich Mãków 
a pòmnika Herusza z Wielô, ò chtërnym z drëchem 
Jaszem Nowaczikem spiéwôł i grôł na cytrze dlô nas 
jakbë rok całi, a òb lato òsoblëwie dlô turistów i jinëch 
gòscy. 

60 lat temù, dzãka pòwstałémù rok chùtczi (we 
Gduńskù) Zrzeszeniô Kaszëbsczémù, òsoblëwie par-
towi w Chònicach, a i wielewianóm z Wickem Rogalą 
w centrum, stôł sã cud jesz jeden. Na ùroczëstosc òd-
słoniãcô nowégò pòmnika Heronima Derdowsczégò, 
przed chtërnym tu stojimë, zjachało sã do Wielô bez 
mała 20 tës. Kaszëbów a jinszich gòscy. Taczi hùrmë 
lëdzy dotądka nie bëło nigdze widzec, nawetka na 
kalwarijsczich górach w swiãtim Wejrowie czë tu, we 
Wielu, na Wniebòwstąpienié abò Pòceszną, chtërny òd-
pùst przëpôdô na kùńc zélnika pò swiãtim Aùgùstinie. 
Westrzód pòzeszłégò ze wszësczich strón lëdu nalôzł sã 
dzél Wòjnowi Marinarczi z Gdini, a nawetka marszôłk 

sejmù z Warszawë, przed wòjną szkólny na zesłaniu 
w głąb Pòlsczi, Czesłôw Wëcech. 

Ò tim wszësczim, Tczëwôrtny Gòsce i  Lubòtny 
Drëszë wespół z drëchem szkólnym Tadéùszem Lip-
sczim z Wielô, jô téż jem szkólny, napisalësmë – nie łżąc 
– ksążeczkã, chtërną bëm radzył przeczëtac z głową 
a rozëmem, a i sercem òdemkłim na los jinëch lëdzy! 

A na kùńc mòji mòwë jesz dzél himnu ò naji môłi 
i wiôldżi Tatczëznie, napisónégò lata lateczné temù bez 
kąsk młodszégò òd Derdowsczégò pòétã z blësczich 
dlô Derdë Kùjawów – Jana Kasprowicza. Pôrã niedzel 
temù przësnił mie sã Herusz i rzekł, żebëm le nie za-
bôcził Wama gò dzys przeczëtac, chòcbë le jednégò 
dzélu z XL piesnie jegò dokôzu Księga ubogich. A jak 
wiémë, przed czasama Derdowsczégò i za jegò czasów, 
a jesz krótkò temù ò nas Kaszëbach tak pisalë, a i sami 
Kaszëbi narzékalë, gôdalë: më biédny!... Móm nôdzejã, 
że z tim je abò bãdze kùńc, bò nigdë tak dobrze jak do 
wczora, a i dzys, ù nas na Kaszëbach, w Pòlsce nie bëło.  

ÒD
J. 

DM

Prof. Józef Bòrzëszkòwsczi (w westrzódkù) òbczas wëpòwiôdaniô cytowó-
ny tu mòwë
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Ni mòglë téż Ceynowa, Derdowsczi, ni mòglë młodo-
kaszëbi – naji òjcowie – nie smielë nawetka marzëc, że 
Kaszëba mdze Primasem Pòlsczi w Gnieznie, a drëdżi 
prezydentem Eùropë w Brukseli. Równak nic nie je 
dóné na wiedno! A  „witrzészô pòmòc za póznô na 
dzysészą biédã – nick nie dô”, Tej pòsłëchôjta dzélu 
z ksãdżi ùbòdżich Jana Kasprowicza:

Rzadko na moich wargach – 
Niech dziś to warga ma wyzna –
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna. 

Widziałem, jak się na rynkach
Gromadzą kupczykowie, 
Licytujący się wzajem,
Kto Ją najgłośniej wypowie. 

Widziałem, jak między ludźmi
Ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto krzyczy, że żyje dla Niej.

Widziałem, jak do Jej kolan –
Wstyd dotąd me serce czuje –
Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje.

Widziałem rozliczne tłumy
Z pustą leniwą duszą, 
Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej
Resztki sumienia głuszą.

Sztandary i proporczyki
Przemowy i procesyje, 
Oto jest treść Majestatu,
Który w niewielu żyje.

Więc się nie dziwcie – ktoś może
Choć milczkiem słuszność mi przyzna –
Że na mych wargach tak rzadko
Jawi się wyraz: Ojczyzna.

Lecz brat mój najbliższy i siostra,
W tak czarnych żałobach ninie,
Ci wiedzą, że chowam tę świętość
W najgłębszej serca głębinie. (...)

Zboża się złocą dojrzałe, 
A tam już widzimy żniwiarzy,
Ta [Nadzieja] dłoń swą na czoło mi kładzie
I razem o sprzętach marzy. 

A potem, podniósłszy głowę,
Do dalszej wstając podróży,
Woła: „Miej radość w duszy,
Bo tylko radość nie nuży.

Podporą ci będzie i brzaskiem
Ta ziemia, tak bujna, tak żyzna,
Nią-ci ja jestem, na zawsze
Twa ukochana Ojczyzna”. (...)

W mej pieśni, bogatej czy biednej –
Przyzna mi ktoś lub nie przyzna –
Żyje, tak rzadka na wargach
Moja najdroższa Ojczyzna. 

Ta mała i wielka, Kaszuby i Pomorze, RP i Zjednoczo-
na Europa, gdzie tylu ludzi oczekuje solidarności ze 
strony niby chrześcijańskich Polaków, Kaszubów. Po-
wtórzmy za Derdowskim: „Nigdë do zgùbë/ nie prziń-
dą Kaszubë...”! I tak się stanie. Jeśli nie stracimy swoich 
rzeczywistych cnót, w tym solidarności, a i... poczucia 
humoru, Heruszowégò pòdkôrbianiô, na które ktoś ła-
two nabrać się może, także Kaszuba...

Dziękuję Wam za uwagę, a Hieronimowi raz jeszcze 
za wspaniałe dziedzictwo, które przejęli młodokaszubi 
i ich następcy, dziś kontynuują tę robotę współdzia-
łający ze sobą w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim 
Kaszubi, Kociewiacy, Krajniacy, Borowiacy i inni Po-
morzanie. 

JÓZEF BÒRZËSZKÒWSCZI 
WIELÉ, 13.08.2017

W kaszëbsczi ksążnicë na sz. Straganiarsczi we Gduń-
sku i w ksążnicë internetowi (www.kaszubskaksiaz-
ka.pl) mòże nabëc ksążeczkã, ò jaczi gôdôł prof. 
Bòrzëszkòwsczi, wëdóną òsoblëwie na tã leżnosc przez 
Kaszëbsczi Institut, a ùdëtkòwioną téż ze strzodków 
Gminë Kôrsëno. Napiselë jã Józef Bòrzëszkòwsczi 
i Tadéùsz Lipsczi, a tituł mô taczi: Hieronim Derdowski 
(1852–1902) – jego twórcze życie, czytelnicy i krzewiciele 
pamięci. W 60-lecie odsłonięcia pomnika Poety we Wielu 
(Gdańsk – Karsin 2017). 

Na pùblikacjã, òkróm Wstãpnégò słowa, Pòsłowiô 
a krótczégò òpisënkù lëdzy, jaczima Zôbòrë sã bùsznią, 
skłôdają sã 4 rozdzéle: Poetycka przędza Derdowskiego, 
Józef Wrycza (1884–1961) – ksiądz społecznik w bar-
wionych epoletach, Wincenty Rogala (1871–1958) – 
pieśniarz z ziemi jezior, Stateczny pomnik i wielewskie 
biôtczi gadëszów. W ksążeczce je wiele òdjimków i ska-
nów rozmajitëch dokùmentów.



Na Kociewiu, w Bochlinie koło Nowego, powstało 
gospodarstwo agroturystyczne o wdzięcznej i za-
razem zagadkowej nazwie – Toskania Kociewska… 
Zagadkowej dla „nowych w temacie”. Regionaliści 
wiedzą, że ks. Janusz St. Pasierb w swojej świetnej 
książce Gałęzie i liście napisał: „Galilejska uroda 
Kociewia i Kaszub (…). Tylko Toskania może stanąć 
obok tej uśmiechniętej ziemi…”. Cytujący te słowa 
opuszczają niekiedy nazwę jednego z pomorskich 
regionów, ale to ich strata, bo widocznie nie znają 
uroków Pomorza. Do wspomnianej książki bardzo 
zachęcam tych, którzy jej nie zauważyli. Tyle w niej 
duchowych przystanków na naszej oswojonej pol-
skiej ziemi, ale też i świata tak otwartego dla wy-
bitnego kapłana.  

Właściciele gospodarstwa pewnie nie sugerowa-
li się Pasierbem, choć skojarzeniom dodają wiary-
godności. W lokalnej 
prasie właściciel siedli-
ska, właśnie o włoskich 
korzeniach, uzasadnił 
niecodzienną nazwę 
ukształtowaniem tere-
nu – „jest ono podob-
ne do Toskanii we Wło-
szech”. I tak mamy na 
Kociewiu Toskanię. 
Osobiście cieszy mnie przymiotnik. Waga słowa. 
Etnonimów, choronimów i całej rodziny wyrazów. 
Dobrze, że zbiór wyrazów posiadających podobny 
morfem i jeszcze wspólny wykładnik znaczenia na-
zwano rodziną. Po niedawnym naszym zjeździe 
rodzinnym (wokół Sulnówka, Gruczna) jeszcze bar-
dziej umocniła się we mnie pozytywna barwa sło-
wa – rodzina. Muszą być kolejne fotografie i prze-
konanie, że nie tylko na nich wypadamy dobrze… 
Stopniowo cała nasza rodzina (spotykają się cztery 
pokolenia) właściwie reaguje na słowa: Kociewie, 
kociewski… To, że ja od razu nadstawiam ucha, wia-
domo – to mój świat. Rodzina wie też, że tak wiele 
moich życiowych wątków zaczęło się od Kaszub.

Od wielu lat animatorzy kultury w Świeciu nad 
Wisłą organizują przy zamku pokrzyżackim na pro-

gu jesieni Dzień Bałabuna. Nazwę bałabun – ziem-
niak wzięto od Bernarda Sychty. Archaizm, więc 
brzmi ciekawie. Później dodano Święto Kociewskie-
go Ziemniaka. W wyborze nazwy nie było mojej 
inspiracji, choć później poproszono o językową wy-
kładnię. Sam wybór świadczy o tym, że na południu 
regionu – gdzie tożsamość regionalna była ogólna 
– pomorska, a nie dokładniej – kociewska, właśnie 
kociewskość umocniła się i staje się nie tylko 
ozdobnikiem, ale i wartością kulturową. Przy okazji 
promuje się swojskie jeście. Z tematem wiąże się 
tu: Szandar – babka  ziemniaczana, plyndze – plac-
ki ziemniaczane i zagraj, czyli okraszona  szpyrkami 
zupa kartoflana. 

Stylizowane stroje kociewskie pięknie wyglądają 
na gzubach. Mamy w Świeciu zespół szkolny Świec-
kie Gzuby. Tenże zespół okraszał m.in. niedawne 

wojewódzkie dożynki. W tym roku świętowane 
w naszym mieście. I radowało się moje serce na 
widok strojów kujawskich (delegacje), borowiac-
kich, ale i kociewskich, bo takie mamy wojewódz-
two. Zdążyła się już utrwalić mapa przedstawiająca 
wokół Bydgoszczy wianuszek regionów: Ziemia 
Chełmińska, Pałuki, Kujawy, Krajna, Bory Tuchol-
skie, Kociewie. Taka mozaika. Nie mamy tak prosto 
jak Kaszubi, ale też ciekawie, inaczej. Kończy się 
powoli Rok Wisły. Kociewie – kraina nad Wisłą. Jesz-
cze w tym roku ukaże się książka pod takim tytułem. 
Póki co m.in. w Grucznie smażą powidła w kopro-
wych (miedzianych) kotłach. W historycznych zapi-
skach wspomina się, że niegdyś Wisłą docierały do 
Gdańska. Wracają wspomnienia i znowu jesień. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

O TOSKANII KOCIEWSKIEJ  
I BAŁABUNIE

Waga słowa. Etnonimów, choronimów  
i całej rodziny wyrazów. Dobrze,  
że zbiór wyrazów posiadających  

podobny morfem i jeszcze wspólny  
wykładnik znaczenia nazwano rodziną.
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ZROZUMIEĆ MAZURY

W  krajobrazie religijnym Prus 
Wschodnich przed 1945 r. do-

minowali protestanci. Aż 83% miesz-
kańców prowincji było wiernymi Ko-
ścioła Ewangelicko-Unijnego. Powstał 
on w 1817 r. w wyniku połączenia Ko-
ściołów Luterańskiego i Ewangelicko-
-Reformowanego. Przed końcem II 
wojny światowej Kościół Unijny pro-
wadził we wschodniopruskiej krainie 
działalność w 40 okręgach (diecezjach) 
i 440 parafiach, korzystających z 540 
kościołów i kaplic. Warto zauważyć, że 
na obszarze swego zamieszkania lud-
ność mazurska niemal nie spotykała się 
z katolikami. Dziś niełatwo jest natknąć 
się tu na ewangelika.

Rok 1945 przyniósł zasadnicze 
zmiany w życiu Mazurów. Jak zauważył 
prof. Andrzej Sakson, zagładzie uległ 
nie tylko ich dotychczasowy świat war-
tości, ale także „przynależności pań-
stwowej, pozycji społecznej, gospodar-
czej i  wyznaniowej”. Faktem stał się 
rozpad Kościoła Unijnego, życie ewan-
gelickie zamarło, jedynie w  kilku  
miastach odprawiano nabożeństwa. 
W Olsztynie prowadził je ks. Fryderyk 
Rzadki, w  Nidzicy ks. Kurt Stern, 
w Mrągowie ks. Ernst Matern, w Miko-
łajkach ks. Paul Czekay. Wkrótce i oni 
opuścili jednak swoje parafie. Superin-
tendent ks. Rzadki, za zgodą komen-
dantury sowieckiej, odprawił w języku 
niemieckim ostatnie swoje nabożeń-
stwo w Olsztynie w Niedzielę Wielka-
nocną 1945 r. Ten, władający także 
polskim, ksiądz otrzymał od władz 
propozycję, aby zostać i zaopiekować 
się Kościołem ewangelickim na Mazu-
rach. Nie przyjął jej, w  październiku 

wyjechał jednym z transportów miesz-
kańców dawnych Prus Wschodnich 
z Olsztyna do Niemiec. W tej instytu-
cjonalnej próżni wyznaniowej, w róż-
nym czasie i  z  różnym zaangażowa-
niem, podjęło działalność religijną 
dwanaście protestanckich kościołów 
i związków wyznaniowych. Na Mazu-
rach największą liczbę wiernych Ko-
ścioła Unijnego przejął Kościół Ewan-
gelicko-Augsburski w Polsce.

W dniu ostatniego nabożeństwa ks. 
Rzadkiego (1 kwietnia) Polacy przejęli 
od komendantury radzieckiej admini-
strację w Okręgu Mazurskim, czyli tej 
części dawnych Prus Wschodnich, któ-
ra po II wojnie przypadła w  udziale 
Polsce. W ekipie Pełnomocnika Rządu 
na Okręg Mazurski znaleźli się mazur-
scy ewangelicy Jerzy Burski i Edward 
Małłek z Działdowszczyzny oraz ks. Jan 
Sczech, przedwojenny absolwent teolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego, rodem 
z  powiatu ełckiego. W  lipcu 1945 r.  
władze polskiego Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego podjęły uchwałę 
„o  przejęciu całego mienia Kościoła 
Ewangelicko-Unijnego, staroluterskie-
go oraz innych denominacji ewangelic-
kich na obszarze Okręgu Mazurskiego”.

Już w połowie sierpnia 1945 r. po-
wołano do życia w Olsztynie Radę Ko-
ścioła Ewangelickiego Okręgu Mazur-
skiego. W jej skład weszli: Jan Sczech 
(przewodniczący) oraz mazurscy dzia-
łacze: Bogumił Labusz, Fryderyk Leyk, 
Gustaw Leyding, Edward Małłek, Hie-
ronim Skurpski i Bogdan Wilanowski. 
We wrześniu Rada wystosowała do 
Konsystorza w  Warszawie pismo 
z prośbą o skierowanie na Mazury du-

chownych luterańskich, zauważając, że 
„z  jednej strony brak jest pastorów 
i pracowników kościelnych, z drugiej 
strony nowe duchowieństwo katolickie 
przybywające z kraju nie stanęło na wy-
sokości obywatelskiej. Świątynie ewan-
gelickie są bezprawnie wydzierane, a co 
więcej rozpowszechniany jest pogląd, 
że wśród polskiego społeczeństwa na 
tej ziemi tylko zrekatolizowana ludność 
może otrzymać uznanie i prawa oby-
watelskie – reszta musi kraj opuścić. 
Toteż na skutek takiego położenia ma-
terialnego oraz duchowego ludność ta 
stale opuszcza kraj, widząc w tym jedy-
ne wyjście przed klęską głodową, ra-
bunkiem, oraz nietolerancją religijną”.

Prośbę o  przysłanie duchownych 
wystosowano także do Zarządu Ko-
ścioła Metodystycznego w Warszawie, 
który już w czerwcu, zresztą na prośbę 
członków Rady, oddelegował na Mazu-
ry pięciu swoich duchownych. Obec-
ność na tym terenie księży obu Kościo-
łów przyniesie rywalizację o „dusze”, 
której konsekwencją będą poważne 
napięcia i konflikty. Metodyści odniosą 
znaczące sukcesy w powiatach ostródz-
kim i ełckim. 

Rada zakończyła działalność w czer- 
wcu 1946 r., kiedy to nastąpiło formalne 
połączenie Kościoła w Okręgu Mazur-
skim z Kościołem krajowym. Wybrano 
wówczas władze senioralne diecezji ma-
zurskiej, seniorem został ks. Edmund 
Friszke (1902–1958). Pół roku później 
senior Friszke i  kurator Karol Małłek 
skierują do Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Olsztynie pismo z listą kilkudzie-
sięciu kościołów i domów parafialnych, 
w tym wszystkich w powiatach nidzickim 
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i morąskim, zabranych „bez zgody i po-
rozumienia przez Kościół Katolicki”.

W grudniu 1945 r. w Okręgu znaj-
dowało się jeszcze ok. 80 tys. ewange-
lików. Duchową opiekę sprawowało 
nad nimi zaledwie ośmiu duchownych 
pracujących w 53 parafiach i 12 filia-
łach, na każdego z  nich przypadało 
średnio osiem parafii lub filii oraz dzie-
sięć tysięcy wiernych. Ks. Sczech po 
wizycie w  Łuczanach (Giżycku) 
w  styczniu 1946 r. pisał: „z  trzech, 
przed i podczas wojny czynnych, świą-
tyń w  Łuczanach, obecnie wszystkie 
trzy zajęte są przez wyznanie rzymsko-
-katolickie (…) katolicki kościół św. 
Brunona jest nieczynny – nabożeństwa 
w  nim nie są odprawiane, mimo iż 
świątynia ta jest najokazalsza ze 
wszystkich i nieuszkodzona. (…) Jak 
się dowiedziałem, ludność opuszczają-
ca teren faktycznie dobrowolnie go nie 
opuściła. Ludność ta w większości wy-
padków była bita i terroryzowana przez 
grupy osadników i innych, wypędzana 
z gospodarstw swoich. W innych wy-
padkach ograbiana i  nie znajdująca 
spokoju ani żadnego oparcia, szukała 
wyjścia w podróży za Odrę”.

Na początku lat pięćdziesiątych 
w 89 parafiach i 14 filiałach obejmują-
cych 68,5 tys. wiernych pracowało na 
Mazurach zaledwie dwunastu duchow-
nych: dziewięciu księży i trzech diako-
nów. Latem 1952 r. pełnomocnik Kon-
systorza ds. mazurskich ks. Robert 
Fiszkal i biskup Zygmunt Michelis od-
wiedzili wszystkie tutejsze parafie. 
W  sprawozdaniu z  objazdu zawarli 
uwagę, że „Mazurzy przekonali się, że 
w Kościele coś się dzieje, że władze ko-
ścielne interesują się nimi, że nie są 
opuszczeni. Głoszenie zaś Słowa Boże-
go w języku polskim, w polskiej szacie, 
chętnie słuchane przyczyniło się nie-
wątpliwie do związania ewangelików 
mazurskich z  polskim Kościołem 
ewangelickim”. Jak słusznie skomento-
wał to prof. Janusz Małłek, przyszłość 
pokazała, że przekonanie to było zbyt 
optymistyczne.

Jeszcze na początku lat sześćdziesią-
tych, choć liczba ewangelików z powo-
du wyjazdów do Niemiec spadła znacz-
nie poniżej 40 tys., dało się zauważyć 
ożywienie aktywności wiernych Kościo-
ła, co było związane także ze wzrostem 

do 25 liczby duchownych. W  1961 r.  
udało się poświęcić odbudowywaną 
przez lata świątynię w Mrągowie. 

Najpoważniejszy kryzys dotknął 
środowisko w drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych. Jego przyczyną była 
masowa emigracja autochtonów będą-
ca następstwem porozumień między 
Polską a RFN. W zamian za „zgodę na 
wyjazd”, celem zakończenia akcji „łą-
czenia rodzin”, Polska otrzymała m.in. 
niskooprocentowane kredyty. Skala 
wyjazdów była tak duża, że dezorgani-
zowała życie parafii. Co ciekawe, po-
czątek lat osiemdziesiątych przyniósł 
pewien wzrost liczby członków Kościo-
ła. Proces ten związany był z akcją po-
mocy charytatywnej w  latach stanu 
wojennego, nowych wiernych zwano 
„paczkowymi ewangelikami”.

W czerwcu 1971 r. Kościół Ewange-
licko-Augsburski otrzymał w  woj. 
olsztyńskim na własność 46 kościołów 
i 11 kaplic. Już rok później biskup war-
miński Józef Drzyzga rozpoczął roz-
mowy z biskupem Kościoła ewangelic-
kiego, Andrzejem Wantułą, w sprawie 
przejęcia niektórych świątyń. Do 
pierwszych transakcji doszło w 1977 r. 
Kuria zakupiła wówczas kościoły w Ko-
ciołku Szlacheckim i Rozogach. Kolej-
nych osiem świątyń, m.in. w Barano-
wie, Gawrzyjałkach, Okartowie i Spy- 
chowie, Kościół katolicki zdecydował 
się nabyć w ramach tzw. wykupu glo-
balnego. Rozmowy w tej sprawie utknę-
ły w martwym punkcie po bezprawnym 
zajęciu przez katolików świątyń w Spy-
chowie i Baranowie. Zajęcia te miały 
miejsce w czasie pielgrzymki papieża 
Jana Pawła II do Polski w  1979 r.  
Ówczesny biskup warmiński Józef 
Glemp przeprosił stronę ewangelicką 
za działania swych wiernych. Do za-
warcia umowy doszło ostatecznie 
w  marcu 1981 r. Już kilkanaście dni 
później katolicy z  Ukty przejęli siłą 
świątynię ewangelicką w tej miejsco-
wości. Sprawa ta odbiła się głośnym 
echem także w  Niemczech, jeszcze 
większy skandal wybuchł po zajęciu 
ewangelickiej świątyni w  Szestnie 
w październiku tego samego roku. 

Topniejąca liczba wiernych oraz 
brak środków na konieczne remonty 
zmuszały Konsystorz do ustępstw wo-
bec Kurii i zbywania na jej rzecz pusto-

szejących świątyń. Z 46 kościołów znaj-
dujących się w  jego posiadaniu 23 
świątynie przeszły na własność Kościo-
ła rzymskokatolickiego, dwie zaś naby-
li grekokatolicy.

Na spotkaniu społeczności ewange-
lickiej w 2015 r. w Sorkwitach ks. Ru-
dolf Baranowski, biskup diecezji ma-
zurskiej, powiedział: „Dziś jesteśmy 
Kościołem głębokiej diaspory – żyjemy 
w rozproszeniu, tak jak rozproszone są 
mazurskie jeziora. Chcemy jednak być 
ewangeliczną solą i światłością, do cze-
go zresztą jesteśmy powołani. Żyjemy 
nie dla siebie i nie zamykamy się w get-
cie, ale chcemy być użyteczni dla oto-
czenia, w którym jesteśmy. Jesteśmy po 
prostu cząstką tej mazurskiej ziemi. Tu 
są nasze korzenie i tak też chcemy być 
postrzegani. I nie ukrywam, że to boli, 
gdy traktuje się nas jako obcych. Jako 
społeczność ewangelicko-augsburska 
jesteśmy kontynuatorami mazurskiej 
tradycji – jesteśmy mazurskim Kościo-
łem”. I pytał: „Czy wyobrażacie sobie 
państwo Mazury bez Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego? Czy nie byłoby 
wtedy tak, jak z zupą bez soli?”.

Trudno rzeczywiście wyobrazić so-
bie Mazury bez ewangelików. Trzeba 
jednak zauważyć, że diecezja mazur-
ska, obejmująca obecnie także Suwal-
szczyznę, Podlasie oraz północne Ma-
zowsze, to dzisiaj 15 parafii, 31 filiałów, 
17 duchownych i  jedynie niespełna 
pięć tys. wiernych. Oby im Bóg sprzy-
jał.

WALDEMAR MIERZWA

Piękny kościół w Wejsunach mimo wieloletnich 
starań Kościoła katolickiego pozostał własnością 
mazurskich ewangelików. Fot. Mieczysław Wie-
liczko
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Nie wszyscy wiedzą, że w kaszubskim Orliku koło 
Brus znajduje się stolica polskiej prowincji sióstr 

franciszkanek. Są w Polsce od 150 lat i uczyniły w tym 
czasie wiele dobrego.

Kiedy w podstawówce siostra Ignacja uczyła mnie 
religii, nie miałem pojęcia, z jakiego jest zakonu. Była 
chyba dobrym pedagogiem, bo mimo łagodnego uspo-
sobienia trzymała ład w czterdziestoosobowej (!) klasie. 
W szpitalnych oddziałach nad chorymi troskliwie po-
chylały się pielęgniarki w habitach. Ulicami spacerowa-
ły grupy przedszkolaków prowadzone przez siostrę Cze-
sławę. Siostrę Joannę, która długie lata asystowała (m.in. 
dr. Łukowiczowi) w poradni chirurgicznej, a domy pa-
cjentów odwiedzała w roli pielęgniarki środowiskowej, 
znało całe miasto. Siostry franciszkanki były wśród nas, 
były cząstką miejskiej społeczności. Nadeszły jednak 
stalinowskie represje i  zakonnice były usuwane ze 
wszystkich obszarów życia publicznego.

Za sprawą proboszcza ks. Augustyna Behrendta i ks. 
dr. Jana Hassego z Pelplina, którzy postanowili w Choj-
nicach, wówczas w przewadze protestanckich, założyć 
katolicką placówkę wycho-
wawczą, 9 października 1867 
przybyło do tego miasta 
osiem młodych zakonnic. 
Przyjechały ze swą matką 
przełożoną z Holandii, gdzie 
była główna siedziba kongre-
gacji franciszkanek Od Poku-
ty i Miłości Chrześcijańskiej. 
Założenie placówki umożli-
wił dar rentiera Józefa 
Tuschika w postaci nierucho-
mości z  domem dla celów 
fundacji. Siostry prowadziły szkołę elementarną, siero-
ciniec, pielęgnowały chorych w domach. Zdobyły szacu-
nek i wdzięczność, lecz w okresie Kulturkampfu dozna-
wały szykan i zakazów, toteż w 1875 r. opuściły miasto.

Opuszczoną siedzibę zakon objął na nowo po złago-
dzeniu kursu antykatolickiego. W  1884 r. ks. Antoni 
Wolszlegier, dyrektor zakładu księży emerytów w Za-
martem (w późniejszym czasie wybitny polski działacz 
narodowy) powziął myśl założenia szpitala, pozyskał dla 
tej idei sojuszników, sam spłacił ciążący na posiadłości 
dług hipoteczny i zainicjował kwestę wśród konfratrów 
oraz powszechną na rozbudowę obiektu. Prowadzenie 
szpitala znów zaproponowano franciszkankom z holen-
derskiego Heythuysen; 10 listopada 1885 r. przyjechało 
sześć sióstr. Po roku, w listopadzie 1886 r. szpital przyjął 
pierwszych pacjentów. 

Fundacja prowadziła rozległą działalność, zwłaszcza 
opiekuńczo-wychowawczą: przedszkole, dom dziecka, 
szkołę powszechną, pensję dla dziewcząt, szkołę gospo-
darstwa domowego. Poprzez wykup sąsiednich kamie-
nic oraz budowę nowych obiektów (Dom św. Józefa, 
Dom św. Franciszka, Zakład Mariański) powstał w cen-
trum Chojnic kompleks gmachów, który malowniczo 

wpisał się w pejzaż miejski. Ale najważniejszym dziełem 
był szpital, którym od początku kierował dr Jan Karol 
Łukowicz, a po jego śmierci w 1918 r. syn Jan Paweł, 
znakomity chirurg, lecz także mecenas kultury i regio-
nalista. 

Na początku lat 30. chojnicka wspólnota franciszka-
nek utworzyła kilka placówek w  Lipnicy, Więcborku, 
Zamartem, Zamku Bierzgłowskim (k. Torunia). Aby 
kandydatki do zakonu nie musiały wyjeżdżać do Niemiec 
dla odbycia nowicjatu, w 1933 r. władze zakonu utworzy-
ły nowicjat w Chojnicach. Użytkowane obiekty należały 
do kurii biskupiej, lecz w 1935 r. nadarzyła się okazja 
zakupu ok. 50-hektarowego gospodarstwa w  Orliku, 
gdzie siostry zamierzały utworzyć własny dom formacyj-
ny. Najpierw założyły wspólnotę św. Józefa w  starym 
budynku, a w 1937 r. rozpoczęły budowę okazałego gma-
chu klasztornego wraz z kaplicą. Budowlę dokończono 
dopiero po wojnie; czerwona bryła na tle zieleni góruje 
nad okolicą (sierpniowa nawałnica zniszczyła park przy-
klasztorny). Do nowego klasztoru przeniesiono postulat 
i nowicjat, a w październiku 1948 r. władze generalne 

podniosły polski komisa-
riat do godności prowin-
cji. Siedzibą władz Pro-
wincji Polskiej pw. Maryi 
Wspomożenia Wiernych 
stał się Orlik. Prowincja 
liczy obecnie kilkanaście 
wspólnot, m.in. w Warsza-
wie (4), Niepokalanowie, 
Częstochowie, Poznaniu, 
Człuchowie. Przełożoną 
prowincjalną jest od roku 
2011 s. Mirona Turzyńska.

W Chojnicach lata powojenne okazały się nader trud-
ne. Stopniowo odbierano siostrom możliwość służenia 
społeczeństwu, rugowano z zajmowanych pomieszczeń. 
W 1949 r. został upaństwowiony szpital. Później pań-
stwo przejęło dom dziecka i przedszkole, franciszkanki 
traciły podstawy bytu. W 1961 r. pod presją zakończyła 
działalność szkoła gospodarcza. Odbierano na rzecz 
szpitala kolejne budynki. Wreszcie na podstawie poro-
zumienia władz z kurią biskupią wybudowano dla sióstr 
dom zakonny na posesji będącej własnością kurii przy 
ul. Wysokiej 13. W grudniu 1981 r. wspólnota św. Fran-
ciszka, licząca 17 sióstr, przeprowadziła się do nowego 
domu. Po niedawnej rozbudowie klasztor zyskał harmo-
nijną architekturę. Siostry franciszkanki nadal są obecne 
i w różny sposób uczestniczą w życiu miasta.

Polskie dzieje Zgromadzenia opisała przed laty s. Fa-
biola Irena Szreder w  obszernej monografii (1998), 
a obecnie z okazji jubileuszu wydała nową publikację 
historyczną. Uroczystym obchodom 150-lecia w choj-
nickiej bazylice i w domu prowincjalnym w Orliku prze-
wodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

SIOSTRY OD ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Nie wszyscy wiedzą,  
że w kaszubskim Orliku  

koło Brus znajduje się stolica 
polskiej prowincji sióstr fran-

ciszkanek. Są w Polsce  
od 150 lat i uczyniły w tym 

czasie wiele dobrego.
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SOSTRË ÒD SWIÃTÉGÒ FRANCËSZKA
Nié wszëtcë wiedzą, że w kaszëbsczim Òrlikù kòle 

Brusów je stolëca pòlsczi prowincje sostrów fran-
cyszkanków. Są w Pòlsce òd 150 lat i zrobiłë w tim cza-
su wiele dobrégò.

Czedë w spòdleczny szkòle sostra Ignacjô ùczëła mie 
religie, ni miôł jem niżódnégò pòjãcô, z jaczégò je zôkò-
nu. Bëła mést dobrim pedagògã, bò nimò łagòdlëwégò 
zdaniô trzimała pòrządk w sztërdzescëpersonowi (!) 
klase. W bòlëcowëch òddzélach nad chòrima starowno 
nachilałë sã sostrë w habitach. Pò ùlëcach szłë szpacérą 
karna przedszkòlôków prowadzoné przez sostrã Cze-
sławã. Sostrã Joanã, jakô dłudżé lata asystowa (m.jin. dr. 
Łukòwiczowi) w  chirurgiczny pòradnie, a  dodomë 
chòrëch òdwiédzała jakno strzodowiskòwô sostra, znôł 
całi gard. Sostrë francyszkanczi bëłë westrzód naji, bëłë 
dzélëkã gardowi spòlëznë. Przëszłë równak stalinowsczé 
represje i  zôkònnice bëłë ùsëwóné ze wszëtczich 
òbrëmiów pùblicznégò żëcô.

Za sprawą probòszcza ks. Aùgùstina Behrendta i ks. 
dr. Jana Hasségò z Pelplëna, chtërny ùdbelë so w Chòni-
cach, wnenczas w przewôdze protestancczich, założëc 
katolëcką placówkã wëchòwawczą, 9 rujana 1867 r. 
przëbëło do tegò miasta òsmë młodëch zôkònnëch so-
strów. Przëjachałë ze swòją matką przełożoną z Hòlandz-
czi, dze mia môl przédnô sedzba kòngregacje francysz-
kanków Òd Pòkùtë i Chrzescëjańsczi Miłotë. Założenié 
placówczi ùmòżebnił dôrënk rentiera Józefa Tuschika 
pòd pòstacëją nierëchòmòscë z bùdinkã dlô célów fùn-
dacje. Sostrë prowadzëłë szkòłã elementarną, serocyńc, 
dozérałë chòrëch w  dodomach. Zwëskałë ùwôżanié 
i wdzãcznotã, leno w cządze Kùlturkampfù doswiôdczi-
wałë ùstëgów i zakôzów, tej téż w 1875 r. òpùscëłë miasto.

Òpùszczoną sedzbã zôkón òbjął na nowò pò zletcze-
nim kùrsu wrodżégò katolëcczi wierze. W 1884 r. ks. 
Antoni Wòlszleger, direktor ùstôwù ksãżi emeritów 
w  Zamartém (w  późniészim cządze bëlny pòlsczi 
dzejôrz nôrodowi) ùdbôł so założëc bòlëcã, zwëskôł dlô 
ti deje zdrëszników, sóm spłacył cążący na pòsadłowim 
hipòteczny dług i dôł pòdskôcënk do kwestë westrzód 
kònfratrów a téż pòwszechny na rozbùdowã òbiektu. 
Prowadzenié bòlëcë znowa zabédowelë francyszkan-
kóm z hòlandzczégò Heythuysen; 10 smùtana 1885 r. 
przëjachało szesc sostrów. Pò rokù, w  lëstopadnikù  
1886 r. bòlëca przëjãła pierszich chòrëch. 

Fùndacjô prowadza szeroczé dzejania, òsoblëwie 
òpiekùńczo-wëchòwawczé: przedszkòlé, dodóm dzec-
ka, pòwszechną szkòłã, pensjã dlô dzéwczãt, szkòłã 
domôcégò gòspòdarzeniô. Przez wëkùpienié grańcz-
nëch bùdinków i stôwianié nowëch òbiektów (Dodóm 
sw. Józefa, Dodóm sw. Francëszka, Zakłôd Mariańsczi) 
pòwstôł w  centrum Chòniców kómpleks bùdacjów, 

jaczi malowno wpisôł się w miesczi krôjmalënk. Ale 
nôwôżniészim dokôzã bëła bòlëca, jaką òd zôczątkù 
czerowôł dr Jan Karól Łukòwicz, a  pò jegò smiercë 
w 1918 r. syn Jan Paweł, bëlny chirurg, ale téż mecenas 
kùlturë i regionalista. 

Na pòczątkù 30. lat chònickô wespòlëzna francysz-
kanków ùtwòrza czile placówków w Lëpnicë, Wiãcbòr-
kù, Zamartém, Zómkù Bierzgłowsczim (k. Torunia). 
Żebë kandidatczi do zôkònu ni mùszałë wëjeżdżac do 
Niemców na nowicjat, w  1933 r. wëszëzna zôkònu 
ùtwòrza nowicjat w  Chònicach. Ùżëtkòwóné òbiektë 
nôleżałë do biskùpi kùrie, ale w 1935 r. zdarzëła sã leż-
nosc kùpieniô kòle 50-hektarowi gòspòdarczi w Òrlikù, 
dze sostrë zamëszlałë ùtwòrzëc swój dodóm fòrmacyjny. 
Nôprzódka założëłë wespòlëznã sw. Józefa w stôrim bù-
dinkù, a w 1937 r. zaczãłë bùdowã wiôldżégò klôsztor-
négò bùdinkù razã z kaplëcą. Bùdacjô òsta dokùńczonô 
dopiérze pò wòjnie; czerwòny blok na zelonym spòdlim 
górëje nad òkòlim (zélnikòwô chaja znikwiła przë- 
klôsztorny park). Do nowégò klôsztoru òstôł przeniosłi 
pòstulat i  nowicjat, a  w  rujanie 1948 r. generalnô 
wëszëzna pòdniosła pòlsczi kòmisariat do pòczestnotë 
prowincji. Sedzbą przédnictwa Prowincji Pòlsczi pw. 
Mariji Wspòmòżeniô Wiérnëch stôł sã Òrlik. Prowincjô 
skłôdô sã dzysdnia z  czilenôsce wespòlëznów, m.jin. 
w  Warszawie (4), Niepòkalanowie, Czãstochòwie, 
Pòznaniu, Człëchòwie. Prowincjalną przełożoną je òd 
2011 r. s. Mirona Turzińskô.

W Chònicach pòwòjnowé lata òkôzałë sã baro cãż-
czé. Dzélama bëła sostróm òdbiérónô mòżnota służeniô 
spòlëznie, bëłë ùsëwóné z  zajimónëch òbrëmieniów. 
W 1949 r. państwò przejãło bòlëcã. Pózni przeszedł na 
rząd dodóm dzecka i przedszkòlé, francyszkanczi tra-
cyłë pòdstawë bëcégò. W 1961 r. pòd cëskã skùńcza 
dzejanié gòspòdarczô szkòła. Na rzecz bòlëcë bëłë òd-
biéróné pòstãpné bùdinczi. Kùreszce na pòspòdlim do-
gôdënkù władzów z biskùpią kùrią pòstawilë dlô so-
strów zôkònny dodóm na pòsadłowim przënôleżnym 
kùrie przë ùl. Wësoczi 13. W gòdnikù 1981 r. wespòlëzna 
sw. Francëszka, rechùjącô 17 sostrów, przecygnãła do 
nowégò dodomù. Pò niedôwny rozbùdowie klôsztór 
zwëskôł harmònijną architekturã. Sostrë francyszkanczi 
dali są i na rozmajiti ôrt zaznôczają swòje bëcé w żëcym 
miasta.

Pòlsczé dzeje Zgromadzeniô òpisała przódë s. Fabio-
la Iréna Szréder w òbjimny mònografie (1998), a dzys-
dnia, z  leżnotë jubileùszu, wëdała nową pùblikacjã  
historiczną. Swiãtnémù òbchôdaniu 150-lecégò w chò-
nicczi bazylice i w prowincjalnym dodomie w Òrliku 
przédnicził primas Pòlsczi abp Wòjcech Pòlôk.

KADZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁOMACZËŁA DANUTA PIOCH
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Òdj. ze zbiérów Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi

BIAŁCZI LEPSZÉ

Na latosy kònkùrs przëszło dzewiãc 
dokazów. Piãc ùsôdzków pòeticczich 
i  sztërë prozatorsczé. Dwa z  nich 
òstałë òdrzëconé z  pòzdrzatkù na 
fòrmalné fele. Òrganizator, to je 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pis- 
mieniznë i  Mùzyczi we Wejrowie, 
w regùlaminie zapisôł, że ùczãstnicë 
mają za zadanié przësłac dokôz 
science-fiction (proza) abò baladã 
(pòezjô). Jak czëtómë w  protokòle 
z zéńdzeniô òbsãdzëcelów kònkùrsu, 
rówiznã bëło dosc dobrô, ale prawie 
te gatënkòwé ògrańczenia miałë zro-
bioné wiele jiwrów piszącym, nawet-
ka tim nôwëżi òtaksowónym. Jurorzë 
rozsądzëlë tej, że nicht nie dobãdze 
pierszégò môla.  

W òbëdwùch kategóriach nôwëż-
szé place dostałë białczi (òglowò we-
strzód piãc nôdgrodzonëch béł leno 
jeden chłop). Jeżlë jidze ò prozã, 
pòstãpny rôz nôdgrodzonô òstała 
Kristina Léwna (gòdło: Pomorzan-
ka). Ji dokôz Òchlëca je napisóny snô-
żą, bòkadną kaszëbizną, wëzwëskiwô 
w  dzélu kaszëbską mitologiã, ale 
nôwôżniészą jegò znanką je – co sta-
ło sã ju „firmòwim merkã” Léwnë – 
òpisënk midzëlëdzczich òdnieseniów, 
zapëzglonëch relacjów midzë białka-
ma a chłopama.

W kategórie baladë nôlepszô bëła 
Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô (gòdło: 
Prakseda). Tuwò téż òbsãdzëcele bëlë 
òczarzony kaszëbizną aùtorczi, òso-
blëwie bògato reprezentowónyma 
frazeòlogizmama. Balada tematiczno 
nawlékô do kamianëch krãgów, a ca- 
łô je przemikłô metafòrama i  na-
strojã krëjamnotë, jaczi zbùdowóny 
òstôł m.jin. dzãka wielnym pitanióm 
bez òdpòwiedzë.

Hewò lësta wszëtczich nôdgro-
dzonëch w XVIII Òglowòpòlsczim 
Lëteracczim Kònkùrsu m. Jana 
Drzéżdżona:

Pòezjô:
II môl – Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô 
„W krãgù”
III môl – Mark Serkòwsczi „Przeklãti 
môl”
Wëprzédnienié – Adela Kùik-Kali-
nowskô „Spôlonô wies”
Proza:
II môl – Kristina Léwna „Òchlëca”
III môl – Tatiana Slowi „Kòd Pawłowa”.

Nôdgrodzoné dokazë òstóną wë-
dóné przez Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi 
we Wejrowie w apartny pùblikacje, 
ale dlô szmaczi bédëjemë najim 
Czëtińcóm ju terô dzélëczi dwùch 
nôlepszich latosëch prozatorsczich 
ùsôdzków.

RED. 

We Gduńskù jesmë pòznelë dobiwców latoségò Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu m. Jana Drzéż-
dżona. Nôlepszé bëłë: Kristina Léwna i Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô.
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ÒCHLËCA
KRISTINA LÉWNA

– Më bë mùszelë jachac do naszich dodóm, bò Andrzéj 
mô kòmóniã, a sã żegnac ni móże – rzekla Marta do chlo-
pa, a ten le sã na to przëslëchôl, bò nie wierzil, że dzecë sã 
żegnac nie pòtrafią.

– Jô móm wiele robòtë. Nie wiém, czë dóm radã. Kò të 
bë sama mògla sã tam wëprawic, a gò tewò wszëtczéwò 
naùczëc!

– Më le jedno dzeckò mómë, bò wicy, jak të sóm rzek, 
to je òlér. A sã tak richtich przëzdrzë, jesz to më nie jesmë 
w stanie dopilnowac!

– Bò to je twòja wina! Za czim të tak dlugò w robòce 
sedzysz? Lëdze sã terô òszcządzają, a nié jak të: wszëtczé 
nôdgòdzënë (...).

– Të nie jes sprawiedlëwi! – rzekla Marta a  zamkla 
dwiérze do kùchnie.

Beni dlugò mëszlôl nad tim a kalkùlowôl. Prawie miôl 
swój nowi wënalôzk Ruskóm sprzedawac, chtërny pò dnie 
mòrza mielë żôlniérzów pùszczac, a czejbë doszlo do jaczi 
kraksë, té ti sami wëższi na dwa dni sã w nëch òkrãglëch 
maszinach schòwią. Òlér le blós bél z jednym, że tam bëlo 
baro malo lëftë i kòżdi twierdzôl, że po dwùch dniach blós 
jich trupë stamtąd bdą wëcygóné.

Beni dlugò mëszlôl nad Ruskamë a nad Martą. Czul, że 
w jich żëcu wszëtkò stëdnie, a mòli Andrzéj... bél, bò bél. 
Kòżdé dzeckò gdzes tam rosce. A że ni mô czasu... Kò terô 
nicht ni mô, nawetka ten, co mô, gôdô, że ni mô!

– Té czedë më bë mielë tam jachac i na jak dlugò? – pitôl 
sã Beni Martë. A ta ùdôwa, że nie czëje. Môli Andrzéj dërch 
grôl na tablece, a żegnanié ani mù bëlo w glowie.

– Të sã Andrzéj përznã òd tewò wirtualnéwò swiata 
òderwij, bò cë tu żëcé midzë pôlcamë mijô – rzek Beni, ale 
knôp nawet nie rozmiôl, ó co chòdzëlo. Kò òn doch òd 
wiedna miôl tablet zamiast memë a tatka i jemù sã wëdôwa, 
że tak mùszi bëc, bò jewò kòledzë ze szkòli téż tak mielë, 
kò té to znaczi, że wszëtkò je normalnie. 

Dzéń, w chtërnym òni sã pakòwalë, bél do Andrzeja 
përznã jiny, nawetka jinszi niż kòżdé swiãta. Beni pchôl na 
dwùkólkã różné sapétë; spawarkã, klucze, blachë, a Marta 
nosëla zaszmagrowóne kôrtczi papioru, tak jakbë òne jã 
mielë przed czims òbronic. 

– Dobrze, że tu sã nalôz plac do mie – rzek Andrzéj i sã 
zapiąn w pasë na slédnym zëslu aùta. Wszëtkò bëlo wëfùlo-
wóné pò sóm dak; midzë mapamë, gazétamë a  kóm-
pùtramë przewôlalë sã taczé rzeczé, jak fidżi i żoczi. Czej 
dojachalë na plac, stôrô Kracënô sã przeżegna.

– Wa sã na wiedno chceta do nas wëcygnąc? – spita (...).
Ale ani Beni, ani Marta nick nie òdrzeklë, bò kòżdi 

z nich ju trzimôl w gróscy swòje papiora.
– Niech mëma Andrzeja do kòmónie rëchtëje – rzekla 

Marta i da ji hëft z religie. Stôrô chca wiele gadac, ale nicht 
nie pòdejmòwôl gôdczi, tak ta zwątpila. Wzã knapskò za 
rãkã i zaczã z nim gadac. Andrzéj sã òbchlastowôl, bò nie 
wiedzôl, że lëdze jesz ze sobą gôdają, ale dzecë są le dze-
camë i to jich plestanié jakòs jima szlo.

– Të mie, Marta, rzeczë, czemù wa przëjacha – mączëla 
Kracënô – czë wa sã rozchôdôta czë co?

– Zarô mùter òd nôgòrszi stronë! Rozchôdôta? Chto mô 
czas na taczé rzeczë. Kò më doch mëmie rzeklë, że Andrze-
ja do kòmónie nôleżi rëchtowac, a chto jak chto, kò mëma 
doch te wszëtczé pôcerze znaje.

Stôrô sã ùspòkòila. Nawetka czëla taką pòchwalã w tim, 
co Marta rzekla. Pòprawila so chùstã na lepie i zaczã czëtac, 
co Andrzéj do kòmónie mùszi znac.

– Kò to doch jô znajã z glowë – ceszëla sã stôrô, czej na 
prostą mòdlëtwã natrafila.– Dwie niedziele, a nasz An-
drzejk je przërëchtowóny, jak nicht!

(...)
Na drëdżi dzéń Beni zajachôl nad Dobré Jezoro aùtã, 

midzë Domôtowã a Krokòwã. Wëladowôl swój wënalôzk, 
a gò próbùje. Góra, dól, czë to wszëtkò je zgróne, czë jak 
òn nacësnie knąpã, té pòdwòdnô méstrëjô wëléze nazôd? 
Wszëtkò nibë dobrze szlo, ale bez wëpróbòwaniô z czlo-
wiekã, jak òn to móg jinym wmanic? 

– Trzeba jesz përznã pòcwiczëc – mëslôl i dwigôl nã 
maszinã w tã i nazôd.

– Pòj ju dodóm! – zwònila Marta, ale Beni nie òd-
pòwiôdôl.

– Të, Marta, z nim miodu ni môsz! – rzekla stôrô, a szla 
sã żegnac. – Taczi chlop, to nié chlop! – doda. A Marta nie 
wiedza, ò co chòdzy abò nie chca wiedzec, bo czim mni 
wiész, tim lepi spisz.

Beni sedzôl nad jezorã i sedzôl. Aż tak kòl pólnocë jak-
bë mù sã cos nad jezorã zlocëlo. Przecar òczë a jesz rôz 
wzérô. Ale wszëtkò na swòje narobienié zrzucôl. Na drëdżi 
dzéń barżi òpasowôl. Zôs kòl pólnocë nibë cos mrëgnã. 
Beni sã jaż zląk i nawetka mù sã jakbë przëpòmnia żegna-
nié. Zrobil znak krziża, ale zjawa nie òdeszla. Kò té Beni so 
naszczôl w bùksë.

– Pòj! – gôdôl glos, a Beni nie wiedzôl, skądka richtich 
to léze. Midzë krzamë a szwierkòtanim ptôchów nie bél 
w stanie wëczëc òdlegloscë. Zôs sã barżi bòjôl. Wlosë mù 
sã zjeżëlë, ale cekawòsc wzã mòc nad strachã i pòdniós lep; 
zjawiskòwô jistota, chtërna gò òchla, bëla nibë përznã 
z tewò i nié z tewò swiata. Cëdownô bialka w cenëchny 
sëkni letkò wëmachiwa do niewò: – Pòj!

Beni zwątpiôl i na drëdżi dzeń wząn Martã.
– Të mie rzeczesz, co i jak, czë jô jem òglëpiali, czë to je 

naprôwdã!
Marta chãtno, bo ji sã wëdôwa, że to móże jakbë òdno-

wic jich slëbné przërzeczenia. 
– Jo, tam cos je! – rzekla Marta – jô to téż czëjã. Wez 

a bij! Òbôcz! Kò të jes chlop!
Beni zaniemóg. Strach wząn nad nim taką mòc, że òn 

nick widzec nie chcôl, leno spòkój, a tu zdrzë: cos je, ale co!
– To je Òchlëca – rzekla Kracënô, bò wiedza, że biésa sã 

wiedno kòl swiãtéwò Jana pòkazëje. – Jak të chcesz bëc 
òglëpiali, té za nią pùdzesz, a jak nié, té ni! – rzekla Kracënô, 
a  zarô mù ò nym lesnym òpòwiedza, co sã w  Òchlëcë 
zakòchòl a żëcé stracyl. – Bò nick niebòrôk ni móg robic, 
leno nad Dobrim leżôl a  zdrzôl, jaż kòl swiãtéwò Jana 
Òchlëca sã ùkòże. – A pòj, pòj … – gôda do niewò. A nen 
niebòrôk lôz i  ju nie przëszed nazôd. Tëli më naszéwò  
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lesnéwò widzelë. Milota gòrszô òd sraczczi je! – gôdają 
lëdze, a to je prôwda. Të sã blós Beni zòchlëc nie dôj! – 
przestrzéga stôrô. – Ale jak jô na ce wzéróm, té mie sã 
zdôwô, że ce nie je nick w stanie zòchlëc, bò të nibë taczi 
jes, a ce ni ma, jak na Òchlëca!

– Co téż mùter gôdô! – rzekla Marta a lazla do jizbë.
– Waji synk sóm wama to rzecze, że wa jesta, leno waji 

ni ma – doda Kracënô.
– Tewò je ju za wiele! – zawrzeszczôl Beni a sã wëbrôl 

nad jezoro. W jewò glowie bëla ju forsz bialka, fùl wdzãków, 
zjawiskòwô, letkô… 

Czekôl nad wòdą a nibë ju tesknil, chòc le przez krótczi 
sztócëk zjawã widzôl. W jewò glowie roslô wëòbrażenié, że 
z  taką bialką mógbë bëc szczeslëwi. Òn, chtëren tëli sã 
pòswiãcô do nôuczi, rodzëznë i wszëtczich, w kùncu miôl-
bë cos do se; taczé môlé szczescé. Czë to sã mù nie nôleżi? 
Kò pewno! Nôleżi, bò i  Marta sã w  nim ju dôwno nie 
kòchô, i nicht w niewò nie wierzi. Bialkã òn miôl òstatno… 
Jo, dôwno, tak dôwno, że sóm nie pamiãtô. Jakbë òn terô 
miôl taką fejn a letką bialkã… a nié doch Martã, chtërna 
wôżi kòl sto kila, a té wszëtkò ji je cãżkò. Co rzeczesz, a òna 
zarô z pëskã. Kò dôjta doch lëdze żëc!

Marta wëleca za nim, jak czëla, że trzaslë dwiérze.
– Gdze të, Beni? – spita.
– Kò z wama sã nie dô żëc! – rzek ji a zamk dwiérze òd 

aùta.
– Z wama! – pòmëszla Marta, a zakrëla remiona rãcz-

nikã. – Kò z  tobą sã nie dô żëc! Dërch chcesz spòkój, 
a „Biéjta! – gôdôsz – jô zarô przindã”. A to zarô, to są gò-
dzënë, dnie, tidzénie…, më ju z Andrzejã nie żdżemë, bò 
i ni ma na kògò. Të nigdë nie przëchôdôsz! Jô móm swòje 
jedzenié, a dzeckò – grã, i tak to jidze. Ale żebë to jesz tak 
nie bòla, té bë sã czlowiek przënãcyl, a tak… Wszëtkò jak-
bë ùmiérô za żëcô; jô ùmiéróm, i dzeckò, bò tim czekanim 
më sã stôwómë nieżëwi.

Marta krzëcza, a stôrô Kracënô kiwa glową, bò téż ji sã 
żôl zrobilo córczi. Ta pòwinna rodzëc a wëchòwiwac dzecë, 
a nie sã jiscëc, co chlop ji rzecze: czë grëbô, pòmalëcznô, 
òtãpialô… Wszëtkò to stôri sã w lepie nie miesca; nôùkòwi 
swiat bél lëchszi niżlë ten ji – smierdzący gnojã a bùlwamë. 
Òna przënômni wiedza, co to znaczi z chlopã sã pòsztri-
dowac, a té gòdzëc.

(...)

KÒD PAWŁOWA
TATIANA SLOWI

Izolowóné plemiona – spòlëznë lëdzy, jaczi nie ùtrzimiwają 
kòntaktu z cywilizowónym swiatã. Donenczas na swiece je 
baro malinkô wielëna taczich karnów. Wiédzô ò nich 
nôczãscy je òd jinëch ludów, jaczé sã z nima pòtkałë, a téż 
z fligrowëch òdjimków. 

Zdrzódło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plemiona_izolowane, 
przëstãp 31 zélnika 2017 rokù.

Slédné izolowóné plemiã – Sentinelczicë – wedżinãło w wë-
nikù tsunami, jaczé w  2080 rokù zniszczało Bengalską 
Hôwingã. 

Zdrzódło: T. Dłãcczi, Pierwòtné plemiona – historiô, znikanié,  
Wëd. Ùniwersytet Trzëgardu, 2110 r.

Bùchta, 1 séwnika 4231 rokù 
Szalwija, mrużąc òczë, zdrza nad strzechë wiesczich chë-
czów – słuńce wisało niskò na widnikù. Babie lato szło ju 
kù kùńcowi. Òd dwùch niedzel wszëtkò mielë ju zeżni-
wioné i zwiozłé w stodołë. Zaczãlë téż ju kòpac bùlwë. Biał-
ka bëła z  tegò wszëtczégò baro rôd. Nimò delikatnégò, 
a nawetka – jak czãsã gôda ji Dzëwô – cherlawégò wëz-
drzatkù, białka chwatkò chwëca dwa wëfùlowóné cepłim 
jesz mlékã wãbórczi. Kùrë mia ju zamkłé w kùrnikù, a kò-
nie nafùtrowóné stojałë w kóńsczim chléwie. Terôzkù nót 
bëło òdcedzëc mlékò. To Szalwija òstôwia do zrobieniô 
Karólkòwi – sënowi nót bëło pòkazywac pôlcã, co i jak mô 
robic, bò kò doch òna i jeji chłop bëlë ju corôzkù starszi 
i nót bëło naùczëc jejich jedurné dzeckò całowny robòtë na 
gòspòdarce. Wiele bëło znaków tegò, że Karólk w chëczë 
òstónie sóm, bò chòcô béł dobri i robòcy i pòstawë béł 

richtich stolemòwi, równak w głowie béł jak 10-latny knôp 
i Szalwija nie dôwa wiarë w to, cobë jakô brutka chca za 
niegò jic... 

Białka wlazła do chëczi, przeszła bez kùchniã i pòstawia 
wãbórczi z  mlékã w  kòmòrze. Nalała do misczi wòdë 
i ùmëła sobie rãce i twôrz. Pòszła dali do jizbë i stanãła 
przed zdrzadłã, scygając chùstã, pògładza kąsk ju zsëwiałé 
włosë. Przëzdrza sã swòjémù òdbicu – ze szpégla zdrzałë 
na nią dwùfarwné òczë, jedno bëło mòdro-strzébrzné, czej-
bë wòda jezora w dzéń fùl słuńca. Drëdżé òkò bëło brëd-
nobruné – nie bëła to farwa ani miodu, ani jantara, leno 
błota abò gnijącégò drzéwiãca... Òd ji lëpów szłë ju w dół 
jesz nié tak głãbòczé zmôrzczczi. Jeji Jingber gôdôł, że mô 
je òd smiéchù tak samò zresztą, jak cenczé i krótëchné gùbë 
w kątkach òczów. Szalwija ùsmiéchnãła sã na wspòmink 
słowów chłopa. Dërcha tak w ùsmiéwkù przed szpéglã, aż 
dorazu w òdbicym ùzdrza za swòjima plecama pòstacëjã, 
a tej ùsmiéchnãła sã jesz szerzi. Përzna leno zdzëwòwa sã, 
czej dozna sã, że towarzącô ji w jizbie persona ùnosziwô 
w rãce dzëwną rzecz – strzébrzną rërã z łiskającą sã môłą... 
blóną? Rzecz wëzdrza, jakbë na ji kùńcu ùkrił sã sztëk splą-
tóny łiskawicë wiôlgòscë sliwczi. Szalwija cekawô bëła, czë 
ta malinkô bùrzô téż dô grzëmòt, ale miast tegò, czegò sã 
spòdzéwa, w lëfce dało sã czëc zwãk, czejbë gdzes w jizbie 
zalãgłë sã łasëcë... splątónô donenczas łiskawica rozpëzgla 
sã i wëcygnãła w stronã Szalwiji cenczé jak pajiczënë witczi. 
Dwùfarwisté martwé òczë białczi nie widzałë ju, jak z ji 
nosa a ùcha wąską rzmą lecy krew. Cało Szalwiji padło 
przed zdrzadłã na kòlana, a pòtemù jesz niżi na wëdélo-
wóną pòdłogã. Jedurné òczë, jaczé wzérałë terô w szpédżel 
bëłë letëchno wëstraszoné, ale téż fùl cekawòscë. Rãka trzi-
mającô dzëwną strzébrzną rzecz pòmalinkù òpùszcziwa sã. 
Na szpéglu czej rubinë òstałë dwie krople krwi... (...)



RUJAN 2017  /    /  57

PAGINA PRAWA

L E K T U R Y

Niektórzy z  dzisiejszych czytel-
ników „Pomeranii” specyficznie 
traktują egzemplarze tego czaso-
pisma. Zamiast czytać od pierw-
szej do ostatniej strony, najpierw 
odnajdują ostatnią kartę teksto-
wą, a po jej przeczytaniu poszu-
kują kolejnej ze stron końcowych, 
aby poznać jej zawartość. Dzieje 
się tak już od dłuższego czasu za 
sprawą dwóch autorów: Romana 
Drzeżdżona i Tomasza Fopkego. 
Oni to, konsekwentnie i co mie-
siąc, przedstawiają swoje spoj-
rzenie na aktualną rzeczywistość 
w swoisty sposób, który jest żar-
tobliwy i  prześmiewczy, ale nie 
agresywny, pobrzmiewa oceną ka-
szubskiego życia publicznego, ale 
nie stanowi deklaracji politycznej, 
wreszcie przekazuje tożsamościo-
wą samoocenę, ale bez tendencyj-
nych czy pouczających tyrad.

Drzeżdżon i  Fopke publikują 
większą dawkę swoich felietonów 
nie pierwszy raz. Wszak w 2010 
roku wyszedł drukiem zbiorek 
Rómka & Tómka kôrbiónka. Z fe-
lietónowi pòlëcë. Teraz, także za 
sprawą Wydawnictwa Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, wyszedł 
drukiem kolejny wybór ich felie-
tonów, pt. Rómka & Tómka prze-
cywiónka. Sytuacja komunikacyj-
na jest podobna jak w pierwszym 
tomiku, można jednak zaryzyko-
wać tezę, że obecnie felietoniści są 
dużo bardziej doświadczeni i nie 
tyle szukają nowych form wyra-
zu, co ugruntowują wypracowane 
przez siebie dwa różne sposoby 
budowania felietonu.

Zacznijmy od Romana Drzeż-
dżona, którego 29 przykładów 
felietonów zostało zgromadzo-
nych w jednym miejscu, tworząc 
tym samym bardzo wyrazisty, 
literacki świat Kaszub. Oto wi-
dzimy w nim Pëlckòwo, kaszub-
ską wieś wyobrażającą wszystkie 
cechy kaszubskości zgromadzo-
ne w  jednym miejscu. Mieszka 
w  tej wiosce narrator-opowia-
dacz felietonów, jego przyjaciel 
brifka oraz rzadziej występujący 
w  opowiastkach lesny. Najczę-
ściej w  felietonach Drzeżdżona 
napotkamy sytuację, w  której 
do głównego opowiadacza, osa-
dzonego w swojej chëczë niczym 
w centrum wszechświata, przyby-
wa z jakimś problemem wyrazi-
ciel zewnętrzności brifka – listo-
nosz. To modelowy wręcz układ 
przestrzenny niemal wszystkich 
opowiastek. Z  jednej strony 
mamy więc – ze strony narrato-
ra – stałość mentalną Pëlckòwa, 
niezmienność tradycji i  stosun-
ków społecznych, wreszcie punkt 
odniesienia dla każdego nowe-
go problemu egzystencjalnego. 
Z drugiej zaś – za sprawą listono-
sza – ciągle kołacze natrętnie do 
drzwi kaszubskiego domu nowe 
zdarzenie kulturowe, społecz-
no-obyczajowe lub polityczne, 
zmuszając narratora do przyjęcia 
jakiejś postawy czy podjęcia de-
cyzji. Ponieważ wszystko odbywa 
się w  poetyce żartobliwej opo-
wiastki, zarówno neurasteniczny 
nieco listonosz jak i flegmatyczny 
narrator nie są alegoriami postę-

pu i konserwatyzmu, a raczej po-
staciami-metaforami, które ozna-
czają dwa różne sposoby odbioru 
świata zewnętrznego: brifka stale 
próbuje coś dogonić, chce kogoś 
zwyciężyć i zostać liderem wśród 
innych, natomiast wiejski mę-
drzec z dystansem patrzy na hałas 
sensacji, polityki czy kulturowej 
mody, zachowując pogodę ducha 
i  będąc zadowolony ze swojego 
może i małego, ale przecież kom-
pletnego świata Pëlckòwa.

Inaczej zbudowana została rze-
czywistość w felietonach Tomasza 
Fopkego. Trzydzieści form tego 
typu zgromadzonych w  zbior-
ku ukazuje reakcje narratora na 
ludzi, przestrzeń i  sprawy co-
dziennego życia w dynamicznych 
zmianach, pośpiechu, nagłych 
decyzjach, w ciągłej konieczności 
budowania tożsamości, tworzenia 
swojego „ja”. Opowiadacz w  fe-
lietonach Fopkego to najczęściej 
swoisty nadwrażliwiec, rozpatru-
jący napotkane problemy we wła-
snym umyśle, bez towarzystwa 
przyjaciół i  bliskich znajomych. 
Wiadomo, co prawda, że ma żonę 
i  dzieci, ale sytuacja rodzinna  
czy towarzyska nie jest w felieto-
nach najważniejsza. Zdecydowa-
nie istotniejszą kwestią wydaje się 
świadomość narratora. To jego 
nad-słuch powoduje, że nie może 
spać z powodu porannego świer-
gotu ptaków, jego nad-higiena nie 
pozwala mu spokojnie patrzeć na 
męską niezaradność w chorobie, 
jego nad-zaradność skłania go 
do ułożenia instrukcji obsługi 
chruścianej miotły. To również 
ktoś bardzo czuły na informacje 
zawarte w życiu publicznym, kto 

Z tylnego  siedzenia 
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momentami żachnie się na usły-
szane w  telewizji komunikaty 
o stanie gospodarki albo kto wy-
kpi zewnętrzną tylko religijność, 
mającą więcej wspólnego z kon-
formizmem niż z  duchowością. 
Nie jest jednak malkontentem czy 
zgryźliwym krytykiem-defetystą. 
To raczej nieco prymusowy po-
prawiacz, cięty dowcipniś i spo-
łeczny maksymalista. Poza tym 
opowiadacz felietonów nie ukry-
wa faktu, że zna Tomasza Fopke-
go, a może nawet nim jest. Nie ma 
się więc co dziwić, że wśród żar-
tobliwych historyjek pojawia się 
cała seria form, w których domi-
nuje temat muzyczny, literacki i… 
autotematyczny. Znajdą się tutaj 
zatem formy dźwiękonaśladow-
cze, specjalistyczna terminolo-
gia, elementy fachowych dyskusji 
i autokrytyka… Wszystko orygi-
nalne i formalnie świeże.

Warto przystanąć na dłużej 
przy problematyce autokrytyki, 
autorefleksji i  autokreacji. Są to 
ciekawe kwestie warte odręb-
nych rozważań, które można 
rozpocząć od figury opowiada-
cza w dialogach literackich Flo-
riana Ceynowy, przez analizę 
konstrukcji podmiotu w poema-
tach humorystycznych Hieroni-
ma Derdowskiego, perspektywy 
oglądu świata Gùczowégò Macka 
stworzonego przez Aleksandra 
Labudę, postaci gadaczy w dyk-
teryjkach Jana Piepki czy Józefa 
Bruskiego, kończąc na dzisiej-
szych konstrukcjach stworzonych 
przez Drzeżdżona i Fopkego. Ci 
dwaj ostatni, pisząc o sobie i naj-
bliższym kaszubskim otocze-
niu, obrali sobie dwie odmienne 
ścieżki wyrazu. Bardzo dobrze 
wybrzmiewa wówczas słowo 
użyte w tytule zbioru felietonów: 
przecywiónka (jest w tym słowie 
i przecywianié sã – droczenie się, 
przekomarzanie, i  przecywień-
stwò – przeciwieństwo, a  nawet 
sprzeczność czy niezgoda...). Oto 

pierwszy z autorów generalnie jest 
zrośnięty z narratorem-postacią. 
Radość, troska, żal czy przestrach 
mieszkańca Pëlckòwa wydają się 
szczere, tzn. nie zawsze ujawnia 
on swoje myśli przed brifką, ale 
z  komentarzy czytelnik potrafi 
sobie wywnioskować, co w isto-
cie myśli o  sprawie. Natomiast 
narrator drugiego z autorów nie-
mal zawsze skrywa się za coraz to 
nowymi problemami, ludźmi czy 
tekstami kultury, sugerując swój 
punkt widzenia w jednej chwili, 
by za jakiś moment zmienić osąd. 
Nie wiadomo również, kiedy pre-
zentuje swoje pełne „ja”, ponieważ 
wydaje się ono bardzo niestabilne 
i przyjmuje, niczym Proteusz, co-
raz to nową postać.

Jeśli popatrzeć na kwestię ka-
szubskości zawartą w felietonach 
Drzeżdżona i Fopkego, to widać, 
że zajęli się nią całkiem serio, 
choć językiem lub środkami sty-
listycznymi, które wiążą się z po-
etyką humoru i satyry. A zatem 
mimo że żartują sobie z  człon-
ków Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego czy stowarzyszenia 
Kaszëbskô Jednota, to jednak nie 
negują chęci budowania przez 
Kaszubów wspólnoty kulturowo-
-mentalnej, i  chociaż krytykują 
ich zachowawczość i  materia-
lizm, nie zniechęcają do pracowi-
tości i pomysłowości. Felietoniści 
dystansują się więc wobec cech 
charakterologicznych Kaszubów, 
jednakże nie znaczy to, aby mieli 
za wszelką cenę poszukiwać jakie-
goś nowoczesnego modelu czło-
wieka Pomorza. Nowoczesność 
wcale bowiem nie musi przynosić 
ze sobą samych pozytywnych zja-
wisk: przecież w ślad za technolo-
gią nie zawsze podąża humanizm, 
a umysłowemu wykształceniu nie 
zawsze towarzyszy głęboka du-
chowość. U Drzeżdżona bohate-
rowie reagują na nowoczesność 
nieufnie, dwa – trzy razy się nad 
nią zastanowią, zanim zdecydują 

się na jakieś rozwiązanie. U Fop-
kego jest nieco inaczej, choć nar-
rator od razu na nią zareaguje, to 
jednak w taki sposób, który po-
zwoli mu ją obezwładnić i opa-
nować zdrowym rozsądkiem czy 
ironią.

Tytuł zbioru felietonów Rómka 
& Tómka przecywiónka pokazuje 
zatem, jak sądzę, chęć zaprezento-
wania kontrastowo odmiennych 
sposobów opowiadania o rzeczy- 
wistości. Warto jednak dostrzec 
w utworach również to, że autorzy 
sprzeciwiają się pędowi świata, 
pogmatwanym sytuacjom, nie-
jasnym postawom, bylejakości 
i  tymczasowości. Mimo krytyki 
felietony zawierają w  sobie tak-
że pozytywny program: potrzebę 
spokojnego reagowania na życie 
społeczno-polityczne, optymi-
stycznego przymrużenie oka na 
wady własne i całego świata, trak-
towania swojego dziedzictwa jako 
ostoi w  kulturowo-cywilizacyj-
nym pomieszaniu głosów i warto-
ści. To bardzo poważne podejście 
wśród form, które tylko pozornie 
wydają się krótkimi, lekkimi oraz 
zabawnymi historyjkami.

DANIEL KALINOWSKI

Roman Drzeżdżon, Tomasz Fopke, Rómka & 
Tómka przecywiónka. Felietónë pòzebróné, Gdańsk 
– Wejherowo 2017.
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12 séwnika na Filologòwim Wëdzélu Gduńsczégò Ùni-
wersytetu pòjawiło sã kòl 250 lëdzy. Jesmë sã nie spò-

dzéwelë jaż tak wësoczi frekwencji. Króm szkólnëch bëło téż 
wiele direktorów. To wierã skùtk wëbróny latos tematiczi – re-
fòrma edukacji i jidącé za tim zmianë w naùczanim kaszëb-
sczégò jãzëka – pòdczorchiwô Lucyna Radzymińskô, chtërna 
zajimô sã edukacją w Biórze Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

W pierszim dzélu kònferencje ùczãstnicë słëchelë refe-
ratów sparłãczonëch z òglową témą zéńdzeniô. Prof. Cezari 
Òbracht-Prondzyńsczi gôdôł ò òsoblëwi òdpòwiedzalnoce 
szkólnëch w czasach niegwësnotë. Dr Justina Pòmierskô 
przërównywała nôùkã kaszëbsczégò jãzëka i ji znaczënk do 
jinëch przedmiotów. Baro wôżnym dzélã zéńdzeniô bëła 
prezentacjô dzysdniowi prawny stojiznë ùczbë kaszëbsczégò 
w szkòłach. Wiceprzédniczka KPZ Danuta Pioch i L. Ra-
dzymińskô dałë bôczënk na nowé rozpòrządzenié Minystra 
Nôrodny Edukacje z dnia 18 zélnika 2017 („w sprawie wa-
runków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły 
i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywa-
nie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicz-
nych oraz społeczności posługującej się językiem regional-
nym”). Je tam gôdka ò tim, jak miałobë wëzdrzec prowadze-
nié zajmów i òrganizowanié szkòłowëch karnów, ò lëczbie 
gòdzyn i òceniwaniu. Króm tegò – to nowizna – doczepnika-
ma do tegò rozpòrządzeniô są mòdła wniosków ò zapisanié 
dzecka na ùczbã jãzëka i rezygnacji z taczi nôùczi. 

Ùczãstników interesowało téż nowé programòwé spòdlé 
(m.jin. dlô kl. I, IV, VII spòdleczny szkòłë – to skùtk jinégò 
latoségò rozpòrządzeniô MNE z 14 gromicznika). Pòmòcą 
dlô nich bëłë bédënczi programów naùczaniô Danutë Pioch 
(Gôdóm i piszã pò kaszëbskù dlô kl. I–VIII) i Emilii Maszczi 
[pòl. Maszke] (Na Kaszëbach dlô kl. IV–VIII). Òbëdwa mdą 
do ùtwórczégò wëzwëskaniô na starnie www.skarbnicaka-
szubska.pl. 

Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô przedstawiła téż program 
naùczaniô do wëżispòdleczny szkòłë. Je òn òpiarti na ùcz-
bòwnikù Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece. Na ti rówiznie 
szkòłów nowé programòwé spòdlé mô weńc w żëcé òd rokù 
2019/2020, ale wôrt ju terô sã do zmianë przëszëkòwac.

Je ju tradicją, że drëdżim dzélã kònferencjów dlô szkól-
nëch kaszëbsczégò są warkòwnie. Latos przërëchtowałë je: dr 
Magdaléna Wawrzëniôk-Slëwskô („eTwinning – innowacja 
technologiczna, informacyjna i komunikacyjna na lekcjach 
języka kaszubskiego”), F. Bôska-Bòrzëszkòwskô („Kreatyw-
na praca z podręcznikiem – szlachã mòtiwów w ùczbòwnikù 
Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece”), Lucyna Sorn („Efek-
tywne nauczanie leksyki kaszubskiej”), dr Éwa Andrzejew-
skô („Inspiracje na nowy rok szkolny”), dr Mariô Bògùckô, 
Elżbiéta Prëczkòwskô („Myślę, mówię i słucham…”).

Kònferencjô „Język kaszubski w reformowanej szkole – 
wdrożenia i innowacje” òstała zòrganizowónô przez Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Centrum Kaszëbsczégò Jãzëka 
i Kùlturë (Institut Pòlsczi Filologie). 
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Ò NOWI STOJIZNIE ÙCZBË 
KASZËBSCZÉGÒ
„Język kaszubski w reformowanej szkole – wdrożenia i innowacje” – taczi titel miała kònferencjô dlô szkól-
nëch kaszëbsczégò jãzëka, jakô òdbëła sã we Gduńskù. Ta wôżnô dzysdnia téma przëchłoscëła nadzwëkòwò 
wiele ùczãstników.

Projekt realizowóny dzãka dotacji Minystra Bënowëch Sprôw i Administracji
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 KARTUZË. KASZËBIZNA NA DZYSDNIOWÒ
Latosô edicjô Kaszëbë Music Festiwal òdbëła sã  
26 zélnika. W kartësczim Parkù Solidarnoscë bëła 
prezentowónô dzysdniowô kùltura i  terôczasné 
kaszëbsczé ùtwórstwò, ale téż ùczãstnicë mòglë 
pòtkac czekawëch Kaszëbów z nadzwëkòwima za-
interesowaniama. Jednym z nich béł Rafôł Kòhnke, 
przédnik jastarnicczégò partu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô, chtëren brôł ùdzél w spłëniãcym 
Wisłą „Kaszëbsczi Flis 2017”, ò czim òpòwiedzôł 
bëtnikóm festiwalu.

Dzejało téż festiwalowé kino, gdze dało òbez-
drzec m.jin. Kaszëbsczé wieselé, òdbiwôł sã pòkôzk 
kaszëbsczi módë przërëchtowóny przez warkòw-
niã Farwa, a na stojiszczach żdałë rozmajité zachë 
promùjącé najã kùlturã.

Przédnym dzélã festiwalu bëłë kòncertë. Wëstą-
pilë Czarodzieje z Kaszub, Damroka i Fucus, a na 
zakùńczenie pòlsczé fòlkòwé karno Żywiołak, jaczé 
promòwało platkã „Muzyka Psychoaktywnego Sto-
lema”.

Kaszëbë Music Festiwal òstôł dofinancowóny 
przez Minystra Bënowëch Sprôw i Administracje.

RED.

 GDINIÔ. NA WDÔR JANA DRZÉŻDŻONA

W  Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë òdbëła sã promòcjô 
ksążczi Jan Drzeżdżon. Twórczość kaszubska. Tã wôrt-
ną pùblikacjã wëdôł Kaszëbsczi Institut we Gduńskù, 
a òbrobilë jã prof. Mark Cybùlsczi i prof. Daniél Kali-
nowsczi. 

6 séwnika w sedzbie KFK kòl al. Marszôłka Piłsud-
sczégò pòjawił sã prof. Kalinowsczi i òpòwiôdôł ò żëcym 
Jana Drzéżdżona a téż ò jegò zasłëgach dlô kaszëbsczi 
lëteraturë i jãzëka. Pòdczorchiwôł, że – wedle niegò – 
kaszëbskòjãzëkòwé dokazë pisarza i pòetë z Domôtowa 
mają wikszą wôrtnotã jak te pòlsczé. Dodôł téż, że jedną 
z wôżnëch znanków ùtwórstwa aùtora Twarzë Smãtka je 
pòkazywanié tëch, chtërny nie są wiôldżima bòhatérama 
i „mãczelnikama kaszëbsczi sprawë”, ale zwëkłima, tej-sej 
nawetka òdrzëcónyma przez jinëch, apartnyma lëdzama. 
Dzãka temu letkò je w nich dozdrzec sebie i naùczëc sã 
z ksążków Drzéżdżona prôwdë ò samim sobie.

Prof. Kalinowsczi kôrbił téż ò tim, jak bëłë – i są do 
dzysô – przëjimóné dokazë pisarza z Domôtowa w Pòl-
sce i na Kaszëbach. Jak sã doznelë ùczãstnicë zéńdzeniô 
w Gdini, to prawie Kaszëbi nôczãscy nie chcelë ùznac 
wôrtnotë Drzéżdżonowëch ùsôdzków, a bùten bëłë òne 
òdbiéroné jakò wôżné i bëlné ksążczi.

Wôrt pòdczorchnąc, że jesz przed zôczãcym promòcje 
wszëtczé egzemplarë pùblikacje Jan Drzeżdżon. Twór-
czość kaszubska òstałë kùpioné przez bëtników zéndze-
niô. To dobré mòdło i mòże znak, że dzysdnia Kaszëbi 
barżi rozmieją achtnąc Drzéżdżonowé ùtwórstwò.

Promòcjã ksążczi zòrganizowałë: Kaszëbsczé Fòrum 
Kùlturë i gdińsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô.

RED.

Òdj. ze zbiérów KFK

 SŁËPSK. W STÔRI-NOWI SALË
Spòdlecznô Szkòła nr 2 w Słëpskù mô òd latoségò 
szkòłowégò rokù czësto zmienioną salã do ùczbë 
kaszëbsczégò jãzëka. Ùczniowie bãdą mòglë òd terô 
kòrzëstac z mùltimediowëch pòmòców i rozmajitëch 
jinëch zachów, tôflów itd. brëkòwnëch do lepszégò 
pòznôwaniô kaszëbiznë, historie, kùlturë i tradicje 
Kaszub. 

Ùroczësté òddanié do ùżiwaniô nowi salë òsta-
ło przëszëkòwóné na dzéń 8 séwnika. Tpzw. „para-
petówka” przëcygnãła wiele gòscy. Pò tradicyjnym 
w taczich przëtrôfkach przecãcym blewiązczi òdbëła 
sã m.jin. ùczba kaszëbsczégò na wiesoło (przërëchto-
wała jã młodzëzna z klasë Va). Béł téż kùlinarny kòn-
kùrs (quiz) dlô ùczãstników ùroczëznë, kaszëbskô 
mùzyka i cos do jestkù. 

Ùcznióm i szkólnym winszëjemë òdnowiony salë 
i żëczimë brzadnégò pòznôwaniô rodny mòwë i rod-
négò pisënkù!

RED.
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 BANINO. KASZËBSCZI FESTIN 
20 zélnika w  Baninie wastowała 
kaszëbizna. Òbczas rozegracji zòr-
ganizowóny przez tameczny part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô wëstãpòwelë kaszëbsczi artiscë, 
jaczi prezentowelë tradicyjné i dzys-
dniowé dokazë. Na binie pojawiłë sã 
m.jin. Spiéwné kwiôtczi, Wérónika 
Prëczkòwskô (spiéwała w  trzech 
jãzëkach – pò kaszëbskù, pòlskù 
i anielskù) i kapela Bufet z Kartuz.

Króm mùzyczi béł téż téater 
w wëkònanim grëpë Amatizernoga. 
Widzawiszcze przëszëkòwelë Kata-
rzëna Kankòwskô-Filëpiôk, Róbert 
Groth i Szëmón Jancen – przedstôw-
cowie młodzëznowëch kaszëbsczich 
klubów „Cassubia” i „Òska”. Gwiôz-
dama festinu bëlë finaliscë łońsczi 
edicje Kaszëbsczégò Idola. 

Wôrt jesz wspòmnąc ò bëlnym 
jestkù i  rozmajitëch rozegracjach 

dlô dzecy, jaczé na gwës miałë cësk 
na baro dobrą frekwencjã. Króm 
tegò òrganizatorzë przëszëkòwelë 
stojiszcza z kaszëbsczima pamiątka-
ma, a młodzëzna mògła wzyc ùdzél 
w turniéru grë w balã.

Festin, jaczi òdbéł sã w  Baninie 
ju 12. rôz, pòmógł zòrganizowac 
Ùrząd Gminë w Żukòwie i môlowi 
dobrzińcë.

RED.

 SŁAWÒSZËNO. SZKÒŁA  
Z PATRONÃ I STANICĄ
Òbchòdë 200. roczëznë bùdzëcela 
Kaszëbów Floriana Cenôwë warają na 
całim Pòmòrzim, òsoblëwie w môlach 
zrzeszonëch z żëcym i dzejanim tegò 
wiôldżégò kaszëbsczégò regionalistë 
i badérë najégò jãzëka. 

Je wiedzec, że ò swòjim domôkù 
pamiãtają téż w  Sławòszënie, gdze 
Cenôwa ùrodzył sã 4 maja 1817 rokù. 
Òb całi rok òdbiwają sã tam kònkùr-
së i pòtkania namienioné ti pòstacji, 
a 21 séwnika tuwòtészô spòdlecznô 
szkòła dostała miono ùtwórcë pier-
szégò kaszëbsczégò pisënkù i  aùto-
ra taczich dokazów, jak Rozmòwa 
Kaszëbë z  Pòlôchã abò pismiona 
„Skôrb kaszëbskò-słowińsczi mòwë”. 

Ùroczëzna daniô szkòle miona 
Cenôwë zaczãła sã òd mszë swiã- 
ti z  kaszëbską liturgią słowa. Pózni 
m.jin. bëła òdkrëtô tôfla na wdôr tegò 
wëdarzeniô, a sławòszińskô szkòła do-
stała stanicã.

Wôrt dodac, że Florión Cenôwa je 
ju patronã czile jinëch szkòłów, m. jin. 
w Serakòjcach, Kartuzach i Swiecym.

RED.

 WARSZAWA. PÒ KASZËBSKÙ  
W „MILIONERACH”
Czile miesący temù wiele Kaszëbów 
zdrzało na Damrokã Kwidzyńską, 
jakô brała ùdzél w telewizjowim pro-
gramie „Ugotowani”. Prezentowała 
najã kùchniã i – mòże rzeknąc – bëła 
bëlną ambasadorką Kaszëb.

W séwnikù, w jinym show – w „Mi-
lionerach” – wëstąpił Pioter Szëca, 
znóny niejednym mieszkańcóm najé-
gò regionu chòcle z prowadzeniô aù-
dicji w Radio Kaszëbë. Ùdało mù sã 
dobëc dosc tëli dëtków, czegò winszë-
jemë i përznã zazdroscymë... 

Nôwôżniészé równak, że òbczas 
programù czãsto brzëmiała kaszëb-
skô gôdka i – zdrzącë na tekstë w roz-
majitëch internetowëch pòrtalach, 
gdze béł òpisywóny ten dzélëk „Mi-
lionerów” – Pioter Szëca zrobił dobrą 
reklamã Kaszëbóm. 

RED.

  SOBIESZEWO. DYSKUSJE  
O ŻUŁAWACH WIŚLANYCH
„Żuławski Krajobraz – miejsca od-
zyskane” – tak została zatytułowana 
wystawa przygotowana przez „Wyspę 
Skarbów” Gdański Archipelag Kul-
tury i Izbę Pamięci Wincentego Pola 
w  ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa, którą do końca roku moż-
na oglądać w sobieszewskiej „Wyspie 
Skarbów” (Gdańsk, ul. Turystyczna 
3). Osoby uczestniczące w jej uroczy-
stym otwarciu – 16 września – mo-
gły wysłuchać opowieści Wiesława 
Zbroińskiego, sołtysa żuławskiej wsi 
Mokry Dwór, organizatora wielu 
przedsięwzięć i wydarzeń kultural-
nych (np. Żuławski Tulipan, teatr na 
Żuławach czy Żuławski Skansen). 
Ostatnim pomysłem sołtysa jest 

przeniesienie do Mokrego Dworu 
wiatraka z 1903 roku. Właśnie o tym 
projekcie opowiadał podczas werni-
sażu. Przedstawił historię wiatraka 
oraz trudności techniczne i organi-
zacyjne podczas jego odtwarzania. 
Zapewnił, że już wiosną 2018 roku 
skrzydła wiatraka będą pracowały 
i mieliły zboże na mąkę.

Drugi z  prelegentów – Maciej 
Marczewski – to współautor (z żoną 
Katarzyną) bloga podróżniczego 
ruszajwdroge.pl. Podczas spotkania 
zaprezentował pomysły na ciekawy 
weekend na Żuławach. Pokazał, jak 
zacząć przygodę z tą piękną krainą 
– gdzie warto pojechać i  co warto 
zwiedzać. 

TOMASZ JAGIELSKI

Fot. TJ

Òdj. ze zbiérów EP
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 GDINIÔ. DISKÙSJÔ  
Ò FILMIE „KAMERDYNER”
20 séwnika w  sedzbie Kaszëbsczégò 
Fòrum Kùlturë kòl al. Marszôłka Piłsud-
sczégò bëło pòtkanié z Mirosławã Piep-
ką, wespółaùtorã scenarnika i wespół-
producentã filmù „Kamerdyner”. Gòsc 
pòdczorchiwôł m.jin., że nen dokôz 
mòże miec wiôldżi znaczënk w biôtce ze 
stereòtipama tikającyma Kaszëbów, bò 
pòkazywô prôwdã ò nawzôjnëch òdnie-
seniach midzë nima a Niemcama i Pòlô-
chama w pierszi pòłowie XX wiekù. 

Zéńdzenié zaczãło sã òd prezenta-
cji filmù Bòżenë Òlechnowicz, jakô 
pòkôzała, jak wëzdrzała robòta nad 
dokazã „Kamerdyner” w  piôsznic-
czich lasach. Piepka pòcwierdzył, że 
mòrdarztwò w  Piôsznicë bãdze jed-
nym z  nôwôżniészich wëdarzeniów 
w pòwstôwającym filmie, równak nie je 
to dokôz ò wòjnie, a ò miłoce i òdnie-
seniach midzë lëdzama. Aùtor scenar-
nika dodôł téż, że film je sczerowóny 

do Kaszëbów, ale jesz barżi do Pòlô-
chów i Niemców, jaczi colemało baro 
mało wiedzą ò naji historie i drãdżich 
kawlach mieszkańców Pòmòrzô.

Drëdżim gòscã pòtkaniô béł Eùge-
niusz Prëczkòwsczi, chtëren je w filmie 
kònsultantã do sprôw kaszëbsczégò 
jãzëka. Zagwësnił òn, że kaszëbizna 
w „Kamerdynerze” bãdze na wësoczi 
rówiznie, òsoblëwie w wëkònanim Ja-

nusza Gajosa, chtëren zagraje przédną 
rolã, dlô jaczi mòdłã béł Tóna Ôbram.

RED. 

 KARTUZY. PAMIĘTAJĄ  
O KOMBATANTACH
W  Muzeum Kaszubskim w  Kar-
tuzach uczczono Kaszubów służą-
cych w Polskich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie w latach 1939–1947. 
Poświęcono im wystawę, którą 
obejrzało wielu kombatantów, ale 
też młodzież z  kartuskich szkół. 
Podczas wernisażu obecni byli 
m.in.: mjr Edmund Popieliński – 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia 
Kombatantów Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie, kpt. Wacław 
Butowski – radiooperator w czołgu  
24 Pułku Ułanów 10 Brygady Ka-
walerii Pancernej, kpt. Henryk Baj-
duszewski – mechanik czołówki 
naprawczej w  Centrum Wyszko-
lenia Wojsk Pancernych, a  obec-
nie Prezes Pomorskiego Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i  Byłych Więźniów Politycznych 

oraz por. Czesław Chmara – żołnierz 
25 Pomorskiego Batalionu Piechoty  
8 Brygady Piechoty.

Wystawę przygotowano we współ-
pracy z  Muzeum Polskiego Czynu 
Zbrojnego w Armiach Sprzymierzo-
nych, które zapewniło część pamiątek 
wojskowych i osobistych po żołnier-
zach m.in. 1 Dywizji Pancernej oraz 
2 Korpusu Polskiego. Pamiątki po 
żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie – po swoich bliskich – 
przekazali: Danuta Rek, Kazimierz 
Socha-Borzestowski, Anita Maryń-
czak-Prądzyńska, Iwona Pipka, Ma-
rian Jeliński oraz Ryszard Mielewczyk. 
Na wystawie zostały zaprezentowane 
między innymi odznaczenia, odzna-
ki i  oznaki, dokumenty, fotografie, 
umundurowanie i wyposażenie, a tak-
że pamiątki osobiste związane z Ka-
szubami walczącymi w PSZnZ. 

NA PODSTAWIE INFORMACJI NA STRONIE 
MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH
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Òdj. http://www.muzeum.wejherowo.pl

 WEJROWÒ. PAMIĄTCZI  
PÒ BĄDKÒWSCZIM
Dzãka darënkòwi Sławinë Kòsmùlsczi, 
córczi Lecha Bądkòwsczégò, zbiérë wej-
rowsczégò Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i Mùzyczi zbògacëłë sã 
ò pamiątczi pò tim wiôldżim dzejôrzu, 
gazétnikù i pisarzu. 

Westrzód rozmajitëch zachów, jaczé 
òstałë przekôzóné do Mùzeùm, są méble 
(w tim biórkò i zésel), maszina do pisa-
niô, radioòdbiérnik „Spidola 252”, dzãka 
chtërnémù Bądkòwsczi słëchôł Radia 
Wolna Europa, i wszelejaczé rzeczë ùżi-
wóné na codzéń przez pisarza.

W  2020 rokù mdze 100. roczëzna 
tegò bëlnégò dzejôrza, wespółzałóżcë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
i sygnatariusza Zélnikòwëch Dogôdën-
ków. Pamiątczi, jaczé òstałë przekôzóné 
do MKPPiM, mdą zaprezentowóné òb-
czas planowóny z ti leżnoscë ekspòzycje.

RED. NA SPÒDLIM WIADŁA ZE STARNË MKPPIM
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 PÒZNAŃ. KS. MIOTK DOKTORÃ 

26 séwnika w  bùdinkù Teòlogòwégò 
Wëdzélu Ùniwersytetu Adama Micke-
wicza w Pòznaniu òdbëła sã pùblicznô 
òbrona doktorsczégò dokazu Mariana 
Miotka. Nen zasłużony dlô kaszëbiznë 
ksądz, chtëren jakno jeden z pierszich 
zaczął òdprawiac msze z  kaszëbską 
liturgią słowa, a  dzysô ùsôdzô téż 
kaszëbskòjãzëkòwé telewizyjné pro-
gramë, napisôł prôcã zatitlowóną: Re-
cepcja przekładów Biblii na kaszubski 
w kaszubskim kręgu kulturowym. Stu-
dium historyczno-kontekstualne. 

Promòtor dokazu òjc prof. Adóm 
Riszôrd Sykòra pòdczorchiwôł, że 
nicht jesz nie zbadérowôł całowno ti 
sprawë, chòc òd czasu, czej pòjawiłë 
sã pierszé tłómaczenia, minãłë ju set-
czi lat. Ks. Miotk zaczinô swój dokôz 
òd krótczi historie rozwiju kaszëb-

sczégò jãzëka i  prezentacje „kaszëb-
sczégò kùlturowégò krãgù”, pózni òpi-
sywô przełożënczi, jaczé pòwstôwałë 
w  ewangelëcczim, a  pòtemù w  ka-
tolëcczim kòscele. Nôwôżniészim 
partã prôcë je dzél, w chtërnym aùtor 
pòkazywô, jaczi cësk na Kaszëbów 
miałë te tłómaczenia. Z dokazu pòz-
nómë m.jin. historiã wchôdaniô 
kaszëbiznë do liturgie Kòscoła i  òd-
biér przez lëdzy òsoblëwie pierszich 
tpzw. „kaszëbsczich mszów”. Są partë 
namienioné pielgrzimkóm, krziże-
wim drogóm, różańcóm z  rozwôża-
niama pò kaszëbskù. Baro czekawé 
są rozdzéle ò recepcje dolmaczënków 
Biblie w  lëteraturze i  spiéwach, a  téż 
w  prase, internece, radiu i  telewizje. 
Apartny part je namieniony rok-
rocznémù czëtaniu biblijnëch słów 
w  wejrowsczi kòlegiace – Verba Sa-
cra. Ks. Miotk ùdokazniwô, że wnet 
w  kòżdim dzélu żëcô, gdze pòjôwiô 
sã kaszëbizna, przełożënczi Swiãtëch 
Pismionów miałë cësk na ji rozwij.

Recenzencë dokazu òtaksowelë ro-
bòtã baro bëlno: „Otrzymaliśmy: świat 
naukowy, biblistyka, a  w  szczególnie 
kaszubski lud, wspaniałą i  harmo-
nijną syntezę zbudowaną na solidnej 
ściśle badawczo-dyskursywnej doku-
mentacji” (prof. Helmùt Langkam-
mer). „Rozprawa doktorska ks. mgr. 
Mariana Miotka wieńczy z  sukcesem 
jego osobiste studia i lata skrupulatnej 
pracy badawczej. Jej wynikiem stał się 
dojrzały owoc przeprowadzonej kwe-
rendy i  analizy zebranego materiału. 
Przeprowadzone dociekania stoją na 
wysokim poziomie naukowym, przy 

czym szczególnie należy podkreślić 
daleko idącą samodzielność badawczą, 
połączoną z  ogromną pracowitością 
i rzetelnością” (prof. Janusz Nawrot). 

Winszëjemë ks. doktorowi Miot- 
kòwi i żdajemë niecerplëwò na pùbli-
kacjã jegò dokazu.                           RED.
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  WIERZCHÙCËNO. TÔFLA  
NA WDÔR WËSZIWÔRCZI
Na Kaszëbsczim Placu w  Wierz- 
chùcënie na pamiątkòwim kamie 24 
séwnika òsta òdkrëtô tôfla na wdôr 
Òtilii Grabòwsczi (1912–2010), 
kaszëbsczi dzejôrczi i mésterczi wë-
sziwù.

To pierszi kam namieniony białce, 
jaczi stanął na Kaszëbsczim Placu. 

W ùroczëstoscë ùdzél wzãlë mi-
dzë jinyma przedstôwcowie Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, drëszë 
i familiô wastny Òtilie. Jedna z piãk-
niészich pòstacjów białków, jaczé 
jem w  żëcym pòznôł. Prôwdzëwi 
„stolem w  spódnicy”, a  co nôwôż-
niészé: bëła bëlnym człowiekã – mat-
ką, starką, drëszką, wiedno ùsmióną 
i pòmòcną – gôdôł ò ni prof. Józef 
Bòrzëszkòwsczi. 

Pò òficjalnym dzélu ùroczëznë 
gòsce mielë leżnosc òbezdrzec do-
kazë swòjorãczno ùsadzywóné przez 
Òtiliã Grabòwską. 

Chcemë dodac, że wespół na Ka- 
szëbsczim Placu w  Wierzchùcë-
nie je ju 15 kamów na wdôr lëdzy 
zasłużonëch dlô kaszëbsczi kùlturë 
i jãzëka.

RED.

Òdj. T. Klein
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 CHŁAPÒWÒ. NOWÔ KÒMÉDIÔ

W  Spòdleczny Szkòle w  Chłapòwie 
béł premierowi pòkôzk filmù Mantel-
tréger. Reżisérką ti kaszëbsczi kòmédii 
je chłapòwianka Béjata Hincka (pòl. 
Hincke), jakô latos zaczinô sztudéro-
wac w Łódzczi Filmòwi Szkòle. Film 
je zbiérã czile szpòrtownëch historiów 
sparłãczonëch z przédną bòhatérką – 
Trudżą i ji wszelejaczima doswiôdcze-
niama z letnikama. Jak gôdô reżisérka, 
je w tim dokazu wiele łżélstwa i cëga-
nieniô. Dlôte téż titlã filmù je prawie 
Manteltréger, co òznôczô kògòs fal-
szëwégò, hipòkritã. 

Òbczas premiérë frekwencjô bëła 
bëlnô. Nie felowało gòscy z bùtna, ale 
òsoblëwie film zainteresowôł miesz-
kańców Chłapòwa, co nie je dzywné, 
bò pòwstôwôł tuwò, a aktorama bëlë 
chłapòwianie. Ùsôdzcą mùzyczi je 
Sławòmir Hincka (tatk reżisérczi), 
a w przédnëch rolach wëstąpilë: Ger-
truda Hincka, Erika Makùch, Lucyna 
Hincka, Ana Lessnaù, Róman Stin, 
Marta Jéka i jiny.

Króm premiérë òdbëło sã ju pôrã 
pòkôzków Manteltrégera na terenie 
gminë Pùck. 

           RED.  
ÒDJ. DM

 ŁUBIANA. BIESIADA KASZUBSKA

W połowie sierpnia (14.08.2017 r.) Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
Oddział w Łubianie zorganizowało Biesiadę Kaszubską. Spotkanie 
rozpoczęło się o godzinie 18 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
Worzałówka nad Jeziorem Granicznym. Biesiada była zorganizowana 
z okazji 25-lecia Gminy Kościerzyna. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć 
się w powożeniu „karą” (czyli taczką) oraz w różnego rodzaju innych 
konkursach i kwizach. Laureaci otrzymali nagrody. 

W trakcie imprezy przygrywał zespół z Kościerzyny wykonujący 
również muzykę kaszubską. Biesiada cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców naszej gminy. 

Łubiański oddział ZKP bardzo dziękuje Urzędowi Gminy Koście-
rzyna, który dołożył część środków na organizację imprezy. Zapra-
szamy za rok!

      PREZES ZKP W ŁUBIANIE IRENA MARSZEWSKA 

Fot. ze zbiorów oddziału ZKP w Łubianie

KLËKA

8 séwnika w  gduńsczim Cen-
trum Swiãtégò Jana lubòtnicë 
snôżi mùzyczi i  kaszëbsczégò 
słowa wësłëchelë kòncertu, jaczi 
promòwôł platkã Kamiszczi Paw-
ła Ruszkòwsczégò. Wespół z  tim 
młodim spiéwôrzã, gitarzistą 
i kómpòzytorã wëstąpilë: Mikòłôj 

Baszukewicz (pòl. Basiukiewicz), 
Michôł Bąk, Tomôsz Klepczińsczi 
i Sławòmir Tuszkòwsczi.

Kamiszczi to zbiérk dwanôsce 
dokazów, w  wikszoscë pò kaszëb-
skù. Słowa do niejednëch sztëczków 
pòchôdają z  pòézji tak ùznónëch 
ùtwórców, jak Aleksander Maj-
kòwsczi. Pòjôwiają są téż tłómacze-
nia z  jinëch jãzëków, m.jin. prze-
łożënk na kaszëbsczi dokazu „My 
way” Franka Sinatrë.

Kòncert w  kòscele sw. Jana béł 
jednym z dzélëków promòcje ti plat-
czi. Pò zakùńczenim wëstãpù arti-
scë dożdelë sã dëbeltnégò aplaùzu 
na stojąco i wiele winszowaniów òd 
ùczãstników. Kòżdi chãtny mógł téż 
pòdéńc do ùtwórców i  pòprosëc ò 
aùtograf.

RED.

 GDUŃSK. KAMISZCZI W KÒSCELE SW. JANA
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KLËKA

 WIÔLGÔ WIES. SZTËRDZESCË 
LAT MINÃŁO...
Wiôlżińsczi part Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô swiãtowôł 40-lecé 
dzejaniô. Ùroczëzna zaczãła sã Mszą 
swiãtą w intencji żëwëch i ùmarłëch 
nôleżników KPZ. Òdprôwiało jã czi-
le ksãżi pòd przédnictwã ks. Leszka 
Kriżë, chtëren czedës béł nôleżnikã 
partu we Wiôldżi Wsë (w ti kadencje 
je przédnikã warszawsczégò òddzélu 
Zrzeszeniô). 

Pò pòspólny mòdlëtwie ùczãstnicë 
przeszlë do Centralnégò Òstrzódka 
Spòrtu Cétniewò. Prowadzëłë jich 
wielné zrzeszeniowé stanice z całëch 
Kaszub. 

Na môlu przëwitała wszëtczich 
przédniczka partu Grażina Szëmań-
skô, jakô òd gòscy przëjimała żëcz-
bë dalszégò brzadnégò dzejaniô dlô 
kaszëbiznë. Jak rzekła, dlô ni nôwôż-
niészą sprawą je zwikszenié lëczbë 
młodëch nôleżników partu.

Swiãto bëło leżnoscą do wspòmin-
ków i pòdrechòwaniô 40 lat robòtë 
wiôlżińsczich zrzeszeńców. Òstałë 
przëbôczoné taczé wëdarzenia, jak 
Zjôzd Kaszëbów we Wiôldżi Wsë 
z ùdzélã prezydenta Pòlsczi Bronisła-
wa Kòmòrowsczégò i rokrocznô roze-
gracjô Kaszëbsczé Bôtë pòd Żôglama.

W  artisticznym dzélu jëbleùszu 
wëstąpiło Karno Spiéwë i Tuńca Gdy-
nia.

RED.

 GDUŃSK. ÒTEMKŁI DZÉŃ  
FÙNDUSZU
W  òbrëmienim 7. Pòmòrsczich Dni 
Energie 19 séwnika w  sedzbie Wòje-
wódzczégò Fùnduszu Òchronë Rodë 
i Wòdnégò Gòspòdarzënkù (pòl. skró-
cënk: WFOŚiGW) òstôł zòrganizowóny 
òtemkłi dzéń. Atrakcje bëłë baro roz-
majité. Hewò czile z nich... 

Nad bùdinkã co gòdzënã lôtôł dron, 
jaczi na codzéń pòmôgô w  chronie-
nim strzodowiszcza, m.jin. badérëjącë 
czëstosc lëftu, robiącë szpekcjã elek-
troenergeticznëch séców i wiatrowëch 
turbinów, pòkazëjącë, chto naju trëje, 
pôlącë smiecama itd.

Prof. Lidiô Wòlskô z Gduńsczégò Me-
dicznégò Ùniwersytetu òdpòwiôdała na 
pitanié, dlôcze tak mało dbómë ò jakòsc 
lëftu, òdbiwałë sã edukacjowé kònkùr-

së, bëłë pòkazowóné filmë ò energetice, 
sztudérowie z  Gduńsczi Pòlitechniczi 
tłomaczëlë, jak dzejô słuńcowi kòlektor 
abò pómpa cepła, a kòminiôrze kôrbilë 
ò znaczenim wëbiérónégò ôrtu òpału. 
Na òtemkłi dzéń WFOŚiGW przëja-
chelë téż przedstôwcowie firmów, co 
wërôbiają kòtłë, fòtowòltajiczné panele, 
elektriczné kòła i aùtołë. 

Jak gôdô Môrcën Gregòrowicz, ener-
geticzny doradca WFOŚiGW: Nôwôż-
niészim célã taczich rozegracjów je edu-
kacjô i kòntaktë np. midzë pòdjimcama, 
producentama rozmajitëch energeticz-
nëch rozrzeszeniów a  lëdzama, jaczi 
taczé ùrządzenia, instalacje chcą món-
towac w swòjich firmach, ùrzãdach czë 
kòl se doma. I dodôwô, że wedle niegò 
m.jin. dzãka taczim akcjóm jak òtemkłi 
dzéń WFOŚiGW rosce westrzód lëdzy 

swiąda tegò, że òchrona rodë nie zanôlé-
gô leno òd wiôldżich firmów, ale téż òd 
kòżdégò z naju.

           RED.  
ÒDJ. DM

 WDZYDZE. WIESELNÉ ZWËCZI  
NA ÒDJIMKACH
Mùzeùm – Kaszëbsczi Etnograficzny 
Park m. Tédorë i Izydora Gùlgòwsczich 
wespół z Trzëgardową Szkòłą Fòtogra-
fie zòrganizowało pòtkanié z aùtorama 
òdjimków w technice ambrotipii, chtër-
ny przëszëkòwelë wëstôwk „Zwyczaje 
weselne na Kaszubach według Izydora 
Gulgowskiego”. 

12 séwnika lubòtnicë kaszëbsczich 
zwëków i fòtografie zeszlë sã we wdzydz-
czim skansenie, w  bùdinkù karczmë 
z Rëmi. 

Przédnym célã tak zéńdzeniô, jak 
i  wëstôwkù bëło pòkôzanié dôwnëch 
wieselnëch zwëków òpisónëch przez 
Gùlgòwsczégò w jegò ksążce Von einem 
unbekannten Volke in Deutschland (Ò 
nieznónym lëdze w Niemcach) z 1911 r.

Òbczas pòtkaniô we Wdzydzach bëła 
téż promòcjô albùmù Wesele kaszubskie 
wg I. Gulgowskiego.

Jeżlë chtos chce w drobnotach pòznac 
historiã pòwstaniô fòtografiów pòkazy-
wającëch wieselné zwëczi i dzél z nich 
òbezdrzec na swòjim mònitorze, niech 
weńdze na starnã: www.radoslawbrzo-
zowski.com/wesele-wg-gulgowskiego.

RED.

Òdj. DM
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W OBIEKTYW
IE

POMERANII

I TU NOTKĘ POPROSZĘ :)

·  16 sierpnia – zmarła w wieku 87 lat Urszula Bol-
duan, członkini ZKP od 1956 r. W latach 1986–1989 
pełniła funkcję skarbnika Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego Oddział w Gdańsku, następnie w latach 
1989–1992 zasiadała w Komisji Rewizyjnej oddziału. 
Za pracę na rzecz regionu w 2007 r. została nagrodzona 
Medalem 50-lecia Oddziału Gdańskiego. Uroczystości 
pogrzebowe miały miejsce w Starej Kaplicy na gdań-
skim cmentarzu Srebrzysko. Wziął w nich udział poczet 
sztandarowy oddziału gdańskiego.

·  3 września – z okazji Dnia Twórcy Ludowego Od-
dział Etnografii Gdańskiego Muzeum Narodowego oraz 
Oddział Gdański Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
uczcił jubileusze pracy artystycznej hafciarek, członkiń 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdań-
sku. Były to: Irena Szczepańska (40-lecie pracy) i Da-
nuta Niechwiadowicz (35-lecie pracy). W tym ważnym 
dla nich dniu pamiątkowe dyplomy wręczył jubilatkom 
prezes oddziału gdańskiego Grzegorz Jaszewski.

·  3 września – miały miejsce obchody 40-lecia Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział we Władysła-

wowie. Rozpoczęły się one uroczystą Mszą św. w ko-
ściele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny we Władysławowie. Ich dalsza część miała 
miejsce na terenie ośrodka olimpijskiego w Cetniewie. 
Był to czas na wspomnienia, wręczenie pamiątkowych 
nagród, dyplomów i prezentów od pozostałych oddzia-
łów Zrzeszenia. W święcie tym wzięli udział członkowie 
gdańskiego oddziału ZKP: prezes Grzegorz Jaszewski, 
Adrian Watkowski i Teresa Juńska-Subocz, którzy two-
rzyli też poczet sztandarowy.

  ADRIAN WATKOWSKI   
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SËCHIM PÃKÃ ÙSZŁÉ

CHËCZOWI PTÔSZCE

N ie kòżdô białka brëkùje chłopa doma. Mòże 
wòlec jiné białczi abò zwierzãta do towarzë-
stwa. Colemało nôczãscy są to kòtë, psë abò 

ptôczi, z jaczich na wiérzch wëcygnã kanarka. 
Czej sã mô kòta, psa abò kanarka doma, to nie 

znaczi, że ni mòże tam bëc jinëch stwòrzeniów, np. 
dzecy. Leno czej są dzecë, to wskôzywô na to, że dzes 
w òkòlim krãcy sã abò sã ju zakrãcył lëdzczi sómc. Ale 
më sã zajimómë białkama, co wòlą co jinégò.

Co różni chłopa òd 
kanarka? Kanark je żôł-
ti, a chłop mòże bëc np. 
mòdrim ptôszkã, taczim, 
co to lôtiwô sobie òd-
nąt-donąt bez zajãcô. 
Kanark mùszi bëc sóm-
cã, bë jinaczi nie spiéwô, 
a na co kòmù niemi 
ptôch w klôtce? Chłop 
ni mùszi bëc sómcã, 
bò mòże bëc babą. W całoscë, czej za pòmału jedze 
aùtołã. Są téż taczi, co jima bëło za cãżkò miészk no-
sëc a z Andrzeja zrobilë sã Aną. Za to jidze letkò na-
wetkã sã do pòlsczégò sejmù zadostac. Kanark je, jé 
i spiéwô. Chłopi téż, biwô, że spiéwią. Ale ze swiécą, 
ze swiécą taczich szëkac. A jak ju zarëczi, to nie wiész, 
czë to zaczãlë ùprawiac kanalizã, czë czasã jakô bana 
abò jiny TIR nie nadjéżdżô. W całoscë chłopsczi spiéw 
za kanarkã nie szlachùje. Chiba że Andrzej-Ana i… 
tedë taczé wësoczé tónë są barżi mòżlëwé. Pòdobno 
jim brzëdszi kanark, tim piãkniészé tónë ze se wëcy-
gô. Pòdobno je z chłopama. Ti piãkny z ùrodzeniô ni 
mùszą specjalno sã narobic, cobë taką białkã zòchlëc. 
Temù bierzą sã za to, czej są jesz młodi a białczi mają 
krótczi wid. A jak ju jaką chwëcą, tej trzimią! Pózni 
grëbieją, slepną a chërë na pùczel jima wlôżają i je 
corôz cãżi ze wszëtczim, téż z białkama. Nôgòrzi mają 
ti z métra cãti. Òd małoscë cwiczą sã, jak zwrôcac na 
se ùwôgã, cobë jich nie ùdeptac a wësłëchac. Mają 
nôlepszą nawijkã. Pòtrafią spiewac na kòżdą nótã: 
słodkò, grozno, grëbò a wësôk. Znôta jaczégò chłopa? 
Gwësno, że jo! Ti môłi chłopi wlôżają na nôwëższé 
stółczi, a że mają „spiéw” wërobiony – do póznëch 
latków rozmieją białczi czarzëc. A òne jich wëbiérają 
i temù tak më z tą demòkracją wëzdrzimë…

W czim kanark (łac. spsziéwùs chëczus) je lepszi 
òd domòwégò chłopa (łac. chlapùs chëczus)? Przede 
wszëtczim dobrze sã do białczi òdzéwô. Tréluje, a nô-
głosni, czej je rôd abò jak przëmôwiô tescowô. Chłop 
w tëch dwùch razach sedzy cëchò.  Taczi kanark mało 
do żëcô brëkùje. Jaczé zôrno do pòdzobaniô, co na 
tãpienié pazurków, kroplã wòdë, swòje sztërë nórtë 
a swiãti bezpiek. (Mój kanark Félk straszno nie lëdô, 
czej òb noc òbzéróm filmë z kùng-fù – reno wëriwô 

sobie piórka. Białka z zoòlo-
gicznégò gôda, że to ze stre-
su. Kò kanark nie wié, że to 
je leno film…). A jesz tej-sej 
kanark pòtrzebùje, cobë mù 
klôtkã wëczëszczëc.

Chłop téż za wiele do żëcô 
nie brëkùje. Leno, żebë gò 
dozerac. Lubi zjesc, wëpic 
a nawetkã czasã téż pò-
dzobac. Sztërë nórtë kòchô 

baro. Czejbë mù delë internet darmôk – jak nen ka-
nark bë le w swòji klôtce sedzôł. Jak gò sã wëpùscy 
pò tim bùten, je czësto òd se. Nie wié, co ze sobą 
zrobic, i szukô pòdobnëch ptôszków, cobë w grëpie 
co mądrégò ùsadzëc. Abò chòc wëpic, le kropla to 
mdze wierã za mało. Biwô, że chłop rozmieje kòl se 
pòsprzątac, w całoscë, czej béł w wòjskù. Z pranim 
ju nie je tak rożewò. Przë chłopach je mòdro a czãscy 
– czôrno. Mają òni w se wiele wòdë, co jã mùszą bez 
skórã do òbleczeniów przeléwac. Temù do praniô je 
skòpicą. Są w tim rzeczë, co lżi przińdze nowé kùpiac 
jak wëprac, bò kòszt proszkù, płinu, wòdë a prądu 
spòtrzebòwóny na doprowadzenié taczi chłopsczi 
stréflë do pôchnieniô – je dzél wëższi jak kùpienié 
nowi. Jemù mùszi téż czasã platowac kòszle. Kòl ptô-
cha tegò ni ma. Chłop jé wicy jak kanark, a je przë tim 
wëmëslniészi. Nie chce nudlów trzë razë w tidzeniu. 
Wcyg le bë chcôł do te co miłégò òd białczi czëc ò tim, 
co zrobił. Jaczi to òn prawie je méster. Kanark taczi 
nie je. Chłop co sztót jaką nową zabôwkã mùszi miec. 
A to aùtół, a to nowi statk do rëbów łowieniô, chòcô 
w błotkù le bùdle òstałë a doma nicht tegò nie dze-
gwi. Kanark nié. Nie pëskùje, czej mô smiecë wëniesc 
abò czej sã na pòspólnym kònce do nédżi pòprzeléwa 
białce kasa. Ale òd kanarka ni ma pòdatkòwi ùldżi…

TÓMK FÓPKA

W czim kanark  
(łac. spsziéwùs chëczus)  

je lepszi òd domòwé-
gò chłopa (łac. chlapùs 

chëczus)? Przede  
wszëtczim dobrze sã 

do białczi òdzéwô. 
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NËNKA RÓDA PRÔWDÃ RZECZE
Jednégò razu mój drëch brifka przëwiózł mie lëst. 
Napisa do mie baro szpòrtownô białka a do te jesz 
bëlnô pòliglotka – ta cë mést rozmieje wszëtczima 
jãzëkama swiata gadac – Rózalijô. Rzekã Wama, że 
jô béł z negò lëstu baro rôd. Żlë Wa chceta, żebë 
chto Wama hùmòr pòprawił, tej pòprosëta Rózalijã 
– niech le do Waju napisze. Temù téż w tim placu 
chcã Ji ùroczësto a serdeczno pòdzãkòwac: Bóg Cë, 
białeczkò, wiele razy zapłac! Dzãkùjã w pëlckòwsczi 
gôdce, tec òna, pewno jak wikszosc Kòcewiôków, 
naszą mòwã dobrze roz-
mieje.

Zresztą brifka mô 
swòjã aùtorską teòriã, że 
Kòcewiôcë to są taczi 
Pëlckòwiôcë, co ò swòji 
pëlckòwòscë lata temù 
zabëlë. Kò pewno terôz-
ka niejedny, òsoblëwie ti 
òd Pelplëna, Skórcza, 
Derszewa czë Stôrogar-
du, mdą mielë na negò mòjégò mądrowatégò drë-
cha stolemny górz. Kò niepòtrzébno, Wa doch 
wiéta, że brifka mô swòje wëmëszlënczi. A jeżlë mô 
wëmëszlënczi, to znaczi, że je człowiekã mëszlącym 
– a chto mëszli, nen na gwës głupi nie je. Prôwda 
je téż takô, że ë głupi, ë mądri mòże tak samò pò 
gãbie dostac, temù jô brifce pòradzył, żebë sã na 
swòjim kòle za baro na pôłnié òd Pëlckòwa nie za-
pùszcziwôł. 

Jo, brifka je bëlny wëmiszlańc – nawetka czej 
prôwdë ni mô. Równak rzeczëta sami – to so tak 
fejn na niegò przësłëchô. Në nié?

W nym placu jô bë chcôł jesz jedną brifkòwą 
teòriã Wama sprzedac, kò dobrze wiedzec, co 
teòreticzno mòże naju latos spòtkac. 

W ùszłim miesącu wiele razy widzôł jem mòjégò 
natrzasłégò drëcha, jak jachôł z lasa na swòjim kòle 
òbładowóny sëchima wietwiama a gajdama. 

– Jes të czësto z lasa? – nie strzimôł jem rôz 
a spitôł, czekawi, za czim òn tëli negò drzewa z lasa 
wëcygô.

– Z lasa je nen natrzasłi lesny, chtëren nó miã 
szkalëje, że jô nibë mù drzewò kradnã. 

– A kradniesz?
– Teòreticzno nié… bò móże to z państwòwégò 

lasa co ùkradnąc? Jak sama pòzwa wskazëje, las je 
państwòwi, co znaczi, że je wszëtczich. Mój, twój, 
nasz. Do te widzysz të jaką żôgã czë seczrã?

– Në nié – cziwnął jem głową na jo, ale rëchli 
dokładno jem so ekwipùnk brifczi òbezdrzôł. Ną 
razą nie manił – niżódnëch nôrzãdłów pò prôwdze 
ze sobą ni miôł.

– Jô so pò lese chòdzã a to sëché a lëché drze-
wienkò zbiérajã. Tak dzéń 
w dzéń, gajda do gajdë, 
wietwiô do wietwie… 
Mëszlã, że pòmalë sfórtëjã 
nazbierac tëli, że ną strasz-
ną zëmã przeżëjã. 

– Jaką straszną zëmã? 
Doch mómë òceplenié kli-
matu? – zadzëwòwôł jem 
sã.

– To je takô telewizyjnô 
teòriô, a jô móm swòjã – òdrzekł brifka. – Wedle 
mie terôzka mdzemë mielë òznobienié klimatu. 

– Skądkaż të to wiész? – za baro jô w ną jegò 
teòriã nie wierził.

– Jakùż skąd? Nënka Roda mie rzekła.
– Róda – pòprawił jem drëcha. – Gwës jidze ce-

bie ò nënkã Ródã, ną dzewiãcdzesąt lat stôrą biał-
kã, co krótkò błotka mieszkô?

– Jo, môsz rëcht – przëswiôdcził mie drëch. – To 
je baro stôrô białka, a stôrëch mùszi słëchac. 

– Cëż òna cë rzekła?
– Jô doch cë ju gôdôł – strasznô zëma do naju 

latos przińdze. To dô mróz a chaje. Lëdze mdą całi- 
ma dniama pò chëczach sedzelë, kò wëlezc bùten 
nie mdą w sztãdze, tak wiôldżé smiotë bãdą…

– Skądka òna to wié?
– Òna nie wié, òna to w gnôtach czëje…
– Jo, jo. Ródzëny gnôtë to je bëlné spòdlé na 

pòcwierdzenié twòji teòrie – cziwnął jem ze zroz-
mienim głową, kò wiedzôł jem dobrze, że bòlącé 
gnôtë ti stôri białczi nie rôz bëłë bëlną znanką òz-
nobieniô klimatu w Pëlckòwie…

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Wa doch wiéta, że brifka 
mô swòje wëmëszlënczi. 

A jeżlë mô wëmëszlënczi, 
to znaczi, że je człowiekã 

mëszlącym – a chto mëszli, 
nen na gwës głupi nie je.
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MECENAS KULTURY

Zatosowanie zapisu

PAŹDZIERNIK     
OCTOBER 2017

Konstanty Andrzej Kulka
fot. M. Grynberg

WWW.FILHARMONIA.GDA.PL [BILETY]

Jakub Chrenowicz – DYRYGENT
Konstanty Andrzej Kulka – SKRZYPCE
Piotr Paleczny – FORTEPIAN
Orkiestra Symfoniczna PFB

K. SZYMANOWSKI  
Uwertura koncertowa E-dur op. 12 
K. SZYMANOWSKI  
IV Symfonia Koncertująca op. 60
M. KARŁOWICZ  
Koncert skrzypcowy A-dur op. 8

PAŹDZIERNIK W RYTMIE 
SYMFONII

PT / FRI        

06/10/2017 
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

SYMFONIKA Paweł Kotla – DYRYGENT
Lea Birringer – SKRZYPCE
Esther Birringer – FORTEPIAN
Orkiestra PFB

C. NIELSEN  
Suita na orkiestrę smyczkową op. 1
F. MENDELSSOHN Koncert d-moll  
na skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową
N.W. GADE  
Novelletten na orkiestrę smyczkową op. 58

KONCERT W RAMACH 
XXIV UZNAMSKIEGO 
FESTIWALU MUZYKI 2017

PT / FRI

13/10/2017      
 19:30 MIEJSKI DOM KULTURY, 

ŚWINOUJŚCIE

ELŻBIETA CZAPLIŃSKA-KANIA 
WYSTAWA pod tytułem „PLAC ZABAW” 

FOYER  
PRZY ROZECIE

WERNISAŻ

WT / TUE        

24/10/2017      
 17:30

8/10/2017, NIEDZIELA, 19:30
IRENA SANTOR - PUNKT WIDZENIA
10/10/2017, WTOREK,  17:30 , 19:30
KONCERT ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO - MELO-NIE DRAMAT
13/10/2017 PIĄTEK GODZ. 19.00 
NOWY PROGRAM OPERETKOWY - GALA NAJPIĘKNIEJSZYCH ARII 
OPERETKOWYCH I OPEROWYCH
 14/10/2017, SOBOTA, 18:00
PIOSENKI STARSZYCH PANÓW - MAGDA UMER, PIOTR MACHALICA, 
GRZEGORZ MAŁECKI
15/10/2017,  NIEDZIELA, 17:00
PINK FLOYD - W BLASKU KSIĘŻYCA
20/10/2017, PIĄTEK, 19:00
ALOSZA AWDIEJEW Z ZESPOŁEM. KONCERT JUBILEUSZOWY
22/10/2017, NIEDZIELA, 18:00
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO 
23/10/2017, PONIEDZIAŁEK, 17:00, 20:15
KLIMAKTERIUM 2, CZYLI MENOPAUZY SZAŁ
28/10/2017, SOBOTA, 20:00
QUEEN TRIBUTE
29/10/2017 NIEDZIELA GODZ. 18.30
KONCERT SYMFONICZNY ACCANTUS

Wydarzenia Impresaryjne 

Marcin Wyrostek – AKORDEON 
Marcin Jajkiewicz – WOKAL
Agnieszka Haase-Rendchen – FORTEPIAN 
Piotr Zaufal – BAS 
Mateusz Adamczyk – SKRZYPCE 
Daniel Popiałkiewicz – GITARA  
Krzysztof Nowakowski  
– INSTRUMENTY PERKUSYJNE

KONCERT FAMILIJNY 
„DŹWIĘKOGRÓD”

ND / SUN        

15/10/2017      
 12:00 SALA  

KONCERTOWA

/FILHARMONIA

C. GERVAISE Suite of dances  
J.-J. MOURET  
Symphonies of Fanfares
B. MARCELLO   
Adagio of concerto c-moll 
G.F. HAENDEL Koncert f-moll 
J.S. BACH  
Toccata i fuga d-moll, BWV 565 
J.S. BACH Chorał  „Airbam dich” 
J. LANGLAIS  „Te Deum”
C. SAINT-SAENS   
„My heart opens to your voice”, 
Fragmenty z  Samson i Dalila 
L. VIERNE Medytacja  
(improwizacja zrekonstruowana  
przez M. Duruflé) 
P. COCHEREAU Scherzo improvisé 
(improwizacja zrekonstruowana  
przez M. Clerc)
A. GUILMANT Symphonic piece

Bernard Metz – PUZON 
Maurice Clerc – ORGANY

SOB / SAT        

07/10/2017      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

ORGANY +

KONCERT KAMERALNY 
„ORGANY+”

J.S. BACH, A. VIVALDI,  
L. BOCCHERINI, G.F. HAENDEL

KONSULTACJE POLSA: Przemysław Rudź
AKTOR: Bogdan Smagacki
ZESPÓŁ MUZYCZNY W SKŁADZIE: Muzycy Orkiestry PFB 
ORAZ Sławomir Iwaniak – ALTÓWKA
Anna Śmiszek–Wesołowska – WIOLONCZELA
Aleksander Przeradowski – KLAWESYN I ORGANY
Rafał Lewandowski – FORTEPIAN

PN-WT / MON-TUE       

16-17/10/2017      
 9:00
 11:15

SALA  
KONCERTOWA

EDUKACYJNY
MUZYCZNY WSZECHŚWIAT

G. BIZET Suita z opery Carmen 
CH. GOUNOD Noc Walpurgii z opery Faust

Balet Lwowskiej Opery Narodowej

ŚR / WED       

18/10/2017      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

MISTRZOWIE BALETU

H.M. GÓRECKI Kyrie op. 83
K. SZYMANOWSKI  
Litania do Marii Panny op. 59
W. KILAR Preludium Chorałowe
W. KILAR Orawa
Recytacje tekstów Jana Pawła II.

Paweł Przytocki – DYRYGENT  
Aleksandra Zamojska – SOPRAN
Chór Music Everywhere
Orkiestra PFB
Jakub Kornacki – NARRATOR

SOB / SAT        

14/10/2017      
 19:15 ARCHIKATEDRA 

W OLIWIE

KONCERT PAPIESKI
SŁOWAMI JANA PAWŁA II

DOFINANSOWANO  
ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA

George Tchitchinadze –  DYRYGENT
Victoria Vatutina – SOPRAN 
Ewa Marciniec – ALT
Pavlo Tolstoy – TENOR
Leszek Skrla – BAS/BARYTON
Orkiestra Symfoniczna PFB
Chór Kameralny 441Hz
Chór Mieszany Cantilena 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego 
W GDAŃSKU
Anna Wilczewska – PROWADZENIE CHÓRU 

KONCERT XXIX 
MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU MUZYKI 
RELIGIJNEJ W RUMI 
IM. KS. STANISŁAWA 
ORMIŃSKIEGO

SOB / SAT        

21/10/2017
 16:00 SANKTUARIUM NMP  

WSPOMOŻENIA WIERNYCH  
SALEZJANÓW ŚW. JANA BOSKO 

W.A. MOZART Requiem d-moll KV 626

F. NOWOWIEJSKI  
Legenda Bałtyku op. 28
F. NOWOWIEJSKI  
IX Symfonia op. 45a
M. KARŁOWICZ Symfonia e-moll 
op. 7 „Odrodzenie”

Mirosław Jacek Błaszczyk – DYRYGENT
Rudolf Innig – ORGANY
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – PROWADZENIE

PT / FRI        

27/10/2017      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

SYMFONIKA

MISTRZOWSKIE SYMFONIE 
– NOWOWIEJSKI 2017

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU 
“NOWOWIEJSKI 2017”, REALIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUT 
MUZYKI I TAŃCA

Mirosław Jacek Błaszczyk – DYRYGENT
Motion Trio:  
Paweł Baranek,  
Janusz Wojtarowicz,  
Marcin Gałażyn
Orkiestra Symfoniczna PFB

FESTIWAL GDYNIA 
CLASSICA NOVA

ND / SUN        

29/10/2017      
 17:00 TEATR MUZYCZNY 

W GDYNI

SYMFONIKA

K. DĘBSKI Here Comes
P. BARANEK First Day Of Spring
W. SIEMIONOW Toccata Barbaro
J. HOŁUBOWSKI Sounds of War
J. WOJTAROWICZ Silence 
D. SZOSTAKOWICZ II Koncert 
fortepianowy F-dur op. 102 
MOTION TRIO  Sunrise Dance
J. WOJTAROWICZ  The Heart
MOTION TRIO  DJ Chicken
F. CHOPIN  
Preludium e-moll op. 28 nr 4
W. KILAR Orawa
J. WOJTAROWICZ Proms

Kammerakademie Potsdam
Marc Niemann – DYRYGENT
Roman Perucki – ORGANY 

PT / FRI        

26/10/2017      
 19:00 SALA  

KONCERTOWA

KONCERT Z OKAZJI  
DNIA JEDNOŚCI NIEMIEC  
W 500. ROCZNICĘ 
REFORMACJI

72. Sezon 2017/2018
Dyrektor 

prof. Roman Perucki
Dyrektor Artystyczny Orkiestry

George Tchitchinadze

Jerzi Samp
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„Ni ma Kaszub bez Gduńska” – bë sã chcało przejinaczëc słowa Hieronima Derdow-

sczégò. Prôwdac, pierszi kaszëbsczi pòeta òbeszedł sã z tim gardã nad Mòtławą kąsk 

maceszno, dejade jinszi wëfùlowalë tã lukã. Dosc wspòmnąc chòc ò taczich pisôrzach, 

jak ks. Bernat Sëchta, ks. Władisłôw Łãga, Francëszk Sãdzëcczi, Léón Roppel czë Lech 

Bądkòwsczi. 
Pò nich przëszlë jinszi a przëjãlë òbòwiązk pisaniô ò tim, czegò tu z dzesãclatégò na 

dzesãclecé je wiãcy a wiãcy. Bôjkòwnota „gardu ludnégò” szczescé je tak baro napro-

wadnô, że nie dô radë sã ji pòminąc. Ni mają prôwdë tej ti, jaczi przepôwiadają chùtką 

smierc ôrtóm taczim, jak legeńda czë òpòwiedniô. Slédné słowò gwësno nigdë tu nie 

padnie, tak tej wezmë dôjmë so póczi co pòkù z tak samò jinterpùnkcjową, co symbòl-

ną kropką. 

Jerzi Samp

Jerzi Samp




