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ÒDDZÃKÒWANIÉ PROFESORA
12 rujana ùmarł prof. Édwôrd Bréza, bëlny ùczałi, znajôrz kaszëbsczégò i pòlsczégò jãzëka, dlô 
wiele z nas nadzwëkòwi aùtoritet i méster. Przez wiele lat béł przédnikã Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka. Je wespółaùtorã taczich wôżnëch dlô kaszëbiznë ksążków, jak: Zasady pisowni kaszub-
skiej i Gramatyka kaszubska. Zarys popularny. Napisôł wicy jak 2200 rozmajitëch pùblikacjów. 
Jak rzekł ò nim òbczas pògrzebù prof. Édmùnd Wittbrodt: „Stanowił edukacyjną podporę dla 
wszelkich działań Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”.

Tidzéń pózni, 19 rujana w sopòcczim kòscele pw. sw. Bernata òdzãkòwałë sã z nim rzmë lëdzy – fa-
miliô, drëszë, ùczałi, kaszëbsczi dzejarze, przedstôwcowie państwòwëch wëszëznów, samòrządôrze 
z Kòscérznë, Dzemión i Lëpùsza, jaczich Édwôrd Bréza béł hònornym mieszkańcã. Ùczãstnicë pò-
grzebù sp. Profesora pòdczorchiwelë, że na wiedno zapamiãtają Gò nié leno jakò wiôldżégò ùczałégò, 
ale téż jakno człowieka wiôldżi kùlturë. 

Smierc prof. Brézë to wiôlgô strata téż dlô „Pòmeranie”. Pisôł regùlarno do najégò miesãcznika, 
czëtôł i dôwôł rozmajité doradë. 

Bóg zapłac, Profesorze. Òstóniece w naji pamiãcë i dokazach, jaczé jesce dlô naju napiselë.
RED.
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Numer wydano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   
Zrealizowano ze środków Województwa Pomorskiego.  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
i ze środków Miasta Gdańska.

  3  Warkòwnie lubòtników téatru 
 Red.

  4 Ostatni wywiad [z prof. Edwardem Brezą]
 Dariusz Majkowski

  6 Na binie, na rënkù, na szkùdłach
	 Łukôsz	Zołtkòwsczi

  8 Inspiracja
	 Tatiana	Slowi

11 Kibicëjemë FC Barcelonie czë Realowi Madrit?
	 Adóm	Hébel

12   Rozmieszczenie i działalność ludności rodzimej  
w kaszubskim regionie etnicznym

	 Jan	Mordawski

16 Brawãdë ò kòniach. Kaszëbskô rasa kòni
	 Matéùsz	Bùllmann	

18  Listy 

19  Zëławsczé białczi
	 Pioter	Léssnawa

20  Nowe mity wokół Floriana Ceynowy,  
czyli o publicystyce na bakier z historią

	 Michał	Kargul	

26   Wòjnowi Kaszëbi. Matka Bòskô wstawiła  
sã za mną!

	 Z	Bòlesławã	Sobiszã	gôdôł	Eùgeniusz	Prëczkòwsczi

28  Gawędy o ludziach i książkach. Za mundurem 
panny sznurem?

	 Stanisław	Salmonowicz

30   Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta wedle  
aktów z archiwùm INP (dzél 18)

	 Słôwk	Fòrmella

32  Zachë ze stôri szafë
 rd

33  Wokół świętej Doroty z Mątów
	 Jerzy	Nacel
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35   Gdańsk mniej znany. Straganiarska  
bez straganów

	 Marta	Szagżdowicz

NAJÔ ÙCZBA. Edukacyjny dodôwk nr 9(111)

36  Zapiski rodowitej gdańszczanki (część 2)
	 	Helena	Mrozińska	z	Nierzwickich,	oprac.	Piotr	

Schmandt

40  Z południa. Patron na dziś i jutro
	 Kazimierz	Ostrowski

41   Z pôłniô. Patrón na dzys i witro
	 Kazmiérz	Òstrowsczi,	tłom.	Bòżena	Ùgòwskô

42 Z Gagówca, Nôklë i Wigòdë
	 Stanisłôw	Janka

44  Ks. Leon Masłowski – towarzysz Oskara Kolberga 
	 Kazimierz	Jaruszewski

46  Jan Trepczik. Platka z archiwùm
	 Tomôsz	Fópka

48  Zez Brus i nié leno. Nadanié miona sławòszińsczi 
szkòle 

	 Felicjô	Bôska-Bòrzëszkòwskô

49 Z Kociewia. Gdy odchodzą Stolemy
	 Maria	Pająkowska-Kensik

50 Zrozumieć Mazury. Babcia
	 Waldemar	Mierzwa	

52 Moja przygoda z Remusem
	 Kazimierz	Nowosielski	

55  Lektury

59 Klëka

67 Sëchim pãkã ùszłé. Z lasa wëlazłi
	 Tómk	Fópka

68  Z bùtna. Gdze są naszi
	 Rómk	Drzéżdżónk
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W listopadzie szczególnie często wspominamy zmarłych 
i odwiedzamy ich groby, zwłaszcza najbliższych 
nam osób, które odeszły z tego świata. W naszej 
pamięci są również ludzie wyjątkowi, osoby, które 
się w niej zapisały z racji swych zasług dla ojczyzny, 
kultury, słowa... W październiku pożegnaliśmy jedną 
z takich wielkich postaci – prof. Edwarda Brezę. 
Wspomnienie, które jest także następstwem jednej 
z ostatnich rozmów, jakie przeprowadził z Profesorem 
Dariusz Majkowski, znajdziecie Państwo na stronach 
listopadowej „Pomeranii”. 

Jesień na Kaszubach mija pod znakiem cyklicznych 
wydarzeń kulturalnych. W tym numerze naszego 
pisma polecam relacje z BytOFFsky Festival oraz 
z przeglądu teatrów kaszubskich Zdrzadniô Tespisa.           

Zwracam Państwa uwagę także na artykuł Tatiany 
Slowi, która porusza ważny temat, jakim jest wybór 
zawodu przez młodych ludzi. Przywołany przez 
autorkę przykład Fundacji Inspirujące Przykłady 
pokazuje, że pomysł na zawodową przyszłość może 
być świadomy i praktyczny oraz że nie musi być 
podyktowany wyłącznie oczekiwaniami ze strony 
najbliższych.  

   

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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WARKÒWNIE LUBÒTNIKÓW TÉATRU
Latosô edicjô rokrocznëch téatrowëch zéńdzeniów „Zdrzadniô Tespisa” òdbëła sã w Pòmòrsczi Akademie 
w Słëpskù. 

W  jedny z  ùniwersytecczich zalów w  bùdinkù kòl 
szas. Bòhatérów Westerplatte pòtkelë sã ùczãstnicë 
ti rozegracje, jakô je wôżnym pónktã w  kalãdôrzu 
lubòtników téatru na Kaszëbach. Aktorczi i aktorzë 
z rozmajitëch binowëch karnów pòd dozérã bëlnëch 
znajôrzów mòglë naùczëc sã m.jin. robòtë nad scenar-
nikã, analizë tekstu, prôcë nad całã i wespółdzejaniô 
w grëpie. 

Ùdba i plan latosy „Zdrzadni Tespisa” bëłë przéd-
no dokazã prof. Daniela Kalinowsczégò. Nen słëpsczi 
ùczałi je mést znóny najim Czëtińcóm przede wszët-
czim jakno kritik kaszëbsczi lëteraturë regùlarno pi-
szący do „Pòmeranie”, ale je òn téż òd pôrãdzesąt lat 
sparłãczony z téatrã (m.jin. òd kùńca 80. lat XX w. robił 
w téatrze Terminus a quo, jaczi jezdzył ze szpëtôklama 
pò wszelejaczich môlëznach w całi Pòlsce). 

To prawie prof. Kalinowsczi òtemknął latosą 
„Zdrzadniã”, jakô warała òd 23 do 24 séwnika. Òb te 
dwa dni ùczãstnicë warkòwniów w dwùch karnach 
pòprôwielë swòje aktorsczé (i nié blós) ùmiejãtnoscë. 
Òbczas zajimniãców z wespółdzejaniô w karnie ùczëlë 
sã np., jak bùdowac nawzôjną dowiérnotã w grëpie. 
Pòznôwelë téż krëjamnotë plasticzi ruchù, mimiczi 
twarzë, pantomimë...

Wôżnym dzélã pòtkaniów bëłë warkòwnie na-
mienioné kaszëbskòjãzëkòwi dramaturgie i téatrowi.  
Westrzód témów pòjawiła sã òbrzãdowòsc w  ka- 
szëbsczich binowëch dokazach. Ùczãstnicë pòznelë 
téż rozmajité ùsôdzczi, jaczé òrganizatorzë ùznelë 
za wôrtné pòkazywaniô przez téatrowé grëpë na 
Kaszëbach.

Specjalnyma gòscama rozegracje bëlë aktorzë 
téatru Rondo ze Słëpska i téatru Stop z Kòszalëna.

RED. 

„Zdrzadniô Tespisa” òstała zrealizowónô dzãka dëtkòwi pòmòcë Minystra Bënowëch Sprôw i Administracje 
a téż firmë PKO Bank Polski.
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Nie będę tu wymieniał faktów z życia Profesora, nie 
przypomnę Jego naukowych dokonań i zasług dla ka-
szubszczyzny. Na to potrzeba więcej czasu, obszerny 
artykuł wspomnieniowy ukaże się dopiero w kolej-
nym numerze „Pomeranii”. Chciałbym jedynie zapi-
sać na gorąco kilka zdań z naszej ostatniej rozmowy, 
z ostatniego wywiadu śp. Edwarda Brezy. Umówił nas 
prof. Dušan-Vladislav Paždjerski, który okazał się 
lepszym obserwatorem niż ja... Zadzwonił do mnie 
jeszcze przed wakacjami, mówiąc, że musimy nagrać 
wspomnienia Profesora, bo może to być ostatnia taka 
możliwość, a  książka zapisująca Jego słowa będzie 
niezwykle ważna choćby dla badaczy kaszubszczyzny.

Prof. Breza zgodził się, cierpliwie odpowiedział 
na kilkadziesiąt pytań dotyczących jego „knôpiczich 
lat”, naukowej kariery, kaszubskiej drogi, działaczy, 
których znał, z  którymi współpracował, dyskuto-
wał. Słucham kolejny raz spokojnego, ciepłego głosu 
Profesora, który z uśmiechem opowiada o trudnym 
dzieciństwie, sypie anegdotami, przypomina sobie, jak 
tata z mamą żartowali z różnic w swojej kaszubskiej 
wymowie (tata był z parafii Lipusz, a mama z para-
fii Dziemiany). Ze szczegółami pamięta powrót ojca 
z niemieckiej niewoli w 1939 r. Bronowałem. Patrzę, 
a  idzie jakiś mężczyzna od strony szosy, nieogolony, 
zaniedbany. Podchodzi do mnie, chce mnie całować. 
Próbowałem się odsunąć i wtedy usłyszałem: „Édkù, 
të mie nie pòznajesz?!”. Wtedy dopiero poznałem, że 
to tata i rzuciłem się mu na szyję. Ton zmienia się na 
smutny właściwie tylko raz: Zaraz po tym, jak Niem-
cy wkroczyli, to była kurenda, że trzeba wszystkie psy 
pozabijać. To dla nas, dzieci, było wielkie przeżycie. 
Mieliśmy psa, który wabił się Ami. Co za dobry piesek! 
Tata musiał go zabić. Pożegnaliśmy go jak człowieka, 
sadziliśmy kwiatki na jego grobie. 

Dwa tematy wracają niezwykle często, Profesor na-
wiązuje do nich przy wielu pytaniach. Pierwszy z nich 
to zajęcia z Karolem Wojtyłą. Wykłady z nim to było 

OSTATNI WYWIAD
Panie Darku, ja się właściwie już kończę... – takie słowa usłyszałem od prof. Edwarda Brezy 30 sierpnia 
w jego mieszkaniu w Sopocie. Wydawało mi się, że przesadza. Przecież wyglądał dobrze, rozmawialiśmy 
kilka godzin, nic niepokojącego nie zauważyłem. Nie sądziłem, że kolejny raz spotkamy się na cmen-
tarzu...

Prof. Edward Breza z medalem Honorowego Obywatela Miasta  
Kościerzyny
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POŻEGNANIA

coś wspaniałego. Perypatetyk! Wykładał, spacerując. Po 
modlitwie kładł na pulpit skrypt własnego autorstwa, 
chodził po sali i wykładał – mówi z entuzjazmem śp. 
Edward Breza. Przewijam nagranie kilka minut do 
przodu. Temat ciągle ten sam: Mam w indeksie z kato-
lickiej etyki społecznej „bardzo dobry” u Karola Wojty-
ły. Ten indeks ma wartość. Zdawałem u niego w miesz-
kaniu. Był już spakowany na narty, ale zgodził się mnie 
przeegzaminować poza wyznaczonym terminem. Pod 
koniec rozmowy znów wraca Jan Paweł II: W niego 
patrzyłem jak w święty obrazek. Nie notowałem, żeby 
się nie rozpraszać, potem wychodziłem na balkon, myśli 
z wykładu sobie systematyzowałem, potem przychodzi-
łem do domu i robiłem notatki.

Druga osoba, która pojawia się w różnych momen-
tach wywiadu, to śp. prof. Jerzy Treder. O ile słowa 
o papieżu mój rozmówca wypowiadał prawie bez za-
stanowienia, o tyle tym razem wyraźnie się zamyśla, 
zwalnia swą wypowiedź. Ja go wciąż uważam za przy-
jaciela. Praca nas zbliżyła. Jak pisał Goethe: „Pracą skuj 
dłoń z dłonią, serce z sercem”. Często się spotykaliśmy. 
Nigdy o nim złego słowa nie mogę powiedzieć i nie po-
wiedziałem, bo bym skłamał. Bardzo przeżyłem, gdy 
mi przekazał, że nasza współpraca się skończyła. To 
było dla mnie przykre. Dłuższa chwila ciszy. Ja to przy-
pisuję chorobie jego. Nie było do tego podstaw meryto-
rycznych. I znów cisza. Ani prof. Paždjerski, ani ja nie 
śmiemy jej przerywać. Ja nigdy źle o nim nie mówiłem 
– powtarza jeszcze raz.

Pytamy o współpracę z innymi kaszubskimi dzia-
łaczami. Profesor dobrze pamięta np. Jana Trepczy-
ka. Cytuje (a właściwie recytuje, wyraźnie zaznaczając 
i akcentując każdą sylabę) dwie wypowiedzi Méstra 
Jana: Òtwórzta òkna i  dwiérze, niech tu kaszëbiznë 
wiãcy wléze. I po chwili: Czim jô jem? Pòlôch jô nie 
jem, Niemc jô nie jem, Kaszëba jô jem. Przypomina, 
że często się kłócili, sprzeczali o kaszubskie słowa, 
pisownię, ale ma do Trepczyka szacunek, bo potra-
fił rozmawiać, przyjmować rozsądne argumenty i był 
niezwykle autentyczny w miłości do kaszubszczyzny.

Kilku innych działaczy wspominał mniej ciepło, 
pamiętał upokorzenia, jakich od nich doznał, ale nie 
słychać w Jego głosie żalu czy pretensji. Mam wra-
żenie, że każdy z  tych konfliktów już wewnętrznie 
przepracował, przemyślał i to, co było złe, przebaczył. 
W ogóle, słuchając tego nagrania, przypominając so-
bie, jak zachowywał się podczas tej rozmowy Profe-
sor, zazdroszczę mu tego spokoju i umiejętności po-

godzenia się z nieuniknionym. Wiedział, że umiera, 
że zostało Mu niewiele czasu, ale nie rozpaczał, nie 
narzekał, że nie zdąży czegoś napisać, zrobić. Kiedy 
wspominał swój pobyt w seminarium duchownym, 
powiedział: Gdy z niego wychodziłem pełen teorii teo-
logicznych, to prosiłem Boga, żebym wrócił do wiary 
dziecka. Nie jestem w stanie stwierdzić tego na pew-
no po ledwie kilkugodzinnej rozmowie, ale myślę, że 
z taką właśnie wiarą i ufnością podchodził do zbliża-
jącej się śmierci.

Nie miał już sił, żeby czytać wszystko, co wiązało się 
z kaszubszczyzną, ale zapoznał się m.in. z Gramatiką 
kaszëbsczégò jãzëka. Nie pytaliśmy Go o nią, ale sam 
Profesor nagle wtrącił: „Gramatykę” Hanny Makurat 
pozytywnie oceniam. Dużo pracy włożyła. Przyznam, 
że wszystkich działów nie przestudiowałem, ale to, co 
przeczytałem, akceptuję. To jest dobrze zrobiona praca.

I jeszcze jedna dygresja: Jeżeli mam jakieś dokona-
nia, to trzeba je dzielić z żoną. Dzięki temu, że obo-
wiązki rodzinne przejmowała, ja mogłem pracować, 
wyjeżdżać, aby przeprowadzić badania terenowe itp. 
Pani Zofia, która była obecna podczas rozmowy, słu-
chała tych słów trochę zawstydzona. 

Dušan Paždjerski przygotował wiele pytań doty-
czących kariery naukowej. Śp. prof. Breza u swoich 
wykładowców cenił przede wszystkim sumienność, 
pracowitość, rzetelność, poważne traktowanie ludzi. 
Mniej podczas naszej rozmowy skupiał się na ich pu-
blikacjach, badaniach. Nawet gdy mówił o swym wiel-
kim mistrzu profesorze Hubercie Górnowiczu, zaczął, 
cytując jednego ze swych kolegów: „uczciwość kapała 
u niego z każdego włosa” i dopiero prof. Paždjerski 
wyciągał z naszego rozmówcy informacje o nauko-
wych osiągnięciach tego pomorskiego językoznawcy.

Pod koniec rozmowy, gdy przypominamy kaszub-
ski dorobek Profesora, nie pamięta już wielu faktów 
i dat. Pamięć tracę – tłumaczy się. Obawiamy się, że 
to efekt zmęczenia, więc kończymy rozmowę. Ostat-
nie pytanie dotyczyło miłości Edwarda Brezy do ła-
ciny. Tu wtrąciła się pani Zofia, która przypomniała, 
że Profesor „męczył” tym językiem swoje dzieci. Po 
niedzielnym obiedzie pytał je: „Chcecie się uczyć ła-
ciny?”. Odpowiadały: „Nie”. Na to ich ojciec: „No to 
będziecie”.

Umówiliśmy się na kolejną rozmowę za kilkanaście 
dni. Niestety, nic więcej już nie usłyszymy...

DARIUSZ MAJKOWSKI
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Latos ju kòżdi – òd przedszkòlôka do dozdrzeniałégò – nalôzł 
cos dlô se. W nym rokù pierszi rôz program imprezë jesmë 
sczerowelë téż do nëch, chtërny są w przedszkòłowëch la-
tach. Ta ùdba sã sprôwdzëła i w przińdnoscë mdzemë dali 
cos dlô nich przërëchtowiwac, a bãdzemë téż miec starã, bë 
bëło tegò jesz wicy – gôdôł Jaromir Szroeder, ùdbòdôwôcz 
i òrganizator BytOFFsky. 

Terôczasnô dzewiątô edicjô zaczãła sã w CZWIÔRTK 28 
séwnika. 

Na zaczątk François Monnet i Mónika Pasnik-Petri-
czenkò (pòl. Paśnik-Petryczenko) pòprowadzëlë warkòw-
nie z robieniô lãpionów, dlô jaczich pòdskôcënkã miało bëc 
dzejanié Józefa Chełmòwsczégò. W nym czasu dlô dzecy 
ze spòdleczny szkòłë Iréna Brzeskô dała marionetkòwi téa-
ter inspirowóny kaszëbsczima bôjkama. W swòjim dokazu 
„Diôbelsczé zelé” òpisëje historiã òpiartą na òpòwiescë ò 
ùtcëwim chłopie Maceju. Szkòłownicë nié blós słëchelë, 
ale téż wzãlë ùdzél w przedstôwkù. Brzeskô baro chãtno 
wchôdô w interakcjã ze słëchińcama. Dlô dzecy przërëchto-
wała w naddôwkù krótczi pòkôz rzezbieniô. A przedszkòlôcë 
mielë zajmë z Éwą Łukasewicz (pòl. Łukasiewicz) i Iwóną 
Dróżdż. Te tikałë sã dokazu „Chëcz dësz”. Jich starszi 

drëchòwie ùczãstniczëlë w kùglarsczich warkòwniach. 
A dzéń pózni w zajmach aktorsczich z mimã Mieczisławã 
Gedrojcã (pòl. Giedrojć).

BytOFFsky to nié blós zajmë z dzecama. W czwiôrtk 
w Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm swòje widzawiszcze dôł 
Michôł Studzyńsczi [pòl. Studziński]. Òpiarté bëło na roma-
nach Dostojewsczégò. Pò nim w Bëtowsczim Centrum Kùltu-
rë òstała òtemkłô wëstawa „Metamòrfòzë”. To przezérk ro-
bòtë plasticznégò karna, jaczé tam dzejô. Titel nie òstôł dóny 
bez przëtrôfk. Bëło to òdniesenié do przemianë dokazów, 
a téż i samëch młodëch artistów. Negò dnia na binie wëstą-
pił Teatr Kana. Jegò „Projekt: Tatk” rodzëcóm przëpòmnął 
jich przëtrôfczi z dzecama. Òsoblëwie òjcowie mòglë w nim 
nalezc rozmajité swòje doswiôdczenia òd chwilë, czej sã 
dowiedzelë, że mdą rodzëcelã, do czasu, czej jich pòcechë 
są ju wikszé, a òni baro czãsto są do czësta jak jich starszi.

PIĄTK zapòwiôdôł sã baro cekawie. Wszëtkò za spra-
wą dwùch dokazów. Pierszi z nich to „Głosë szkła” karna 
Teatr Brzozaki. Ti, mùszi rzec, przërëchtowiwelë sã do 
niegò ju czile miesądzy chùdzy. Na nen projekt dostalë 
dëtczi z Nôrodnégò Centrum Kùlturë. Pòmògło téż staro-
stwò. Bëlësma òczarzony historią hëtë szkła z Przëlasków 

Rokroczno òd czile lat na trzë dni Bëtowò zmieniwô sã w òsoblëwi gard – stôwô sã kùlturalną stolëcą nié leno 
òkòlégò, ale nawetka mòże rzec: całégò pòmòrsczégò wòjewództwa. Wszëtkò dzãka festiwalowi BytOFFsky. 

NA BINIE, NA RËNKÙ, NA SZKÙDŁACH
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kòl Jasénia. Terôzka wnetka nicht ò ni nick nie wié. Wia-
dło ò ni òpracowalësmë òd artisticzny stronë – gôdô Éwa 
Òrzechòwskô, òpiekùnka Brzozaków. Karno młodëch 
aktorów nôpierwi sznëkrowało za pòòstałoscama hëtë, tej 
pëtało lëdzy ò wiadło ò ni, a na kùńcu z tegò wszëtczégò 
pòwstôł dokôz na binã. W jegò przërëchtowanim wspòmòglë 
jich profesjonalny instruktorzë: Éwa Łukasewicz, chtërna 
òdpòwiôdała za dzél téatralny, Joanna Gògùlskô – dzél 
mùzyczny, i Sebastión Kamionka – scenografiô. Zwãczi 
do swòjégò widzawiszcza Brzozaki nagriwałë z negò, co 
akùrôtno bëło w jizbie Wiesczégò Dodomù Kùlturë w Jasé-
niu, w chtërny mielë próbë. „Głosë szkła” swòjã premierã 
miałë òbczas BytOFFsky. W wëfùlowóny òbzérnikama zalë 
bëtowsczégò mùzeùm sparłãczenié zwãków, widu i mùzyczi 
niejedny òbzérelë z „òdemkłą mùnią”. Aktorzë z karna Teatr 
Brzozaki, chòc to amatorzë, wëstąpilë jak profesjonaliscë 
i pò przedstôwkù długò bëło czëc bicé brawów. 

Drëdżim wôżnym negò dnia wëdarzenim, chtërno 
przëszëkòwalë Môrcën Brzozowsczi, Kacper Majewsczi 
i Sihad Khalil, béł „Wòlny Kùrdistón” (téatralnô òpòwiésc i fil- 
mòwi pòkôzk). Bëła to próba analizë dzysdniowi sytuacji na 
Blësczim Wschòdze. W drobnotach jidze ò proces dochô-
daniô iracczégò Kùrdistanu do samòstójnotë. Tikôł sã téż 
pòlsczich wątków w jich historie. 

Pòza tima dokazama swój dlô szkòłowników i starszich 
miała téż m.jin. Iréna Brzeskô. Òpòwiôdôł ò Damroce, chtër-
na na sztót zamieszkała na bëtowsczim zómkù.

Dzéń pózni, w SOBÒTÃ, ju na zakùńczenié festiwalu, 
òdbëła sã promòcjô ksążczi Pasieka wyobraźni – o twór-

czości Józefa Chełmowskiego, a téż òdemkniãcé wëstawë 
ò nim. W knédze są zamkłé trzë perspektiwë żecégò ùtwórcë 
z Brus. Pierszô to rodzëznowô, biograficznô. To baro òsobi-
stô òpòwiésc ò tim, jaczim Chełmòwsczi bëł slëbnym, òjcã, 
człowiekã. Karno etnografów, mùzealników wzérô na niegò 
bez to, co pò se òstawił. Są téż lëteraturoznôwcë, kùltu-
roznôwcë, chtërny jesz z jinszi perspektiwë gò widzą. Mòże 
nawetka nié tëli widzą, co czëtają – gôdôł na ùroczëstim 
pòkôzanim pùblikacje prof. Daniél Kalinowsczi. 

Rodzëna Józefa apelowała ò retënk dlô zniszczonégò 
bez zélnikòwą nawałnicã gbùrstwa brusczégò artistë. Na 
nen apel òd razu nalazła sã òdpòwiédz. Na wëstawa jedze 
do Warszawë, do Pòselsczégò Dodomù, gdze bãdzemë nié 
blós promòwac dzejanié Józefa Chełmowsczégò, ale téż 
miec starã ò wspiarcé i dëtczi na òchronã jegò dokazów 
– dolmacził Tomôsz Semińsczi (pòl. Siemiński), direktor 
Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie.

BytOFFsky skùńcził sã wieczorã na rënkù paradą lãpio-
nów wëkònónëch na warkòwniach i ògniowim pòkôzkã – 
tuńcã z ògniã (fireshow).

Òkróm m.jin. warkòwniów czë przedstôwków nen festi-
wal to téż rozmajité kòncertë w restaùracje Jaś Kowalski. 
Pierszégò dnia grôł New Cage, dzéń pózni Żywiołak, a na 
kùńcu Łoskot.

W przińdnym rokù mdze jëbleùszowô – dzesątô – edicjô. 
Ju w głowie móm czilë ùdbów na to, co tej sã bãdze dzejało. 
Le to je jesz za wczas, cobë ò tim głosno gadac – zapòwiôdô 
Jaromir Szroeder.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI
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Leszek Szmidtke przez niemal całe swoje dotychczasowe zawodowe życie był dziennikarzem związanym 
z Radiem Gdańsk. Prowadził w nim audycje gospodarcze, był kierownikiem redakcji publicystyki, współ-
twórcą audycji kaszubskich w tej rozgłośni. W 2014 roku poważnie zachorował – wylew postawił na jego 
radiowej drodze olbrzymie przeszkody. Nie poddał się i, jak to się mówi „poza strefą komfortu”, szukał dla 
siebie nowej ścieżki. Inspiracją był jego syn oraz warsztaty, które przeprowadził w jego szkole – to dzięki 
nim narodził się pomysł Fundacji Inspirujące Przykłady (FIP), której został współzałożycielem. Wśród part-
nerów akcji są rekiny rynku IT, firmy zajmujące się szeroko pojętym designem czy grami komputerowymi, 
ale też wydawnictwa, firmy logistyczne, stocznie i deweloperzy. Do końca tego roku z pomysłu skorzysta  
ok. 1500 uczniów pomorskich szkół. W przyszłym roku ma ich być dwa razy tyle. Dzięki spotkaniom w fir-
mach i warsztatom młodzi będą mogli bardziej świadomie wybierać swoją zawodową ścieżkę. 

Dlaczego tego typu działania potrzebne są szczególnie poza Trójmiastem? Skąd młodzi ludzie biorą po-
mysł na przyszłość? W czym pomaga, a w czym przeszkadza kaszubskie wychowanie? Pytałam o to uczest-
ników i organizatorów spotkania inaugurującego publiczną działalność Fundacji Inspirujące Przykłady, 
które odbyło się na początku października w jednym z największych i najnowocześniejszych kompleksów 
biurowych w Trójmieście Olivia Biznes Center – czyli u najważniejszego partnera pomysłu.

Spotkanie inauguracyjne w Olivia Business Centre (OBC). Od lewej: dyrektor ds. personalnych OBC Małgorzata Gwozdz, uczennica II klasy 
Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni Dominika Michalska, współwłaściciel firmy MpicoSys Paweł Musiał.

  F
OT

. J
OA

NN
A 

KU
RK

OW
SK

A 
(Z

 A
RC

HI
W

UM
 O

BC
)



LËSTOPADNIK 2017  /    /  9

GOSPODARKA

PRZYKŁADY
Wybory dokonywane po maturze przez wielu młodych 
ludzi często bywają przypadkowe, chcemy to zmienić 
– mówi Leszek Szmidtke. Chcemy im pokazać takie 
przykłady, które spowodują, że będą się zastanawiali, 
co naprawdę chcą robić w życiu. Nie jest powiedziane, 
że muszą być informatykami, budowlańcami, spawa-
czami kadłubów okrętowych. Niech szukają swojego 
miejsca, w którym będą się dobrze czuli. Żeby mogli 
wybrać swoją drogę, muszą najpierw zobaczyć przy-
kłady ludzi, którzy to już przeszli – podkreśla. 

Fundacja Inspirujące Przykłady zaprasza do swo-
ich projektów uczniów ze szkół średnich z wojewódz-
twa pomorskiego. Pokazuje im nie tylko przykłady 
dobrych miejsc pracy i sposoby przygotowania do 
niej, ale także jak założyć własną firmę oraz na jaką 
pomoc może liczyć początkujący przedsiębiorca.

Za sprawą nie stoją jedynie członkowie fundacji, 
ale bardzo duże grono podmiotów – firm partnerskich, 
szkół, samorządów, działaczy. Najważniejsze jest to, 
żeby to im w pierwszej kolejności „chciało się chcieć”, 
bo dopiero wtedy mogą się stać inspiracją. Każdy z pod-
miotów czy każda z osób zaangażowanych w projekt 
działa w swojej strefie, ale wciąż czują niedosyt, wciąż 
chcą czegoś więcej, właśnie dlatego udało mi się zaprosić 
ich do współpracy – wyjaśnia pomysłodawca projektu. 

Fundacja działanie rozpoczęła jesienią ubiegłego 
roku, ten czas wykorzystała na nauczenie się tego, 
w jaki sposób inspirować i jakiej inspiracji potrze-
bują młodzi ludzie. 

Poznaliśmy wszystkie strony, które staramy się po-
łączyć i ze sobą poznać – mówi Agnieszka Zglinicka, 
wiceprezeska Fundacji Inspirujące Przykłady i dy-
rektor Obszaru małych i średnich przedsiębiorstw 
w Olivia Business Centre. Ten rok nauczył nas tego, 
że obecny system edukacji nie wspiera kreatywności 
i nie sprzyja świadomym wyborom młodych. Nie za-
kładam tego, że dzisiejsza edukacja jest zła, ale po-
winna bardziej otworzyć się na to, by dawać młodym 
ludziom przestrzeń do samodzielnych poszukiwań 
i samodzielnego zadawania pytań dotyczących ich 
przyszłości, tego, jak być szczęśliwymi ludźmi.

SZKOŁA ŻYCIA 
Marcin Nowicki z Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową podkreśla, że myślenie o projektowaniu 

przyszłości jedynie jako o planowaniu kolejnych 
etapów edukacyjnych jest błędem. Moim zdaniem 
znacznie ważniejsze jest takie kształcenie, żeby mło-
dzi w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie 
mogli wejść na rynek pracy, czuć się szczęśliwi, do-
kształcać się, dokwalifikować do wąskich specjaliza-
cji. Nigdy nie będzie tak, że to, czego nauczymy się 
w szkole, będziemy wykonywać do końca życia. Tego 
świata już nie ma – to mydlenie oczu i alibi wobec 
naszej niemożności wymyślenia systemu edukacyj-
nego, który lepiej odpowiadałby dzisiejszej rzeczywi-
stości. Mrzonka o dostosowaniu edukacji do potrzeb 
rynku pracy – coś, o czym rozmawiamy w Polsce od 
dziesiątek lat – powinna już dawno temu odejść do 
lamusa. Nie wiemy, jakie będzie zapotrzebowanie 
rynku pracy za 5, 10 czy 15 lat. Przykładem może 
być praca zawodowego kierowcy, zawód, który obec-
nie jest uznawany za jeden z najlepiej płatnych i naj-
mniej nasyconych. Dziś wielu młodych ludzi właśnie 
z nim wiąże swoją przyszłość, ale to może być śle-
py zaułek – za kilkanaście lat większość tego typu 
transportów ma być obsługiwana przez samochody 
bezzałogowe – dodaje mój rozmówca. 

RANKING I AUTORYTET 
Kolejnym problemem jest także ciągłe przekonanie 
o tym, że istnieją lepsze i gorsze profesje. W wielu 
domach spełnienie życiowe uzależnia się od wyko-
nywania konkretnego zawodu. To, czy młody czło-
wiek pchany w danym kierunku przez rodziców, 
ma określone kompetencje, pozostaje na drugim 
planie. A wykonywanie jakiej pracy jest najbardziej 
pożądane przez młodych ludzi oraz ich rodziców? 
Tendencje są zmienne, jednak wciąż powszechne 
jest uznawanie, że dobry zawód to ten dobrze płatny 
– kwestia zadowolenia z wykonywanej pracy, wią-
żące się z nią ryzyko i/ lub możliwości rozwoju, czy 
możliwość łączenia jej z życiem prywatnym pozo-
stają na dalszym planie. Co kilka miesięcy w me-
diach prezentowane są listy zawodów, w których 
zarabia się najwięcej, i tych, w których najmniej, 
i bardzo często to one są wskazówką dla młodzieży 
i ich rodziców dotyczącą tego, w jakim kierunku da-
lej iść. Dlaczego oprócz młodych wymieniam także 
ich rodziców? Bo wciąż – szczególnie na Kaszubach 
– rodzice odgrywają olbrzymią rolę w planowaniu 
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przyszłości swoich dzieci. Jeszcze kilkanaście lat 
temu na kaszubskich wsiach wybór konkretnej 
szkoły uzależniony był od preferencji rodziców – 
to oni decydowali, czy warto, by ich dziecko miało 
w ręku konkretny fach i pieniądz, czy też opłaca się 
podjąć ryzyko i przedłużać edukację o kolejnych 
kilka lat z możliwością zyskania lepszych zarobków 
i prestiżu. Moje podejrzenia dotyczące tej sprawy 
podziela współzałożyciel FIP Leszek Szmidtke: 
Moim zdaniem na Kaszubach rodzice wciąż jeszcze 
chcą mieć zbyt silny wpływ na przyszłość swoich dzie-
ci i bardzo rzadko wychodzi to tym młodym ludziom 
na dobre. Ci młodzi Kaszubi są oczywiście świetnymi 
robotnikami, ale to jest jednak mało. Wolałbym, żeby 
byli świetnymi przedsiębiorcami, żeby otwierali nie 
tylko firmy z sektora budowlanego, ale też takie, które 
odnajdują się w działaniach kreatywnych.

Inspirowanie młodych ludzi i kształtowanie ich kre-
atywności jest ważne nie tylko dla nich samych jako 
przyszłych pracowników i przedsiębiorców, ale rów-
nież dla obecnych właścicieli firm – tłumaczy prezes 
organizacji Pracodawcy Pomorza Zbigniew Cano-
wiecki – im więcej będzie organizacji wyzwalających 
w młodych ludziach twórcze podejście i umiejętność 
wspólnego działania i funkcjonowania w środowisku, 
które wyzwala silne emocje, tym lepszy dla nas na-
rybek do pracy. To właśnie tacy ludzie sprawiają, że 
firmy są innowacyjne, a pod względem innowacyj-
ności polskie firmy wciąż ciągną się w ogonie Europy. 
W związku z tym, jak kani dżdżu potrzeba nam lu-
dzi młodych, zainspirowanych, z pomysłami, którzy 
wyzwolili swoje talenty i wiedzą, jak je wykorzystać. 

Canowiecki dodaje, że inspirowanie do szukania 
nowych dróg, dopasowanych do swoich potrzeb, 
talentów i osobowości, jest szczególnie ważne poza 
wielkimi miastami. W Trójmieście uczniowie szkół 
średnich codziennie stykają się z reprezentantami 
różnych zawodów. Podczas podróży po mieście 
mijają zarówno wielkie i małe punkty handlowe, 
biurowce, jak i ośrodki naukowe oraz różnego ro-
dzaju zakłady produkcyjne. Już nawet tego typu 
zetknięcie może przynieść refleksję na temat tego, 
jak wiele różnorodnych możliwości mają do wybo-
ru. W mniejszych i małych miejscowościach woje-
wództwa, szczególnie tych, w których sektor usług 

i produkcji nie jest rozwinięty, przyszli pracownicy 
i pracodawcy mają zdecydowanie mniej okazji do 
tego typu rozmyślań. Jednocześnie Leszek Szmidtke 
podkreśla, że fundacji nie chodzi o to, by wspierać 
tendencję, w której ramach najbardziej utalento-
wanych młodych ludzi wchłaniają wielkie miasta: 
Chodzi nam o to, by potrafili spełniać się zawodowo 
niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Dla-
tego też zależy nam na rozwijaniu u nich zdolności 
przedsiębiorczych. Pokazujemy im przykłady takich 
udanych działań. Wśród naszych partnerów „inspi-
ratorów” są zarówno duże, jak i małe firmy. Jedną 
z nich jest Wydawnictwo Region.

Właściciel i założyciel Regionu Jarosław Ellwart 
mówi, że przedsiębiorcom coraz trudniej jest zna-
leźć dobrych pracowników: Teraz młodzi ludzie 
mają o tyle dobrą sytuację, że to oni wybierają pra-
codawcę, a nie odwrotnie. Ci młodzi ludzie, którzy 
mają chęć do pracy, mają wiedzę i wykształcenie oraz 
pasję, nie mają żadnego problemu ze znalezieniem 
zatrudnienia. Uczestniczenie w tego typu projektach 
pozwala nam lepiej poznać potrzeby takich ludzi, 
żebyśmy wiedzieli, jak takiego pracownika pozyskać 
i jak go u siebie zatrzymać. 

Zatem takie inspirowanie, zarówno poddawanie 
myśli, jak i pobudzanie do działania, jest zyskowne 
dla wszystkich. 

Z możliwości pokazywanych przez Fundację In-
spirujące Przykłady może skorzystać kilka tysięcy 
uczniów szkół średnich rocznie – takie jest założe-
nie. Ile osób wykorzysta tę możliwość, nikt nie jest 
dziś w stanie ocenić – efekty są odłożone w czasie 
i być może będą widoczne za 5, 10, 20 lat. Ale słupki 
skuteczności i wszelkiego rodzaju statystyki pozo-
stają poza sferą zainteresowań FIP. Zresztą w jaki 
sposób miałoby to zostać zmierzone? Organizacja 
nie zachęca przecież do wyboru zatrudnienia w ta-
kim czy innym sektorze, ale do dokonania takiego 
wyboru, dzięki któremu w przyszłości można być 
szczęśliwym. Pracownicy fundacji podkreślają: My 
tylko inspirujemy, wysyłamy sygnał, pokazujemy 
możliwości, zachęcamy do dokonania świadomego 
wyboru, ale ten wybór należy do młodych. 

TATIANA SLOWI
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Z pragmaticznégò pòzdrzatkù lepi czejbë w kaszëb-
sczich mediach to wiadło sã czësto nie pòjôwiało – 

tak sã mòże wëdawac. Jak chtos, chòcbë neùtralno, pò 
kaszëbskù rzecze ò Katalónie, tej zarô chto jiny mòże 
pòmëslec, że më téż mómë w głowie òderwanié sã òd 
Pòlsczi. Jô sã równak na taką aùtocenzurã nie zgôdzóm. 
Pò pierszé temù, że më mómë prawò pòjużno gadac ò 
czim chcemë i ò czim brëkùjemë, 
ni ma témów, jaczé „lepi, żebë 
jiny òbgôdelë a  më dożdómë  
ë ùzdrzimë, co nama rzeką”. Pò 
drëdżé kawlã Katalónów më sã 
interesëjemë jistno jak kawlã 
kòżdégò nôrodu, jaczi w zamiesz- 
kiwónym państwie je miészëzną. 
Jich céle są czësto jiné òd naszich 
– òni chcą państwa, më ùpòdmiotowieniô naju w grań-
cach państwa, jaczé zamieszkiwómë. To, co naju parłãczi, 
to fakt, że nasza spôdkòwizna dzeli plac z jiną. Równak 
ta drëszba naju kòsztëje.

Zaléw „hejtu” ze stronë przecãtnëch brëkòwników 
spòlëznowëch pòrtalów bòli. Zarzucywanié, że sytuacjô 
w Szpanie je tim, do czegò më zgrôwómë, nie je miłé, 
czëtanié tegò w kòżdim nórce e-rëmù – przikré. Móm jô 
tedë sã ceszëc z  sekùtny reakcje pòlicje i  eskalacje 
przemòcë blós temù, żebë chtos so ò mie lëchò nie 
pòmëslôł? Jidze równak przeńc nimò tëch złoslëwëch 
ùwôgów. Prosto przëbôcziwóm cerplëwie kòżdémù,  
że jeżlë bezpòdstawno zarzucywô Kaszëbóm „nôrodny 
òpcje” chãc narëszeniô integralnoscë RP, tej òn narë-
sziwô nasze òsobisté dobra w mëslã Sztrôfnégò Kòdeksu 
i grozy mù za to sôdza. Jak më sã równak mómë czëc, 
czej to samò czëjemë òd kaszëbsczich elitów? W tak mô- 
łim strzodowiszczu më sã pò prôwdze na tëli znajemë, 
że nie brëkùjemë stawiac „pëtaniów z wielepąktama”, 
chtërne mają dac lëdzóm plac do òbskarżiwaniô naju  

ò zgrôw do òderwaniô sã òd Pòlsczi. Te szpòrtë za ple-
cama, to nibë stożącé „witôjtaż separatiscë!, „czegò wa 
sã chceta òd Basków ùczëc? Bómbë kònstruòwac?” – to 
są le szpòrtë, ale pùszczoné w swiat, jaczi żëje meczama 
nożny balë, a nié tim, czim sã różni „nôrodnosc” òd 
„òbëwatelstwa” i czemù etnologa, socjologa i rachméster 
mają pôrã rozmajitëch na naju pòzwów – mògą pò prôw-

dze człowieka zrenic. Tak samò 
jak reni stigmatizowanié najégò 
nôrodnégò pòzdrzatkù. Wedle 
niejednëch më mòżemë mëslec, 
co chcemë, ale żebë më tegò dze-
cy nie ùczëlë. A  co, nasz pòz-
drzatk to je pòrnografiô?

Mie nie je blós przikro jakno 
òfierze tëch złoslëwòsców. Dlô mie ti kritikùjący to téż 
swòjińcowie, mòże jinaczi kaszëbstwò rozmiejący, ale 
Kaszëbi – i to je nôgòrszé. Przed dwùma miesącama jô 
miôł érã gadac ò kaszëbsczi juwernoce na kònferencje 
Identitaristów. Dopiérze jak jô przëszedł na zalã, jem sã 
doznôł, że wespółòrganizatorama i wespółprelegeńtama 
są przedstôwcowie pòlsczich nacjonalistnëch strzodo-
wiszczów. Baro dobrze, bãdze leżnosc sã skònfrońtowac 
– jô nié bez strachù pòmëszlôł, i czej przëszedł mój czas, 
jem wëłożił, czim ta swiąda je i jaczi je ùdzél nôrodny 
òpcje w naji rësznoce. Niech to, że lëdze jednoznaczno 
parłãczony z nietolerancją delë wicy zrozmieniô jak mòji 
domôcy, bãdze òbrazã do refleksje. Jô sã tedë z lëdzama, 
z jaczima ani pòliticzno, ani dejowò ni móm pòde drogą, 
dogôdôł, bò më w sebie nawzôjno lëdzy widzelë. Jô bë 
so żëcził, żebë më w najim strzodowiszczu téż prawie to 
w sobie widzelë. Në, mòże, że chcemë ùcekac òd dialogù, 
tak jak to bëło w Szpanie w slédnëch latach...

ADÓM HÉBEL

KIBICËJEMË FC BARCELONIE  
CZË REALOWI MADRIT?
Jak mało czasu je nót, żebë to pëtanié nabrało nowégò znaczeniô! Pò kòntrowersjowim refereńdum i kòn-
trowersjowi interwencje pòlicje w Katalónie diskùsjô na témã prawa do samòstanowieniô nôrodów òbù-
dzëła sã wszãdze – na Britijsczich Òstrowach, w Belgie, ale téż w krajach, dze separatiznë nie jistnieją, jak 
kòl nas. Czemù më bë mielë tu wëchôdac z gôdką i co z ti sprawë mòżemë wëcygnąc?

Zaléw „hejtu” ze stronë  
przecãtnëch brëkòwników  

spòlëznowëch pòrtalów bòli. 
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Podejmując tematykę zawartą w tytule niniejszego arty-
kułu, trzeba w pierwszym rzędzie ustalić, jak rozumie-

my termin „współczesny kaszubski region etniczny” i jakie 
są granice tego regionu.

W przeszłości historycznej za kaszubskie terytorium et-
niczne trzeba uznać obszar ograniczony od północy Morzem 
Bałtyckim, od południa pradoliną toruńsko-eberswaldzką, 
od zachodu doliną dolnej Odry, a od wschodu doliną dol-
nej Wisły. Jednakże zachodni obszar Kaszub, co stwierdził 
Johannes Micraelius (1597–1657), rektor szkoły łacińskiej 
w Szczecinie, a następnie Książęcego Pedagogium, przestał 
być słowiański w ciągu 50–70 lat1. 

Wschodnią część Pomorza Zachodniego wchodzącą obec-
nie w skład województwa pomorskiego i część województwa 
zachodniopomorskiego jeszcze w XVII wieku zamieszkiwali 
w większości Kaszubi. Świadczą o tym relacje podróżników 
odwiedzających te ziemie, m.in. Eilharda Lubinusa (kartogra-
fa, przez którego opracowana mapa Pomorza Zachodniego 
znajduje się m.in. na zamku w Darłowie). Lubinus w 1612 
roku, w drodze do Gdańska, zatrzymał się w Trzebielinie, 
w  dworku Stencla von Puttkamera i  zanotował w  swym 
dzienniku podróży: „tutaj z wolna weszliśmy między Słowian 
(Wenden) co nas bardzo zdziwiło”. Faktycznie, co stwierdza 
Zygmunt Szultka na podstawie swych badań, we wszystkich 
wsiach od Polanowa na wschód mieszkała ludność mówiąca 
po kaszubsku i po niemiecku, o czym świadczy likwidacja 
ceremonii kościelnych w języku polskim na tych terenach2. 

W drodze powrotnej do Szczecina Lubinus zatrzymał się 
w Wielkiej Wsi (koło Główczyc). Miał wielkie trudności z po-
rozumiewaniem się z jej mieszkańcami, gdyż „w całej wsi nie 
mogliśmy znaleźć żadnego niemieckiego człowieka”. 

Sto pięćdziesiąt lat później (1777–1778) wschodnią część 
Pomorza Zachodniego odwiedził Johann III Bernoulli (szwaj-
carski naukowiec). Stwierdził on m.in. że wsie należące do 
goszczącego go hrabiego Ottona Ch. Podewilsa – Dochowo, 
Szczypkowice, Warblino, Wielka Wieś – prawie całkowicie 
były zamieszkane przez ludność kaszubską.

Danych odnoszących się do 1800 roku a dotyczących 
liczebności Kaszubów na omawianym terenie, opierając 
się na różnego rodzaju materiałach źródłowych, dostarcza 
wymieniony już Szultka3. Autor podaje, że w okręgu lębo-
rsko-bytowskim mieszkało wówczas około 14 200 osób 
mówiących lub rozumiejących po kaszubsku (ponad 50% 
miejscowej populacji), a w powiecie słupskim około 10 000. 
Ceremonie kościelne w języku polskim w niektórych ko-
ściołach ewangelicko-augsburskich we wschodniej części 
Pomorza Zachodniego odbywały się jeszcze w drugiej po-
łowie XIX wieku (np. w Główczycach do 1886 r.).

Ziemie dawnego Pomorza Zachodniego ponownie zostały 
zasiedlone przez Kaszubów i przedstawicieli narodu polskie-
go po II wojnie światowej. Większe skupiska Kaszubów się-
gają tylko do zachodniej granicy województwa pomorskiego. 
Możemy więc ją uznać za zachodnią granicę omawianego 
regionu etnicznego. 

Południowa granica Kaszub przebiega (w przybliżeniu) 
przez środkową część powiatów człuchowskiego i chojnic-
kiego. Do rozpatrywanego regionu można więc jeszcze zali-
czyć gminy Rzeczenica i Człuchów – o niewielkim odsetku 
Kaszubów, a przede wszystkim Chojnice (zwłaszcza miasto 
i północną część tej jednostki administracyjnej) oraz gmi-
ny Brusy i Karsin, gdzie ludność o rodowodzie kaszubskim 
zdecydowanie dominuje. Gminy Czarne i Debrzno są zde-
cydowanie niekaszubskie. Według badań Stefana Ramułta4 

w Debrznie (Frydląd) i Czarnem (Hamersztyn) Kaszubów 
nie było. Współcześni mieszkańcy tych ziem uważają się 
za Pomorzan (ponad 90%) lub Krajniaków (kilka procent). 
Mieszkańcy gminy Czersk uważają się za Borowiaków 
(58,3%) bądź Pomorzan (22,5%).

Na wschodzie do kaszubskiego terytorium etnicznego 
trzeba zaliczyć gminy Stara Kiszewa, Liniewo, Nowa Karcz-
ma, Przywidz, Kolbudy, Pruszcz Gdański i Gdańsk, w mniej-
szym zaś stopniu gminę Trąbki Wielkie. Według badań 
Ramułta pod koniec XIX wieku w Starej Kiszewie Kaszu-
bów i Kociewiaków było 64%, w Liniewie – 58%, w Nowej 

ROZMIESZCZENIE I DZIAŁALNOŚĆ
LUDNOŚCI RODZIMEJ W KASZUBSKIM REGIONIE ETNICZNYM
JAN MORDAWSKI

1  Poczynając od roku 1500, por. Z. Szultka, Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów, Gdańsk 1999, s. 18–21.
2  Tenże, Język polski w kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XV do XIX wieku, Wrocław 1991.
3  Tenże, Liczba Kaszubów na kaszubskim obszarze językowym Pomorza Zachodniego w XIX w., [w:] Pomorze – trudna Ojczyzna, 

red. A. Sakson, Poznań 1996, s. 27–70.
4  Ramułt S., Statystyka ludności kaszubskiej, nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1889.
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Karczmie – 26%, w Przywidzu – 9%, w Kolbudach – 27%, 
w Pruszczu Gdańskim – 8%. Według badań autora niniej-
szego artykułu w 2008 r. w gminie Stara Kiszewa Kaszubi 
stanowili 51,1% populacji, a Kociewiacy 17,9%. Dane licz-
bowe dla pozostałych gmin usytuowanych na granicy Ka-
szub i Kociewia przedstawiały się w prezentowanej kwestii 
następująco: Liniewo 58,9%, 14,4%; Nowa Karczma: 59,3%, 
3,5%; Przywidz: 41,3%, 4,9%; Kolbudy: 24%, 0,6%; Pruszcz 
Gdański 8%, 4,4%. W samym Gdańsku pod koniec XIX wie-
ku Kaszubów było niewielu. Stanowili oni natomiast duży 
odsetek populacji na zachód od ówczesnych granic miasta. 

Ilu jest Kaszubów? Tego nie da się dokładnie określić, gdyż 
poczucie etnicznej odrębności przedstawia się u poszczegól-
nych osób rozmaicie. Większość, co wykazały prowadzone 
przeze mnie badania, nie przywiązuje do swej etniczności 
większej wagi. Kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy osób 
swoją kaszubskość zdecydowanie podkreśla. Natomiast pra-
wie wszyscy są świadomi swojego kaszubskiego rodowodu. 
Osób takich, co wykazały moje 25-letnie badania, jest około 
673 000. Wśród nich pełny rodowód kaszubski (oboje rodzi-
ce są Kaszubami) wykazuje ok. 390 000, a częściowy (jedno 
z rodziców lub dziadków jest Kaszubą) 283 000. Lecz i wśród 
nich wiele osób uważa się tylko za Kaszubów, jak np. Artur 
Jabłoński i Witold Bobrowski (współtwórcy stowarzyszenia 
Kaszëbskô Jednota). Również wielu Ukraińców z rodzin mie-
szanych podaje się za Kaszubów. Niektóre osoby niemające 
rodowodu kaszubskiego prosiły mnie, abym zaliczył ich do 
Kaszubów (m.in. jeden wójt i jeden sołtys). 

Niektóre osoby za kryterium kaszubskości uważają zna-
jomość rodzimego języka i posługiwanie się nim. Nie po-
dzielam tego poglądu. Gdyby takie rozumowanie przyjąć za 
obowiązujące, to np. Irlandczyków prawie by nie było, bo tyl-
ko 20 tysięcy z nich posługuje się rodzimą mową. Pozostali 
mówią po angielsku i są „zaciętymi” Irlandczykami. W Ir-
landii i Wielkiej Brytanii jest ich ok. 4 milionów, a w Stanach 
Zjednoczonych 50 milionów!!!5.   

Przejdźmy teraz do podstawowej kwestii zasygnalizowanej 
w tytule artykułu, czyli tego, jak przedstawia się rozmieszcze-
nie i działalność ludności rodzimej w obrębie kaszubskiego 
regionu etnicznego. 

W regionie kaszubskim można wyodrębnić cztery strefy 
osadnictwa ludności rodzimej:

 I. Strefę metropolitalną
 II. Strefę etniczną
 III. Główną strefę nowego zasiedlenia
 IV. Strefę peryferyjną

I. Strefa metropolitalna w całości znajduje się w obrębie 
metropolii Gdańsk–Gdynia–Sopot. Obejmuje ona miasta 
(gminy): Hel, Jastarnia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Luzino, 
Szemud, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Żukowo, Kolbudy, Pruszcz 
Gdański. Obszar ten (648,4 km2) zamieszkuje 1 090 000 osób. 
Mieszkańców o rodowodzie kaszubskim jest tutaj 366 000, 
co stanowi 33,6% ogółu populacji omawianego terenu. Pół-
nocną część strefy (łącznie z Gdynią) zamieszkują miejscowi 
Kaszubi bądź też Kaszubi napływowi, którzy osiedlili się tutaj 
w okresie międzywojennym i powojennym. Znaczny odsetek 
rodzimej ludności w starszym wieku potrafi płynnie rozma-
wiać po kaszubsku, lecz czyni to sporadycznie, np. wśród ka-
szubskich członków ZKP w Gdyni 46% jest biegłych w mo-
wie, ale tylko 20% rozmawia w rodzimym języku. Pisać po 
kaszubsku potrafi tylko 8% kaszubskich członków oddziału. 

Na południe od Gdyni – w Sopocie, Gdańsku, Pruszczu 
Gdańskim i w gminie Kolbudy – mieszkają prawie wyłącznie 
Kaszubi napływowi. Miejscowi Kaszubi zamieszkują tylko 
zachodnie dzielnice Gdańska, które w okresie międzywojen-
nym należały do Polski. 

W życiu codziennym w rozpatrywanej strefie rodzimej 
ludności właściwie się nie dostrzega. Dlatego też dominuje 
przekonanie, że Kaszubów tu nie ma. A jest ich w rzeczywi-
stości najwięcej. Gdynię zamieszkuje ok. 80 000 osób o rodo-
wodzie kaszubskim, Gdańsk 63 000, Wejherowo 30 000, Rumię  
26 000, Redę 13 000, gminę Żukowo 30 000. Tu też lokalizują się 
główne instytucje związane z Kaszubami: w Gdańsku siedziby  
ZKP, Instytutu Kaszubskiego i  Muzeum Etnograficznego 
(wł. Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku), 
w Gdyni Muzeum Miasta Gdyni i Kaszubskie Forum Kultury, 
ponadto w Pucku Muzeum Ziemi Puckiej, w Helu Muzeum 

5  O rodowodzie irlandzkim.
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Rybołówstwa (oddział Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku), w Rozewiu Muzeum Latarnictwa, w Wejherowie 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz 
Filharmonia Kaszubska itp. Wychodzi również prasa dotyczą-
ca Kaszub: „Acta Cassubiana”, „Pomerania”, „Dziennik Bałtyc-
ki” (z dodatkiem Norda), „Gdinskô Klëka”, „Rëmskô Klëka”. 
W Gdyni funkcjonuje rozgłośnia Radio Kaszëbë, w Baninie 
kaszubskie Wydawnictwo Rost itd. 

Szczegółowe opisanie efektów działalności miejscowej 
społeczności kaszubskiej zajęłoby zbyt wiele miejsca, dla-
tego też dane dotyczące tej kwestii przedstawiamy w ujęciu 
tabelarycznym. 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI KASZUBSKIEJ W STREFIE I 

Liczba radnych o rodowodzie kaszubskim 180

Odsetek radnych o rodowodzie kaszubskim 48,6

Liczba Kaszubów pełniących stanowiska  
prezydenta, burmistrza, wójta, przewodniczącego  
i wiceprzewodniczącego rady 

28

Liczba członków ZKP (2016 r.) 2 796

Liczba spotkań w oddziałach ZKP (2016 r.) 418

Liczba uczących się języka kaszubskiego w szkołach 
(2015/2016) 5 073

Liczba twórców publikujących w języku kaszubskim 70

Liczba kościołów z liturgią słowa w języku kaszubskim 38

Liczba zespołów kaszubskich 47

II. Strefa etniczna obejmuje na wschodzie część metropo-
lii Gdańsk–Gdynia–Sopot, a na zachodzie obszary Kaszub 
znajdujące się w okresie międzywojennym w granicach Polski 
i częściowo w granicach Niemiec (dotyczy to gmin, w których 
znaczny odsetek stanowili Kaszubi: Studzienice, Łęczyce, 
Gniewino, Krokowa, Wierzchucino [dziś część gminy Kro-
kowa]). Na obszarze 4 245 km2 mieszka tu 278 000 ludzi, 
w tym 206 000 osób o rodowodzie kaszubskim, co stanowi 
74,1% miejscowej populacji. Większość ludności (zwłaszcza 
starsze pokolenie) potrafi biegle posługiwać się językiem ka-
szubskim, lecz czyni to coraz rzadziej. Jeszcze 20 lat temu, gdy 
miejscowi opuszczali kościół po mszy (np. w Sierakowicach), 
słyszało się powszechnie mowę kaszubską.

Kaszubskość tej strefy odczuwa się również dzisiaj, o czym 
świadczą m.in. powszechne w strefie dwujęzyczne tablice 
nazw miejscowości, liczne izby pamięci i izby regionalne, 
a przede wszystkim niezwykle atrakcyjne turystycznie mu-
zea: Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w  Kar-

tuzach, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teo-
dory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, Muzeum Ziemi 
Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie, Muzeum 
Ziemi Zaborskiej im. Leonarda Brzezińskiego w Wielu, Mu-
zeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie, Muzeum 
Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego 
w Chojnicach, Muzeum Regionalne w Krokowej, Muzeum 
Ziemi Sierakowickiej w Sierakowicach, Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku i wiele innych.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI KASZUBSKIEJ W STREFIE II

Liczba radnych o rodowodzie kaszubskim 314

Odsetek radnych o rodowodzie kaszubskim 76,0

Liczba Kaszubów pełniących stanowiska  
prezydenta, burmistrza, wójta, przewodniczącego  
i wiceprzewodniczącego rady 

57

Liczba członków ZKP (2016 r.) 1 783

Liczba spotkań w oddziałach ZKP (2016 r.) 263

Liczba uczących się języka kaszubskiego  
w szkołach (2015/2016) 8 271

Liczba twórców publikujących w języku kaszubskim 25

Liczba kościołów z liturgią słowa w języku kaszubskim 29

Liczba zespołów kaszubskich 45

III. Główna strefa nowego zasiedlenia obejmuje te gmi-
ny, które po II wojnie światowej w dużym stopniu zasiedlili 
ponownie Kaszubi. Znajdują się one na obszarze powia-
tów wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, bytowskiego, 
człuchowskiego i gdańskiego. Terytorium to o powierzchni  
3 924 km2 zamieszkuje 186 000 osób, wśród których ludno-
ści o rodowodzie kaszubskim jest 75 000, co stanowi 40,3% 
miejscowej populacji. W pielęgnowaniu kaszubskości przo-
duje tu powiat lęborski, a przede wszystkim wschodnia część 
powiatu bytowskiego. W Bytowie już po raz 25 odbędzie się 
Przegląd Twórczości Regionalnej Dzieci i Młodzieży, działa 
Bytowskie Forum Animatorów Kultury, odbywa się festiwal 
Cassubia Cantat i inne imprezy. Mową rodzimą posługuje 
się jednak niewielu mieszkańców. Najważniejszymi obiek-
tami świadczącymi o kaszubskości tych ziem są: Muzeum 
Zachodniokaszubskie w Bytowie (z oddziałami w Płotowie: 
Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekowskich) oraz 
Muzeum w Lęborku. W Bytowie wydawane jest miejscowe 
czasopismo – „Kurier Bytowski”, którego treść w dużym 
stopniu dotyczy kwestii kaszubskich. Ukazał się również 
podręcznik o ziemi bytowskiej w całości po kaszubsku.
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GEOGRAFIA I DEMOGRAFIA KASZUB

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI KASZUBSKIEJ W STREFIE III

Liczba radnych o rodowodzie kaszubskim 124

Odsetek radnych o rodowodzie kaszubskim 41,9

Liczba Kaszubów pełniących stanowiska  
prezydenta, burmistrza, wójta, przewodniczącego  
i wiceprzewodniczącego rady 

16

Liczba członków ZKP (2016 r.) 714

Liczba spotkań w oddziałach ZKP (2016 r.) 54

Liczba uczących się języka kaszubskiego  
w szkołach (2015/2016) 3 234

Liczba twórców publikujących w języku kaszubskim 2

Liczba kościołów z liturgią słowa w języku kaszubskim 3

Liczba zespołów kaszubskich 13

IV. Strefa peryferyjna obejmuje zachodnią część wojewódz-
twa pomorskiego. Terytorium to o powierzchni 2 645 km2 
zamieszkuje 214 000 osób. Wśród nich kaszubski, a głównie 
częściowo kaszubski rodowód wykazuje zaledwie 16 000 osób, 
co stanowi 7,5% miejscowej populacji. Najwięcej Kaszubów 
zamieszkuje Słupsk (około 8 000), Człuchów (1 500) i Miast-
ko (1 000). Ślady pobytu Kaszubów w przeszłości w rozpa-
trywanej strefie obserwujemy m.in. w. Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku i w jego oddziałach: Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza 
w Swołowie oraz w Muzeum Regionalnym w Człuchowie. 
Główna działalność miejscowych Kaszubów koncentruje się 
w Słupsku, w mniejszym stopniu w Człuchowie i Miastku. 
Na wyróżnienie zasługuje również gmina Trzebielino, gdzie 
radni o rodowodzie kaszubskim stanowią 20% miejscowego 
samorządu, 133 dzieci uczy się języka kaszubskiego, a w szko-
łach organizowane są imprezy, w których eksponowane są 
elementy kultury kaszubskiej. Miasta Człuchów i Ustka oraz 
gminy Kobylnica, Damnica i Smołdzino to jedyne jednostki 
administracyjne regionu kaszubskiego, w których brakuje 
radnych o rodowodzie kaszubskim. 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI KASZUBSKIEJ W STREFIE IV

Liczba radnych o rodowodzie kaszubskim 17

Odsetek radnych o rodowodzie kaszubskim 9,8

Liczba Kaszubów pełniących stanowiska  
prezydenta, burmistrza, wójta, przewodniczącego  
i wiceprzewodniczącego rady 

2

Liczba członków ZKP (2016 r.) 181

Liczba spotkań w oddziałach ZKP (2016 r.) 27

Liczba uczących się języka kaszubskiego  
w szkołach (2015/2016) 381

Liczba twórców publikujących w języku kaszubskim -

Liczba kościołów z liturgią słowa w języku kaszubskim 2

Liczba zespołów kaszubskich 3

W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że główna dzia-
łalność społeczności kaszubskiej koncentruje się w strefie 
I i II. Na radnych wybrano tu aż 494 osoby z rodowodem 
kaszubskim, podczas gdy w strefie III 124 osoby, a w strefie IV  
17 osób. W dwunastu gminach (Karsin, Dziemiany, Lipusz, 
Parchowo, Stężyca, Sierakowice, Linia, Przodkowo, Luzino, 
Gniewino, Krokowa, Jastarnia) 100% radnych określiło się 
jako Kaszubi

Wiadomo, że radnych nie wybiera się według kryteriów 
etnicznych, lecz spodziewanych efektów ich pracy dla dobra 
gmin. Tak duża liczba radnych Kaszubów jest dowodem na 
to, że cieszą się oni dużym zaufaniem miejscowej ludności. Aż 
103 osoby pełnią tutaj kierownicze stanowiska (prezydentów, 
burmistrzów, wójtów, przewodniczących i wiceprzewodni-
czących rad).

W strefie I i II dużą aktywność wykazuje ZKP, skupiające 
4 579 członków. W 2016 r. spotkali się oni łącznie 681 razy. 
W strefie III 714 członków spotkało się 54 razy, a w strefie IV 
181 członków 27 razy.

Efektem działania samorządów i  oddziałów ZKP jest 
duża liczba młodych ludzi uczących się rodzimego języka. 
W strefie I naukę języka kaszubskiego pobiera 5 073 uczniów, 
w  strefie II 8 271 uczniów, w  strefie III 3 234 uczniów, 
a w strefie IV 381 uczniów. Dzięki staraniom oddziałów ZKP  
w 72 kościołach ma miejsce liturgia słowa w języku kaszub-
skim i działa 108 zespołów kaszubskich. Twórców publiku-
jących w języku kaszubskim jest już 97. 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na fakt, że odsetek 
radnych o rodowodzie kaszubskim jest zbliżony do odsetka 
ludności rodzimej w poszczególnych strefach.

Strefa Odsetek ludności  
o rodowodzie  
kaszubskim

Odsetek radnych  
o rodowodzie  
kaszubskim

I 33,6 48,6 

II 74,1 76,0

III 40,3 41,9

IV 7,5 9,8



16  /    / LISTOPAD 2017

KASZËBSKÔ RASA KÒNI

Skąd prawie mësl ò kaszëbsczim 
zorce kònia? Pòmëslëta sztócëk – 
doch jiné regiónë czë nawetka 
kraje mają swój zort, ë je òn jich 
bùchą. Dlô Malopòlsczi taką rasą 
są pòlsczé kònie angloarabsczé, 
ten zort je zwóny malopòlsczim. 
Jistno Wiôlgòpòlskô mô swòjã 
rasã z przezwą òd tegò regiónë. 
Chòc móżemë je pòtkac w calim 
kraju, a téż za grancą, to doch hò-
dówcë tëch kòni mòcno pòdsz-
trekùją, skąd òne są. Równak żebë 
kóń bél sparlãczony z  jaczims 
placã, to ni mùszi jegò rasa wë-
chadac z niegò na mòrt (mùsz) 
swòją historëją. Przëmiar to kònie 
arabsczé ë Pòlskô. Nasz krôj je 
doch kòjarzony z wësoczi niwiznë 
hòdowlą ti rasë. Stadninë w Jano-
wie Pòdlasczim czë Michalowie są 
znóné miéwcóm kòni arabsczich 

na calim swiece, chòc nen kóń sã 
òd nas nie wëprowôdzô. Prawie tu 
je plac téż dlô Kaszëb. Chòc w lë- 
teraturze móże nalezc wzmiónczi, 
że przódë lat kòl nas bél hòdowó-
ny mali, pierwòtny kóń do robòtë, 
to nie òstôl òn sã do dzysô. Mó-
żemë równak wskôzac rasë, co są 
dlô naszich strón „blësczi”, móże- 
më téż z czasã wësztôlcëc na przë- 
miar kaszëbsczi tip jaczis rasë.

Bôczta, że jô nie dôwajã òd-
pòwiedzë, jakô to móże bëc rasa, 
ale tak përznã za nią sznëkrëjã. 
W  tim sznëkrowanim przëszla 
mie na mësl rasa frizyjskô. Frizów 
móże dosc tëli nalezc kòl nas, rów-
nak dzys jich hòdowla nie je tu 
rozwinionô. Za to bëla na Kaszë- 
bach òbecnô ju òd XIV stalata, 
czej pòjawilë sã tu krziżacë. Bùdo-
wa kònia frizyjsczégò a jegò znan-

czi sprôwialë, że bél òn bëlnym 
kòniã do biôtczi w cãżczi ricersczi 
zbroji. Wiémë, że te kònie bëlë tu 
trzimóné. Czej bë to bëlo za-
chòwóné do dzysô, tej mógbë taczi 
kóń doch bëc charakteristiczny 
dlô naszich strón.

Jinô stegna ni mùszi sã zaczënac 
tak dôwno. Pò drëdżi swiatowi 
wòjnie w Pòlsce kòbëlë malopòl-
sczé, wiôlgòpòlsczé czë wszel- 
jaczé pòchôdającé zza grancë (tra-
fiającé do nas midzë jinyma 
pòprzéz pòwòjnową pòmòc) bëlë 
sparlãczóné z wszeljaczima òdże-
rama. Tu gôdómë ò kòniach 
w spòrtowim zorce. Tak zaczãla sã 
sztôltowac rasa zwónô kònie szla-
chetny pólkrwie (SP). Móże rzek-
nąc, że to taczé mieszancë. Do 
dzysô kònie ti rasë nie są spójné 
w swòjich céchach, SP je òbjim-

Kòbëla SP w skòkù pòd Arkadiuszã Kùprã

A je takô? Hippòlodzë rzeką, że nié. Naszi hòdówcowie mògą miec swòje zdanié – subiektywné. 
Më jistno! Tak le chcemë za taką rasą pòsznëkrowac. Chòc na dzys ni ma kònia, co bë miôl 
w przezwie na przëmiar „Kaszëbsczi Kóń Zemnokrwisti”, równak nie znaczi to, że jaczégòs jiné-
gò ni móżemë wzyc za swòjégò. Ùzdrzita.

 ÒD
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niãtô programã doskonaleniégò 
rasë. Mësl je takô, żebë bëlë to kò-
nie bëlno zbùdowóné, mialë mòc-
né szpérë, prosti profil glowë ë 
wësokòscë òd 160 do 170 cm. To 
tak òglowò. Wiôldżi cësk na za-
czątk hòdowlë kòni szlachetny 
pólkrwie mia stadnina w  No-
wielëcach. W ti kòniarnie w dzys-
dniowim wòjewództwie zôpad-
nopòmòrsczim kònie bëlë sztri- 
kòwóné palenim w  sztôłce pò- 
mòrsczégò grifa. Czejbë do tegò 
wrócëc? Wërobic na Pòmòrzim 
spójny zort kònia rasë SP – mógbë 
òn doch sã stac kòniã naszim, 
pòmòrsczim.

Móże, wzérając za tima gòrąco-
krwistima rasama, téż sznëkrowac 
czësto dalek. A  Kaszëbë ni mò-
glëbë bëc drëdżim domã dlô rasë 
kòni American Quarter Horse,  
znónëch chòcbë z  westernów? 
Móże bëc, że jo. Ta rasa jesz nie je 

pòpùlarnô w Pòlsce, ale z czasã 
zdobiwô corôz to wicy lubòtni-
ków. To nié za wiôldżé, ale atle- 
ticzno zbùdowóné kònie. Baro 
flotné na krótczich partach, pòjãt-
né. Jedne z pierszich kòni ti rasë 
w naszim kraju pòjawilë sã w swò- 
jim czasu prawie na Kaszëbach. Są 
tu dzysô hòdowóné. Móże czedës 
sã to rozwinie w grancach naszé-
gò òkòlégò?

Je jesz téma kòni zemnokrwis- 
tëch. Kòl nas hòdowóné są na 
przëmiar kònie ardensczé czë 
PKZ, to je pòlsczé kònie zemno-
krwisté. Westrzód nëch drëdżich 
cenioné są kònie w tipie sztum-
sczim. Mają krótczi srąb, są krãpé 
ë baro mòcné. Nadôwają sã baro 
bëlno do robòtë na przëmiar w la-
sach górzëstëch (abò ùrzmò- 
watëch) strón naszégò regiónë. 
W kaszëbsczich kòniarniach nie 
felëje tu wëhòdowónëch kòniów 

ti rasë, co mają dobëté nawetka 
òglowòpòlsczé czempionatë. Nen 
zort kòni mòcno wpisëje sã 
w lëstã ras ùżiwónëch na Kaszë- 
bach. Równak drãgò, żebë stôl sã  
taczim „naszim kòniã”, skòrno je 
ju jegò dosc téż bùten naszich 
strón, në a ju z przezwë je „sztum-
sczi”.

Tak mógbë jesz sznëkrowac 
dali. Corôz to dalszich ë barżi eg-
zoticznëch szëkając związków ë 
ùdbów na negò kaszëbsczégò kò-
nia. Czë takô deja bë móg zreali-
zowac? Je to mòżlëwé, ale na gwës 
brëkòwa bë wiele lat robòtë nad 
tim, a téż szczescégò. Në ë przede 
wszëtczim lëdzy, co bë mielë chãc 
wprowadzëc to w żëcé. Póczi co, 
móżemë sã rozmëszlac ë pòkôr-
bic... nôlepi przë kòniach!

MATÉÙSZ BÙLLMANN

Tekst z niechtërnyma znankama bëlacczégò 
dialektu kaszëbiznë

Sztumsczi òdżer Hùbert.
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·   8 XI 1917 – w Łapalicach urodził się ks. Leon Kuchta, 
zbieracz przysłów kaszubskich, które przez długie lata 
publikował na łamach „Pomeranii”. Do 1980 był pro-
boszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Grudziądzu-Tarpnie. Zmarł w Grudziądzu 15 sierpnia 
1995 i pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Nowej Wsi.

·  8 XI 1997 – przed Muzeum Kaszubskim w Kartuzach 
odsłonięto pomnik Franciszka Tredera, twórcy tej pla-
cówki, którą kierował aż do śmierci. Autorem popiersia 
jest artysta plastyk Jarosław Wójcik z Sierakowic.

·  21 XI 1997 – ukazał się pierwszy numer „Głosu 
Kaszëb”, dodatku do słupskiego „Głosu Pomorza”. Re-
daktorem prowadzącym od początku był znany słupski 
dziennikarz, pisarz i działacz kaszubski Jerzy Dąbrowa-
-Januszewski. Ostatnie wydanie ukazało się 7.06.2003. 

·  24 XI 1907 – w Czersku urodził się Ludwik Zabrocki, 
prof. UAM w Poznaniu, twórca polskiej germanistyki 
językoznawczej, członek TOW „Gryf Pomorski”, autor 
m.in. artykułu O Słowińcach i Kaszubach nadłebskich. 
Zmarł 8 października 1977 w Poznaniu i tam został 
pochowany na Cmentarzu Junikowskim.

·  28 XI 1627 – na redzie gdańskiego portu doszło 

do słynnej bitwy pod Oliwą, w której to polska flota 

pokonała flotę szwedzką. 

·  28 XI 1957 – w Kartuzach powstało Karno Młodi In-

teligencji Kaszëbsczi. Współzałożycielami byli: Edmund 

Kamiński i Józef Rosener.

Źródło:  
F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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JESZCZE W SPRAWIE HYMNU  
KARTUSKIEJ „DWÓJKI”

Do Redakcji miesięcznika  
„Pomerania”

W związku z otrzymanym pismem 
od redaktora Sławomira Lewandow-
skiego z „Pomeranii” i dołączonym 
listem od pani Anny Skotnickiej 
[opublikowanym w  październiko-
wym numerze naszego pisma na 
stronie 18 – przyp. red.] przesła-
nymi mi przez dyrekcję SP Nr 2 
w  Kartuzach chciałabym wyjaśnić 

nieprzyjemną sprawę dotyczącą 
hymnu tej szkoły.

Otóż sprawa przedstawia się na-
stępująco. W 1972 roku rozpoczę-
łam pracę w  Szkole Podstawowej  
Nr 2 w Kartuzach. Był to mój dru-
gi rok pracy. W sierpniu na posie-
dzeniu rady pedagogicznej dowie-
działam się, że w lutym 1973 roku 
szkoła ma otrzymać imię Mikołaja 
Kopernika. W związku z tym mam 
przygotować część artystyczną. 
Nadmieniam, że trudno mi było 
coś powiedzieć, sprzeciwić się no-
wej dyrekcji. Pani Renata Szalk 
i Anna Kasprzak, absolwentki Li-
ceum Pedagogicznego w Lęborku, 
powiedziały, że już mają ułożone 
słowa, a melodii pani Szalk nauczy 
swoją klasę. I tak na lekcjach mu-
zyki po nutce szukałam dźwięków 
i rytmu, które zapisywałam na pa-

pierze nutowym. Później to wszyst-
ko korygowała pani Renata Szalk. 
I tak 19 lutego 1973 roku hymn ten 
odśpiewano po raz pierwszy. Nie je-
stem autorką melodii, a jedynie na 
polecenie władz szkoły zrobiłam 
jej opracowanie. Z przykrością in-
formuję, że zarówno była dyrekcja 
szkoły jak i ww. osoby już nie żyją. 
Przykro mi, że doszło do tak nie-
przyjemnej sytuacji, ale zarzuty pod 
moim adresem uważam za bezpod-
stawne.

Z poważaniem
Elżbieta Ropella

Kartuzy, 4.10.2017

Do wiadomości:
–  Redakcja miesięcznika „Pome-

rania”
– Dyrekcja SP Nr 2 w Kartuzach

Tytuł pochodzi od redakcji

pomerania.kaszuby
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Na Kaszëbach – òkróm môlowëch partów Kaszëb-
skô-Pòmòrsczégó Zrzeszeniô czë sztruktur Òchòt-

ny Ògniowi Starżë – starã ò kùlturalné żëcé wsów i czasã 
całëch gminów mają Kòła Wiesczich Gòspòdëniów. Spiéw, 
tuńce, kabaret, a przede wszëtczim regionalnô kùchniô – 
to wszëtkò je w rãkach tëch robòcëch białków.

Kòła gòspòdëniów nie dzejają równak blós na 
Kaszëbach. Naji gazétnicë – razã z piszącym te słowa – 
mielë latos leżnosc przekònac sã, jak wëzdrzi dzejanié 
taczich kòłów na óst òd Wisłë. Òbczas czerwińcowëch 
warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù jesmë zajachelë 
m.jin. do Błotnika w gminie Cedrë Wiôldżé. Tam przëwi-
tałë naju razã z wójtã Januszã Gòlińsczim dwie białczi: Ma-
riô Gierszewskô i Danuta Fritz z Kòła Wiesczich Gòspòdë-
niów w Leszkòwach.

Kòło zaczãło dzejac w 2010 rokù, czej w gduńsczim 
pòwiece zaczãłë bëc òrganizowóné krézowé miónczi KGW. 
Tak pò prôwdze bëła to reaktiwacjô leszkòwsczi stowôrë, 
jakô jistniała w drëdżi pòłowie ùszłégò wiekù. Tej zaczął sã 
prôwdzëwi „boom”. Za Leszkòwama pòszłë pòstãpné wse 
w òkòlim: Cedrë Wiôldżé, Cedrë Môłé, Òstatny Grosz kòle 
Kòszwałów, pòwstałë téż dwa kòła w Kiezmarkù. Dzysô 
w gminie w sztrukturach KGW je kòl 60 sztëk białków, 
a w samëch Leszkòwach 18. 

Szło ò to, żebë cos ù nas na wioskach zaczãło sã dzejac – 
gôdałë [pò pòlskù, tłóm. PL] wastnë Mariô i Danuta. Rëchli 

lëdze blós sedzelë w chëczach, nikòmù nie chcało sã robic 
dlô swòjégò òkòlô. Jaż przëszedł 2010 rok, më sã pòtkałë 
i założëłë kòło. A za nama pòszłë jinszé – dodôwają. Najim 
célã bëło téż to, żebë przëpòmnąc lëdzóm na Zëławach, 
jaczé mómë regionalné jestkù, taczé jak plińce abò pierodżi 
z krëpama. Chcemë téż w przińdnoce zaregistrowac je jakò 
regionalné produktë – pòdczorchiwô wastnô Mariô.

Leszkòwsczé KGW chùtkò szło do przódkù, a  ju 
w 2012 rokù dobëło Grand Prix wòjewódzczégò turnie-
ru w Żukòwie, co – jak gôdają same białczi – bëło wiôlgą 
sensacją. Òkróm tegò leszkòwsczé kòło zajimô sã wespół-
òrganizacją taczich rozegracjów, jak òżniwinë, sobótczi 
abò bale seniorów. Mają téż ùszëté swòje ruchna wedle 
tradicjowëch zëławsczich mòdłów.

A w lëstopadnikù w Nadarzënie kòle Warszawë białczi 
z Leszkòwów mdą robic gòdowi zëławsczi stół.

Żëczimë wszëtczégò bëlnégò, a òsoblëwie wiele dobë-
ców i redotë z pòspólnégò dzejaniô.

PIOTER LÉSSNAWA
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ZËŁAWSCZÉ BIAŁCZI

Tekst je brzadã warkòwniów dlô piszącëch  
pò kaszëbskù, jaczé òdbëłë sã w czerwińcu 2017 r.  
na Zëławach. Òstałë òne ùdëtkòwioné przez  
Minysterstwò Bënowëch Sprôw i Administracje.
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NOWE MITY WOKÓŁ FLORIANA CEYNOWY  
CZYLI O PUBLICYSTYCE NA BAKIER Z HISTORIĄ

T egoroczny maj przyniósł nam wiele ciekawych 
inicjatyw przypominających życie i twórczość 
Floriana Ceynowy. Nie zabrakło również okolicz-

nościowych, mniej lub bardziej szczegółowych, artyku-
łów przypominających różne wątki związane z bukow-
skim lekarzem. Historyczny purysta pewnie tu i tam 
mógłby pokręcić nosem, ale najogólniej ową rocznico-
wą twórczość można by podsumować stwierdzeniem, 
że Florian Ceynowa cały czas dla Kociewiaków i Kaszu-
bów jest postacią dobrze znaną, a zainteresowanych 
jego dokonaniami ciągle nie brakuje. Jeden tekst, który 
przy tej okazji powstał, był jednak wyjątkowy. Niestety 
wyjątkowość ta nie wynika z ciekawego ujęcia tematu 
czy przedstawienia nieznanych faktów, ale z próby opi-
sania jednego z kluczowych epizodów życia Ceynowy 
– powstańczego zrywu z lutego 1846 roku – w całkowi-
tym oderwaniu od tego, co przez dziesięciolecia ustalili 
badacze dziejów naszego bohatera. Niestety tak mocne 
określenie nie jest jedynie figurą retoryczną, ale jedyną 
możliwą oceną merytoryczną tekstu pt. „Ceynowa. Pro-
wokator czy bohater”, który starogardzki publicysta 
Bogdan Kruszona opublikował w dwutygodniku 
„Dzień Dobry Starogard” (nr z 16.05.2017, s. 9).

Autor rozpoczyna swoje rozważania od zadania kil-
ku, kluczowych jego zdaniem, pytań dotyczących luto-
wych wydarzeń z 1846 roku pod Starogardem. Które to 
pytania już usprawiedliwiają tak surową ocenę całego 
tekstu. Oto one: „Pytania. Pierwsze: Florian Ceynowa, 
żołnierz pruski w Królewcu. Wstąpił do armii pruskiej 
na ochotnika i był stypendystą wojsk pruskich na me-
dycynie. Czy miał wiedzę, przeciwko jakim wojskom 
pruskim organizuje pospolite ruszenie? Drugie: Dlacze-
go nie mając pełnomocnictw generała Mierosławskiego 
(powstanie wielkopolskie wybuchło dopiero w 1848 
roku), doprowadza do powstania w Starogardzie 22 lu-
tego 1846 roku w czasie trzaskających mrozów -22°C”.

Trudno nie skomentować tego tekstu inaczej niż tak, 
że Autor niewiele wie o udziale Floriana Ceynowy w kon-
spiracji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego oraz 
o samych wydarzeniach powstańczych z lutego i marca 
1846 roku. O tyle to zaskakujące, że już w trakcie procesu 

berlińskiego, w którym to, w roku następnym, sądzono 
polskich powstańców, dość dokładnie odtworzono oko-
liczności tych wydarzeń. A przez ostatnie stulecie kolejni 
badacze jeszcze precyzyjniej zrekonstruowali ten frag-
ment biografii bukowskiego lekarza. Przypomnieć zatem 
należy, że powstańcza próba spod Starogardu w lutym 
1846 roku nie była jakimś samodzielnym wybrykiem ów-
czesnego studenta Floriana Ceynowy, ale jednym z epizo-
dów trójzaborowego powstania, które było planowane 
przez działaczy Towarzystwa Demokratycznego Polskie-
go. W wyniku donosu Henryka Ponińskiego liderzy tejże 
konspiracji na terenie zaboru pruskiego wraz z Ludwi-
kiem Mierosławskim, który miał zostać dyktatorem po-
wstania, zostali aresztowani, a planowane wystąpienia 
zbrojne zostały sparaliżowane. Ostatecznie powstanie 
wybuchło tylko w Rzeczpospolitej Krakowskiej, a w po-
jedynczych miejscach zaborów pruskiego, rosyjskiego 
i austriackiego doszło do prób organizacji oddziałów po-
wstańczych i dosłownie kilku potyczek z zaborcami. Bez-
pośrednim skutkiem planowanego zrywu niepodległo-
ściowego był także wybuch rabacji chłopskiej w Galicji, 
inspirowanej przez Austriaków, którzy w ten sposób sku-
tecznie sparaliżowali planowane wystąpienia tamtejszych 
polskich konspiratorów.

Walki polsko-niemieckie w roku 1848, które były 
jednym z wielu epizodów Wiosny Ludów w Królestwie 
Pruskim, nie miały w zasadzie nic wspólnego z plano-
wanym dwa lata wcześniej powstaniem. Poza faktem, że 
w wydarzeniach Wiosny Ludów wzięło udział wielu 
konspiratorów z roku 1846, a na czele polskich oddzia-
łów w Wielkopolsce stanął właśnie Ludwik Mierosław-
ski. Wszystkie te fakty są dobrze znane i opisywane 
nawet w podręcznikach szkolnych. Stąd jedynie ogrom-
ne zdumienie może budzić próba przemilczenia tego 
fundamentalnego wręcz kontekstu wydarzeń lutowych 
pod Starogardem przez sugerowanie, że działania Cey-
nowy były przejawem tylko jego osobistej inicjatywy 
idącej wbrew ogólnopolskim planom.

Dość dobrze opisane w literaturze są także okolicz-
ności objęcia dowództwa przez Ceynowę nad powstań-
cami w Klonówce 21 lutego 1846 roku. Od co najmniej 
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połowy 1845 roku zaangażowany w konspirację po-
wstańczą w Królewcu, sam nie zajmował się przygoto-
waniami w ówczesnych Prusach Zachodnich. W trakcie 
studiów nad Pregołą został bliskim znajomym Juliusza 
Trojanowskiego, także studenta królewieckiej Alberty-
ny, który był przewidywany na stanowisko komisarza 
obwodu starogardzkiego, czyli dowódcę powstania 
w tym rejonie. Na dodatek jego brat Marcin Ceynowa 
był administratorem parafii w Kokoszkowach pod Sta-
rogardem, co powodowało, że nasz bohater swoją po-
wstańczą aktywność planował właśnie nad Wierzycą. 
Dobrze orientował się bowiem tak w terenie jak i w śro-
dowisku liderów miejscowej konspiracji z księdzem Jó-
zefem Łobodzkim na czele. Paraliż konspiracji po-
wstańcze j ,  któr y  był  w ynik iem aresztowań, 
uniemożliwia jednak stwierdzenie, jaki charakter miało 
mieć jego uczestnictwo w oddziałach atakujących Sta-
rogard. Czy od początku przewidywano dla niego jakąś 
funkcję dowódczą, czy może widziano w nim wojsko-
wego lekarza, jakże potrzebnego organizowanym od-
działom, trudno powiedzieć.

Po aresztowaniach liderów pomorskiej konspiracji 
w styczniu 1846 roku Florian Ceynowa, sam także za-
grożony, zrealizował polecenie jednego z przebywają-
cych w tym czasie w Królewcu przywódców całej siatki 
Teofila Magdzińskiego i udał się właśnie nad Wierzycę, 
jako zwykły ochotnik chcący przyłączyć się do tamtej-
szych oddziałów. Dopiero w Klonówce, w przeddzień 
planowanego rozpoczęcia walk, przejął funkcję komisa-
rza obwodu starogardzkiego i faktycznego dowódcy 
w tym rejonie na prośbę lub polecenie księdza Józefa 
Łobodzkiego, wyznaczonego do tymczasowego kiero-
wania przygotowaniami powstańczymi w tymże obwo-
dzie przez Seweryna Elżanowskiego. Elżanowski był 
wyznaczony na stanowisko „naczelnego ajenta dla Prus 
Zachodnich”, czyli inaczej mówiąc: szefa konspiracji 
powstańczej na całe Pomorze. Wyznaczył on probosz-
cza z Klonówki jako mającego kierować przygotowania-
mi powstańczymi nad Wierzycą już w początkach 
stycznia, po aresztowaniu wspomnianego wcześniej 
Juliusza Trojanowskiego. Sam ksiądz Łobodzki odmó-
wił objęcia stanowisko komisarza obwodu, otrzymując 
od Elżanowskiego obietnicę wyznaczenia kogoś w za-
stępstwie Trojanowskiego. Niestety rychłe aresztowanie 
szefa pomorskiej konspiracji uniemożliwiło mu speł-
nienie tej obietnicy, i to na barki proboszcza z Klonów-
ki spadło ostatecznie przygotowanie powstania w ob-
wodzie starogardzkim.

Te fakty są niezwykle istotne przy wyjaśnianiu oko-
liczności odwołania ataku na Starogard, bo Ceynowa 
zrobił to wówczas, gdy mógł się osobiście przekonać, 
jak dalece realne siły powstańcze odstają od optymi-
stycznych planów, które przedstawiano mu, przekazując 
dowództwo. A jako że był osobą „z zewnątrz”, łatwiej 
mu było także podjąć decyzję o rezygnacji z ataku. Na 
pewno ułatwiło mu to właśnie jego wojskowe doświad-
czenie, które akcentuje Bogdan Kruszona. Jednak także 
ono mogło dawać mu wcześniej nadzieję, że mobiliza-
cja wszystkich planowanych oddziałów powstańczych 
i atak z zaskoczenia mogą przynieść Polakom sukces. 
Stąd wątpliwości Bogdana Kruszony można prosto spu-
entować, że w sytuacji aresztowania liderów konspiracji 
powstańczej i właściwie jej rozbicia działania pod Sta-
rogardem miały charakter improwizacji, acz dokonywa-
nej przez upoważnione na tę okoliczność osoby. A woj-
skowe doświadczenie Ceynowy, który w ostatniej 
chwili objął dowództwo, i możliwa dzięki niemu ocena 
realnego stanu własnych sił, której mógł dokonać do-
piero tuż przed planowaną akcją, były jednym z głów-
nych powodów jej odwołania. Cała sprawa nie tylko jest 
dobrze znana i opisana choćby w najnowszej biografii 
Ireneusza Pieroga Florian Stanisław Ceynowa. Życie 
i działalność z 2009 roku, ale była przecież sednem 

Florian Ceynowa
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oskarżenia władz pruskich w procesie berlińskim, któ-
rego znajomością Bogdan Kruszona w rzeczonym arty-
kule wręcz się chlubi.

Podobne zdumienie mogą budzić wątpliwości doty-
czące wojskowej służby Floriana Ceynowy, tak przed 
wydarzeniami z roku 1846, jak i po nich. Badacze jego 
biografii dość dokładnie wyjaśnili, że ochotnicza służba 
naszego bohatera w wojsku pruskim była spowodowana 
względami życiowymi. Należy dodać, że owa „ochotni-
czość” polegała tylko na wcześniejszym rozpoczęciu 
obowiązkowej służby wojskowej – już w trakcie studiów, 
że było to jedynie przyśpieszenie obowiązku wojskowe-
go, który i tak ciążył na naszym bohaterze. Dawała ona 
jednak możliwość finansowego wsparcia przez armię 
dalszego kształcenia młodego Floriana. Także większych 
wątpliwości formalnych nie budzi jego służba po Wio-
śnie Ludów, która była naturalną konsekwencją wcze-
śniejszego wyboru związania się z armią pruską.

Rzecz jasna sprawę komplikuje wspomniany proces 
berliński, w którego wyniku nasz bohater za zbrodnię 
stanu został skazany na śmierć. Należy jednak pamię-
tać, że nie można w prosty sposób przenosić w tamte 
realia współczesnych ocen. Dlatego po pierwsze trzeba 
sobie uświadomić, że dla większości ówczesnych żoł-
nierzy i oficerów służba wojskowa była osobistym zobo-
wiązaniem pracy (podejmowanym z różnych powodów, 
od honorowych po zwykły przymus) mającym często 
ciągle jeszcze mało wspólnego z ideami obywatelskiego 
obowiązku czy patriotycznej służby. Idee owe dopiero 
się krystalizowały w XIX wieku. Nie była niczym nie-
zwykłym służba w wojskach różnych obcych monar-
chów, nawet walczących z armiami ojczystych krajów. 
W tym okresie ciągle się zdarzały akty wcielania do 
własnych szeregów żołnierzy dopiero co pokonanego 
przeciwnika, że przypomnę los tysięcy powstańców li-
stopadowych wcielonych do armii carskiej. Dlatego 
służba w wojsku byłego skazańca w procesie politycz-
nym w tamtym okresie nie budzi większego zdziwienia. 
Po drugie wydarzenia 1846 roku i sam proces berliński 
w obliczu Wiosny Ludów szybko straciły na pierwotnej 
ostrości. Zawirowania związane z wybuchem walk 
w samym Berlinie, powstaniem w Wielkopolsce czy 
starciami zbrojnymi w innych częściach Niemiec spo-
wodowały, że władca Prus po tym wszystkim miał 
wśród poddanych tysiące osób, które często z bronią 
w ręku kontestowały jego rządy. Aby utrzymać się 
u władzy i uspokoić sytuację, wielu z nich oficjalnie wy-
baczył, zwalniając ich z więzień na mocy amnestii. 

W tej sytuacji Ceynowa, którego głównym grzechem 
było spiskowanie, bo ani w 1846, ani w 1848 roku nie 
walczył z bronią w ręku i nie wydawał się szczególnie 
niebezpiecznym rewolucjonistą, bardzo szybko został 
objęty całkowitym wymazaniem win. A funkcja, jaką 
objął w wojsku (był przecież lekarzem), także nie grozi-
ła jakimiś perturbacjami politycznymi. 

Notabene sam bieg związanych z tym wydarzeń zo-
stał przez Bogdana Kruszonę mocno uproszczony. Cey-
nowa w pruskim więzieniu spędził ponad dwa lata, od 
lutego 1846 roku do marca 1848. Zwolniony w wyniku 
amnestii królewskiej wymuszonej wybuchem Wiosny 
Ludów w Berlinie, w zrewoltowanym mieście spędził 
kolejne dwa miesiące, próbując uporządkować swoje 
sprawy. W tym czasie zabiegał nie tylko o możliwość 
kontynuacji studiów i prowadził badania w tamtejszych 
archiwach, ale także próbował włączyć się w polskie 
działania narodowe. Choć uzyskał paszport na wyjazd 
do rodziny w Pucku i dalej do Królewca, jednak udało 
mu się także uzyskać zgodę na podróż do Wielkopolski, 
gdzie chciał leczyć powstańców rannych w bitwach na 
przełomie kwietnia i maja 1848 roku. Jednak do Pozna-
nia dotarł via Puck już po zakończeniu walk, a władze 
pruskie kazały mu wrócić do Królewca pod pretekstem 
niemożności samodzielnego utrzymania się. W czerw-
cu tego samego roku ponownie podjął studia na króle-
wieckiej Albertynie, które ukończył najpewniej w roku 
następnym. I dopiero w początkach 1850 roku został 
lekarzem wojskowym. Praca w wojsku umożliwiła mu 
obronę pracy doktorskiej i późniejsze rozpoczęcie sa-
modzielnej praktyki lekarskiej. Tymczasem w rzeczo-
nym artykule jest to przedstawione nad wyraz skróto-
wo: „(…) po procesie berlińskim Florian Ceynowa 
wraca do Królewca i jako stypendysta wojska pruskiego 
kończy studia medyczne. Wraca do Polski i mieszka 
u swojej siostry. Następnie w wojsku pruskim podejmu-
je pracę w garnizonie gdańskim”.

Kolejne pytanie, jakie sformułował Bogdan Kruszo-
na, jest już lepiej oparte na źródłach z epoki: „Trzecie: 
Jak to się stało, że pod mostem Chojnickim w Starogar-
dzie udało się zebrać 32 »powstańców«, w tym kilku pi-
janych, uzbrojonych w widły i siekiery. Potem dwóch 
przez sąd w Berlinie uznanych za niepoczytalnych. Je-
den powstaniec uzbrojony w myśliwską strzelbę jedno-
strzałową z przodu ładowaną. Wiadomo z zeznań 
w procesie berlińskim, że bezpośrednio przed 22 lutym 
1846 roku »ksiądz Łobocki [tak w oryginale] w Klonów-
ce zebrał około 100 chłopów. Zebranie było mocno  
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zakrapiane gorzałką. Gdy nazajutrz wytrzeźwieli, na 
miejsce zbiórki pod most Chojnicki z Klonówki dotarło 
dwóch powstańców«...”. Choć ten opis został sporządzo-
ny w emocjonalnym tonie i zawiera sporo faktograficz-
nych pomyłek, to jego clou jest oparte na faktycznych 
zeznaniach powstańców starogardzkich złożonych 
przed berlińskim sądem. Warto dodać jeszcze jeden cy-
tat z omawianego artykułu: „Kluczową rolę w wyjaśnia-
niu prawdy historycznej o powstaniu chłopskim w Sta-
rogardzie, 22 lutego 1846 r., odegrały moje tłumaczenia 
protokołów z procesu Floriana Ceynowy. Protokoły były 
pisane w języku łacińskim i niemieckim (gotyk). W tym 
miejscu muszę dodać, że jako pierwszy w Polsce doko-
nałem tłumaczenia dokumentów z procesu Floriana 
Ceynowy i zeznań 24 powstańców”.  

Kiedy się zestawi te dwa fragmenty, znowu można 
się zdziwić. Skoro bowiem Autor dogłębnie poznał re-
lację z procesu berlińskiego jako jej tłumacz, to powi-
nien także znać cały kontekst przedstawionych faktów. 
A zaprezentowane w pierwszym z cytowanych frag-
mentów informacje to wyrywki z zeznań oskarżonych, 
podane na dodatek w dość sensacyjnej formie. Zeznań 
niespójnych, czasem kilkakrotnie nawet zmienianych. 
Składanych na dodatek przez osoby, którym groziła 
kara śmierci (a trójce z nich została ona przecież zasą-
dzona). Wnikliwy krytyk powinien pójść śladami Janu-
sza Jasińskiego czy Ireneusza Pieroga i porównać całość 
zeznań złożonych przez oskarżonych przed sądem 
z ustaleniami pruskich śledczych i dopiero na tej pod-
stawie wyrobić sobie opinię co do wydarzeń w lutową 
noc 1846 roku pod Starogardem. Tu zaś niestety, w po-

szukiwaniu sensacji, mamy przywoływanie najbardziej 
wymyślnych usprawiedliwień, jakie przedstawiali pró-
bujący ratować swoje życie oskarżeni. A przecież, ana-
lizując przebieg procesu, można dojść do wniosku, że 
dużą część ostatecznych zeznań powstańcy starogardz-
cy, z Ceynową na czele, składali pod wpływem adwoka-
tów, w wielu miejscach wyraźnie widać, że przyjęta linia 
obrony kłóci się z podstawowymi znanymi dziś fakta-
mi. Nic więc dziwnego, że takiej obronie nie tylko 
w większości nie dał wiary pruski sąd, ale także wszyscy 
badacze tych wydarzeń. 

Zresztą po latach także sami uczestnicy inaczej opi-
sywali swoje zaangażowanie w przygotowywane po-
wstanie, niż zeznawali w roku 1847 w Berlinie. Dość 
powiedzieć, że uznanie przez sąd za „niepoczytalnych” 
dwóch z oskarżonych o wywołanie powstania pod Sta-
rogardem, a tym samym oddalenie postawionych im 
zarzutów, było właśnie efektem argumentacji obrońców. 
Przy czym owa „niepoczytalność” nie tyle dotyczyła 
ogólnego stanu intelektualnego tych osób, co była pod-
noszona jako okoliczność potwierdzająca deklaracje 
oskarżonych, że nie przeczytali bądź nie zrozumieli 
przedkładanych im dokumentów i deklaracji związa-
nych z przystąpieniem do konspiracji. Notabene zaska-
kujące w tym kontekście wydaje się to, że jeden z owych 
„niepoczytalnych” Maciej Wrzała przez dobrze znające-
go go proboszcza Łobodzkiego został uznany za osobę 
mogącą prowadzić agitację w Rajkowach. Może zatem 
nie wszystko jest tu oczywiste? 

Pod pretekstem „niepoczytalności” próbowano  
wybronić większą grupę oskarżonych, lecz jedynie 

Tablica pamiątkowa na domu Floriana Ceynowy
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w przypadku Macieja Wrzały i Piotra Raddy sąd przy-
chylił się do takiej argumentacji. Innym, m.in. Janowi 
Frostowi, Michałowi Błędzkiemu czy Tomaszowi Stan-
kiewiczowi, bronionym w identyczny sposób sąd jed-
nak zasądził wysokie kary (piętnastu lat więzienia). 
Oczywiście, że o ostatecznym wyroku nie przesądzały 
te czy inne deklaracje samych oskarżonych, ale przede 
wszystkim moc zgromadzonych przeciwko nim dowo-
dów. Które to dowody (zeznania świadków, kompromi-
tujące dokumenty znalezione w czasie przeszukań czy 
wcześniejsze zeznania samych oskarżonych) Bogdan 
Kruszona w swoim wywodzie całkowicie lekceważy. 
Być może wynika to z przyjętej przez niego tezy, którą 
stara się udowodnić w całym artykule. Dobrze oddaje ją 
chyba następujący fragment omawianego tekstu: „Do 
dnia dzisiejszego ciągle czytam powielane metodą wy-
tnij-wklej bzdury o bohaterstwie 150–350 kociewskich 
chłopów pod wodzą Ceynowy. Dziwne to powstanie, 
gdzie nikt nie zginął. Nikt nie był ranny. Gdzie się poli-
czyli? Pogadali sobie i pojechali  do domów? Każdy do 
swojego. Dziwne to powstanie, gdzie pruski żołnierz 
Florian Ceynowa w 22-stopniowym mrozie miał pro-
wadzić 32 skacowanych, niepiśmiennych chłopów 
uzbrojonych w widły na 600 wyszkolonych morderców, 
Huzarów Śmierci, zwanych Huzarami Trupiej Główki”.

Trudno nie protestować przeciwko takiemu ujęciu 
sprawy. W tym miejscu podkreślmy jednak sprzeczność 
w samych wywodach Bogdana Kruszony. Z jednej strony 
ma pretensję, że nie podjęto walk, a z drugiej formułuje 
zarzuty wobec Floriana Ceynowy o chęć poprowadzenia 
kiepsko uzbrojonych powstańców na pewną śmierć. Tym-
czasem jasne jest, że w momencie uświadomienia sobie 
realnego stosunku sił i sytuacji taktycznej (utrata zasko-
czenia) to właśnie Ceynowa odwołał atak, zapobiegając 
prawdopodobnie licznym stratom po stronie polskiej. 

Dodajmy, że nie zgadzają się również fakty. Około 
trzydziestu osób liczył jedynie jeden i to mniejszy z od-
działów mających zaatakować Starogard od zachodu 
pod wodzą Jana Mazurowskiego. O wiele liczniejszy był 
oddział skoncentrowany na wschód od miasta pod wo-
dzą Józefa Puttkammer-Kleszczyńskiego złożony z lu-
dzi zwerbowanych przez siatkę księdza Łobodzkiego. 
Zresztą i tu mamy niekonsekwencję, bo sam Autor 
przytacza zeznania z procesu berlińskiego, w których 
mowa o setce chłopów zwerbowanych przez samego 
księdza Łobodzkiego (a nie tylko on werbował). Bog-
dan Kruszona także myli się, podając we wcześniej cy-
towanym tekście, że to chłopi z okolic Klonówki kon-

centrowali się w rejonie mostu Chojnickiego na zachód 
od Starogardu. Oni stanowili trzon sił właśnie Puttkam-
mer-Kleszczyńskiego. Natomiast pod mostem Chojnic-
kim zebrała się grupa zwerbowana we wsiach położo-
nych na zachód od miasta. Dodać trzeba, że dość duża 
grupa zaprzysiężonych spiskowców z różnych wzglę-
dów (służba wartownicza i inne planowane zawczasu 
działania tyłowe, tudzież wypadki losowe i trudności 
komunikacyjne) nie wzięła udziału w tej koncentracji, 
co pokazał właśnie proces berliński. Badacze dość jed-
nomyślnie szacują liczebność powstańców zaangażowa-
nych w próbę opanowania Starogardu na co najmniej 
150 osób. Wspomnieć również należy, że wśród histo-
ryków istnieje spór, czy powstały dalsze oddziały, które 
zwerbować miano na południu Kaszub, a które miały 
pierwotnie wesprzeć atak na Starogard. Niezależnie od 
tego siły powstańcze co najmniej kilkakrotnie przekra-
czały podawaną w omawianym tekście liczbę.

Wracając do cytowanego wcześniej fragmentu arty-
kułu Bogdana Kruszony, w którym informuje on o swo-
jej pionierskiej pracy tłumacza akt procesu z 1847 roku, 
dochodzimy zaś do kolejnego poważnego zarzutu wo-
bec niego. Nie było potrzeby dokonywać tego tłumacze-
nia, bo już w 1848 roku wydano kilkadziesiąt zeszytów 
z dokumentami z rzeczonego procesu w języku polskim 
pt. Akta i czynności sądowe tyczące się processu Polaków 
oskarżonych w roku 1847ym o zbrodnię stanu. Było to 
o tyle proste, że język polski obok niemieckiego był jed-
nym z dwóch oficjalnych języków, w których toczył się 
proces. W ciągu kilku miesięcy po wyroku opublikowa-
no więc szczegółowe relacje i protokoły sądowe w obu 
językach. Mogę tylko podejrzewać, że Bogdan Kruszona 
nie zorientował się, że istnieje to wydanie, i swoje wy-
wody oparł na równoległym, niemieckojęzycznym wy-
dawnictwie pt. Polenprozeß opracowanym przez Gusta-
va Juliusa. Należy jednak podkreślić, że w tej publikacji 
są wyłącznie dziennikarskie relacje, owszem, bardzo 
szczegółowe i zawierające wiele procesowych dokumen-
tów, ale nie są to oryginalne protokoły sądowe. 

Zatem stwierdzenie, jakoby starogardzki publicysta 
był pierwszym, który przetłumaczył i, jak można się do-
myślać, skorzystał z tych relacji procesowych, świadczyć 
może tylko o jednym, że nie miał on w ręku żadnej pracy 
naukowej poświęconej wydarzeniom z lutego 1846 roku. 
Dosłownie wszystkie powołują się bowiem właśnie na 
Akta i czynności.... Takie odczucie pogłębia kolejne 
stwierdzenie: „Do wymyślonej w latach 60. na polityczne 
zapotrzebowanie komunistów (J. Milewski, 1960 r.)  



LËSTOPADNIK 2017  /    /  25

POLEMIKA

historii antypruskiego powstania chłopskiego należy po-
dejść wyjątkowo ostrożnie”. Józef Milewski faktycznie 
pisał o wydarzeniach z lutego 1846 roku, jako lokalny 
badacz wzbogacając ustalenia na ten temat kilkoma cie-
kawymi szczegółami, ale w żadnym wypadku nie można 
go uznać za autora fundamentalnych opracowań na ten 
temat. Najważniejszym badaczem życia Ceynowy był 
w okresie komunizmu profesor Andrzej Bukowski, któ-
remu wiele zawdzięczamy, jeśli chodzi o poznanie bio-
grafii bukowskiego lekarza. Jednak najistotniejsze usta-
lenia w tym wątku poczynił chyba Janusz Jasiński, 
którego pierwsze publikacje pochodzą z końca lat osiem-
dziesiątych XX wieku, a najważniejsze już z czasów III 
RP. Ważne uzupełnienia poczynił także Ireneusz Pieróg, 
które swoje badania opublikował dopiero w 2009 roku. 
Dwaj ostatni dość mocno zwracali uwagę na polityczne 
konotacje tez stawianych przez historyków tworzących 
w okresie PRL-u i propagandowe wykorzystywanie po-
staci Floriana Ceynowy i wydarzeń z lutego 1846 roku. 
Rzetelnie jednak rzecz badając, oddają sprawiedliwość 
m.in. Andrzejowi Bukowskiemu czy Józefowi Milewskie-
mu w ich zasługach dotyczących ustalania faktów czy 
stawiania hipotez, które bronią się do dziś. W tym kon-
tekście cytowany na początku tego akapitu wywód Bog-
dana Kruszony można uznać za publicystyczną opinię 
obnażającą jego nieznajomość najważniejszych prac do-
tyczących opisywanych przez siebie wydarzeń.

Przechodząc do podsumowania, widać wyraźnie, że 
Bogdan Kruszona pisał swój tekst pod określoną tezę. 
Tezę nigdzie explicite nie sformułowaną, ale przewijającą 
się przez cały artykuł w formie retorycznych pytań 
i obecną także w jego tytule. W swoich rozważaniach 
próbuje wykazać, że Florian Ceynowa był najprawdopo-
dobniej pruskim prowokatorem, który „wystawił” zabor-
cy grupę miejscowych patriotów. Próba zajęcia Starogar-
du w nocy z 21 na 22 lutego 1846 roku była jego osobistą 
inicjatywą z góry skazaną na porażkę, gdyż ludzi których 
zwerbował, było niewielu, a ci, którzy za nim poszli, byli 
przedstawicielami raczej marginesu społecznego niż pa-
triotycznych elit. Historię tę jednak wykorzystali komu-
niści, którzy fałszując historię, nadali Ceynowie rangę 
bohatera, a nieudolną próbę walki ogłosili powstaniem 
chłopskim. Na zakończenie swojego tekstu Bogdan Kru-
szona jeszcze podkreśla, że owa fałszywa wizja jest dziś 
pielęgnowana przez regionalnych działaczy i dopiero 
jego badania pokazują nam prawdę.

Swoich rozważań Autor nie tylko nie oparł na źró-
dłach czy choćby podstawowych opracowaniach nauko-

wych, ale formułuje je wbrew nim. Nie brak tu we-
wnętrznych sprzeczności, z tą podstawową: rzekomy 
prowokator Ceynowa ponosi największy koszt całego 
przedsięwzięcia powstańczego w postaci spędzenia 
dwóch lat w więzieniu i półrocznego oczekiwania na 
wykonanie orzeczonej, ale na szczęście niedoszłej, kary 
śmierci. By uprawdopodobnić swój pogląd, starogardzki 
publicysta nie stroni od przeinaczania lub przemilczania 
niepasujących faktów oraz tworzenia tez nieopartych na 
materiale źródłowym. Wydaje się, że podstawowe źró-
dło, relacje z procesu powstańców w Berlinie, czyli Akta 
i czynności sądowe tyczące się processu Polaków oskarżo-
nych w roku 1847ym o zbrodnię stanu, mimo stwierdzeń 
o osobistym i pionierskim jego tłumaczeniu pozostaje 
Bogdanowi Kruszonie w dużej mierze nieznane.

Artykuł ten nie tylko jest nierzetelny i bałamutny, ale 
po prostu szkodliwy. Promuje fałszywą wizję historii, 
uwłaczając pamięci ludzi, którzy ryzykując życie w 1846 
roku, podjęli w imię patriotycznych idei powstańczą 
próbę. Publikowanie tego typu tekstów i unikanie me-
rytorycznej dyskusji nad nimi ze strony Autora i wy-
dawcy, co u Bogdana Kruszony jest już normą, kreuje 
nowe mity i promuje wypaczone zajmowanie się histo-
rią, jako zbiorem sensacyjnych opowieści, których bo-
haterowie kierują się tylko najniższymi instynktami. 
Dlatego warto przywoływać ustalenia rzetelnych histo-
ryków wszędzie tam, gdzie widzimy tego typu żerowa-
nie na zaciekawieniu czytelnika przeszłością.

MICHAŁ KARGUL

Grób Floriana Ceynowy w Przysiersku k. Świecia
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MATKA BÒSKÔ  
WSTAWIŁA SÃ ZA MNĄ!

Proszã pòwiedzec ò chòrobie, jaką 
Wë przeszlë w dzecnëch latach?
Òni na to gôdelë anielskô chòroba 
[dzecny paraliż, łac. poliomyelitis – 
dop. red.]. Rãce bëłë pòkrąconé, no-
dżi. Jô to dostôł, jak jô béł dëcht ma-
linczi. Mëma chòdza pò doktorach 
i òni òrzeklë, że na to ju ni ma radë, 
że jô wnet ùmrzã. Tej jedna sąsôdka 
mëmie doradza, żebë jachac do Swió- 
nowa, do Matczi Bòsczi. I tej tata za-
przigł kònie i më jachelë. Na kòla-
nach më chòdzëlë wkół wôłtôrza 
i corôz lepi sã robiło ze mną; i nóż-
czi sã wëproszczëłë, i  rãczczi – i  jô 
wëzdrzôł i  mógł chòdzëc jak jiné 
dzecë. Jednak Matka Bòskô wstawi-
ła sã za mną. To béł cud!

Ten cud dôł Wami zdrowié na tëli 
lat... 
Jô tak mëszlã prawie. Kò to je téż 
wnet cud, że jô żëjã tëli lat. Jô sã 
dërch mòdlã, różańc mówiã kòżdé-

gò dnia. Niedôwno mie białka ùmar-
ła, téż za niã jô mówiã. Jô jem baro 
rôd z żëcégò. Jô całé żëcé czãżkò ro-
bił, na gòspòdarstwie, a  pò wòjnie 
wiele lat przë naprawach wagónów. 

Wë jesz pamiãtôce kąsk kùńc 
I swiatowi wòjnë?
Ale kò baro dobrze. To pierszé wòj-
skò przëjachało le przez Serakòjce 
dërch. Më jich nazéwelë „kòżuszcë”, 
bò òni mielë taczé kòżuszczi na se. 
To bëło w lëstopadnikù 1918 rokù. 
A pòtemù, na drëdżi rok, przëjacha 
kòmisjô wielenôrodnô i  òni ùsta-
nowiwelë grańce. Më pierszi rôz 
widzelë tej aùtołë. Z tą grańcą bëło 
rozmajice. Czasã òna szła przez pół 
stodołë. Pò nich przëszła wòjskòwô 
kómpania z Tornia. Ti zrëchtowelë 
timczasowé kaszarë [kòszarë] i  do 
dzys na pamiãc tegò je tam ùlëczka 
Kaszarowô. Òni strzeglë grańcë. Jaż 
dopiérze bëła ùstanowionô grańcz-
nô straż w 1920 rokù. 

Lëdze sã ceszëlë, jak nasta Pòlskô?
A jenë kòchany, mòcno! Kò lëdze 
bëlë wëmãczony Miemcama. Na 
òstatkù w ti wòjnie òni brelë na wòj- 
nã wszëtkò, nawetka żarna za- 
kôzelë miec, blós kartë na chléb 
dało. Lëdze bëlë dërch głodny. Tej 
mòcno czekelë na pòlsczi rząd. 
W Kartuzach béł taczi Brzésczi. To 
béł mòji mëmë półbrat. Òn béł 
baro bògati, miôł hotel, krómë. Òn 

przëjachôł pierszim czãżarowim 
aùtołã do Serakòjc. Òn ni miôł 
w kòłach lëftu, ale folgùmë. Jak òn 
wjachôł na flaster w Serakòjcach, to 
tak trzãsło, że rutë drénowałë w òk- 
nach. Taczé móm wspòmnienié 
z pòczątków, jak Pòlskô nasta. 

Wnetka zaczã sã téż wòjna bòlsze-
wickô. Tej téż Kaszëbi jachelë na 
niã. Wë pamiãtôce tëch, co jachelë 
ze Serakòjc?
Baro dobrze! Nawetka mój przińd-
ny tesc jachôł z nima mët. To bëłë 
wëstrojoné brzózkama wagónë. To 
bëło pôrã wagónów. Jô béł na tim 
banofie – jak to dzecë. Òni wszëtcë 
spiéwelë kòscelné piesnie. Jich bëło 
baro wiele. Pòlskô zwëczãżëła Ru-
sków. To ùznelë, że to béł cud. Le że 
jak naszi dojachelë, tej Pòlskô ju 
miała dobëté. 

Czekawé są téż dzeje ze serakò- 
wicczima zwònama. Wë to pa-
miãtôce? 
Baro dobrze! Miemcë kôzelë 
w I swiatowi wòjnie zjąc z kòscoła 
trzë zwònë. Òni le òstawilë sygna-
turkã, ten nômiészi zwón, co zwò-
nił na ksãdza. Òne bëłë miedzané 
i miałë bëc przetopioné na patrónë 
do kanónów. Òne dosc długò leżałë 
kòl kòscoła i tej sã zgruchnãlë chło-
pi serakòwsczi, żebë je wëkrasc.  
Zaprzëglë żniwny wóz, kòniama na 
nodżi zrobilë bótë, kòła òbwiązelë 

Bòlesłôw Sobisz sã ùrodzył 23 zélnika 1913 rokù w Serakòjcach, dze téż 
mieszkôł w dzecnëch latach. Przed wòjną zamieszkôł w Niepòczołejcach, a pò 
wòjnie przecygnął z białką Heléną (rocznik 1922), chtërna téż pòchòdza z Se-
rakòjc, do Lãbòrga. Ùmarł 23 gòdnika 2012 rokù w wiekù 99 lat. Jegò swia-
dectwò ùzdrowieniégò z niewëleczalny chòroscë, spisóné przez wnëka Toma-
sza Sobisza, je w ksążce Eùgeniusza Prëczkòwsczégò „Swiónowskô nasza 
Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub”. 
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radelową słomą. W  nocë òni je 
wrzucëlë na wóz i  pòd Paczewã 
bëłë ju kùle wëkòpóné i  tam je 
zakòpelë. To bëło na zymkù. Òne 
tam bëłë jaż do pazdzerznika, jak 
skùńcza sã wòjna. Tej procesją szlë, 
wëkòpelë zwònë, te same kònie 
bëłë i ten sóm wóz żniwny i szlë do 
kòscoła. Lëdzy bëło tëli, jak na Bòżé 
Cało. Szlë ze spiéwã, z wszëtczima 
chòrągwiama. To bëło za ksãdza 
Bernata Łosyńsczégò, a  wikarim 
béł ks. Kalisz. 

Czedë wë trafilë do pòlsczégò 
wòjska? 
Jô béł w  1935 rokù zacygniãti do 
marinarczi wòjnowi na òkrãtë. 
Nôpierwi jô służił na Mazurze, a tej 
na niszczëcelu Wicher. Jô béł 27 
miesądzy w  przëmùsowi służbie, 
a  tej jô pòdpisôł na dwa lata dłëżi 
i  tak jô przeszedł do marinarczi 
handlowi w  Gdini. Jak w  marcu 
1939 rokù Hitler zajął Kłajpedã, tej 
jô béł dali na òkrãtach. Òni zarzą-
dzëlë òstré pògòtowié. Nicht nie 
dostôł przepùstczi, le nôwëżi òfi- 
cérze. Wszëtczé òkrãtë bëłë na dra-
gach (kòtwicach). Żóden nie stojôł 
w pòrce. Pòtemù òni nas zwòlnilë, 
bò òni wiedzelë, że to i tak dô wòj-
nã i wszëtkò pùdze w niewòlã. Tak 
jô sã dostôł dodóm. 

Në a w 39 Was nie wzãlë do wòjska?
Jô dostôł cedel mòbilizacyjny. Jô sã 
miôł stawic w Gdini Grabówkù. Jô 
tam zajachôł, a òni mie tam rzeklë, 
że to je ju za pózno. Wszëtkò bëło 
straconé. Tej jô sã mùszôł stawic do 
niemiecczégò ùrzãdu. Òni mie pi-
telë, dze jô béł, a jô gôdôł, że w han-
dlowi marinarce. Tej òni mie delë 
pòkù. A  òni mielë ju przërëchto-
wóné lëstë lëdzy, co mielë òstac za-
biti. Jô to òd nich czuł. Ti trafilë do 
Piôsznicë abò do Stutthofù. 

I Wë bëlë tej doma?
Nôpierwi jo, ale krótkò. Wnetka 
òni mie sczerowelë na przëmùsowé 
robòtë do gbùra na majątkù w Krã- 
pkòwicach kòle Lãbòrga. Jegò òjc 

mieszkôł przed I  swiatową wòjną 
w Lewinkù kòl Strzépcza, a jak na-
sta Pòlskô, to syn szedł do Krãp-
kòwic, dze kùpił majątk. Òn sã na-
zéwôł Kwasznik. Òn béł Miemc 
i  gôdôł pò niemieckù. Ale to bëlë 
dosc pòbòżny lëdze. Tam nama nie 
bëło lëchò. Tam bëła téż mòja 
przińdnô białka i ji bracô. Tam më 
sã zapòznelë i òżenilë. 

Wë znelë kògò blisczégò, co zdżi-
nął na ti wòjnie?
Kò baro wiele lëdzy. Jô mieszkôł 
przed wòjną w  Niepòczołejcach. 
Stąd béł młodi ksądz Bronisłôw 
Labùda. Jegò brat miôł wiôldżé gòs- 
pòdarstwò w Niepòczołejcach. Ten 
ksądz béł w Pùckù i òn leżi w Piôsz-
nicë. Terô mój wnuk Tomek, chtë- 
ren je artistą [i dobiwcą Òrmùzdo-
wi Skrë 2013 – dop. red.], robił dlô 
Piôsznicë rozmajité pòmniczi, a jô 
mù tu przë tim pòmôgôł. A w Ce-
wicach zabilë i zakòpelë ksãdza Éd-
mùnda Roszczinialsczégò z Wejro-
wa. Jegò sostra bëła białką wójta 
z  Lëni, Pòbłocczégò. Wiele lat pò 
wòjnie gò przenioslë do Wejrowa 
i pòchòwelë.

Są jesz w Waszi pamiãcë zdarzën-
czi sparłãczoné z serakòwicczima 
stronama, chtërne wôrt przëwò- 
łac?
Jo, w Serakòjcach bëłë do wòjnë dwa 
kòscołë: katolëcczi i  ewanielëcczi. 
Jak przëszlë ti zacwardzałi kòmù-
nyscë, tej òni chcelë z tegò niemiec-
czégò kòscoła zrobic nibë jaczés 
mùzeùm. Òni mielë ju wësadzoné 
dwiérze, pewno chcelë gò całégò 
rozebrac. A  tej lëdze sã zebrelë 
i  z  widłama szlë do nich i  kôzelë 
òstawic ten kòscół. I  òni òstawilë, 
a  jesz wsadzëlë te dwiérze nazôd. 
Tak lëdze ùretelë ten kòscół. Dzys 
òn je parafialny pòd wezwanim 
swiãtégò Jana Chrzcëcela. 

Wë môce ju piãkny wiek, wnetka sto 
lat. Jak wë zdrzice na ten ùszłi czas? 
Jô miôł czãżkò. Jô robił na gbùr-
stwie, a  nôczãżi wierã bëło przë 

tëch wagónach. Jô mùszôł dërch 
wëmieniwac te czãżczé resorë. Ale 
nôlepi wspòminóm piãkné mòje 
żëcé z białką, dzecama i wnëkama. 
Më dożëlë razã 67 lat małżeństwa. 
To bëło wzorowé małżeństwò. Më 
sã nigdë nie szkalowelë, më bëlë 
dërch zgòdą. Całą rodzynã më 
wëchòwelë pò katolëckù. 

Z BÒLESŁAWÃ SOBISZÃ Z LÃBÒRGA GÔDÔŁ 
EÙGENIUSZ PRËCZKÒWSCZI

Òdj. z archiwùm B. Sobisza
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Za mundurem panny sznurem?

Przeczytałem podane jakby półgębkiem w mediach in-
formacje, że podjęto działania, nie cierpiące bodaj 

zwłoki, by na wyższych uczelniach (od bieżącego roku aka-
demickiego?) rozpoczęła się edukacja militarna studentów. 
Podobno ma to dotyczyć tylko ochotników, ale nie wiem, 
jak to ma być w praktyce. Napłynęły do mnie z miejsca 
wspomnienia z  dawno zapomnianych lat. Kiedy w  roku 
akademickim 1950/1951 rozpoczynałem studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, z niejakim brakiem ukontento-
wania dowiedziałem się, że każdego studenta (ale nie stu-
dentki, czego im bardzo zazdrościliśmy!) obowiązuje także 
udział w zajęciach na Studium Wojskowym. Studium mia-
ło trwać trzy lata i w perspektywie kształcić z nas oficerów 
rezerwy. Był to czas tak w uczelniach wyższych, jak i w ca-
łym kraju, że nade wszystko wymagano posłuszeństwa 
i dyscypliny quasi- właśnie -wojskowej. To w dobie stali-
nowskiej wprowadzono bowiem na uczelniach tzw. dyscy-
plinę studiów, która dotykała każdego studenta. (Wyobra-
żam sobie, że nasi dzisiejsi studenci, przyzwyczajeni do 
dość leniwego trybu życia i bycia, mogliby czytać moje na 
ten temat wspomnienia niemal jak opowieść o „żelaznym 
wilku” ze średniowiecza, wilku, który nigdy nie istniał). 
Otóż student został wówczas całkowicie ubezwłasnowol-
niony. Miał obowiązek uczęszczać na wszystkie zajęcia 
i  wykłady (pilnowały tego grupy gorliwych aktywistów 
młodzieżowych). Studenci byli podzieleni na grupy kiero-
wane przez starostę-zausznika władzy. Egzaminy należało 
realizować całymi grupami studenckimi w  ściśle wyzna-
czonych terminach. Nawet drobne naruszenia dyscypliny 
studiów powodowały natychmiastowe różne środki repre-
syjne: nagany, obniżenie stypendium czy jego zabranie, 
skreślenie z listy studentów. Wśród tych, którzy nie chcieli 
być aktywistami reżimu, panował nastrój dość powszech-
nego strachu: obawialiśmy się gorliwych aktywistów, ano-
nimowych donosicieli... W tych warunkach „studia woj-
skowe” ku czci naszego sojusznika sowieckiego były tylko 
jeszcze jednym uciążliwym elementem trudnej rzeczywi-

stości. Zabierano nam w toku roku akademickiego wszyst-
kie soboty, niekiedy i niedziele, czasem w czcigodnym Col-
legium Novum UJ musieliśmy nocami pełnić idiotyczne 
warty przy magazynie broni... Jeżeli potrafiłem czasami 
omijać różne zarządzenia porządkowe regulaminu stu-
diów, by oddawać się – na przykład – upojnej lekturze ksią-
żek w Bibliotece Jagiellońskiej, książek możliwie dalekich 
od zgrzebnej rzeczywistości PRL-u, to ze Studium Wojsko-
wym żartów nie było. Generalnie naszym instruktorom 
poczucia humoru raczej brakowało, nie jest to w  ogóle 
w wojsku cecha ceniona. Instruktorzy wojskowi to był „sort 
wybrakowany” z prawdziwego wojska. Pamiętam takiego 
kapitana, który chyba ciągle jeszcze matury nie zdał, nie 
wiedział nawet, co znaczy skrót UJ, i po cichu został uznany 
za jednostkę miary głupoty, z tym że w normalnym życiu 
używaliśmy tylko „mikropouchów”, bo tak została nazwa-
na ta jednostki głupoty wymiernej. O tym jednak, że z woj-
skiem nie było żartów, przekonał się wówczas mój bliski 
kolega Piotr Skrzynecki, głośny później artysta i  twórca 
„Piwnicy pod Baranami”. Studiował wówczas historię sztu-
ki i w żaden sposób, choć był synem autentycznego, przed-
wojennego pułkownika, do dyscypliny wojskowej nie mógł 
się wdrożyć, co ostatecznie zawisło nad nim w postaci groź-
by wniosku do prokuratora wojskowego! – szczegółów już 
nie pamiętam, ale faktem jest, że dzięki pewnym stosun-
kom w kołach profesorsko-medycznych uzyskał zwolnie-
nie ze służby wojskowej. Wszyscy mu po cichu zazdrościli. 
Po krwawej wojnie i w dobie szalejących represji stalinow-
skich nie było raczej wśród nas miłośników militariów ani 
amatorów awanturniczych przygód. Każdy niemal z  nas 
przeżył dostatecznie w latach 1939–1950.

Dziś obserwuje się od kilku już dobrych lat potężny 
wśród młodych ludzi trend do niebezpiecznych sportów, 
do awantury w służbie islamistów, neofaszystów czy rasi-
stów. Od Stanów Zjednoczonych po nasz kraj rośnie zain-
teresowanie młodych ludzi wojną, grami wojennymi, 
sztuką przemocy. Wojna dla wielu z nich, którzy nigdy nie 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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widzieli człowieka w kałuży krwi (w rzeczywistości, nie na 
ekranie), jawi się jako jakaś „prawdziwa męska przygoda”. 
Pokolenia te wychowane daleko od wojen, może są znu-
dzone banalnością codziennego życia, brakiem silnych 
wrażeń. Nie wystarczają gry wojenne, filmy gangsterskie 
czy „ustawki” kibiców. Warto przypomnieć, że wszystko 
to już kiedyś jakby było po raz pierwszy. Na kilka lat przed 
II wojną światową do wieku dojrzałego dochodziły poko-
lenia, które już nie brały udziału w tej krwawej poprzed-
niej wojnie, którą nazwano właściwie dopiero po II wojnie 
– pierwszą wojną światową. Zbudowany po roku 1918 
nowy porządek terytorialny i  ustrojowy w  Europie nie 
zapewnił kontynentowi spokoju ani stabilizacji. Przenikli-
wy pisarz francuski Jean Giraudoux jeszcze w  1929 r., 
przed dojściem Hitlera do władzy, napisał, że „Pokój to 
przerwa między dwiema wojnami”... Był wprawdzie  
ówcześnie jeszcze w latach trzydziestych bardzo silny (po-
zornie i nie bez fatalnych błędów perspektywy) ruch pa-
cyfizmu. Ogłaszano piękne manifesty, potępiano okru-
cieństwo wojen. Francuzi powtarzali do znudzenia, że 
ostatnia wojna była na zawsze wojną ostatnią. „Psy wojny” 
(określenie wzięte od samego Szekspira!) były już gotowe, 
czekały na start. I rzeczywiście w Europie lat trzydziestych 
coraz głośniej brzmiał krok maszerujących batalionów. 
Bez względu na to, jakiego koloru wdziewali koszule i kto 
był ich wielbionym wodzem, byli gotowi do walki z praw-
dziwymi czy wyimaginowanymi wrogami. Pacyfistyczny 
rzekomo z natury Związek Sowiecki rozbrzmiewał na co 
dzień pieśnią znamienną z ważnymi słowami: „Jeśli jutro 
wojna!”. Także i w Polsce skrajne bojówki, czerpiące na-
tchnienie z  przemówień Mussoliniego, maszerowały ku 
celom bliżej nieznanym. Nawet biedni Włosi, najmniej ze 
wszystkich narodów przywykli do dyscypliny wojskowej, 
musieli pod okiem swego wodza maszerować krzepko 
i  dziarsko... Zawsze przy takich okazjach taki czy inny 
wódz gromko zapewnia, że „bój to będzie ostatni” i  że 
zwyciężymy. I zawsze się myli. Jako historyk prawa wiem 
niestety, że dyscyplina wojskowa to jedno, a zbrodnie wo-
jenne to drugie. Wojen nie prowadzi się bezkarnie. Przed 
wiekami konsul w  Rzymie starożytnym wypowiedział 
znamienne słowa: „Podczas wojny milczą prawa”. Nie ma 
niestety takiej armii na świecie, w której mimo nieraz su-
rowej dyscypliny, nie było działań wątpliwych, zbrodni 
niewątpliwych. Głośnie zbrodnie Armii Czerwonej miały 
jeszcze taką znamienną cechę, że były popełniane dość 
masowo w krajach Europy środkowo-wschodniej nawet 
kilka lat po zakończeniu wojny. 

Wielkie dzieła literackie, filozoficzne czy artystyczne 
obrazują fenomen wojny, epokę przemocy par excellance. 
Takie epoki otwierają możliwości wręcz nieograniczone 
ujawniania demonów drzemiących w spokojnych czasach 
pokoju w ludziach, którym uprzednio niczego nie dałoby 

się zarzucić. W południowej Francji w tzw. kaplicy pokoju 
w małej miejscowości Vallauris w roku 1952 sędziwy już 
Pablo Picasso, dla mnie może ostatni wielki malarz w hi-
storii, namalował dwie monumentalne kompozycje zaty-
tułowane „Wojna i  Pokój”. Jest to obraz optymistyczny 
urody życia w czasach pokoju i koszmarów wojny. Ten 
drugi obraz przypomina inne sławne na cały świat dzieło 
tegoż artysty – „Guernica” – namalowana w 1937 r. jako 
emocjonalna odpowiedź na barbarzyńskie zbombardo-
wanie małego hiszpańskiego miasta przez lotników nie-
mieckich w służbie generała Franco. 

Moje rozważania odeszły nieco od tematu głównego fe-
lietonu. Pytanie główne, które się nasuwa, brzmi: Czy na-
szym studentom dziś potrzebne są akurat dodatkowe stu-
dia wojskowe w czasie studiów? Jak wiadomo, od lat nasza 
armia jest armią quasi-zawodową, decyduje we współcze-
snych armiach nie ilość żołnierzy i oficerów, ale jakość ich 
wyszkolenia, a nade wszystko jakość uzbrojenia. Można 
wprawdzie powiedzieć, że „nieco” dyscypliny na co dzień 
naszym studentom z pewnością by się przydało, ale czy na 
tej drodze? Powstaje kolejna wątpliwość: A co z równo-
uprawnieniem kobiet? Osobiście, po staroświecku, nie en-
tuzjazmuję się kobietami, które się boksują, grają w hokeja 
czy w piłkę nożną. Są to sporty brutalne, siłowe, obfitują 
w kontuzje. Gdyby młoda dama (?) mnie się radziła, to 
sugerowałbym raczej sporty obronne, elastyczne, jak dżu-
do, pozwalające pijaka czy awanturnika postawić do pio-
nu. Jeżeli jednak ktoś chce być koniecznie żołnierzem, to 
zgodnie z maksymą jurystów – wolna droga dla wolnej 
woli. Natomiast dyscyplinę studencką wolałbym realizo-
wać bez form przymusu. Nasza wolność w społeczeństwie 
polega oczywiście na tym, że są jej granice, które wykreśla-
ją dana religia czy etyka świecka, konstytucja (jeśli obowią-
zuje) i inne akty prawne, a na końcu przepisy kodeksu kar-
nego. Z  punktu widzenia norm danej etyki można 
wymienić wiele wątpliwych działań ludzkich, które zasłu-
gują na jednoznaczne potępienie społeczne, ale nie pocią-
gają za sobą represji karnej, która określa jedynie owo mi-
nimum wymagane bezwzględnie od członka danego 
społeczeństwa. Konkluzji mego felietonu nie będzie. Czy 
jednoznacznie spoglądać na szanse dobrowolnej (?) rekru-
tacji na studia wojskowe na wyższych uczelniach? Istnieje 
tu problem kosztów, których realna potrzeba nie rysuje się 
jasno. Być może nasi znudzeni, dopieszczani, głaskani, ła-
godnie traktowani studenci marzą właśnie o tym, by zbu-
dzeni wczesnym rankiem udawali się na krótki 15-kilome-
trowy marsz z pełnym obciążeniem strzelca wyborowego, 
nie daj Boże dźwigającego podstawę do starego poczciwe-
go sowieckiego maxima. Powodzenia! Przyszło mi na 
myśl, że za Ignacym Krasickim mógłbym wobec entuzja-
stów tego pomysłu użyć określenia przedniego: „Wojsko 
afektów zarekrutowanych”...
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Pòczątk 1965 r. to czas, czej 
Bruno Richert wierã ju sléd-
ny rôz òdkôzôł kòmùny-

sticzny Służbie Bezpiekù wiadła 
ò dzejarzach kaszëbsczi rësznotë. 
Chòdzy tuwò gwësno ò zrzesziń-
ców, a òsoblëwie ò Jana Rómpsczé-
gò. Nen òstatny ju òd lat latecz-
nëch béł krëjamno dozéróny przez 
bezpiekã. W  stëcznikù 1965 r.  
ùdosta òna òd swòjégò wiadłodô- 
wôcza ò tacewnym mionie „Woj-
ciech Sudomski”, pòd jaczim 
krił sã prawie Richert, nowinë ò 
ùdbach i  dzejanim Rómpsczégò. 
Wëchôdało z nich, że ten slédny ni 
miôł chãcë kùńczëc swòji separa-
tisticzny dzejnotë, a nawetka miôł 
jaczis program dzejaniégò grëpë 
zrzeszińców. Dejade krëjamné 
służbë Lëdowi Pòlsczi nie bëłë tak 
letkòwiérné, jak wierã jich wespół-
robòtnik mëslôł. Ùdbałë so òne 
sprawdzëc to, czegò wëdowiedzałë 
sã òd „Wojciecha Sudomskiego”. 
Na pòczątkù gromicznika zrëchto-
wałë tedë zéńdzenié z  Richertã, 
w jaczim przedstôwcama SB bëlë 
znóny ju nama z  rozprôcowiwa-
niô kaszëbsczich dzejarzów kapi-
tón Aleksander Kwasniewsczi z III 
Wëdzélu Wòjewódzczi Kòmańdë 
Òbëwatelsczi Milicje we Gduńskù 
i  zastãpca Pòwiatowi Kòmańdë 
ÒM do sprôw SB w Złotowie kapi-
tón Jón Rutkòwsczi. Òb czas zetka-
niégò z Richertã fónkcjonariuszo-

wie bezpieczi doszlë do swiądë, że 
to, co òdkôzôł jima w pòprzédnym 
miesącu „Wojciech Sudomski”, nié 
bëło do kùńca prôwdą. Òkôzało 
sã, że tak pò prôwdze Rómpsczi 
nie widzôł ju tedë mòżlëwòtë cy-
gnieniô dali swòji tradicjowi dzej-
notë. Béł òn tej dbë, że w realiach 
socjalizmù żądanié aùtonomie dlô  
Kaszëbów bëło anachronizmã 
i nie je mòżlëwé, bë zjiscëło sã to, 
co ùdostac chcelë nôleżnicë kar-
na zrzeszińców. Na spòdlim tegò 
i  jinëch swòjich rozezdrzënków 
esbecë w 1965 r. doszlë do swiądë, 
że zrzeszińcë òprzestelë pò prôw-
dze dzejac jakno grëpa. Mielë ju 
nie rëchtowac zéńdzeniów i  jak-
no karno nie bëlë ju zagrôżbą dlô 
pòlsczégò państwa. Temù téż ka- 
pitón Kwasniewsczi zabédowôł, 
żebë òprzestac prowadzëc òperacjo- 
wą sprawã, w òbrëmienim chtër-
ny rozprôcowiwóny béł Rómpsczi 
i jinszi zrzeszińcë. Równak òkróm  
tegò, że fónkcjonariuszowie SB  
ùgwësnilë sã, że mòże ju na spò- 
kójno „dac pòkù” krëjamno do-
zérónym przez se dzejarzóm, do-
szlë téż do swiądë, że Richert jich 
òcëganił. 

„Wojciech Sudomski” òb czas 
wspòmnionégò wëżi zetkaniô 
z przedstôwcama bezpieczi mùszôł 
dokładno òpòwiedzec, jak wëz-
drza jegò łączba z Rómpsczim na 
pòczątkù 1965 r., a przede wszët-

czim jich zéńdzenié w  Toruniu. 
Ùdba jegò wińc mia tej ze stronë 
Richerta, chtëren w  tim pra-
wie czasu zaczinôł swòjã robòtã 
w  mùzeùm w  Złotowie. Zazwò-
nił tedë do mùzeùm w  Toruniu, 
gdze robił Rómpsczi, i  pòprosył 
gò do telefónu. Òb czas kôrbie-
niô Richert rzekł swòjémù dôw-
némù drëchòwi, z jaczim w sztër-
dzestëch latach sztudérowôł na 
toruńsczim ùniwersytece, że pra- 
wie zaczinô mùzealną robòtã 
i  chce sã përznã gò w  tëch spra-
wach doradzëc. Rómpsczi zgòdzył 
sã na to i  zabédowôł dôwnémù 
przédnémù redaktorowi „Zrzeszë 
Kaszëbsczi”, żebë nen przëjachôł 
do Torunia. 12 stëcznika 1965 r. 
Richert rëgnął cugã ze Złotowa 
i  przez Piłã dojachôł do gardu 
Kòpernika. Z Rómpsczim pòtkôł 
sã nôprzód w  jegò robòce, to je 
w  mùzeùm, pózni w  restaùracje 
i kùreszce w priwatnym mieszka-
nim rodzëznë Rómpsczégò. Gô-
delë midzë jinszima ò sprawach, 
co tikałë sã mùzealnictwa. Przede 
wszëtczim Rómpsczi doradzywôł 
Richertowi i dzelił sã z nim dos- 
wiôdczeniama ze swòji robòtë, 
ale gwësno nié całô rozmòwa bëła  
ò tëch sprawach.

Òb czas kôrbieniô z Rómpsczim 
Richert spitôł sã midzë jinszima, 
jaczi pòzdrzatk na jegò personã 
mają terô jegò dôwny towarzësze 

Pòmachtóny żëwòt 
Bruna Richerta  
WEDLE AKTÓW Z ARCHIWÙM INSTITUTU NÔRODNY PAMIÃCË 
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z  karna zrzeszińców i  czë czasã 
nie mëszlą ò nim lëchò. Rómpsczi 
òdpòwiedzôł tej, że prôwdac zrze-
szińcë mają do Richerta dosc tëlé 
pretensjów, co tikałë sã przede 
wszëtczim tegò, że òstawił pierszą 
białkã i pózni żił bez kòscelnégò 
zdënkù z  drëgą, równak wierzą 
mù jakno kaszëbsczémù dzeja-
rzowi, bò mô wiôldżé zasłëdżi zarô 
w pierszich latach pò wëzwòlenim1 
nigdë téż nie zdrôdzôł kaszëbsczi 
sprawë. Nibë òb czas zéńdzeniów 
zrzeszińców ò personie Richerta 
bëło wiele kôrbioné.

Òsoblëwie cekawô je jedna 
nadczidka z Richertowi òpòwiescë 
z zetkaniô z Rómpsczim. Chòdzy 
tuwò ò ùdbã zrzeszińców, żebë 
1965 rok béł w jich dzejnoce na-
mieniony ùmarłémù òb lato 1964 r.  
w Charzëkòwach Sztefanowi Biesz- 
kòwi. Z tegò, co òdkôzôł esbekóm 
„Wojciech Sudomski”, wëchôdô, 
że ksądz Francëszk Grëcza miôł 
pòwiedzec, że to prawie Richert 
dëcht nôlepi nadôwô sã do tegò, 
żebë òprôcowac wspòminczi ò  
tim bëlnym szkólnym, pòece 
i  dzejarzu. W  swòjim rapòrce 
z 15 strëmiannika 1965 r. Richert 
wspòmnął, że chòdzëc tu mia-
ło ò stwòrzenié biografie Biesz-
ka i ò przërëchtowanié do drëkù 
jegò prôc, jaczé òstałë pò nim 
w rãkòpisach. Rómpsczi spitôł sã 
tej Richerta, czë nie wząłbë sã za 
tã robòtã, równak w  zdrzódłach 
nie nalôzł jem nadczidczi ò tim, 
co dôwny „przédny” „Zrzeszë” mù 
na to òdrzekł i czë włącził sã w tim 
czasu w  jakąs robòtã sparłãczo-
ną z  Bieszkã. Wôrt w  tim môlu 
nadczidnąc, że ò swòjich związ-

kach z  familią Bieszków rzekł 
Richert w 1989 r. Riszardowi Ce-
mińsczémù. Hewò, co czëtómë 
ò tim w  artiklu wspòmnionégò 
wëżi gazétnika pt. „W  pojedyn-
czej pamięci”: [Richert] pòznôł 
ksãdza prałata Kazmierza Biesz-
ka, z  czegò pò latach wińdze jegò 
prôca pt. „Bieszkòwie”. Bò téż 
Ferdinanda Bieszka, direktora 
gimnazjum w  Chònicach, zdążił 
pòznac òsobisto. I Sztefana, ju pò 
wòjnie. Co zarô widzec je w cyto-
wónëch przed sztërkã zdaniach, to 
przede wszëtczim to, że ni mòże 
bëc prôwdą, bë Richert òsobi-
sto pòznôł Ferdinanda Bieszka, 
bò w  1925 r., to je w  czasu, czej 
pierszi pòlsczi direktor gimna-
zjum w Chònicach ùmarł, Bruno 
miôł dopiérze sztërë lata. Òkróm 
tegò cekawô je nadczidka ò prôcë 
Richerta na témã familii Biesz-
ków, z  czegò wëchôdô, że bòha-
ter naszégò tekstu zajimôł sã 
tima sprawama. Równak w spôd- 
kòwiznie Bruna Richerta, chtër-
ną w  2012 r. przëzérôł ù jegò 
sëna Wòjcecha w  Karwi Józef 
Bòrzëszkòwsczi, nie bëło niżódny 
mònografie Sztefana Bieszka ani 
jegò lëstów. Bëłë tam za to midzë 
jinszima wëpisë z  rozmajitëch 
pùblikacjów, co tikałë sã Bieszków 
i nacéchùnk biografie ks. Kazmie-
rza Bieszka, drãgò równak ùznac, 
żebë cos z nich mògło bëc na zy-
cher ùznóné za prôcã, ò jaczi gôdôł 
Richert krótkò przed swòją smier-
cą Cemińsczémù. Przëbôczëc rów-
nak wôrt w tim môlu, że to prawie 
Richert béł aùtorã biogramów Fer-
dinanda i Sztefana Bieszków, jaczé 
nalazłë sã w Słowniku biograficz-

nym katolicyzmu społecznego, nad 
chtërnym dôwny zrzeszińc robił 
w  òsmëdzesątëch latach ùszłégò 
stalata.

Chcemë dejade wrócëc do zet-
kaniégò „Wojciecha Sudomskie-
go” z  fónkcjonariuszama SB i do 
tegò, co gôdôł jima ò swòji łączbie 
z Rómpsczim. Richert ùczuł tedë 
midzë jinyma pitanié, czë przed-
stôwiony przez niegò w  agen-
turowim rapòrce z  24 stëcznika 
1965 r. program Rómpsczégò òstôł 
przez niegò (to je Rómpsczégò) 
ùsadzony jakno program karna 
zrzeszińców. W òdpòwiedzë na to 
bòhater naszégò tekstu òdrzekł, 
że Rómpsczi nie ùżił słowa „pro-
gram”. Jak czëtómë w służbòwim 
zôpiskù z  kôrbieniô esbeków 
z Richertã, „W[ojciech] S[udomski] 
sóm ùżił tegò òkresleniô, òpiérającë 
sã na całownym òbrazu jego gôd-
czi z Rómpsczim, wëcygającë z ni 
swòje wniosczi. Wëchôdô tej na to, 
że prawie to bëło zdrzódłã tegò, 
że fónkcjonariuszowie SB pòsą-
dzëlë Richerta ò to, że chcôł jich 
òcëganic. Rzekł jima ò programie 
Rómpsczégò, a  dopiérze pózni, 
czej gò richtich wëpitelë ò wszele-
jaczé drobnotë, òkôzało sã, że ni-
żódnégò programù dzejaniô grëpë 
zrzeszińców tak pò prôwdze ni 
ma, co sprawiło, że krëjamné służ-
bë òprzestałë jich rozprôcowiwac. 
Na tim spòdlim SB doszła téż do 
swiądë, że tak pò prôwdze temù, 
co zamkłé je w Richertowëch ra-
pòrtach, ni mòże za baro wierzëc.

Wôrt przë ti leżnoscë przëzdrzec 
sã përznã temù, co miôł nibë 
rzec Rómpsczi Richertowi òb 
czas jich pòtkaniégò w  Toruniu. 

1  Wszëtczé wëzwëskóné w artiklu cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch i jinszich tekstów skaszëbił aùtor.
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Przede wszëtczim nen pierszi béł 
tej dbë, że nie je wôrt robic ni-
żódny kaszëbsczi kònspiracje ani 
nawlékiwac łączbë z  Niemcama. 
Przëczëną tegò béł zôpadnonie-
miecczi rewizjonizm i to, że zrze-
szińcë wiedno bëlë procëmnie-
miecczi. Òkróm tegò bòjôł sã òn 
pòsądzeniô kaszëbsczich dzeja-
rzów przez pòlsczé wëszëznë ò 
związczi z  Niemiecką Repùbliką 
Federalną. W aktach wëczëtac ji-
dze téż, że Rómpsczi przëznôł sã 
Richertowi, że zapisôł sã do Pòlsczi 
Zjednóny Robòtniczi Partie. Jeżlë 
wierzëc Richertowi, Rómpsczi 
miôł tedë pòwiedzec téż tak cos, 
że felą zrzeszińców bëło to, że nie 
wstąpilë do Pòlsczi Robòtniczi 
Partii ju zarô pò wòjnie, bò jak-
bë kaszëbskô rësznota rozwija sã 
w òbrëmienim partii, wierã wiãcy 
bë sã ùdało zrobic dlô Kaszëb. Sóm 
Richert béł tej nôleżnikã Zjed-
nónégò Lëdowégò Stronnictwa, 
ale Rómpsczi béł dbë, że przënô-
leżnota do ti partii za wiele nie dô. 
Wëchôdało to gwësno z  tegò, że 
bëła òna blós „satelitą” rządzący 
tej w Pòlsce kòmùnysticzny partii, 

to je PZRP, i tak pò prôwdze mia 
dosc ògrańczony cësk na to, co sã 
dzejało w kraju.

Rómpsczi i  Richert ùgôdelë 
sã òb czas zetkaniégò, że bãdą sã 
dali pòtikelë w przińdnoce. Dôw-
ny przédny „Zrzeszë” miôł przë-
jeżdżiwac do Torunia, gdze chcôł 
chòdzëc na doktorsczé seminaria 
w wietwi etnografie na tamecznym 
ùniwersytece. Rôczony téż béł na 
zéńdzenia zrzeszińców, a Rómpsczi 
miôł òdwiedzëc drëcha w  jegò 
złotowsczim mùzeùm, a nawetka 
przë leżnoscë zbiéraniô materia-
łów do swòjégò mùzeùm nawléc 
łączbã z  przedstôwcama lëdztwa 
Krôjnë. Pózni równak łączba ùrwa 
sã, czegò przëczëną bëło to, że 
Richert miôł tej nibë wiele war-
kòwi robòtë. Jak „wëspòwiôdôł sã” 
fónkcjonariuszóm SB w  pòłowie 
strëmiannika 1965 r., òd kùńca 
stëcznika tegò rokù ni miôł niżód-
ny łączbë z Rómpsczim. Westrzód 
jinëch òsoblëwòtów, jaczé jidze 
nalezc w  zôpiskach, co òpisëją 
wspòmnioné wëżi toruńsczé zéń-
dzenié, je téż wiadło, że Richert 
òbiecôł tej Rómpsczémù służëc 

radą kòl pisaniô przez niegò (to je 
Rómpsczégò) doktorsczi prôcë ò 
kaszëbsczim fòlklorze.

Rapòrtë „Wojciecha Sudomskie-
go” z pòczątków 1965 r. są ju wierã 
òstatnyma, jaczé tikałë sã dzeja-
rzów kaszëbsczi rësznotë. Jak sã 
pózni òkôże, bëłë òne téż na ògle 
jednyma ze slédnëch, jaczé ùsadzył 
òn òb czas swòji krëjamny wespół-
robòtë z kòmùnysticzną bezpieką 
Lëdowi Pòlsczi.

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

SŁÔWK FÒRMELLA*

DLÔ CHŁOPA DO GÒLENIÔ,  
CZËSZCZENIÔ A MËCÔ…
Slédnym czasã, dzãka Sławinie Kòsmùlsczi, 
wejrowsczé mùzeùm wzbògacëło sã ò rzeczë, 
jaczich ùżiwôł ji òjc – Lech Bądkòwsczi  
(1920–1984). Westrzód nich je téż cos dlô 
chłopa, jaczi czãsto je w rézach (jak je wiedzec, 
prawie Bądkòwsczi wiele wanożił). Je to  
toaletowi przëbòrnik, w jaczim midzë jinszima 
nalézemë brzëtwã, pãzel do gòleniô, mëdło czë 
szczotkã do czëszczeniô ruchnów. Nen przëbòrnik 
na gwës béł z Bądkòwsczim òbczas wòjnë  
w Anielsczi – kò pùdełkò na mëdło prawie  
w nym kraju bëło wëprodukòwóné.  

rd
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Dorota z Mątów urodziła się prawdopodobnie 25 stycznia 
1347 roku w Mątach (Mątowach) Wielkich [Gross Mon-
tau] na terenie należącym do Prus, będących wówczas 
we władaniu zakonu krzyżackiego. Została ochrzczona 
w miejscowym kościele 6 lutego tego samego roku. Była 
córką pochodzącego z Holandii Wilhelma Schwartzego, 
którego wielki mistrz krzyżacki Ludolf König sprowadził 
na Żuławy. Sugeruje się, że jej matka Agata (znana tylko 
z imienia) była Polką. Dorota była siódmym z dziewię-
ciorga dzieci.

Intensywne życie religijne zaczęło się w niej rozwi-
jać, gdy miała sześć lat, już wówczas przeżywała stany 
mistyczne. Jej późniejszy spowiednik i biograf Johannes 
Marienwerder (Jan z Kwidzyna), krzyżacki dziekan ka-
pituły w Kwidzynie, pisał: „Bóg przyciągał ją ku sobie, 
a Ona go kochała”. Od młodzieńczych lat nosiła stygmaty. 
Przedstawia się błogosławioną trzymającą w ręku strzały 
(miecze) skierowane we własne serce.

W 16. roku życia pod naciskiem najstarszego brata wy-
dano ją za mąż za bogatego płatnerza, który prowadził 
swój warsztat w Gdańsku (przy dzisiejszej ulicy Długiej 
64). Z tego małżeństwa urodziło się dziewięcioro dzieci, 
z których przy życiu pozostała jedynie najmłodsza córka 
Gertruda. Był to czas epidemii w Gdańsku

W cieniu kościołów Gdańska – Mariackiego, św. Ka-
tarzyny, św. Mikołaja – rozwijało się jej życie religijne. 
W maju 1374 roku uczestniczyła w Gdańsku w transloka-
cji z Rzymu do Vadsteny relikwii świętej Brygidy Szwedz-
kiej, którą obrała sobie jako wzór swego życia. Dla miesz-
kańców Gdańska był to czas wielkich przeżyć religijnych, 
a dla Doroty uniesień mistycznych. Brak zrozumienia 
ze strony męża i otoczenia znosiła z wielkim spokojem 
i pokorą. Kiedy jej mąż Albert zrozumiał, że związał się 
z osobą szczególnie przywiązaną do Boga, zbliżyli się do 
siebie. Odtąd Dorota razem z mężem bierze udział w piel-
grzymkach do sanktuariów europejskich, poczynając od 
Santiago de Compostela, przez Marsylię, Akwizgran aż 
do Einsiedeln (Szwajcaria). Tam zapoznaje się z nowymi 
formami mistyki. Pielgrzymuje do sanktuarium Matki 
Boskiej w Koszalinie i do pobliskiego Piaseczna. W bio-
grafii błogosławionej Das Leben der Heiligen Dorothea 

von Johannes Marienwerde (Życie św. Doroty według 
Johannesa Marienwerde), opracowanej przez Maxa To-
eppena, czytamy, że: „w roku 1385 z Gdańska przybyła 
do młodej kartuzji kaszubskiej (dzisiejsze Kartuzy) mi-
styczka obdarzona proroczymi wizjami, Dorota z Mątów. 
Odwiedziła z potrzeby serca Raj Maryji, o którym tak 
wiele słyszała. Z rozpaloną miłością Bożą uczestniczyła 
we Mszy Świętej”. Poznanie reguły kartuzów i ich pustel-
niczego życia mogło wpłynąć na decyzję błogosławio-
nej o odosobnieniu w prostej „chatce” przykatedralnej. 
W roku 1389 udała się z grupą pieszych pielgrzymów 
gdańskich do Rzymu, aby uczestniczyć w ogłoszonym 
przez papieża Bonifacego IX Roku Jubileuszowym 1390, 
by zyskać odpusty i naśladować św. Brygidę Szwedzką.

Po śmierci męża i  likwidacji swojej posiadłości 
w  Gdańsku postanowiła całym sercem poświęcić się 
Bogu. Jej niezwykła religijność, jak choćby codzienne 
przyjmowanie komunii świętej, nie znalazły zrozumie-
nia u księży gdańskich, którzy z tego powodu uważali 
ją za osobę niezrównoważoną. W tamtych czasach naj-
bardziej pobożni przystępowali do komunii świętej tylko 
kilka razy w roku. Te i inne przyczyny skłoniły Dorotę 
do zamieszkania w Kwidzynie. Po swoim odosobnieniu 
w celi przykatedralnej Dorota jako rekluza (pustelnica) 
przyjmowała codziennie komunię świętą. Udzielała też 
porady duchowej wszystkim, którzy do niej przybywali. 
Jako pożywienie dzienne przyjmowała jedno jajko albo 
kubek zupy piwnej. Wyczerpana pokutą, ciesząc się sławą 
świętości, zmarła 25 czerwca 1394 roku. Ksiądz J. Leo 
(Leonis), kronikarz Prus, napisał: „Gdy umarła, dał się 
słyszeć dźwięk dzwonów, bez żadnego ludzkiego udziału. 
Biskup pochował ją uroczyście w kościele w Kwidzynie, 
w małym chórze. I nie zabrakło cudów, oznak jej święto-
ści, które się tam działy”.

Dorota z Mątew, patronka kobiet i matek, to jedyna 
w polskiej hagiografii stygmatyczka i rekluza. Jej atry-
butem jest wieża symbolizująca miejsce odosobnienia. 
Pomimo upływu czasu jej kult jest wciąż żywy.

Otwarty przez papieża Bonifacego IX proces beatyfi-
kacyjny Doroty trwał kilka wieków i był jednym z naj-
dłuższych w  historii Kościoła. Śmiesznymi mogą się  

WOKÓŁ ŚWIĘTEJ  
DOROTY  
Z MĄTÓW

O błogosławionej, świętej Dorocie z Mątów z racji 620. rocznicy 
śmierci (2014 rok) ukazało się w ostatnich latach parę publikacji 
i książek. Pozwalają one polskiemu czytelnikowi obiektywnie 
spojrzeć na życie i proces beatyfikacyjny Doroty, urodzonej na 
Żuławach, żyjącej od wyjścia za mąż w Gdańsku, a zmarłej przy 
katedrze pomezańskiej w Kwidzynie.
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Z HISTORII KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

dzisiaj wydawać niektóre zarzuty wobec Doroty, z któ-
rych najciekawsze dotyczyły niewłaściwego prowadzenia 
gospodarstwa oraz tego, że gotowała niesmacznie.

Renesans kultu nastąpił w Polsce a także w Niemczech 
Zachodnich po II wojnie światowej. Dopiero papież Pa-
weł VI zatwierdził 9 stycznia 1976 roku publicznie kult 
Doroty, a dekret Kongregacji ds. Kanonizacji zezwolił 
ją czcić jako błogosławioną lub świętą, w zależności od 
kultu, jakiego doznaje w danym kraju. Uroczystości be-
atyfikacyjne odbyły się w latach 1976–1977 w Gdańsku, 
Mątowach Wielkich, Fromborku i Münster. Przez Pola-
ków bywała nazywana zawsze świętą lub boską. W XIX 
wieku, mimo zwalczania kultu Doroty przez władze 
pruskie, odbyły się we Fromborku uroczystości z okazji 
500-lecia jej śmierci.

Dorota z Mątew jest otoczona szczególnym kultem 
przez niemieckich katolików. To m.in. z tego powodu 
przed laty kardynał Józef Ratzinger, obecnie emeryto-
wany papież Benedykt XVI, modlił się w katedrze kwi-
dzyńskiej, miejscu tak ściśle związanym z błogosławio-
ną. Kardynał wygłosił również 17 czerwca 1979 roku 

kazanie ku czci świętej Doroty w kościele św. Michała 
w Monachium. Wiosną 1920 roku przebywał w Kwidzy-
nie Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, i modlił się 
w prezbiterium kościoła katedralnego.

Postacią bł. Doroty współcześnie interesuje się rów-
nież świat nauki. Od kilku dziesięcioleci archeolodzy 
poszukują jej doczesnych szczątków. Biskup senior ar-
chidiecezji warmińskiej prof. Julian Wojtkowski suge-
ruje, opierając się na dokumentach, że Dorota nie była 
zamurowana w ceglanej celi w katedrze kwidzyńskiej. 
Zdaniem biskupa błogosławiona mogła być zamknięta 
w drewnianej, nieco obmurowanej celi dostawionej do 
katedry, w której przeżyła trzynaście miesięcy. Znalazła 
tam spowiednika, który wcześniej był profesorem teologii 
w Pradze, wspomnianego już sławnego Jana z Kwidzyna. 
W maju 2015 roku w kwidzyńskim kwartalniku „Schody 
Kawowe” ukazał się wywiad z Grzegorzem Ojcewiczem 
i Czesławem Karkowskim, w którym wytypowali miejsce, 
w jakim najprawdopodobniej pomezański protestancki 
biskup Speratus w 1544 roku nakazał złożyć do grobu 
ziemnego wyniesione z katedry relikwie Doroty z Mątów.

Błogosławiona ma szczególne znaczenie w kulturze 
polskiej. Wracając spod Grunwaldu (1410 r.), król Wła-
dysław Jagiełło modlił się nad jej grobem; wówczas bo-
wiem jeszcze wiedziano, gdzie spoczywa ciało zmarłej. 
Dorota była pierwowzorem Aldony z poetyckiej powieści 
Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod. Życie błogosła-
wionej przedstawił oczami jej małżonka (w złym świe-
tle – licentia poetica) noblista Günter Grass w powieści 
Turbot.

W kościele katolickim jej wspomnienie obchodzone 
jest w Archidiecezji Gdańskiej i Warmińskiej oraz w Die-
cezji Elbląskiej 25 czerwca. Pamięć o błogosławionej Do-
rocie jest i w naszych czasach wciąż żywa. W kościele 
parafialnym pod wezwaniem świętej w gdańskim Jasieniu 
zainstalowano witraż przedstawiający jej wizerunek. We 
wsi Mątowy Wielkie znajduje się sanktuarium błogosła-
wionej. Jest tam chrzcielnica, w której Dorota została 
ochrzczona. W naszej (gdańskiej) archikatedrze znajdu-
je się mensa (skrzyniowa podstawa ustawiona w1583 r.), 
która została ozdobiona w 1982 roku ceramiką przedsta-
wiającą wśród innych świętych Dorotę z Mątew.

Święta Dorota, „ów kwiat ziemi pruskiej”, była pomo-
stem między holenderskimi kolonizatorami a ludnością 
państwa krzyżackiego, między pielgrzymami, którzy licz-
nie nawiedzali jej celę przy katedrze kwidzyńskiej, wresz-
cie między Niemcami a Polakami. Należy do świętych, 
których potrzebują nasze skłócone czasy.

JERZY NACEL
Błogosławiona Dorota z Mątowów. Rycina z druku „Historia beatae 
Dorotheae Prussiae Patronae, 1764; Biblioteka Narodowa
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SŁYNNY LOKATOR
Nad Motławą wznoszą się bramy 
wodne, które strzegły dostępu 
do miasta od strony rzeki. Wę-
drówkę zaczynamy przed Bramą 
Straganiarską. To ostatnia tego 
typu budowla w  ciągu Długiego 
i Rybackiego Pobrzeża, stanowią-
cych linię dawnych obwarowań 
Głównego Miasta. Brama budo-
wana była w  latach 1481–1482. 
Jest najmłodszą gotycką w Gdań-
sku. Architektonicznie nawiązuje 
do Bramy Chlebnickiej i Mariac-
kiej. Zdobią ją podwójne blendy, 
ostrołukowy przejazd oraz herby 
Rzeczypospolitej, Prus Królew-
skich i Gdańska. Budynek spajają 
dwie ośmiokątne wieżyczki. Bra-
ma była wielokrotnie przebudo-
wywana. Po zniszczeniach 1945 
roku odbudowano ją w  formie 
gotyckiej, jednak bez szczytu – 
nakrywa ją dwuspadowy dach. 
Po wojnie pełniła funkcje miesz-
kalne. O  najsłynniejszym loka-
torze Zbyszku Cybulskim przypo-
mina pamiątkowa tablica. Wybitny 
aktor otrzymał tu w 1959 roku miesz-
kanie z przydziału Wydziału Kultury. 
Choć dziś miejsce wydaje się presti-
żowe, w latach pięćdziesiątych okoli-
ca straszyła ruinami, pustką, brakiem 
oświetlenia. Poza tym mieszkanie 
nad rzeką było zaledwie 22-metrową 
kawalerką… Nic dziwnego, że Zby-
szek Cybulski bez żalu wyprowadził 
się w 1960 roku do Warszawy.    

OBROŃCA POLSZCZYZNY
Ulica Straganiarska rozciągająca 
się od bramy do Hali Targowej po 
raz pierwszy wzmiankowana była 
w 1357 roku. W XVII wieku pojawiło 
się też określenie Rybacka (Fischer-

gasse) ze względu na pobliski Targ 
Rybny. Ostatecznie zwyciężyła wer-
sja brzmiąca w  języku niemieckim 
Häkergasse, co tłumaczymy jako Stra-
ganiarska. Ulicę warto przemierzać, 
idąc prawą stroną, by móc podziwiać 
kamieniczki lewej (południowej) pie-
rzei. Zobaczymy tu m.in. Dom Ka-
szubski, w  którym mieści się biuro 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
redakcja „Pomeranii” i  księgarnia 
Kaszubska Książka, a  także Tawernę 
Mestwin serwującą kaszubską kuch-
nię. Za tymi kamienicami zwróćmy 
uwagę na fasadę w stylu manieryzmu 
niderlandzkiego przy Straganiarskiej 
19. Pochodzi z roku 1577. W budyn-
ku mieści się hotel Celestin Residen-
ce. Nazwa obiektu oraz tablica na 
fasadzie upamiętnia Krzysztofa Cele-

styna Mrongowiusza. Żył on w la-
tach 1764–1855. W Gdańsku pra-
cował jako pastor w  kaplicy św. 
Anny w  zespole kościoła Świętej 
Trójcy i  lektor języka polskiego 
w Gimnazjum Akademickim. Od 
1812 roku aż do śmierci nauczał 
w  szkole Świętego Jana, która 
mieściła się właśnie przy Straga-
niarskiej. Mrongowiusz bronił 
języka polskiego w czasach zabo-
rów. Był autorem około 60 dzieł, 
m.in. podręczników do nauki ję-
zyka polskiego. Na jego cześć po 
wojnie utworzono nazwę miasta 
Mrągowo. Kamienica przy Stra-
ganiarskiej zwana jest Domem 
Mrongowiusza, choć nigdy tutaj 
nie mieszkał.  Do pracy przy-
chodził z ulicy Kładki na Starym 
Przedmieściu. Pod koniec życia, 
gdy brakło mu sił na przemierza-
nie takiej odległości, przyjmował 
uczniów pod swoim dachem. 
Właściwy Dom Mrongowiusza 
znajduje się w Olsztynku – miej-

scowości, w  której przyszedł na 
świat. Mieści niewielkie muzeum po-
święcone Mrongowiuszowi. 

STRAGANIARSKA NOCĄ
Kontynuując spacer wzdłuż Straga-
niarskiej, zwróćmy uwagę na nowe 
zagospodarowanie ulicy Grobla IV. 
Została zamknięta dla ruchu sa-
mochodowego. Wjazdu bronią do-
nice z  kwiatami i  drzewkami oraz 
ławeczki. Grobla IV zamieniła się 
w  niewielki deptak. Ostatni odcinek 
Straganiarskiej łączy się z  ulicą La-
wendową. Ten zakątek warto odwie-
dzić późnym wieczorem, by odkryć 
jak w  tutejszych pubach tętni nocne 
życie Gdańska.  

STRAGANIARSKA 
BEZ STRAGANÓW
Niegdyś była pełna kramów i stąd jej nazwa. Jedynie w czasie Jarmarku Dominikańskiego 
tętni dziś życiem jak za czasów średniowiecznych. Na co dzień spokojna, ale na szczęście 
coraz ładniejsza. Zapraszamy na spacer ulicą Straganiarską. 
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G dańsk był dla nas miastem nie tylko naszej szkoły. 
Był miastem posiadającym własne legendy i stare 

budowle.
Nie spieszyło nam się po szkole do domu. Tak przy-

jemnie było wałęsać się po tych wszystkich „gassach”! 
Nawet gdy byłyśmy jeszcze w niższych klasach. Po lek-
cjach było hasło: „Dokąd teraz pójdziemy?”. „Chodźmy 
jeszcze raz zobaczyć mumię”. Była ona w Muzeum Bio-
logicznym, w  budynku blisko Bramy Królewskiej. Bo-
gatsze mieszkanki Gdańska wolały pójść do „Schuberta”, 
małej, miłej kawiarenki w  starym gdańskim domku, 
gdzie przy wejściu był stopień w dół. Kawiarenka słynęła 
z dobrych napojów, „mit Schlagsahne” (z bitą śmietaną).

Chętnie również samotnie wędrowałam. Moim ulu-
bionym miejscem była okolica nad Motławą. Interesowa-
ło mnie, jak przewoźnik transportował ludzi promem na 
drugi brzeg. Robotnicy ciągnęli grubą, stalową linę i w ten 
sposób wprawiali prom w ruch. Sama nigdy nie popłynę-
łam tym promem, bo się bałam. Wolałam pójść przez 
most i to też było ciekawe. Od czasu do czasu podnosiły 
się obie połowy mostu, żeby przepuścić jakiś statek z wiel-
kimi masztami. Ale to było nie tylko moje ulubione miej-
sce, stali też tam tzw. danziger bówki i Motlauspuker. Za-
kładali się np., kto najdalej pluje. Przy tym uderzali 
jeszcze ręką w tył głowy, żeby jak najdalej wycelować.

Naprzeciwko były spichrze. Ładowano zboże na barki 
i wpatrzona byłam, jak ziarnka płynęły z wysoka w dół. 
Przed Bramą Królewską na lewo była bardzo wąziutka 
uliczka. Zainteresowała mnie jej nazwa: „Zwirngasse” 
(Zwirn – nić). Wiedzieliśmy już też o Tischlergasse [dzi-
siejsza ul. Stolarska – przyp. red.], gdzie w każdym oknie 
widać było kobietę czekającą na „gości”. Podziwiałyśmy 
Frauengasse [ul. Mariacka – przyp. red.] z jej oryginalny-
mi gdańskimi domami i kamiennymi figurami przed każ-
dym domem. Później po wojnie widziałam wszystkie te 
cuda zniszczone, rozbite, leżące na ulicy. Wtedy na Lang-
gasse (nie wiem, dlaczego „lang” – długa, bo ulica jest 

dość krótka) stała tylko jedna wąska, stara kamienica 
z całą elewacją.

Bardzo często zwiedzaliśmy ratusz. Nieomal przed 
drzwiami każdej izby widniał herb polski. Dopiero za 
czasów Hitlera je usunięto.

Często bywaliśmy w  kościele Mariackim. Czytałam 
o nim wiele legend. Podobno była tam „kamienna ręka”, 
która wyrosła z  grobu chłopca bijącego swoją matkę. 
Niestety, nie widziałam jej. Podziwialiśmy za to koloro-
we witraże. Każdy cech miał swoją kaplicę z odpowied-
nimi witrażami. Pamiętam kaplicę szewców. W  oknie 
był kolorowy witraż przedstawiający wielki but z chole-
wą. W kościele Niemcy ustawili wielki posąg Lutra. Ko-
ściół miał wspaniałą akustykę, często odbywały się tam 
koncerty. Po odbudowie nie było już tej wspaniałej aku-
styki. Byłam po wojnie na polskim koncercie, ale to „Ave 
verum” nie brzmiało już tak pięknie.

Na wieży kościoła był osobliwy kosztowny zegar. 
O każdej pełnej godzinie poruszał się jeden z dwunastu 
apostołów. Według legendy rajcy gdańscy znaleźli mi-
strza, który ten wspaniały zegar zbudował. Ponieważ 
jednak tylko Gdańsk chciał posiadać taką osobliwość, 
mistrza oślepiono. Po jakimś czasie coś w mechanizmie 
się zepsuło i wprowadzono oślepionego mistrza na wie-
żę, aby zaradził w potrzebie. Ten z wielką siłą szarpnął 
werk i zegar w ogóle przestał działać.

Miasto Gdańsk otoczone było murami i  bramami, 
które o pewnej godzinie się zamykało. Strzegły ich straże 
i psy. Według legendy kiedyś pewien grajek spóźnił się 
z powrotem do miasta. Psy, szczekając, stały na straży. 
Ze smutku usiadł pod bramą i  zaczął grać. Psy go nie 
atakowały. I tak grał do świtu, aż psy [niem. die Hunde 
– przyp. red.] odprowadzono na spoczynek, na Hunde-
gasse (dziś ul. Ogarna).

Zawsze chętnie czytałam opowiadania o  starym 
Gdańsku. „Danziger Neueste Nachrichten” – najpopu-
larniejsza gdańska gazeta zawsze drukowała w  odcin-

Helena  
Mrozinska  
z Nierzwickich

ZAPISKI RODOWITEJ GDAŃSZCZANKI (część 2)
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WSPOMNIENIA

kach powieści, głównie romanse, z życia dawnych gdań-
szczan. Ciekawa była ta o Antonim van Obberghen.

Nadszedł rok 1918. Powstała Polska! Cała Polonia 
gdańska w  euforii! Czy tu będzie Polska, czy zostaną 
Niemcy? Wielka radość i nadzieja. Rodzice byli szczęśli-
wi. Można znowu na ulicy głośno mówić po polsku! 
I myśmy się cieszyli radością rodziców. Niemniej te lata 
germanizacji zostawiły swój ślad. Koleżanki klasowe pro-
siły moją starszą siostrę: „Klaro, nie wpisuj nas na czarną 
listę. Przecież mamy krewnych w Pucku!”. Więc i Niemcy 
nie byli pewni, chociaż swojej złośliwości nie mogli po-
konać. Gdy na szkolnym apelu jak zwykle śpiewaliśmy 
„Deutschland, Deutschland über alles”, a my, Polki, nie 
śpiewałyśmy (odezwały się nasze uśpione polskie dusze), 
jedna z koleżanek, spozierając bezczelnie na nas, powie-
działa: „Aha, zatkało was!”. A gdy nasz nauczyciel muzy-
ki von Vieche chciał jeszcze raz przeegzaminować moją 
siostrę (nie miała jeszcze stopnia ze śpiewu), szepnęła ta 
usłużna koleżanka: „Klara, śpiewaj »Gott, was Du Po-
len«” („Boże coś Polskę”). Tak więc znała ta Niemka na-
szą pieśń, czego nawet nie przypuszczałam. Siostra moja 
długo wertowała śpiewnik, aż trafiła na „Deutschland, 
Deutschland über alles”, ich hymn i  zaśpiewała w  tak 
ośmieszającym tonie, że nauczyciel ze złością krzyknął 
„Dosyć! 5!”. A był to najgorszy stopień. Ten stopień po-
stawili jej na świadectwie maturalnym, chociaż w ogóle 
ładnie śpiewała. Siostra jednak się nie smuciła, miała sa-
tysfakcję, że bezczelnej Niemce pokazała swoje zdanie.

Gdańsk został „wolnym miastem”. Był polski komisa-
riat rządowy, ale Niemcy jednak byli górą! Ojciec mój 
był tak zawiedziony! Mówił, że Piłsudski nas sprzedał, że 
wolał swoje strony od naszego Gdańska. Matka moja, 
która dawniej unikała wszelkich kontaktów z Niemcami 
i  nie lubiła języka niemieckiego, teraz zapisała się do 
Koła Matki Polki i często tam chodziła. Wracała ożywio-
na. Miała jeszcze nadzieję, że Gdańsk będzie polski. 
„Matki Polki” mawiały, że gdy kościół Mariacki będzie 
znowu nasz, z chęcią pójdą go wyszorować. Wszystkie 
Polki pełne były uczuć patriotycznych.

Ojciec mój, chociaż był gdańskim urzędnikiem, zapi-
sał się do Związku Polaków, za co później w czasach Hi-
tlera musiał słono zapłacić. Odebrano mu pracę wyko-
nywaną od 1894 roku, emeryturę, wszelkie ubezpieczenia 
i  blisko osiemdziesięcioletniego człowieka zostawiono 
bez grosza, a jeszcze wydalono go z Gdańska.

Chociaż Gdańsk nie stał się polski, staraliśmy się jak 
najbardziej przysłużyć Polonii gdańskiej. Siostra Zofia 
i  ja śpiewałyśmy w kółku śpiewu „Cecylia” we Wrzesz-
czu, zachowały się dokumenty o  tym świadczące. Po 
wojnie zaszłam kiedyś do katedry oliwskiej i tam w kru-
chcie wisiały zdjęcia z życia Polonii gdańskiej, m.in. fo-
tografia sprzed naszej „Cecylii”. Poznałam siebie po 
płaszczu, obok mnie siostra Zofia, później Ostrowska.

Należałyśmy też do Kółka Teatralnego. W tym przy-
padku trudno jednak było o salę, Niemcy byli niechętni. 
Wreszcie uzyskaliśmy małą salkę na tyłach ul. Jesiono-
wej i mogliśmy wystawiać inscenizacje naszego teatrzy-
ku. Graliśmy komedię „Końska kuracja”. Ja dodatkowo 
tańczyłam w  wypożyczonym pięknym stroju krakow-
skim, razem z siostrą. Antonina mówiła zabawne wier-
sze, w  rodzaju „Co tu robić, co tu robić! Trzech mnie 
chłopców kocha!”. Było audytorium, otrzymałyśmy 
oklaski. Tylko matka moja mówiła z ciężkim westchnie-
niem: „Jakim wy językiem mówicie!”. Bo ochoty i serca 
było pełno, ale język był nasycony germanizmami. Waż-
ne jednak było, że działaliśmy dla naszej Polonii.

W  szkole, dzięki tolerancyjności naszej dyrektorki 
(zaangażowała dla nas, małej garstki, nauczyciela języka 
polskiego), uczyliśmy się trochę, ale to za mało. Nami, 
starszą młodzieżą, zajął się też student Mirau i  założył 
kółko Filaretów. Spotykaliśmy się prywatnie w  jakimś 
starym gdańskim domku i  czytaliśmy Pana Tadeusza, 
chociaż był dla nas za trudny. Nasz nauczyciel zapłacił 
później życiem za swoją działalność. Został zastrzelony 
w Stutthofie jako jeden z pierwszych.

Tymczasem wśród naszej Polonii wielkie święto! Kon- 
kurs chórów gdańskich, z gośćmi z Pomorza, w obecno-
ści Feliksa Nowowiejskiego jako jurora. Pierwsze miej-
sce zajął chór męski „Kościuszko” i rzeczywiście śpiewał 
bardzo pięknie. Tę imprezę mogliśmy urządzić na wiel-
ką skalę, w odpowiednim miejscu. We Wrzeszczu, nie-
daleko słynnego „Das Brauerei”, gdańskiego browaru, 
była nieduża gospoda z wielkim zapleczem (park). Życz-
liwy właściciel nie raz wynajmował ją na nasze zabawy, 
wesołe, radosne, bo polskie.

Miałam klasową koleżankę, Polkę, Klarę Lewandow-
ską. Nasi ojcowie tak pragnęli polskiego słowa, polskiej 
prasy! Była już polska gazeta, ale występowały kłopoty 
z kolportażem. Tak więc Klara, aż z Biskupiej Górki, i ja 
tramwajem z Wrzeszcza docierałyśmy do redakcji (Alt-
städtischer Graben [dziś Podwale Staromiejskie – przyp. 

Dom Strzelecki Fryderyka Wilhelma, 1912 rok. Źródło: Gedanopedia.pl
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red.]) i wspólnie odbierałyśmy gazety. Nigdy nie mówi-
łyśmy, że nie mamy czasu – ulubiony zwrot dzisiejszej 
młodzieży.

Byłyśmy w ostatnich latach naszego „Oberlyzeum” [do- 
słownie „wyższe liceum” – przyp. red.] przeciążone na-
uką. Oprócz zasadniczych przedmiotów był jeszcze nad-
obowiązkowy język francuski, nadobowiązkowa łacina 
i  język polski dla chętnych. Tego ostatniego uczyłyśmy 
się chętnie nie tylko dla naszych ojców, ale też dla siebie 
i dla rozwoju polskiej oświaty.

Znów nadeszły radosne wieści. Przyjeżdża Jan Kiepu-
ra z koncertem dla gdańskiej Polonii! Udało się wynająć 
piękną salę w „Nowej Strzelnicy” po drugiej stronie to-
rów, naprzeciw dworca, przy ul. Promenade [wł. Nord-
promenade, dzis. 3 Maja – przyp. red.], pod koniec wojny 
zniszczonej. Naturalnie sala była przepełniona, włącznie 
z balkonami. Na galowo, w smokingach, 
przedstawiciele polskiego komisariatu 
rządowego. Nastrój podniosły i radosny, 
nie tylko z powodu pięknego śpiewu, ale 
i  dlatego, że gościliśmy słynnego „na-
szego” Polaka w  naszym polskim (nie-
stety niezupełnie) Gdańsku. Mam jesz-
cze przed oczami, jak Kiepura reagował 
na  nasze serdeczne powitanie. Otrzy-
mane róże rzucał publiczności na salę.

Jeszcze jedno osobiste przeżycie. 
Śpiewałam w chórze „Cecylia”, ale lepiej 
śpiewała „Lutnia”. Zapisałam się i  tam. 
Niestety, próby odbywały się w samym 
Gdańsku i  w  bardzo dla mnie nieko-
rzystnych późnych godzinach. Trudno 
się potem wracało do Wrzeszcza. Nie 
było ani nocnych tramwajów, ani noc-
nych pociągów. Trzeba było wracać pie-
szo. Znalazł się nieraz jakiś grzeczny 
kolega i  mnie odprowadził, ale wtedy 
z kolei on musiał wracać pieszo. Nieraz jednak wraca-
łam sama, z  duszą na ramieniu, zawsze biegiem do 
domu, gdzie matka moja zawsze czekała na mnie 
w oknie. Ale tak kochałam polski śpiew.

3 MAJA 1922 (1923?)
W tym okresie byłam bardzo nieszczęśliwa. Z dobrym 
wynikiem skończyłam moją szkołę wyższą, obrałam za-
wód, który mi odpowiadał, i byłam bezrobotna! Jakaż to 
udręka! Młoda dziewczyna, pełna zapału i chęci do pra-
cy! Chodziłam od domu do domu, pytając, czy komuś 
potrzebne są korepetycje. W końcu dałam ogłoszenie do 
prasy, że przyjmę każdą pracę. Otrzymałam jedną ofertę. 
Udałam się pod dany adres na Hundegasse (ul. Ogarna) 
do starego gdańskiego domu. Przyjęła mnie „Pani”. 
Oglądała mnie od stóp do głowy i kazała mi czekać. Po 
chwili zjawił się „Pan”, żeby mnie obejrzeć. Widocznie 
nie byłam „odpowiednia” (mimo moich dwudziestu lat 

wyglądałam dosyć smarkato). Kazali mi przyjść jeszcze 
raz. Nie pojawiłam się tam więcej. Ta oferta wydawała 
mi się trochę podejrzana.

Ale zdarzyła się niespodziewanie inna oferta! Senat 
Gdański – Wydział Oświaty – powołał mnie na zastęp-
stwo w szkole podstawowej w oddziale polskim (I kla-
sa). Praca! Jaka radość!

Siedlce. Dojeżdżałam dwoma tramwajami, z  prze-
siadką w Gdańsku Śródmieściu. Obiekt szkolny tworzył 
czworobok z boiskiem pośrodku. Główny budynek, tra-
dycyjny, z  czerwonej cegły, stał frontem do boiska, po 
trzech bokach miał zabudowania, „chaty”. Moja „polska” 
szkoła była po prawej stronie – też „chatka”. Wchodziło 
się tam jeden stopień wyżej w stosunku do placu.

Byłam tam „obcym elementem”, obserwowanym 
z daleka. Nie znałam nikogo. Właściwie podlegałam kie-

rownikowi szkoły, jednak nie widziałam 
go na oczy. Najchętniej uczyłam ra-
chunków.

Nadszedł dzień 3 Maja. Powiedziałam 
dzieciom, że to wielkie narodowe święto. 
Dzień wolny! Akurat tego dnia zechciał 
mnie wizytować inspektor szkolny. A tu 
pustki w „polskiej szkole”. Nie zostałam 
zaraz zwolniona, ale więcej ofert ze stro-
ny senatu już nie było. Za to uroczystość 
trzeciomajowa była wspaniała! W  ko-
ściele św. Józefa, bardzo starym, nie raz 
odprawiano polskie nabożeństwa, na 
przykład w  dniu Matki Boskiej Szka-
plerznej. Zawsze towarzyszyłam mojej 
matce w  nabożeństwach w  kościele św. 
Józefa, bo były po polsku! Na trzecioma-
jową uroczystość w  kościele św. Józefa 
przybyła cała nasza „polsko-gdańska 
władza”. Po nabożeństwie nie rozeszli-
śmy się, lecz zostaliśmy pod kościołem. 

Niemcy mijali nas, patrzyli nie wrogo, raczej z ciekawo-
ścią i podziwem. Towarzyszył nam mój brat w pięknym 
mundurze, wówczas należący do Straży Granicznej. Dla 
Niemców był to „piękny polski żołnierz”. Dumna byłam 
z mojego brata, że taką zrobił furorę!

Dla mnie osobiście lepiej było, że nie otrzymałam 
więcej ofert z  senatu. Skończyłabym tak, jak mój mąż. 
Stutthof – Auschwitz – komora gazowa. Jeden „polni-
scher Leiter” [polski przewodnik, kierownik – przyp. 
red.] mniej, jak określili mojego męża w gestapo.

Dalej trzeba było czekać cierpliwie na jakieś zajęcie.
Pewnego razu spotkałam na ulicy moją klasową kole-

żankę – Polkę Klarę L. Jej rodzice przenieśli się do Polski 
(jej ojciec z  awansu), do Grudziądza. Tam też Klara  
zdała polską maturę i  teraz miała zamiar studiować na 
politechnice. Namawiała mnie, żeby wypełnić ten „bez-
robotny” czas. Politechnika, Technische Hochschule 
w  okresie Wolnego Miasta Gdańska rozszerzyła swój 

Rodzice autorki. W podpisie do tego zdjęcia 
w numerze październikowym pomyłkowo 
napisaliśmy, że to jejdziadkowie. Przepra-
szamy
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program. Miała światową sławę i  była uznawana we 
wszystkich krajach Europy. W 1923 roku byli tam stu-
denci z Abisynii, Japonii, Duńczycy, Szwedzi, Rumuni, 
Bułgarzy, wielu z Polski. 

Mogłyśmy skończyć Wydział Matematyczny i  uczyć 
w  szkole. Wykłady z  matematyki i  fizyki były wspólne 
dla kilku wydziałów. Były tam różne przedmioty, ja na 
przykład słuchałam jeszcze wykładów z  biologii i  in-
nych. Jedna z moich klasowych koleżanek ukończyła ten 
kierunek na politechnice, była to Marta Pelter. Podobała 
mi się dlatego, że z dumą powiedziała w roku szkolnym 
1918/19, że ojciec jej uczy się po polsku. Był nauczycie-
lem w Prusach Wschodnich.

Niestety byłam tylko rok na studiach, ponieważ były 
drogie. Każdy wykład był płatny. Zapłata była koniecz-
na, aby otrzymać ocenę w  indeksie. Moi rodzice przez 
dziesięć lat płacili za mój bilet tramwajowy do szkoły. 
Nie chciałam żądać więcej, tym bardziej że ojciec był już 
na emeryturze. Koleżanka moja Klara dłużej wytrzyma-
ła, ale przerwała studia, żeby dopomóc finansowo w stu-
diach Modlińskiemu, swojemu późniejszemu mężowi.

Nie żałowałam tego roku, bo poznałam całą naszą 
polską studenterię politechniki. Jak wspomniałam, licz-
na była grupa studentów polskich. Mieli nawet swoje 
korporacje. Jedna z nich, „Wisła”, miała jasnoczerwone 
czapki. Pamiętam, jak w holu gmachu korporacje odpra-
wiły swój konwent. Każda grupa, polskie i niemieckie, 
miała swój kącik. Nie było jeszcze w  tym czasie (rok 
1923) antagonizmu, wszystko odbywało się w zgodzie. 
Siedziba – dom akademicki, tzw. „Bratniak” – mieściła 
się w  dawnych niemieckich koszarach niedaleko pol-
skiego kościoła, gdzie proboszczem był ks. Leon Mi-
szewski. Chodziłam do domu akademickiego chętnie, 
ponieważ odbywały się tam zabawy. Tańczono przeważ-
nie polskie tańce, w tym mojego ulubionego oberka. Go-
śćmi byli też studenci innych narodowości (przyja-
znych), jak na przykład mój adorator Feodossi Bolgar 
– bardzo kulturalny i tak miło mi się wpisał do albumu: 

„Frl. Ellen, sie sind die einzige, die ich noch [fragment 
tekstu nieczytelny – przyp. red.] im Auslande treffen 
nichts – Ihr Schulkammerade Feodossi Bolgar” [Panno 
Ellen, pani jest jedyną osobą stąd, którą chciałbym spo-
tkać za granicą – przyp. red.].

Ciężko było naszym studentom finansowo i  języko-
wo. Nie wszyscy pochodzili z bogatych domów. A po-
nieważ niektórzy z nich mieli poważne braki językowe, 
wywieszano napisy „Hier wird nur Deutsch gesprochen” 
[Tu mówi się tylko po niemiecku – przyp. red.]. O ironio 
losu! Nam później, w roku 1939, w Orłowie pod karą za-
broniono mówić po polsku.

Kobiet studiowało w  moich czasach siedem, w  tym 
dwie Żydówki.

Po wojnie wielu z tych polskich studentów powróciło 
do Gdańska. Miałam po dwudziestu latach takie zabawne 
spotkanie z absolwentem Politechniki Gdańskiej. Praco-
wałam już w Wejherowie, w szkole zawodowej. Uczyłam 
rysunku technicznego. Nasze konferencje odbywały się 
przeważnie w Gdańsku. Na jednej z nich zaczepił mnie 
wykładowca rysunku w  jednej ze szkół zawodowych, 
mieszczącej się w  gmachu dawnego polskiego gimna-
zjum. „Pani studiowała na politechnice. Pani się nic nie 
zmieniła! Koleżanka pani wystudiowała sobie męża, pana 
Modlińskiego, a pani nie mogła?”. Tak jeszcze wtedy trak-
towano studia kobiet – jako okazję do znalezienia męża. 
Pamiętam jeszcze nazwisko tego inżyniera – Libera.

Inżynier Modliński, wystudiowany mąż mojej Klary, 
też wrócił po wojnie do Gdańska i został dyrektorem Pol-
skich Kolei Państwowych. Jemu to zawdzięczamy elek-
tryczną trakcję kolejową w  Gdańsku. Następnie został 
wiceministrem transportu. Podczas jednej z moich wizyt 
pokazał mi pismo, które zawierało odmowę wprowadze-
nia w życie  jego wniosku w odniesieniu do budowy kolei 
elektrycznej. W końcu jednak zrealizował swój plan.

OPR. PIOTR SCHMANDT 

Ciąg dalszy w następnym numerze.

Gmach główny Technische Hochschule (Politechniki Gdańskiej), około 
1915 roku. Źródło: Gedanopedia.pl

Most Zielony z podniesionymi przęsłami, początek XX wieku.  
Źródło: Gedanopedia.pl
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Szkolne jubileusze na ogół podobne są do siebie, bo 
trzeba przecież opowiedzieć, co działo się w minio-

nych dekadach, co się zmieniło na lepsze, jakie sukcesy 
odnosili uczniowie i nauczyciele itd. Ale rocznicowe 
obchody są teraz coraz bogatsze, urozmaicone pod 
względem treści i formy, ukazują intelektualne i arty-
styczne możliwości dzisiejszej młodzieży – przyszło mi 
na myśl podczas uroczystości 50-lecia Szkoły Podsta-
wowej w Lipnicy. Ściślej – nowej szkoły, wybudowanej 
w 1967 r., bo wcześniej szkoła w Lipnicy istniała już 
przynajmniej od połowy XIX w. Ale ten nowy gmach 
zapoczątkował współczesny etap rozwoju i podnosze-
nia poziomu oświaty w stolicy Gochów. W ciągu pół-
wiecza unowocześnione i rozbudowane obiekty wraz 
z salą sportową stworzyły imponujący kompleks bu-
dowli w środku gminnej wsi. Mówiła o tym dyrektorka 
Lucyna Adamczyk, pół wieku historii ukazywała mul-
timedialna prezentacja, uczniowie w żartobliwej insce-
nizacji przedstawili szkolne życie, a wszystko razem 
świadczyło o  tym, jak mocno szkoła jest osadzona 
w kaszubskiej społeczności. 

Był jeszcze jeden ważny 
moment jubileuszowej uro-
czystości: w holu odsłonięto 
tablicę upamiętniającą daw-
nego kierownika szkoły Bo-
lesława Machuta, który 
mocno zapisał się w lokalnej 
historii, o  czym ciekawie 
opowiedział prof. Cezary 
Obracht-Prondzyński. Po-
chodził z  Kościerzyny (ur. 
1905), tam ukończył seminarium nauczycielskie (1925), 
w 1933 r. objął szkołę w Lipnicy. Był niezwykle czynny 
w życiu społecznym, działał w stowarzyszeniach, orga-
nizował życie kulturalne. Po przerwie okupacyjnej (ży-
cie w ukryciu, konspiracja, obóz koncentracyjny) wró-
cił do Lipnicy i kierował szkołą do emerytury w 1965 r. 
I znów, obok nauczania, wziął się za robotę społeczną. 
Mieszkańcy Gochów pamiętają Machutowi wystawienie 
krzyża na górze Piszczatej w Borzyszkowach ku czci 
ofiar hitleryzmu, starania o elektryfikację wsi i wiele 
innych zasług. W latach 1957–1961 był posłem z ramie-
nia ZSL i zapewne jako pierwszy przemawiał w Sejmie 
po kaszubsku. A mówcą był znakomitym, swoim zapa-
łem zniewalał słuchaczy. Razem z doktorem Józefem 
Bruskim założył w Lipnicy koło Zrzeszenia Kaszubskie-
go i był aktywnym działaczem kaszubskim, także w ro-
dzinnej Kościerzynie, do której wrócił po zakończeniu 
nauczycielskiej służby. Zmarł w 1991 r. Niegdyś na sta-
rej szkole w Gliśnie odsłonił tablicę zamordowanego 
kolegi nauczyciela Józefa Słomińskiego, teraz sam do-
czekał się takiej pamiątki.

Kaszubskimi akcentami nasycony był jubileusz 
40-lecia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskie-
go w Chojnicach. Wybudowana w 1977 r. „siódemka” 
jest jedną z największych w mieście i stała się pulsują-
cym ośrodkiem życia społecznego. Dyrektorka Alek-
sandra Mroczkowska dziękowała za współpracę 
wszystkim przyjaciołom, organizacjom i instytucjom, 
a władzom miasta za stworzenie doskonałych warun-
ków do nauki. Dziesięć lat po powstaniu szkoła wybra-
ła na swego patrona wybitnego Kaszubę, poetę i dzia-
łacza Jana Karnowskiego. Jesteście najbardziej kaszubską 
szkołą w naszym mieście – komplementował burmistrz 
Arseniusz Finster.

Karnowskiemu ten splendor umysłowego i moral-
nego przewodnika się należy. W holu szkoły wypisana 
jest jego myśl, że wychowanie młodego Pomorzanina 
powinno się zaczynać od poznawania rzeczy swojskich, 
najbliższych, a potem dopiero zataczać kręgi ogólno-
polski i uniwersalny. To nasza wskazówka, Karnowski 
nas inspiruje – mówi Alina Jaruszewska, polonistka, 

wicedyrektorka, a  poza 
szkołą działaczka oddzia-
łu ZKP w Chojnicach. Sło-
wa wielkiego patrona nie 
są tutaj „martwą literą”, 
lecz rzeczywistym progra-
mem dydaktyczno-wy-
chowawczym. Szkoła żyje 
w  symbiozie z  kulturą 
(szeroko rozumianą) Ka-
szub i Pomorza, nie tylko 
podczas wiosennego tygo-

dnia pełnego wydarzeń związanych z Karnowskim, lecz 
na co dzień przez rok cały. W SP nr 7 jako pierwszej 
z chojnickich szkół odbywała się nauka języka kaszub-
skiego. Tu również ma siedzibę międzyszkolny zespół 
Kaszëbë, od ćwierćwiecza prowadzony przez niestru-
dzoną popularyzatorkę folkloru Marię Renatę Wró-
blewską.

60-lecie obchodzić może o dwadzieścia lat starsza od 
„siódemki” SP nr 5 im. Hieronima Derdowskiego w Choj-
nicach. Szkoła została oddana do użytku w  1957 r.,  
a we wrześniu następnego roku podczas bardzo uro-
czyście świętowanych w mieście Dni Derdowskiego 
otrzymała imię pierwszego kaszubskiego poety, słyn-
nego „łgarza z Wiela”. Wchodzących do gmachu wita 
w holu popiersie wybitnego patrona, dłuta Wojciecha 
Durka, lecz wydaje się, że niewiele więcej łączy „piątkę” 
z ojczystym regionem, a pamiętam czas, kiedy również 
ta szkoła przesiąknięta była duchem kaszubsko-pomor-
skiej kultury. Oczywiście pod bystrym wzrokiem Der-
dowskiego.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

PATRON NA DZIŚ I JUTRO

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 
Jana Karnowskiego  

w Chojnicach (...) żyje  
w symbiozie z kulturą (...) 

Kaszub i Pomorza (...)  
na co dzień przez rok cały.
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Z PÔŁNIA

PATRÓN NA DZYS I WITRO
Szkòłowé jubileùsze na ògle szlachùją za sobą, kò 

doch nót je òpòwiedzec ò tim, co w ùszłëch deka-
dach sã dzejało, co òdmieniło sã na lepszé, jaczé bëłë 
zwënédżi szkòłowników i szkólnëch itd. Równak terô 
roczëznowé ùroczëstoscë są corôz òkazalszé, wëapart-
niwają sã tak ùdbama, jak i fòrmą, pòkazëją intelektu-
alné i artisticzné mòżebnoscë dzysdniowi młodzëznë 
– takô mësl mie naszła òb czas swiãtowaniô 50-lecô 
Spòdleczny Szkòłë w Lëpińcach. A dokładno – nowi 
szkòłë, wëstawiony w  1967 r., bò rëchlészô szkòła 
w Lëpińcach swòjã historiã naczãła przënômni w pòło-
wie XIX w. Leno to nen nowi gmach rozpòczął cząd 
dzysdniowégò rozwiju i wëcyganiô na wëszëznë òswiatë 
w  stolëcë Gôchów. Ùnowòczasnioné i  rozbùdowóné 
w òstatnym półwieczu òbiektë razã ze spòrtową salą 
twòrzą w samim westrzódkù gminny wsë widzałi bùda-
cjowi kómpleks. Pòdrobno òpòwiedza ò tim direktorka 
Lucyna Adamczik, pół stalata historii pòkôza mùltime-
dialnô prezentacjô, ùczniowie w szpòrtownym pòkôzkù 
wëstawilë szkòłowé żëcé, a wszëtkò razã zaswiôdcziwa-
ło, jak mocno na szkoła je wrosłô w kaszëbską spòlëznã. 

Jesz jeden wôżny akcent naznacził jubileùszowé 
ùroczëstoscë: w hòlu òsta òdsłonionô tôfla ùpamiãtni-
wającô dôwnégò czerownika szkòłë Bòlesa Machùta, 
chtëren widzało zapisôł sã w môleczny historii, ò czim 
zajimająco òpòwiedzôł prof. Cezari Òbracht-Prądzyń-
sczi. Pòchôdôł z Kòscérznë (ùr. 1905), gdze skùńcził 
seminarium dlô szkólnëch (1925), a w 1933 r. przë-
dzelëlë mù szkòłã w Lëpińcach. Béł nad zwëk aktiwny 
w żëcym spòlëznë, dzejôł w stowôrach, inicjowôł kùl-
turalné pòdjimiznë. Pò przerwie czasów òkùpacyjnëch 
(ùkriwanié sã, kònspiracjô, kòncentracyjny lager) wrócył 
do Lëpińc i dali czerowôł szkòłą do emeriturë w 1965 r.  
I  zôs, króm naùczaniô, wzął sã za spòłeczną robòtã. 
W pamiãcë mieszkańców Gôchów zapisôł sã inicjatiwą 
wëstawieniô krziża przëbôcziwającégò òfiarë hitlerizmù 
na górze Piszczati w Bòrzëszkòwach, starą ò zelektri-
fikòwanié wsë i  wiele jinyma zwënégama. W  latach 
1957–1961 béł pòsłã z remienia ZSL i gwësno jakno 
pierszi przemôwiôł pò kaszëbskù w Sejmie. A kôrbic to 
pòtrafił jak nicht, swòjim rozskacenim zjednywôł słë-
chińców. Razã z  doktorã Józefã Brusczim założił 
w Lëpińcach part Kaszëbsczégò Zrzeszeniô i bez całé 
żëcé béł rësznym regionalnym dzejarzã, w pózniészich 
latach téż w rodny Kòscérznie, gdze scygnął nazôd pò 
skùńczenim edukacyjny służbë. Ùmarł w 1991 r. Przódë 
lat na stôri szkòle w Glisnie òdsłonił tôflã ùpamiãtniwa-

jącą zamòrdowónégò drëcha Józefa Słomińsczégò, terô 
sóm sã dożdôł taczégò wspòminkù.

Kaszëbsczima znankama òdznacziwôł sã téż jubi-
leùsz 40-lecégò Spòdleczny Szkòłë nr 7 miona Jana Kar-
nowsczégò w Chònicach. Wëstawionô w 1977 r. „só-
demka” je jedną z  nôwiãkszich w  miesce i  stała sã 
òstrzódkã parmieniejącym na spòłeczné żëcé. Direktor-
ka Aleksandra Mroczkòwskô za wespółrobòtã dzãkòwa 
wszëtczim drëchóm, òrganizacjóm i institucjóm, a mie-
sczim włodarzóm za stwòrzenié wszelejaczich mòż-
lëwòsców do bëlny ùczbë. W dzesątą roczëznã pòwsta-
niô na swégò patrona szkòła wëbra ùznónégò Kaszëbã, 
pòetã i dzejarza Jana Karnowsczégò. Wa jesta nôbarżi 
kaszëbską szkòłą w naszim miesce – kómplementowôł 
bùrméster Arseniusz Finster.

Karnowsczi jak nicht zasłużił na éra intelektualnégò 
i mòralnégò prowadnika. W hòlu szkòłë wëpisónô je 
jegò mësla, że wëchòwanié młodégò Pòmòrzana nôlégô 
zaczënac òd pòznôwaniô rzeczi swójsczich, nôblëższich, 
a tej dopiérkù wchadac na szerszé òbkrãża: òglowòpòl-
sczé i ùniwersalné. To je nają wskôzą, Karnowsczi inspi-
rëje nas – pòwiôdô Alina Jaruszewskô, pòlonistka, wi-
cedirektorka, a  króm edukacjowi stegnë, aktiwnô 
nôleżniczka partu KPZ w Chònicach. Słowa wiôldżégò 
patrona tuwò nie są „martwą lëtrą”, leno jawernym di-
dakticzno-wëchòwawczim programã. Szkòła żëje 
w parłãczë z kùlturą (òglowò pòjãtą) Kaszëb i Pòmòrzô, 
nié leno òb czas zymkòwégò tidzénia wëfùlowónégò 
ùroczëstoscama tczącyma Karnowsczégò, ale na codzéń 
bez całi rok. Spòdlecznô Szkòła nr 7 bëła pierszą chò-
nicką placówką, jakô wprowadzëła ùczbã kaszëbsczégò 
jãzëka. Tu dzejô téż midzëszkòłowé karno „Kaszëbë”, 
prowadzoné bezùstôwno ju wiertel wiekù bez wëtrwałą 
rozkòscérzëcelkã fòlkloru Mariã Renatã Wróblewską.

60-lecé mògłabë òbchadac starszô ò dwadzesce lat 
òd „sódemczi” SP nr 5 miona Heronima Derdowsczégò, 
téż z Chòniców. Òsta òna òddónô do ùżëtkù w 1957 r., 
a rok pózni w séwnikù òb czas ùroczëstégò swiãtowaniô 
Dniów Derdowsczégò òtrzima miono pierszégò kaszëb-
sczégò pòetë, widzałégò „łgôrza z Wiela”. Wchôdającëch 
do gmachù witô wëstawioné w hòlu pòpiersé ùznónégò 
patrona, wëżłobioné bez Wòjcecha Durka, tëli le, że 
króm tegò „piątka” raczi ni mô za wiele pòspólnégò 
z  rodnym regionã, a  jô jesz pamiãtóm czasë, czej ta 
szkòła téż bëła przemikłô dëchã kaszëbskò-pòmòrsczi 
kùlturë. Gwësno pòd ùwôżnym òkã Derdowsczégò. 

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, TŁOMACZËŁA  BÒŻENA ÙGÒWSKÔ
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Z GAGÓWCA, NÔKLË I WIGÒDË

Tak sã złożëło, że 20 strëmiannika 
2016 rokù jô swiãtowôł szesc-

dzesątą roczëznã ùrodzënów, a  na 
jeséń tegò rokù minie sztërdzescë 
lat mòji lëteracczi robòtë. Z ti pra-
wie leżnotë jô so ùdbôł stwòrzëc – 
z mòją córką Sławiną – genealogòwé 
drzewò naszich rodów Janków i Da-
widowsczich wedle internetowégò 
pòrtalu MyHeritage. Je ju nôwëższi 
czas, żebë dokładno zapisac nasze 
miona i nôzwëska, datë ùrodzeniô 
i niesteti téż smiercë, bò sã òkazywô, 
że tëch pò tamti stronie je ju ò wie-
le wicy niżle tëch, chtërny sã ceszą 
darënkã żëcô na ti snôżi, òsoblëwi 
i krëjamny zemi. Jô téż zapisôł w ti 
genealogii, gdze le szło, chòrobë, na 

chtërne pòmerlë naszi starkòwie, 
i  smãtôrze, na chtërnëch leżą. Te 
smãtôrze to przed wszëtczim Wielé, 
Lëpùsz, Parchòwò i Nôkla. Na nen 
òstatny smãtôrz – nowi – mòji krew-
ny przenieslë w  òstatnëch latach 
gnôtë niejednëch ùmarłëch z  Par-
chòwa, bò ters do Nôklë mają blëżi. 

Jô piszã w  pierszi rédze ò Jan-
kach (Janke), bò òd tegò nôzwëska 
wzãła sã – zgódno z  òdwiekòwą 
tradicją – nazwa naszégò rodu, ù 
mie òd stronë òjca Édmùnda. Wi-
dzałi jãzëkòznajôrz profesor Édwôrd 
Bréza, rodã z Kalësza z pierwòtny 
lëpùsczi parafii, napisôł, że pò rôz 
pierszi nôzwëskò Janke bëło zapi-
sóné w drëdżi pòłowie XVII stala-

ta w kòscerczim krézu, a dokładno 
w  Nowim i  Stôrim Barkòczënie, 
gdze szôłtësã béł Matheùsz Janke. 
Dosc tëlé beło Janków w kartësczim 
krézu. Z internetu jô wiém, że dzys-
dnia nôwiãkszé zgrëpòwanié lëdzy, 
chtërny noszą to nôzwëskò, mieszkô 
w Krajeńsczim Sãpólnie, w kùjaw-
skò-pòmorsczim wòjewództwie. We- 
dle statisticzi urzãdów cywilnégò 
stanu w Pòlsce nôzwëskò Janke no-
szi razã pònad tësąc lëdzy.

Nôzwëskò Janke pòchòdzy òd 
zdrobnieniô miona Jan – Janek. Òb 
czas prësczi niewòlë pòlskô fòrma 
Janek, a téż kaszëbskô Jank i Janka 
przëbiérała pòstac Janke, a nawetka 
Jahnke, jak zapisywelë  Miemcë w II 
swiatowi wòjnie. Jak jô le so mògã 
wdarzëc, na mòjégò òjca, krôwca 
w Lëpùszu, lëdze jinaczi nie gôdelë 
jak Janka. 

Mòja genealogòwô pamiãc sygô 
do prastarków – Môrcëna i  Joanë 
Janków z  XIX stalata. Ò Joanie 
jô nie wiém nick, a nawetka jô ni 
móm pòjãcô, jak ji bëło z dodomù. 
Prastark Môrcën, jak pòwiôdô 
mój półbracyna Czesłôw, nôstarszi 
syn Léòna z  Przëtarni, pòchòdzył 
z Lubni. Nasz stark Édwôrd wżenił 
sã w Wigòdã, chtërna nôleżała do 
Lorków, to je starków mòji starczi 
Michalënë. Ji bracyna Léón Lorek 
robił jakò drëkôrz w wëdowiznie sła-
wetnëch Kùlersczich w Grëdządzu, 
chtërny wëdôwelë jeden z nôpòczët-
niészich dzénników na Pòmòrzim, 
jaczi sã zwôł „Gazeta Grudziądzka”. Michalëna i Édwôrd Jankòwie w Wigòdze z dzecama – trzëdzesté lata

1
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Mòja półsostra Słôwka wiedza-
ła z  pòwiôdaniô starczi, że Léón 
chòdzył pò Grëdządzu òsmòlony 
òd drëkarsczi farbë. A jô wëczëtôł 
w pismionie „Rocznik Grudziądzki”, 
że òn béł téż widzałim niepòdległo-
scowim dzejôrzã i aktiwistą drëkar-
sczich warkòwników.

Jankòwie z  Wigòdë – pùstków, 
chtërne leżą nad Wdzydzczim 
Jezorã – mają w  swòjich dzejach 
co nômni pôrã niewëjasnionëch, 
krëjamnëch spraw. Do nich nôleżi 
bòhaterskô smierc ùjka Francëszka 
(1912–1939), chtëren pòlégł na pò-
czątkù II swiatowi wòjnë w òbarnie 
Twierdzë Mòdlin kòl Warszawë. Kòl 
nas sã gôdô, że òn zdżinął w bòlëcë, 
chtërna òstała zbómbardowónô 
przez Miemców. Jiny pòwiôdają, że 
cãżkò reniony doczorgôł sã do jaczis 
stodołë i  tamò sã wëkrwawił na 
smierc. W òbarnie mòdlińsczi cy-
tadelë zdżinãło jaż 1500 lëdzy i jed-
nym z nich béł prawie mój ùja Fran-
cëszk. Òstatno jô nalôzł jegò òdjimk 
w  ùnifòrmie żôłnérza zrobiony 
w Grëdządzu w rujanie 1934 rokù 
kòl òdjimkôrza Mikòłajczika. Òn 
wierã tamò służił w wòjskù i gwës 
tamò òdwiédzôł swòjégò ùja Léòna 
Lorka. Jô pisôł do Czerzwionégò 
Krziża, do Minysterstwa Nôrod-
ny Òbarnë, do Mùzeùm Twierdzë 
Mòdlin, ale ni mielë ò Francëszkù 
nawetka szpùru. 

Krëjamną téż bëła w  rodzënie 
òjca jegò nômłodszô sostra Wérón-
ka. Ùrodzëła sã w 1928 rokù, czej 
mòja starka miała 41 lat, a ùmarła, 
czej bëła szesc lat stôrô. Wedle gôd-
czi cotczi Ludwiszi (a pò prôwdze 
Emmë) Wérónika cerpiała na tak 
pòzwóną anielską chòrosc, z  ôrtu 
psychicznëch zabùrzeniów. Czãsto 
płakała, miała téż magneticzné zdol-
noscë, rzeczë wkół ni chwiądałë sã 
i przesëwałë. Nawetka pò ji smiercë 

cotka Marta, chtërna leżała krótkò ji 
łóżeczka, doswiôdczëła magneticz-
négò zjawiszcza. „Kò Wérónka bëła 
dzeckã bez grzéchù – pòwiôdała 
mie cotka Ludwisza. – Tej czemù to 
wszëtkò sã dzejało?! Jô pò prôwdze 
nie wiém”. 

Razã Édwôrd i  Michalëna Jan-
kòwie mielë dzewiãc sztëk dzecy; 
midzë nôstarszim a  nômłodszim 
bëło 19 lat różnicë wiekù, to tak pò 
prôwdze je jedno pòkòleństwò. Nô-
starszô jich córka Léòszka ze swòjim 
chłopã Francëszkã Bréską z Nôklë 
miała òsmë sztëk dzecy. 

Tragiczny, a  co nômni drama-
ticzny béł dlô rodu Janków cząd II 
swiatowi wòjnë. Jô ju pisôł ò bòha-
tersczi smiercë ùja Francëszka. Jegò 
òjc Édwôrd Janka pòd przëmùszã 
pòdpisôł III lëstã miemiecczi nôro-
dowòscë. Dzãka temù Miemcë 
òstawilë w spòkòju rodzënã starka 
i  jegò gòspòdarstwò, ale zmienilë 
jima nôzwëskò z Janke na Jahnke. 
Niechtërny z dozdrzeniałëch dzecy 
mùszelë robic ù Miemców: cotka 
Zosza kòl òdjimkôrza w  Bëtowie, 
a mój òjc kòl krôwczczi w Czôrnym. 
Czësto jinaczi szedł kawel tuwò ju 
òbgôdiwónëch Léòszczi (nôstar-
szi z  dzecy Janków) i  Francëszka 
Brésków z Nôklë. Temù że Francëszk 
nie angedojczowôł, jegò i Léòszkã, 
z  piãc sztëk dzecama, wëwiezlë 
w 1943 rokù do lagru w Pòtulicach. 
W  pòłowie lat trzëdzestëch Fran-
cëszk służił jakò żôłnérz w òbarnie 
Prezydenta RP (dzysniowi BOR). 

Z òstatną wòjną parłączi sã téż ka-
wel Agùstina Brésczi, òjca Francësz-
ka, chtëren sã zrzesził z partizantką 
„Grifa Pòmòrsczégò” w òbéńdze pa-
rafii Lëpùsz. Jakò młodélc co rokù 
wëjéżdżôł na saksë i  za òbszczã-
dzoné pieńdze kùpił gòspòdarstwò 
w Nôklë. Swòje pòsadłowié nazwôł 
Skrobôcz, òd skrobaniô dëtków 

na jegò kùpienié. Cotka Ludwi-
sza wspòminała, że òn miôł jiwer 
z wòdą – tamò ùdało sã wëbic stëd-
niã dopiérze pò czile próbach. Czej 
jô ju piszã ò Bréskach, tej nôleżi jesz 
przëbôczëc cëchégò bòhatera ti ro-
dzënë – Kazmierza, chtëren jak miôł 
dwadzesce lat, wjachôł mòtorã na 
zwaloné drzewò i do kùńca żëcô, to 
je przez trzëdzescë lat, leżôł w łóżkù 
z niedowładã rãków i nogów. Przez 
te lata dozérała gò, a pózni téż swòjã 
mëmã, jegò sostra Marénka. 

Drëdżi dzél w pòsobnym numrze „Pòme-
ranii”

STANISŁÔW JANKA

Òdjimczi z domôcégò archiwùm aùtora

FAMILIOWÉ HISTORIE

Ùjk Francëszk Janka

Ùjk Francëszk Bréska
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KS. LEON MASŁOWSKI – 
TOWARZYSZ OSKARA KOLBERGA 

CHOJNICKI MATURZYSTA
Leon Masłowski kształcił się w gim-
nazjum chojnickim (od 1855) jako sty-
pendysta Towarzystwa Pomocy Nauko-
wej i Generalnego Wikariatu. Pragnął 
zostać księdzem, podobnie jak wielu 
innych wówczas maturzystów. Po eg-
zaminie dojrzałości (1864) studiował 
w Seminarium Duchownym w Pelplinie 
i otrzymał 12 kwietnia 1868 r. święcenia 
kapłańskie. Był wikarym katedralnym 
w Pelplinie, Brusach, Świętym Wojcie-
chu, administratorem w Pieniążkowie 
(1872) oraz wikarym w polskim Brzoziu 
(od 1872). Parafia w Brzoziu swoją me-
tryką sięga średniowiecza – utworzona 

została w XIV wieku przez biskupa Jana 
herbu Nałęcz. Do diecezji płockiej nale-
żała ponad 500 lat, dlatego Brzozie było 
nazywane „polskim” w odróżnieniu od 
pobliskiej miejscowości o tej samej na-
zwie należącej do dzierżaw krzyżackich 
zwanej Brzoziem „niemieckim”, a po II 
wojnie światowej „lubawskim”. Ks. Ma-
słowski po trzech latach posługi wikariu-
szowskiej został proboszczem w polskim 
Brzoziu (po śmierci ks. B. Buchtera).

BLASK SANKTUARIUM
Siedmioletni okres zarządzania parafią 
ks. Leona Masłowskiego zapisał się zło-
tymi zgłoskami w jej bogatej, wielowie-

kowej historii. Przede wszystkim nowy 
proboszcz przystąpił do gruntownego re-
montu drewnianej świątyni wybudowanej 
pół wieku wcześniej w miejsce poprzed-
niego kościoła z XVI stulecia. A Brzozie 
(dekanat brodnicki) szczyciło się i chlubi 
nadal cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej. Ówczesny proboszcz Ma-
słowski przyczynił się do postawienia 
neogotyckiego ołtarza, w którym znalazł 
miejsce obraz stanowiący serce sank-
tuarium. Staraniem księdza wizerunek 
Maryi z Dzieciątkiem poddany został 
konserwacji. Już wtedy widoczne było 
zainteresowanie kapłana sztuką religij-
ną, ale także ludową.
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Późniejszy kapłan i zbieracz folkloru urodził się 20 września 1843 r. w Sąpolnie k. Przechlewa (powiat człuchowski) 
w rodzinie organisty Mateusza, właściciela 20-hektarowego gospodarstwa. Drewniany kościół katolicki w Sąpolnie 
zamknięto już w 1797 roku, a dwadzieścia lat później rozebrano. Ojciec Leona był zatem prawdopodobnie organistą 
w pobliskich Konarzynach, choć w źródłach nie pojawia się jego nazwisko. 

Sąpólno dziś
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POMORZANIE

Współcześnie do Brzozia przed obli-
cze koronowanej w 2009 r. Maryi Łaska-
wej przybywają również narzeczeni, aby 
powierzyć jej opiece przyszłe wspólne 
życie małżeńskie. Warto dodać, że obraz 
(nieznanego artysty) powstał w XVI w.  
i rychło zaczął się cieszyć opinią cu-
downego. Liczne wota z imionami osób 
potwierdzają doznane przez nie łaski 
za wstawiennictwem Matki Bożej. Dzię-
ki wysiłkom ks. Leona Masłowskiego 
sanktuarium zyskało blask i było chętnie 
nawiedzane przez pielgrzymów.

TAJEMNICZY NIEZNAJOMY
Działalność organizacyjna i duszpaster-
ska w Brzoziu nie ograniczała jednak 
podróżniczych i etnograficznych pasji 
kapłana rodem z kaszubskiego Sąpo-
lna. Szczególnie że w okresie Kultur-
kampfu jako wikariusz nie mógł legalnie, 
bez zgody władz świeckich, sprawować 
posługi na terenie parafii. Naruszenie 
ustaw majowych (z 1873 r.) skutkowało 
represjami i więzieniem. Sąd w Brodni-
cy skazał go za ,,nielegalne pełnienie 
funkcji duchowych” na 2 talary grzywny 
oraz otrzymał nakaz (20 sierpnia 1874 r.)  
opuszczenia terenu rejencji kwidzyń-
skiej. Ponieważ tego nie wypełnił, zo-
stał przemocą wywieziony (11 września 
1874 r.) do Bydgoszczy. Sąd w Brodnicy 
skazał go ponadto zaocznie na 50 tala-
rów grzywny. Zapadło na niego jeszcze 
kilka wyroków skazujących (na łączną 
sumę 475 marek). Ks. Masłowskiego 
nie stać było na opłacenie grzywny, 
dlatego aresztowano go w Sopocie (11 
lipca 1875 r.), gdzie przebywał w celach 
zdrowotnych. Więziony był w Wejhero-
wie, lecz następnego dnia został zwol-
niony, ponieważ grzywnę uregulowała  
nieznana osoba z Sopotu.

ZNAWCA FOLKLORU
Ks. Leon Masłowski nie zdobył specja-
listycznego wykształcenia w zakresie 
etnografii czy kulturoznawstwa. Zbierał 
jednak pieśni ludowe i według oceny 

Oskara Kolberga był dobrze obeznany 
z obyczajami ludu pomorskiego. Lubił 
szczególnie szętopórki – żartobliwe pieśni 
kaszubskie. Towarzyszył też Kolbergowi 
w 1875 r., kiedy dotarł on na Pomorze 
w celach naukowych. Przebywając w dru-
giej połowie sierpnia tego roku w Sopocie, 
odbył z nim wycieczki do kilku miejsco-
wości, m.in. Oksywia i Wielkiego Kacka 
(obecnie w granicach Gdyni). Później 
ks. Masłowski przesłał wielkiemu uczo-
nemu rękopisy czterech pieśni, które za-
chowały się w zbiorach kolbergowskich. 
Co ciekawe, duży kleks uniemożliwił 
odczytanie fragmentu zapisu nutowego. 

Sopot, do którego ks. Masłowski do-
tarł pociągiem (linię kolejową oddano 
do użytku niedługo wcześniej), okazał 
się ważnym miejscem w jego biogra-
fii. Lato 1875 r. zapamiętał do końca 
swego krótkiego życia. Przyjechał „do 
wód” w celu podreperowania zdrowia, 
a czekało go aresztowanie, a miesiąc 
później wspólne wędrówki (również do 
Gdańska) z samym Kolbergiem.  

Po dziesięcioletniej posłudze dusz-
pasterskiej w Brzoziu ks. Leon Masłow-
ski został proboszczem w Górznie (od 
sierpnia 1882 r.). Zmarł tam 19 lutego 
1886 roku. Przeżył 42 lata.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI
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JAN TREPCZIK 
PLATKA Z ARCHIWÙM

Nalôżómë na ni zôpisënk domòwëch – 
rodzynnëch nagraniowëch sesjów Jana 
Trepczika z  Wejrowa z  1963 rokù. Jak 

pòcwierdzywô ùdbòdôwca nagraniów Édmùnd 
Kamińsczi, „na enerdowsczim magnetofónie” 

òstałë tej zarejestrowóné i wiérztë, i spiéwë Jana 
Trepczika, wëkònywóné przez aùtora solo, ale téż 
w  duece z  białką Léòkadią abò zãcã Édmùndã. 
Pòstrzód głosów ùstnëch ùczëc jidze téż dzecny 
głosk przińdny a nieùstôwny w dzejanim bédo-
wôczczi kaszëbsczi mùzyczi – Witosławë Fran-
kòwsczi, wnuczczi Méstra Jana. Duetowi Trepczi-
ków towarzi na pianinie córka Zofiô Kamińskô, 
Édmùndowô białka, matka Witosławë.  

Temiznã i  rolã swëch piesniów1 w  bùdowa-
nim kaszëbsczi jawernotë òkresliwô Trepczik we 
„Wprowadzenim” do platë. Pòsobnosc dokôzów, 
zabédowónô na niesnikù, wëchòdzy colemało 
z jich trescë. Czëtóné prezentacje przeplôtają sã 
z  mùzycznyma wëkònanioma, i  z  akómpania-
mentã, i a cappella. Kòl wielno reprezentowónëch 
patrioticznëch, dejowëch dokôzów nalézemë 
téż ne, co tikają sã zwëczajnëch, dniowëch mi-
dzëlëdzczich sprôw. Na place je niefòrmalny himn 
dëchòwi stolëcë Kaszëb – „Mòje Wejrowò”2 . Je 
i marijnô piesniô „Swiónowskô Królewô” – znónô 
dzysô pòwszechno jakno „Kaszëbskô Królewô”. Są 
spiéwczi lżészé, jak „Marika” czë „Jak sã z białką 
òżeniã”. Pòdobno: „Ògródk” a  „Walôszk”. Apart 
nich stoji snôżô kòmùdniczka „Òddzëkòwanié”. 
Nie felëje na platce „mòrsczich”, z  „Hej mòrze, 
mòrze”, co to je smaczno nacéchòwóné chùtczi 
wspòmnióną dzecną „solówką”. 

Starą wejrowsczégò Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi (MKPPiM) w 110. 
roczëznã Jana Trepczika (22.10.2017) wëszła platka z archiwalnyma nagranioma tegò widzałégò 
pòetë a ùsôdcë mùzyczi. Òstała òna pòzwónô Jan Trepczyk (1907–1989). Nagrania archiwalne.

1  Lëteracczi a mùzyczny bibliografie Jana Trepczika nôlepi szëkac w: Méster Jan (1907–1989). Praca monograficzna o Janie Trep-
czyku, pod red. Witosławy Frankowskiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo 2017.

2  Aùtorsczé tekstë Trepczika (wnet wszëtczé, co sã nalazłë na place) są w ksążce Poezja Zrzeszyńców, opr. i red. Hanna Makurat, 
Instytut Kaszubski, Gdańsk 2013. 

Léòkadiô i Jan Trepczikòwie. Òdj. z archiwùm rodzynnégò Kamińsczich
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MÙZYKA

Léòkadiô i Jan spiéwią wikszosc dónëch 
na platkã mùzycznëch dokôzków. Je 
pòstrzód nich „Zemia rodnô”, jaczé 
wëkònanié mòże zdzëwic nôłożnëch him-
nowégò, marszowégò charakteru piesnie. 
W  „Ùdbie” wëstãpiwô chłopsczi duet, 
stark z zãcã. Do dwanôsce spiéwów na pia-
ninie grô Zofiô Kamińskô. Z głãbòczim, 
szlachetnym pòmiónã w pamiãcë òstôwô 
òdbiérôcz pò wësłëchanim solowégò, 
cemnégò baritonu Trepczika w piesniach: 
„Wiara” (słowa Aleksandra Majkòwsczé-
gò), „Smierc Swiãtopôłka”, „Rëbôk”, „Ło-
dze mòje” (z  tekstã Sztefana Bieszka) 
i „Rëbôcë”. Spiéwów na CD je 15. Na 34 
przëstãpné numrë.

Na platce jidze ùczëc w wëkònanim aùto-
ra wiérztë: „Òjczëzna”, „Kaszëbskô mòwa”, 
„Rzeczëta”, „Służka”, „Zgrôwa”, „Bùdzta 
sã, Kaszëbi”, „Ùdba”, „Më”, „Piesniô Wendów”, 
„W  roczëznã”, „Zgarë-niezgarë”, „Mòja kaszëbi-
zna”, „Mësla rëbôka”, „Bëlnota”, „Dwie zgrôwë”, 
„Do młodëch” a „Pòjmë w przódk”. Je tuwò téż na-
mieniony pamiãcë Jana Rómpsczégò „Zrzëszińc”. 
Òkróm szerzi znónëch dokôzów, jak „Kaszëbskô 
mòwa” – pëszno brzëmią rzôdkò recytowóné „Më” 
a „Mësla rëbôka”. Dzél z nich mô swòjã melodiã, 
jak chòcle „Ùdba” (je na platce téż w mùzyczny 
wersje). Znowù „Rzeczëta”, „Do młodëch” – to 
spiéwë, jaczé z nową mùzyką zabédowało na swòji 
płitce z rokù 2000 rockòwé karno Chëcz z Gdinie.

Wëdôwizna ta je dokùmentã, co mòże wëfùlo-
wac niejedno badérowné pòlé. Lëteraturoznajôrze 
nańdą tuwò dzélëk prozatorsczégò a pòeticczégò 
ùtwórstwa Piesniodzeja z  Wejrowa w  zajimny 
aùtorsczi interpretacji. Mùzykòlogòwie ùdżibnąc 
sã mògą nad mùzyczną starną talentu Trepczika, 
jedno w ùtwórczi szëchce, a równo w wëkònôwczi. 
Ti, co jich zajimô historiô kaszëbsczi deje, bez ne 
nagrania nalézą pòdskôcënk do dalszich sztudiów. 
Znajôrze jãzëka mdą mòglë pòszmakac głãbie 
Méstrowi kaszëbiznë, co jã jidze tam nańc w pôrã 
zortach, w tim w bëlacczim. Szkólny òd kaszëb-
sczégò zwëskają przikłôd baro bëlny wëmòwë 
aùtora. Kùreszce domôcy òżiwcowie kùlturë, 

kaszëbsczi rodzyce, prosto më, Kaszëbi – dostó-
niemë dzãka ti platce pòsobny ruks do domòwégò 
dozéraniô mùzyczi i pòezje pò kaszëbskù. 

Chòcô tam-sam na krążkù trzészczi, piszczi 
i szëmi – taczi je prawie smaczk domòwëch pró-
bów rejestrowaniô, a do tegò dochòdzy téż wiã-
cy jak półsta lat żdaniô materiałów na wińdzenié 
bùten, „do lëdzy”. Przë słëchanim mùszi miec tegò 
swiądã, a wôrt je pòdsztrichnąc stolëmną robòtã, 
jaką w przërëchtowanié zwãkù włożëło gduńsczé 
Studio MTS.

Nagrania do wëdaniô ùprzistãpnilë mùzeùm 
Zofiô i Édmùnd Kamińscë z Wejrowa a Elżbiéta 
i Eùgeniusz Prëczkòwscë z Banina. Pòchòdzą òne 
téż ze zbiérów MKPPiM. Wëdanié krążka je dzélã 
wikszégò projektu, na jaczi mùzeùm zwëskało 
ùdëtkòwienié m.jin. òd Minystra Bënowëch Sprôw 
a Administracje i Wejrowsczégò Pòwiatu. Òkróm 
platczi wejrowskô institucjô dlô latoségò achtnie-
niô Méstra Jana zrëchtowała kònferencjã, wëstôwk, 
wëdała ksążkã – mònografiã, spiéwnik a zòrgani-
zowała XV Zjôzd Kaszëbsczich Spiéwôków. Bò téż 
Jan Trepczik jak żóden jiny kaszëbsczi ùsôdca wpi-
sywô sã swim ùtwórstwã w misjã i robòtã Mùzeùm 
Kaszëbsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, 
jaczégò béł ùdbòdôwcą.

TOMÔSZ FÓPKA
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ZEZ BRUS I NIÉ LENO

Westrzód gòscy, jaczi zjachelë 21 séwnika do wsë ùro-
dzeniô Cenôwë, bëlë téż bruszanie – delegacjô Kaszëb-

sczégò LO: direktór Zbigórz Łomińsczi, szkólnô kaszëbsczé-
gò jãzëka, ùczniowie II i III klasë ze stanicą liceùm. Òb czas 
mszë swiãti stanãłë wkół placu ògniôrzów stanicowé pòcztë 
môlowëch partów KPZ, institucjów, szkòłów. Mszã swiãtą 
òdprawił tam ks. Mariusz Kiniorsczi, probòszcz parafii pw. 
sw. Katarzënë Aleksandrijsczi w Krokòwie, do jaczi nôleżi 
Sławòszëno. Kôzanié w rodny mòwie wëgłosył dzekan de-
kanatu Gniewino ks. Marión Miotk. Òdniósł sã do żëcô òb-
rónégò przez szkòłã Patrona, ùrodzonégò 4 maja, chtërnégò 
òchrzcëlë w żarnowiecczim kòscele i zgódno z przëniosłim 
so mionã w kalãdôrzu pòzwelë Florkã. Przëwòłôł wôrtoscë, 
z chtërnyma òbdarowóny w rodzynnym dodomù Florión rë-
gnął w swiat, a jaczé pózni dôwałë znac w całim jegò żëcym. 
Dalek òd swòjégò Sławòszëna biôtkòwôł ò ùchòwanié rodny 
mòwë, ni mògącë zdzerżëc, że bëła w zgardze, a Kaszëbi ger-

manizowóny. Dobrze, że ta stara ò kaszëbiznã przez jednégò 
człowieka dostôwała wspiarcé, a brzôd swòjégò rodôka chce 
pòmnożëc wespòlëzna sławòszińsczi szkòłë.

Stanicã pòswiãcył ks. probòszcz, a direktorka szkòłë Béja-
ta Mingò wrãczëła jã stanicowimù pòcztowi. Przërzeczenié 
złożëlë rodzyce, szkólny i ùczniowie. Wësłëchelë jesmë pre-
zentacji stanicë, ò czim jidze przeczëtac w cekawie zredagòwó-
nym fòlderkù wëdónym na ùroczëstosc. Pòtemù drëchòwie 
szkòłë, ji darczińcë wbijelë gòzdze w drewlëszcze stanicë, a na 
wdôr dostelë piãkno zrëchtowóną szkòłową tarczã. 

Dodóm Kùlturë, gdze miôł sã òdbëc dalszi dzél ùroczë-
stoscë, nalôżôł sã krótkò kòscoła. Równak òrkestra ògniôrzów 
ze Sławòszëna, stanice, wespòlëzna szkòłë pòprowadzëlë tam 
pòzebrónëch wkół wsë – darżëcama, gdze chòdzył Cenôwa.

Żëczbë skłôdelë szkòle m.jin. pòsélc Kazmiérz Plocka, 
Adóm Krôwc – w  miono Marszôłka Pòmòrsczégò Wò-
jewództwa, Pòmòrsczi Wicekùrator Òswiatë Małgòrzata 
Bielang, radny Wòjewódzczégò Sejmikù Adóm Slëwicczi, 
Starosta Pùcczégò Krézu Jarosłôw Białk, wicewójt Gminë 
Krokòwò Grzegórz Zaczek, przédnik Radzëznë Gminë 
Krokòwò Zygmùnt Piontek, wicewójt Gminë Gniewino 
Michôł Słowik, szôłtës Sulëcëc, przedstôwcë Radzëznë 
Szôłtëstwa Sławòszëno i  przédnik ògniôrzów (OSP) ze 
Sławòszëna, Małgòrzata Kleisa – w miono przédnika Spół-
dzelczégò Bankù w Krokòwie, zastãpca Kòmendanta KP-
PSP w Pùckù Andrzéj Bòrkòwsczi, zastãpca kòmendanta 
KP Pòlicji w Pùckù Janusz Skòsolas, wiceprzédnik Pòmòr-
sczich Bòlëców Andrzéj Zeleniewsczi, przedstôwcë KPZ 
w Krokòwie i Wierzchùcënie, direktor Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie Tomôsz Fóp-
ka, direktorzë szkòłów, zdrëszony ze szkòłą lëdowi twórcë, 
westrzód chtërnëch béł Józef Semmerling i Jan Drzéżdżón.

Jesz długò pózni dzelëlë sã gòsce ùwôgama ò cekawim 
binowim pòkôzkù szkòłowëch dzecy na témã żëcô i doka-
zów òbrónégò Patrona, zrëchtowónym wedle scenarnika 
Sławòmirë Jetczi, a w reżiserii Karolënë Cenôwë i Reginë 
Wierzbë. A mùszã w tim môlu nadczidnąc, że nie pierszi 
rôz dóné mie bëło òbzerac téatrowé pòkôzczi sławòszińsczi 
wespòlëznë. Zachãcywóm czëtińców „Pòmeranie” do òbez-
drzeniô! A szkólnëch – jich ùsôdzców – do wëdaniô ksążczi 
z tima dokôzama na binã.

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

NADANIÉ MIONA 
SŁAWÒSZIŃSCZI SZKÒLE
Wszëtczé szkòłë w naji gminie mają terô miona – òbznajmił wójt Gminë Krokòwò Henrik Doering (dzysô  
ju niesteti niebòszczëk – dop. red.) na ùroczëstoscë nadaniô miona Floriana Cenôwë Spòdleczny Szkòle  
w Sławòszënie a téż wrãczeniô i pòswiãceniô szkòłowi stanicë. 

Nowô stanica sławòszińsczi szkòłë
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Z KOCIEWIA

Różne bywają Stolemy. Chodzą po szerokich drogach, 
nieraz po krętych steckach (ścieżkach). Zawsze niosą 
nadzieję, garściami rozsypują skry, niekiedy tylko jed-
ną niegasnącą uchronią…

Najważniejsze, że są, spokrewnieni z mitycznym 
Syzyfem. Mianowani i jeszcze nienazwani. Niosący 
światło, do światła dążący.

W listopadowej zadumie myślę też o nich. Trwały 
ślad na kaszubskiej ziemi zostawił Franek Okuń. 
Wspominano jego dzieło niedawno w Lęborku. Od-
dział ZKP, Zespół Levino, 
rodzina. Na to ważne 
spotkanie nie mog- 
łam dotrzeć, ale świa-
tełko pamięci zapalam. 
Jak ważny był dla wielu, 
już pisałam. 

W różny sposób moż-
na być orędownikiem 
kaszubszczyzny – myśla-
łam podczas uroczystości pogrzebowych Profesora 
Edwarda Brezy. Po jakże bogatym, owocnym i speł-
nionym życiu odszedł Kaszubski Stolem. Wiele stron 
mogłabym Mu poświęcić. Prawdziwy wzór naukowca. 
Mądry, zawsze taktowny, życzliwy, bardzo zacny czło-
wiek. Osobiście też wiele Mu zawdzięczam. U począt-
ków mojej drogi naukowej był nauczycielem (WSP 
w Gdańsku), potem w ważnych etapach studiów nad 
Kociewiem – był! Pod jego skrzydła trafiły dwie nasze 
zdolne (bydgoskie) studentki, by kontynuować prace 
naukowe. Z wielką wdzięcznością składałam wiązankę 
na sopockim cmentarzu. Nie tylko w swoim imieniu. 

Profesor Breza był pierwszym doktorem honoris 
causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy, gdzie wykładał w latach 1978–1994. Podczas uro-
czystości w 2006 roku usłyszeliśmy o Nim zdanie: 
Pierwszym doktorem honoris causa UKW zostaje czło-
wiek, który w budowę naszego uniwersytetu włączył 
się tym, co stanowi centrum uczelni uniwersyteckiej, 
jej poziom naukowy. Podczas pamiętnego wykładu 
o funkcji wychowawczej języka śp. Profesor przytoczył 
werset św. Jakuba: Każde dobro, jakie otrzymujemy, 
i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca Świateł 
(Jk 1,17). Przez lata niósł światło nauki. Znany z biblij-
nych skojarzeń, miłośnik łaciny oświecał nas. Własnym 
życiem pokazywał drogę w górę – Per aspera ad astra… 
Na końcu wspominanego wykładu przypomniał: chòc 
Kaszëba je niewëmòwny, to òn równak wiele w sercu 

czëje. Tak, był to człowiek o wielkim, dobrym sercu. 
Krzepiąco zabrzmiała kaszubszczyzna w liturgii (ks. dr 
Marian Miotk), widok zrzeszeniowych sztandarów, 
obecność tylu bliskich mi ludzi niepospolitych, dla któ-
rych był mistrzem… Niezapomnianym przeżyciem było 
wystąpienie syna prof. Edwarda Brezy – Bogusława. 
Wielka nagroda za piękne, owocne życie dla rodziny 
i Pomorza. Profesor miał też serce dla Kociewia. Z przy-
kładów wybieram dziś przewodniczenie Komisji Oświa-

ty ZG ZKP, kiedy mozolnie przygotowywano tezy tzw. 
regionalizacji nauczania, aneksy do programów, co 
stało się drogą do edukacji regionalnej na Pomorzu, na 
Kaszubach do nauczania języka kaszubskiego… Miałam 
szczęście być w tym zespole i na Kociewie przenosić 
iskry. 

Efekt wieloletnich działań można zobaczyć m.in. 
w Szkole Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy 
w Przysiersku, gdzie w październikową niedzielę spo-
tkał się licznie oddział ZKP z Bydgoszczy, wcześniej 
złożywszy wiązankę na grobie patrona szkoły. Stolem 
z przeszłości trafił na Kociewie, gdzie doceniono jego 
idee. W tym roku z okazji 200-lecia urodzin Floriana 
Ceynowy zorganizowano w Przysiersku konferencję. 
Szkoła utrzymuje kontakt ze Sławoszynem i w ogóle 
dzieją się tu rzeczy niezwykłe, zasługujące na oddziel-
ny artykuł. 

Ostatnio wydarzeniem potwierdzającym słuszność 
edukacji regionalnej i to, że bardzo mogą radować jej 
owoce, było wielkie święto w Pelplinie, 20-lecie ze-
społu Modraki. Przedstawienie jubileuszowe w wyko-
naniu kociewskich Modraków i zespołu Młoda Koście-
rzyna pt. „Jam Kociewiak, ty Kaszeba – my dzieci 
jednygo nieba” pozostanie niezapomnianym cudow-
nym przeżyciem. I ten tytuł tak wymowny… Warto 
zapamiętać.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

GDY ODCHODZĄ STOLEMY

Przedstawienie (...) pt.„Jam Kociewiak,  
ty Kaszeba – my dzieci jednygo nieba”  

pozostanie niezapomnianym cudownym 
przeżyciem. I ten tytuł tak wymowny… 

Warto zapamiętać.
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Żaden Polak nie uczynił dla sprawy 
mazurskiej więcej niż ona. Poświę-

ciła jej życie, czas i pieniądze. Być może 
była łasą na pochwały egocentryczką, 
nie zasłużyła jednak na to, jak ją dwu-
krotnie potraktowano: przed wojną 
w Działdowie i tuż po wojnie w Olszty-
nie. Emilia Sukertowa-Biedrawina 
(1887–1970) zniosła upokorzenia 
z godnością. Nie wyobrażała sobie ży-
cia bez Mazurów, mazurskiej sprawie 
służyła do końca swych dni. 

Przyszła na świat w  rodzinie Za-
chertów, łódzkich fabrykantów. Po ma-
turze w  Warszawie podjęła studia 
w  Exportakademie w  Wiedniu. Nie 
ukończyła ich, uzyskała jednak kwali-
fikacje nauczycielki języka niemieckie-
go. Z  Mazurami zetknęła się dzięki 
aktywności w  środowisku warszaw-
skich ewangelików współpracującym 
z  plebiscytowym Komitetem Mazur-
skim. Jak zauważyła Małgorzata  
Szostakowska, biografka Sukertowej, 
„właśnie w tym okresie (…) jako ewan-
geliczka i mieszkanka Warszawy, znaj-
dując się w samym centrum działania 
polskiej inteligencji protestanckiej, od-
dała się pracy dla Mazurów i pozostała 
jej wierna do końca życia”. Zaangażo-
wała się bez reszty, na dobre i złe.

W utworzonym w 1919 r. Zrzesze-
niu Plebiscytowym Ewangelików Pola-
ków (ZPEP, od 1922 r. Zrzeszenie 
Ewangelików Polaków – ZEP) objęła 
funkcję skarbnika. Po przegranym ple-
biscycie zainteresowała się Dział-
dowszczyzną, „mazurskim Piemon-
tem” II RP, niewielką częścią Prus 
Wschodnich włączoną do Polski na 
mocy traktatu wersalskiego bez plebi-

scytu ze względu na działdowski węzeł 
kolejowy, który umożliwiał bezpośred-
nie połączenie Warszawy z  odzyska-
nym skrawkiem wybrzeża Bałtyku. 
W 1910 r. mieszkało na tym terenie 9 
tys. Mazurów (ok. 40% ludności), w la-
tach trzydziestych było ich ok. 4 tys. 
Liczba się zmieniała, bo część Mazu-
rów skorzystała z prawa do opcji i osie-
dliła się tu po wyjeździe z  Prus 
Wschodnich, całkiem liczna grupa 
wyjechała z polskiej już Działdowsz-
czyzny do Niemiec. 

Pierwszym krokiem ZPEP było po-
wołanie w Działdowie w 1921 r. swojej 
sekcji, czyli Towarzystwa Przyjaciół 
Mazur (TPM). Jego prezesem został 
pastor Ewald Lodwich z  Warszawy, 
oddelegowano mu do pomocy Emilię 
Sukertową. Przez 13 lat bywała ona 
w  mieście 10 dni w  miesiącu, by  
w 1934 r. zamieszkać tu na stałe. Jak 
zauważył Piotr Bystrzycki, badacz 
dziejów Działdowszczyzny w  II RP, 
działalność Sukertowej na tym terenie 
można podzielić na dwa okresy. „Lata 
do przewrotu majowego to czas pełnej 
realizacji programu polonizacyjnego 
Mazurów, przy wyraźnym wsparciu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego 
(…). Drugi okres to koniec lat dwu-
dziestych i  lata trzydzieste, kiedy po 
zmianie ekipy (…) do głosu doszli po-
litycy obozu piłsudczykowskiego. Za-
kończyło się wsparcie udzielane Suker-
towej przez MSZ i Urząd Wojewódzki 
w Toruniu. Od 1928 roku została ona 
wraz z Józefem Biedrawą, swoim dru-
gim mężem (…), bez żadnej pomocy 
z zewnątrz”.

Początki były jednak naprawdę uda-
ne. Już w grudniu 1922 r. uroczyście 
otwarto Mazurski Dom Ludowy, 
w którym znalazło się m.in. miejsce dla 
biblioteki, internatu dla młodzieży Se-
minarium Nauczycielskiego, a od 1927  
także Muzeum Mazurskiego. W tym 
samym miesiącu ukazał się pierwszy 
numer „Gazety Mazurskiej” (1922– 
–1933), od 1924 r. Sukertowa zaczęła 
wydawać „Kalendarz dla Mazurów” 
(1924–1939, ostatni rocznik wydał już 
Karol Małłek). W 1930 r., z jej inicja- 
tywy, w nowo wybudowanej szkole rol-
niczej w Malinowie rozpoczęto prowa-
dzenie kursów gospodarstwa domowe-
go dla dziewcząt. Przyszłe, często 
mazurskie gospodynie, oprócz zdoby-
wania praktycznych umiejętności, 
uczyły się tu także m.in. języka polskie-
go, historii i geografii.

Konsekwencją przejęcia władzy 
przez piłsudczyków było znaczące 
ograniczenie działań repolonizacyj-
nych. Wykorzystaniem Mazurów zain-
teresował się polski wywiad, jego ofice-
rowie doprowadzili do utworzenia 
nowego Związku Mazurów. Lokalni 
działacze, często dawni uczniowie mał-
żeństwa Biedrawów, wystąpili przeciw-
ko dotychczasowym protektorom.  
Zarzucili im prowadzenie pracy 
„o charakterze inteligenckim”, polega-
jącej na „badaniu i publikowaniu (…) 
dowodów polskości Mazurów itp. oraz 
na wyszukiwaniu zdolniejszych jedno-
stek i  kształceniu ich. Pozytywna ta 
praca nie objęła jednak całokształtu 
potrzebnych prac na Mazurach. Masa 
mazurska pozostała bez opieki, wśród 
niej planowej pracy polskiej nie wyko-
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nano”. Szkalowano Biedrawów na ze-
braniach i w lokalnej prasie. Wiosną 
1938 r., Karol Małłek, uczeń Biedrawy 
i pupil Biedrawiny, kończąc swe kry-
tyczne wobec ich działań wystąpienie, 
nawoływał: „bierzmy kosy do ręki 
i  idźmy ścinać te chwasty, przerosłe 
ponad nasze głowy, a  zagłuszające 
wzrost i rozwój naszego życia zbioro-
wego!”. W kilka lat zamknięto Sukerto-
wej „Gazetę”, odebrano jej redakcję 
„Kalendarza”, Biedrawie dyrekcję 
kształcącego mazurską młodzież Semi-
narium, a miasto przejęło Muzeum.

Tuż przed wybuchem wojny Biedra-
wowie wyjechali do Warszawy, od  
1942 r., ukrywali się w różnych mia-
stach pod nazwiskiem Bernatowicz. 
Biedrawa zmarł, nie doczekawszy wy-
zwolenia. W marcu 1945 r. Sukertowa 
zamieszkała na krótko w Skurpiu, u ro-
dziny mazurskiego zięcia Bohdana Wi-
lamowskiego, bezskutecznie starając 
się w Działdowie o posadę w wydziale 
kultury. Mocno ją dotknęło to, że nikt 
nie pomyślał, by ją włączyć do grupy  
40 urzędników wyjeżdżających organi-
zować polskie życie na Warmii i Mazu-
rach. W czerwcu 1945 r. sama pojecha-
ła do Olsztyna.  

Mimo że wszyscy wiedzieli o tym, że 
jest w stolicy Okręgu Mazurskiego, nie 
otrzymała zaproszenia na posiedzenie 
założycielskie Instytutu Mazurskiego. 
Jego prezesem został Karol Małłek. Po 
latach napisze, że poczuła się „stara, 
nikomu niepotrzebna. Tylu innych 
pracowało, a  mnie wówczas jeszcze 
nikt nigdzie nie chciał”. Dopiero w paź-
dzierniku 1945 r., by ratować sytuację 
(„poprzednicy rady sobie nie mogli 
dać”), powierzono Sukertowej obo-
wiązki sekretarza generalnego i doko-
optowano ją do zarządu Instytutu. Or-
ganizacja ta miała „koordynować pracę 
badawczą i popularyzacyjną nad regio-
nem oraz organizować placówki i akcje 
służące rozwojowi badań naukowych, 
pracy artystycznej i popularyzacyjnej”. 
A wszystko to bez fachowców, etatów 
i  koniecznych pieniędzy! Sukertowa, 
jak zwykle, odda się pracy bez reszty 
i mimo wielu przeciwieństw odniesie 
sukcesy. Po przysposobieniu lokalu na 
siedzibę Instytutu poświęci się tworze-
niu naukowej biblioteki, która da po-
czątek zbiorom dzisiejszego olsztyń-

skiego Ośrodka Badań Naukowych. Do 
1948 r. uratuje przed zagładą 5 tys. to-
mów, wytropi i przejmie ocalałą spuści-
znę po Michale Kajce. 

Najpoważniejszym zadaniem Insty-
tutu była repolonizacja Mazurów 
i  Warmiaków. Dużo sił i  środków  
pochłaniało prowadzenie uniwersyte-
tów ludowych dla Mazurów w Rudzi-
skach Pasymskich i  dla Warmiaków 
w Jurkowym Młynie. Statutowe działa-
nia realizowano także poprzez kursy 
mazuro- i warmioznawcze dla nauczy-
cieli i urzędników, konkursy dla auto-
chtonów, wystawy i publikacje. Konty- 
nuowano wydawanie przedwojennego 
„Kalendarza dla Mazurów” (także 
w wersji „dla Warmiaków”), a w 1948 r.  
ukazał się pierwszy numer „Komuni-
katów”, będących naukowym biulety-
nem Instytutu. 

W  lipcu 1948 r. władze centralne 
postanowiły Instytut Mazurski upań-
stwowić. Prace popularyzatorskie oraz 
akcja repolonizacyjna miały zostać 
przekazane Polskiemu Związkowi Za-
chodniemu, instytuty (także Zachodni 
i Śląski) miały się zająć pracą naukową. 
Sukertowa, zdając sobie sprawę ze sła-
bości olsztyńskiego środowiska, zdecy-
dowała się ratować Instytut Mazurski 
przez połączenie z poznańskim Insty-
tutem Zachodnim (IZ). Już w sierpniu 
tego roku rozpoczęła w Olsztynie dzia-
łalność Stacja Naukowa IZ. Pięć lat 
później Stację przekazano Polskiemu 
Towarzystwu Historycznemu (PTH). 
Kierownikiem obu placówek została 
oczywiście Sukertowa. Podporządko-
wanie Stacji PTH dało nadzieje na 
wznowienie wydawania „Komunika-
tów”. Starania wsparł prof. Stanisław 
Herbst, pieniądze wyłożyła Wojewódz-
ka Rada Narodowa i w 1957 r. ukazał 
się pierwszy numer „Komunikatów 
Mazursko-Warmińskich”. Redaktorem 
pisma został mieszkający poza Olszty-
nem Tadeusz Cieślak, a  sekretarzem 
redakcji Emilia Sukertowa, szybko jed-
nak to jej powierzono funkcję prze-
wodniczącej komitetu redakcyjnego. 
Nowym sekretarzem redakcji został 
młody naukowiec, dziś prof. Janusz Ja-
siński. Trzeba tu zauważyć, że młodzi 
olsztyńscy historycy darzyli szefową 
Stacji wielkim szacunkiem i nie tylko 
ze względu na różnicę wieku nazywali 

Babcią. Wydawanie „Komunikatów” 
stało się pasją życia Sukertowej, przez 
wielu uznawane jest za jej największy 
życiowy dorobek. Mimo przejścia 
w 1965 r. na emeryturę, kierowała pi-
smem do końca życia. 

Bibliografia prac Sukertowej zawie-
ra prawie 800 pozycji, ponad połowa 
powstała w okresie międzywojennym. 
W jej twórczości dominowała oczywi-
ście problematyka mazurska. Należy 
pamiętać, że przedwojenne pisarstwo 
Sukertowej służyło jednak głównie 
propagandzie: miało wykazywać pol-
skość Mazurów i nasze prawo do części 
Prus Wschodnich. Do najważniej-
szych prac tamtego okresu należy roz-
prawka Mazurzy w Prusach Wschod-
nich (1927), która w przystępny sposób 
przybliżała nieznane polskiemu czytel-
nikowi dzieje Mazurów, ich kulturę 
i obyczaje.

Kilka razy, ale za to w ważnych mo-
mentach życia, przyszło Sukertowej 
rywalizować z Karolem Małłkiem, jed-
nym ze swych mazurskich wychowan-
ków z Działdowa. Na jego pogrzebie 
(1969) miała powiedzieć: „Oj ten pan 
Karol, znów wpycha się przed starszych 
i przed kobietę”. Zmarła rok później. 
Tak jak Małłek spoczęła w Alei Zasłu-
żonych na olsztyńskim cmentarzu. Ry-
walizacji o polskość Mazurów nie wy-
grało żadne z nich. Mazurzy wybrali 
Niemców. 

Imię Emilii Sukertowej-Biedrawiny 
nosi Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Olsztynie, Zespół Szkół Rolniczych 
w Malinowie oraz ulica w Działdowie.

WALDEMAR MIERZWA

Emilia Sukertowa-Biedrawina (1887–1970). Ze 
zbiorów WBP w Olsztynie
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MOJA PRZYGODA  
Z REMUSEM
Niech mi będzie wolno zacząć od tzw. bicia się w piersi: od 

szczerego przyznania się do pewnego w moim nauczy-
cielskim życiu zaniedbania. Otóż dopiero niedawno – acz 
bez wątpienia powinienem zrobić to o wiele, wiele wcześniej 
– przeczytałem w całości Życie i przygody Remusa. Przeczy-
tałem i… zachwyciłem się! Cóż za piękna swoją niewykalku-
lowaną prostotą i jakże mądra książka! Zapewne, dziś myślę, 
nie tylko jako polonista sporo straciłem, nie włączając jej do 
ścisłego kanonu moich lekturowych zobowiązań...

Nie sięgnąłem po nią, a przecież wiedziałem o jej istnie-
niu; dochodziły mnie wieści o wielkiej roli, jaką odegrała 
w formowaniu się kaszubskiej kultury; ba, jako student gdań-
skiej WSP byłem naocznym świadkiem burzliwej dyskusji, 
jaka się wywiązała między kaszubologiem prof. Andrzejem 
Bukowskim a literatem Lechem Bądkowskim, który owo 
dzieło przetłumaczył, jak się wtedy mówiło, z kaszubskiego 
na literacką polszczyznę. Gdzieś pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych, przyznaję, nawet je zakupiłem i dość pobieżnie 
przejrzawszy... odłożyłem na półkę. A ono cierpliwie czeka-
ło – i dopiero teraz („Jakąkolwiek drogę przeznaczył ci Pan 
Bóg, pamiętaj, że duch mój jak cień za tobą będzie chodził” – 
można przeczytać na jednej z pierwszych stron tego utworu1) 
zanurzyłem się w Remusowy świat, aby odkryć nie tylko jego 
fascynującą urodę, ale także wciąż ważne problemy i prze-
słania, które on ze sobą przynosi. A więc zaczynamy jak na 
świętej spowiedzi: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” 
(Ż,17) – tak, jak zaczyna swoją opowieść ten, który Życie 
i przygody napisał.

Oto bohater tej książki – wsiowy odmieniec, w oczach 
wielu człowiek trochę niespełna rozumu, prawdopodobnie 
podrzutek nieznający nawet swego imienia i nazwiska, a do 
tego z powodu głębokiej wady wymowy niemogący nawią-
zać normalnego kontaktu z ludźmi, wędruje po miastach, 
wsiach i przysiółkach, popychając przed sobą drewnianą 
jednokółkę – taczkę, która po kaszubsku nazywa się kara. 
Obok drobnych rzeczy codziennego użytku ową, jak ją na-
zywa Bądkowski, „popychajkę”, wypełniają nade wszystko 
najrozmaitszej treści książki, których parę tytułów, jakby dla 
uwiarygodnienia przedstawianych zdarzeń, wymienia po-
wieściowy narrator. A więc były tam między innymi: „Płacz 
i narzekania Ojców Świętych w otchłani, Róża z Tandeburga, 

Ali Baba i czterdziestu rozbójników, Skarb kaszubsko-słowiń-
skiej mowy naszego Ceynowy. (…) Tylko u niego [u tego 
domokrążcy – przyp. K.N.] można było nabyć marsz ułożo-
ny przez księdza Kelera Marsz, marsz me serce na kalwarię, 
który nasi ludzie, idąc pielgrzymką do Wejherowa, śpiewają 
w Mirachowskim Lesie” (Ż,8).  

Na swój sposób urocze, przyznajmy, jest w powyższym 
fragmencie pomieszanie porządków, dziwnych materii 
splątanie. Galimatias – ale nie dla Remusa. On znał naturę 
swoich rodaków i wiedział, że tu nic na siłę, bo żeby coś 
wielkiego oraz szlachetnego dla nich uczynić (a taką w skry-
tości serca powziął misję!), trzeba wziąć pod uwagę nie tylko 
realność ich codziennego bytowania, lecz i tęsknoty, lęki, 
a nawet przesądy oraz zabobony – od których i on wszak 
też wolny nie był. Pchał zatem Remus swoją karę, wypeł-
nioną literaturą „nabożną i świecką”, kaszubskimi drogami, 
ścieżkami i bezdrożami, podczas gdy w jego głowie roiły się 
marzenia o tym, by „wybawić zapadły zamek” i „przenieść 
królewiankę przez głęboką wodę” (Ż,130), które to tęsknoty 
stanowiły swoiste mityczno-symboliczne upostaciowienia 
jego najgłębszych pragnień i dalekosiężnych celów.

Ten prosty, ubogi człowiek żył jednocześnie w świecie 
rzeczywistym i  wyobrażonym, na jakimś dziwnym po-
graniczu realności i fantazji, a żył tam całym sobą, całym 
swym osobistym oraz wspólnotowym doświadczeniem. 
W tym pracowitym, uczciwym i przeogromnie wrażliwym 
Kaszubie było coś ze świętego Franciszka i Don Kichota za-

1  W prezentowanym szkicu będę się posługiwał zaadoptowaną na użytek współczesnej literackiej polszczyzny wersją wydanej 
w 1938 roku powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji. Ten, jak i wszystkie pozostałe 
cytaty pochodzą z edycji: A. Majkowski, Życie i przygody Remusa, w przekł. L. Bądkowskiego, Gdańsk 1997, cytat pierwszy 
pochodzi ze s. 17. Odtąd opatrywał je będę umieszczoną w nawiasie literą Ż oraz cyfrą oznaczającą numer strony. 
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razem, coś z „Bożego szaleńca” i błędnego rycerza „o smęt-
nym obliczu”, a szlachetnego serca. „Nie prosił wyciągniętą 
ręką o datki i jałmużnę, ale chodził z głową wysoko podnie-
sioną, chociaż zwieszało się z niego ubranie tak podarte, że 
rak by się zlitował” (Ż,9). „(…) mizerny i nieokazały – czy-
tamy we wstępie do Remusowych wspomnień – wydawał 
się prawdziwym wizerunkiem naszej zapomnianej ziemi ka-
szubskiej i ludu, który ona żywi” (Ż,14). 
Uparty i  nadludzko pokorny, dzięki 
księdzu nauczył się czytać i pisać, aby 
zostawić świadectwo swych przygód, 
tęsknot i nadziei – i to one składają się 
na zachwycającą opowieść o  trudach 
ludzkiego żywota, o  wzbogacającym 
darze wyobraźni i o tym, że warto, a na-
wet należy iść za Bożym wezwaniem do 
czynienia siebie oraz ludzkiego świata 
choćby trochę lepszym, niźli jest.

Rzecz całą otwiera niezwykle istotne 
dla ideowego zamysłu oraz konstrukcji 
książki wyznanie Aleksandra Majkow-
skiego, który przybrawszy dla siebie rolę 
znalazcy Remusowego rękopisu, za-
świadcza, że on (żyjący w drugiej poło-
wie XIX wieku kaszubski inteligent) nie 
tylko słyszał o istnieniu tego dziwnego 
człowieka, ale że go nawet parokrotnie 
na swej drodze spotkał. To bardzo ciekawy zabieg, którego 
celem uwiarygodnienie zarówno samej relacji o życiu i przy-
godach tytułowego bohatera, jak i poprzedzającego ją dość 
szczegółowego opisu jego wyglądu oraz zachowań. Idzie 
tu także, można domniemywać, o podkreślenie znaczenia 
wciąż żywej legendy, jaką ten ostatni po sobie zostawił. „Re-
mus – powiada narrator pod koniec swej autoprezentacyj-
nej introdukcji – nie był taki, jak inni ludzie. Kto go znał 
tylko jako biednego handlarza książkami i śpiewnikami, 
obdartego i prawie niemowę, ten się na nim nie poznał. On 
widział, czego ludzie nie widzieli, i myślał, o czym ludzie 
nie myśleli” (Ż,15). I o jego realnym oraz sekretnym świecie 
jest ta książka; książka – świadectwo losu tak wspólnoty, 
jak i jednego człowieka; pełna dramatycznych, acz czasami 
pełnych humoru, wydarzeń z życia Kaszuby i Kaszubów – 
i zarazem  ich duchowy testament. 

Opowiada w niej Remus o tym, co go na tej ziemi spotka-
ło; o tym, co widziały jego oczy i co działo się w jego duszy, 
a opowieści jego niezwykle zwięzłe i nadzwyczaj barwne 
jednocześnie. W chronologicznym porządku, epizod po 
epizodzie relacjonuje on, czego doświadczył najpierw jako 
parobek w gospodarstwie Zabłockiego na Lipińskich Pust-
kach, a potem jako wędrowny sprzedawca książek dla ludu 
– dzielący ze współplemieńcami ich dole i niedole samotnik 
i marzyciel. Zaskakujące w owym dziele jest to, że wszystkie 
przedstawione w nim opowieści dzieją się w konkretnym 

pejzażu i w określonym czasie, a nawet wśród ludzi, których 
imiona i nazwiska zanotowała historia. Stanowią one zatem 
nie tylko swoisty przewodnik po najrozmaitszych miejscach 
tej krainy, ale są też wyjątkowym zapisem dziejów zamiesz-
kującego ją plemienia. Jednakże nie tylko na tym polega jej 
niezwykła wartość, Życie i przygody to nade wszystko fa-
scynujący wgląd w duchowość osoby poniekąd samej sobie 

udzielającej głosu i zarazem udzielającej 
go wspólnocie, w której przyszło jej eg-
zystować. 

Dowiadujemy się przeto, jak ludzie 
żyli, w co wierzyli, za czym tęsknili; jak 
traktowali innego wpośród siebie, i jak 
ów inny rozpoznawał swoją z nimi jed-
ność i odrębność jednocześnie. A Remu-
sowa opowieść o tych wszystkich spra-
wach toczy się niezwykle wartko i  jest 
przy tym rzeczowa i  szczera; szczera, 
tak jak on sam, który nigdy przed nikim 
nie udawał, że jest kimś innym, niż jest. 
Zdaje on zatem sprawę między innymi 
z tego, jak go prześladowali pruscy żan-
darmi, ponieważ jako młody chłopak 
nie ustąpił drogi jednemu z nich – i ni-
czym biblijny Dawid zranił go kamie-
niem, opowiada dzieje swojej przyjaźni 
z wędrownym grajkiem Trąbą, zapisuje 

historie zmagań pomorskiej szlachty o utrzymanie ojcowi-
zny i zachowanie pamięci o swych bohaterskich przodkach, 
ukazuje pielgrzymkowe zwyczaje kaszubskiego ludu, mówi 
o swej wierze w Pana Jezusa i w straszki jednocześnie... 
Wręcz fizycznie boli go wszelka nieuczciwość, kłamstwo, 
zdrada, a szczególnie udręcza widok braci Kaszubów za-
przedających germańskiemu diabłu swoją duszę, a źródła 
rozmaitych dotykających ich słabości widzi on nie tylko na 
zewnątrz wspólnoty, ale i w jej wnętrzu: w sumieniu i w za-
chowaniach swoich pobratymców. Świadectwa heroizmu 
sąsiadują w tej powieści z obrazami upadku – jak w życiu, 
jak w każdym czasie i pod każdą geograficzną szerokością. 

Aleksander Majkowski (1876–1938), który wszak nie 
był zawodowym literatem, lecz z wykształcenia lekarzem, 
a z powołania społecznikiem i nade wszystko miłośnikiem 
swojej najserdeczniejszej ojczyzny – Kaszub (którą tak 
w przeszłości, jak i w przyszłości mimo wszystko widział 
w braterskiej jedności z Rzeczpospolitą) stworzył dzieło 
najdogłębniej (nie tylko przez język) związane z szeroko 
rozumianym doświadczeniem kaszubskiego ludu, lecz 
pozostające też w głębokiej łączności z arcydziełami śród-
ziemnomorskiej kultury, by przypomnieć tu choćby utwory 
związane z pełną niebezpieczeństw wędrówką bohatera, ta-
kie jak Odyseja, Eneida czy Opowieści o Graalu, nie mówiąc 
już o Biblii, której obecnością, na każdym poziomie wyra-
żania, nasycony jest ten utwór.



54  /    / LISTOPAD 2017

KSIĄŻKI

Majkowski zbudował go, opierając się na najzwyczaj-
niejszych, acz pod jego piórem jednocześnie niezwykle 
wyrafinowanych przeciwieństwach. W przypadku swoich 
głównych bohaterów Remusa i Trąby bardzo dużo do powie-
dzenia będą miały proste kontrasty: wysoki – niski, milkliwy 
– rozmowny, asceta – sybaryta, a na planie treściowym oraz 
wyrazowym: realizm – baśniowość, swojskie – cudzoziem-
skie, przyjazne – nieprzyjazne (wrogie), w aspekcie aksjolo-
gicznym natomiast: dobre – złe, urodzi-
we – brzydkie,  uczciwe – podstępne… 
Ten formalno-ideowy zabieg przypomi-
na nie tylko pewne wzorce kultury ludo-
wej (jasełka, jarmarczne przedstawienia, 
opowieści wędrownych śpiewaków), ale 
również zdaje się nawiązywać do takich  
arcydzieł europejskiej epiki, jak Gargan-
tua i Pantagruel Rabelais'go, Don Kichot 
Cervantesa, Sienkiewiczowski Potop 
czy Haszkowe Przygody dobrego wojaka 
Szwejka. Śmiech i powaga, zdrowy, ple-
bejski humor i poczucie dramatyczności 
życia sąsiadują tu ze sobą, tworząc dyna-
miczną i niepowtarzalną estetyczną oraz 
mentalnościową całość i jakość. Na ową 
jedność pracują również mit i historia, 
na rozmaity sposób konkretyzowana teraźniejszość boha-
terów oraz przenikająca i ogarniająca ich życie wieczność. 

Remus wychodzi na spotkanie jednej i drugiej. On jedną 
i drugą żyje, każda z nich nadaje istotny sens jego poczy-
naniom, z jednym i z drugim przychodzi mu się zmagać, 
o jedno i drugie walczyć. Remus doświadcza swego dzisiaj 
z  jednej strony jako trudnego niebiańskiego daru, który 
przyjmuje z wdzięcznością i pokorą zarazem, ale z drugiej 
odczuwa jako coś, czemu nieustannie grozi osunięcie się 
w duchową bezwolność i fizyczne unicestwienie. Wedle 
jego rozpoznań, powtórzmy, wróg godnego życia tai się za-
równo w samym człowieku, jak i poza nim. W pierwszym 
przypadku będzie to między innymi lenistwo, zwątpienie we 
własne siły, bylejakość życiowych celów, niewrażliwość su-
mienia, które to słabości w jego relacjach otrzymują imiona 
trzech mór: „Strach, Trud i Niewarto” (Ż,25). One udręczają 
i unicestwiają nie tylko kaszubski lud – a ich najwyższym 
władcą: podstępny, z piekła rodem Smętk! „Mnie się zda-
je – powiada Remus – że Smętk chodzi po Kaszubach: tu 
maluje, tam robi procesy, gdzie indziej pisze gazety i książki, 
w jeszcze innym miejscu mieczem wojuje, a zawsze na nasze 
nieszczęście i zgubę” (Ż,294).

Inny śmiertelny wróg przybywa z zewnątrz, zza stale 
demontowanych granic kaszubszczyzny. W rozpoznaniach 
Remusa ów podstępny i zarazem bezwzględny nieprzyjaciel 
to nade wszystko prusactwo z jego zaborczymi zamiarami, 
niegodziwymi praktykami wywłaszczania Kaszubów z wła-
sności i z tożsamości (językowej, religijnej, obyczajowej…). 
Najgorsze przychodzi wtedy, uważa, jeśli obaj wrogowie (ten 
wewnętrzny i zewnętrzny) się ze sobą sprzymierzą. Boha-

ter walczy z nimi całym sobą i na różne 
sposoby: jeśli nie ma innego wyjścia – siłą 
fizyczną lub fortelem, gdy się nadarzy spo-
sobność – odważnym świadczeniem w nie-
mieckim sądzie, książką pisaną po polsku 
lub po kaszubsku, a nade wszystko własną 
uczciwością oraz bezgranicznym zawierze-
niem Bogu2. Ta książka pełna jest wspania-
łych opisów upadku i dzielności, przykła-
dów wziętych z  przeszłości oraz czasów 
współczesnych, wyimaginowanych i tych 
jak najbardziej prawdziwych. A one wszyst-
kie przedstawiane są w sposób nadzwyczaj 
prosty i zajmujący zarazem, wyrażane ję-
zykiem żywym, czystym i obrazowym. Nie 
obawiam się rzec, że w swoim gatunku to 
arcydzieło. Trzeba coś bardzo ukochać, 

żeby taki utwór napisać… A rzecz dobrze napisana (prze-
niknięta miłością i szczerą troską o człowieka jednocześnie!) 
może być skarbem dla wielu wspólnot i na różne czasy.

I tak też odczytuję oraz odczuwam Życie i przygody Re-
musa; tak odbieram rozmaite utajone w tej epopei piękna 
oraz zawartą w niej lekcję mądrości. Na zakończenie niech 
mi również wolno będzie powiedzieć, że cieszy moje serce 
wciąż żywa wiara Kaszubów, ich przywiązanie do ojcowi-
zny, raduje mój umysł wiele pisanych i wydawanych przez 
nich książek, ale jest mi też bardzo smutno, kiedy na portalu 
„KaszëbskÔ Jednota” widzę hasło „Jestem Kaszubą. Jestem 
Ślązakiem. Nie jestem Polakiem!”. I wtedy przypominają mi 
się słowa starej oliwianki – Kaszubki, która opowiadała mi 
o tym, jak to przed pierwszą wojną światową Antoni Abra-
ham, zwany królem Kaszubów, jako przedstawiciel firmy 
Singer przemierzający pomorskie wsie i miasteczka, przy 
każdej nadarzającej się sposobności głosił: „Jeśli wierzysz 
w Boga i jesteś Polakiem3 – obudź w sobie kaszubskie serce!”. 
Kto przy tym porządku kombinuje, myślę, u tego Smętk się 
zagnieździł w głowie, i temu też Smętk ciężko siadł na duszy. 
A to bardzo, jak mówił Remus, niebezpieczny duch.

KAZIMIERZ NOWOSIELSKI

2  „Bo Remus po prostu na przyrodzonych nogach chodził boso. Tylko jak wjeżdżał z taczką do miasta, to obuwał buty. Nie ze 
względu na ludzi. Miał zwyczaj, że w mieście albo we wsi kościelnej wstępował do kościoła podziękować Bogu i ukorzyć się 
przed jego wolą. A tam, przed tym największym Panem, nie chciał się pokazywać boso, bo wiedział, co mu się należy” (Ż,12).

3   http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=256&... [2015-07-13].
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W 2008 r. Kaszëbsczi Institut wë- 
dôł ksążkã namienioną Stani-
sławòwi Pestce pt. Z  zaborskie-
go matecznika. Latos ùkôzała sã 
jesz jedna prôca ò tim bëlnym 
dzejôrzu, gazétnikù i pòece, jakô 
wnet w całoscë òpisywô jegò żë- 
cé i  ùtwórstwò. Tim razã je to 
pùblikacjô z  cyklu „Pro memo-
ria”, a ji wëdôwcama są Kaszëbsczi 
Institut a  Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mù- 
zyczi we Wejrowie. Zamkłé w ni 
tekstë zebrôł i òbrobił prof. Józef 
Bòrzëszkòwsczi. Òn je téż aùtorã 
wstãpù i przëpisów. 

Pro memoria. Stanisław Pest-
ka (1929–2015) mô szesc òbjim-
nëch dzélów. Pierszi z  nich to 
przede wszëtczim òpisënk fami-
lie przédnégò heroja pùblikacje 
i  jegò rodny wsë – Rolbika. Nie 
je to dzywné, bò jak pòdczor-
chiwô prof. Bòrzëszkòwsczi: „Dla 
Staszka najważniejszy był Rol-
bik”. Je to widzec w rozmajitëch 
tekstach i  jich wëjimkach, jaczé 
są w pierszim parce Pro memo-
ria. Òsoblëwé bôczenié wôrt dac 
na skan tekstu zapisónégò na 60 
starnach zesziwkù. Słowa (jãdrz-
nô kaszëbizna!) òstałë zapisóné 
w Nowim Jorkù, ale mëslë Pestczi 
bëłë wnenczas w  jegò rodnëch 
stronach. „Chòc ju òd wczora 
rozkòscérzô sã w  mòjim zdrze-
niu nowòjorsczi widnik, równak 

wcyg chòdzã pò kaszëbsczi zemi. 
W dzysdniowim spikù ta zemia 
òbrócëła swòjã mileczną skarń 
w  mòjã stronã” – pisze aùtor 
W stolëcë chmùrników. Ò tim, że 
czãsto mëslama wrôcôł do rod-
ny wsë, przekònywają same title 
niejednëch wëjimków: Rolbiecki 
palimpsest, Wrosłi w tã zemiã abò 
prosto Rolbik. Czekawim dofùlo-
wanim tegò dzélu ksążczi je spi-
sónô kronika szkòłë w Rolbikù òd 
1945 do 1974 r. 

Wedle prof. Bòrzëszkòwsczégò 
nôczekawszim partã pùblikacje 
są Dzienniki Pestczi z  lat 1965–
–1998. Wôrt pò prôwdze pòz- 
nac ôrt i  głãbiã mësleniô jich 
aùtora, chtëren nie ògrańcziwô 
sã do kaszëbsczich sprôw, ale 
rozmieje analizowac téż stojiznã 
jinëch regionów swiata, jak chòc-
le Walie i ji biôtczi ò swòjã kùltu-
rã i jãzëk. Dniowniczi kùńczą sã 
pòdrechòwanim kadencje Òglo-
wégò Zarządu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô w latach 1996–
1998. Pestka rozmiszlô, chto pò 
latach mdze taksowôł te rządë. 
„Może tym kronikarzem (...) bę-
dzie nie kto inny, jak właśnie Ce-
zary Obracht-Prondzyński. Już 
przecież dał się on poznać jako 
wnikliwy analityk i znawca tema-
tu kaszubsko-pomorskiego. Czy 
z  młodych ktoś doń doszusuje? 
Arkadiusz Goliński? Krzysztof 

Wirkus lub Mariusz Szmidka? 
Na pewno w  tym areopagu nie 
zabraknie Gruczowej progeni-
tury – Artura Jabłońskiego, Ka-
zimierza Klawitera i Eugeniusza 
Pryczkowskiego. Rzecz jasna, za-
siadać oni będą po drugiej stronie 
barykady. Zresztą, któż to wie... 
gdzie i kiedy pojawią się podziały 
i pęknięcia”. 

Dlô lubòtników lëteracczich 
dokazów Jana Zbrzëcë nôbar-
żi wôrtnym partã òpisywónégò 
hewò tomù Pro memoria... mdze 
czwiôrti dzél. Je w nim historicz-
no-lëteracczi artikel prof. Daniela 
Kalinowsczégò, chtëren pòdczor-
chiwô m.jin., że lirika Pestczi 
mòcno sedzy w swiece klasyczné-
gò, anticznégò, ale téż romanticz-
négò i  terôczasnégò ùtwórstwa. 
Kòżdô z  tëch tradicjów, wedle 
słëpsczégò profesora, òstała w do-
kazach sp. wastë Stanisława „zin-
terpretowana za sprawą medium 
języka kaszubskiego”. Ò ùsôdz-
kach Jana Zbrzëcë napisała téż 
Bòżena ÙgòwskÔ. Pòdczorchiwô 
przédno, że jegò pòezjô je apart-
nô, jinô jak wszëtkò pùblikòwóné 
pò kaszëbskù, i nicht przed nim 
ani pò nim nie pisôł jistno, drãgò 
je nalezc jaczés mòdło abò lëte-
racczégò méstra, za chtërnym 
szedł ùsôdzca z Rolbika. Aùtor-
ka dôwô téż bôczenié, że je to 
lirika ò „głãbiznie znaczeniowi 
słowa, òplotłégò (...) òsoblëwim, 
czasã profeticznym widzenim 
zjawiszczów, môlów i  lëdzy 
(...)”. Wôżnym dzélã pùblikacje 
są jesz niepùblikòwóné wiérztë 

Na wdôr „méstra  
regionalnégò mësleniô”
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Jana Zbrzëcë i  zapisënczi, jaczé 
wierã są ùdbama na przińdné 
dokazë i përznã zdradzywają, jak 
wëzdrzała pòetickô warkòwniô  
artistë. Do te mómë jesz Traktat 
ò swójsczim słowie pòezji, gdze 
bòhatéra Pro memoria m.jin. 
taksëje ùtwórstwò Staszków Jana, 
Stanisława Janczi, Jaromirë La- 
bùddë i  lëteraturoznajôrską ro-
bòtã Jerzégò Sampa.

Pòstãpny part ksążczi pòcwier-
dzywô nadzwëkòwą erudicjã Pe-
stczi, człowieka, chtëren – jak 
napisôł prof. Bòrzëszkòwsczi – 
„Dniami i nocami, gdy tylko to 
było możliwe, pożerał w cichości 
czytelni bibliotecznej czy swego 
pokoju, a  niekiedy i  w  gwarze 
kawiarnianym, obok wielu cza-
sopism, książki, książki i książki”. 
Czëtającë je, zapisywôł rozmajité 
mëslë i notczi. Zeskanowóné za-
pisënczi zebróné na kòl 80 stro-
nach pòkazywają szeroczé za-
interesowania pòetë z  Rolbika. 
Aristoteles, Józef Ignac Kraszew-
sczi, Riszôrd Kapùscyńsczi, Pru-
dencjusz, Norman Davies, Karól 
Mòdzelewsczi, James Fenimore 
Cooper i  wiele jinëch... Filozo-
fiô, historiô, kùńszt i  lżészé ro-
manë – z kòżdi ksążczi Stanisłôw 
Pestka rozmiôł wëcygnąc wôżny 
cytat, czãsto pasowny do stojiznë 
Kaszëbów i kaszëbiznë.

Piąti dzél Pro memoria. Stanis- 
ław Pestka (1929–2015) to przë- 
miérzno mało bògati zbiér lëstów, 
bò jak sã doznôwómë òd redak-

tora ti pùblikacje, ji bòhatéra nie 
zbiérôł przëchôdający kòrespòn-
dencje. Ùdało sã w  archiwùm 
aùtora W stolëcë chmùrników na-
lezc lëstë òd matczi, òd badérów 
kaszëbiznë (jak np. Friedhelm 
Hinze), kaszëbsczich lëteratów 
i  dzejarzów (np. Jón Trepczik, 
Alojz Nôdżel, Kazmiérz Òstrow-
sczi). Bëlną ùdbą je krótczi òpi- 
sënk kòżdégò z aùtorów piszącëch 
do Pestczi (przërëchtowôł je Jó-
zef Bòrzëszkòwsczi). Czasã te 
òpisënczi są szpòrtowné, szkòda, 
że w niejednëch przëtrôfkach nie 
są òne kąsk barżi rozbùdowóné.

Całosc kùńczi nieòdestôwny 
dzél wierã wszëtczich tomów z cy-
klu „Pro memoria” – wspòminczi 
familie, drëchów i  lubòtników 
ùtwórstwa heroja pùblikacje. 
Redaktor ksążczi prosył ò jich 
napisanié rok pò smiercë wastë 
Stanisława. Òdpòwiedzelë nô-
leżnicë familie, domôcë z  pôł-
niowëch Kaszub, drëszë i czëtiń-
cowie ùsôdzków. Kòżdi z  tëch 
tekstów pòkazywô pòetã z Rolbi-
ka òd jinszi stronë, pòrësziwô jiny 
dzélëk jegò żëcô. Wiele ò ùwôża-
nim, jaczé miôł òn w kaszëbskò-
-pòmòrsczim swiece, mówią same 
title tëch wspòminków: Stolëm 
rodã z  Rolbika, Stanisław Pest-
ka – „filozof poetów kaszubskich” 
abò Stanisław Pestka – mistrz re-
gionalnego myślenia. 

Wôrt równak pòdsztrichnąc, że 
bòhatéra ti ksążczi nie je òpisóny 
blós òd bëlny stronë, jakno mòdło 

dlô jinëch. Na przëmiar jegò biał-
ka, wastnô Magdaléna, òkróm 
wiele dobrëch słów ò swòjim 
chłopie napisała téż tak: „Gdy 
spotkał jakąś ciekawą lekturę, co 
często się zdarzało, nic go nie ob-
chodziło. Nic go nie obchodziło 
i w innych sytuacjach, ale..., żeby 
wszystko było... Był trochę ego-
istą. Ogólnie to był bardzo dobry 
człowiek; jeno przeżyć z nim 42 
lata mogłam tylko ja”.

Pòdrechòwùjącë, na wnetka 
òsmëset stronach ksążczi mómë 
baro bòkadné zdrzódło do pòzna-
niô pòstacji jednégò z nôwôżnié-
szich pòwòjnowëch kaszëbsczich 
dzejarzów, pòetów i  pisarzów. 
Przë leżnoscë czëtińcowie do-
znają sã wiele ò tim, co dzejało 
sã w  Zrzeszenim wnet òd jegò 
ùsadzeniô, ò swiatowi lëteraturze 
i wôżnëch pòstacjach Pòmòrzô.

DARIUSZ MAJKÒWSCZI

Pro memoria. Stanisław Pestka (1929–2015),  
red. J. Borzyszkowski, Gduńsk – Wejrowò 2017.

Krzysztof Kowalkowski – niestru-
dzony propagator piękna naszego 
pomorskiego regionu, a zwłasz-
cza Kociewia (autor dziesięciu 

monografii) – tym razem uraczył 
nas ciekawą monografią sołec-
kiej wsi o nazwie Ocypel. Licząca 
około 280 stron, bogato ilustro-

wana książka przybliża nam hi-
storię wsi, którą już w 1961 roku 
wybrzeżowy działacz organiza-
cji turystyczno-krajoznawczych 
Czesław Skonka nazwał Perłą 
Kociewia. Ta wieś położona w po-
wiecie starogardzkim, w gminie 

Perła Kociewia
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Lubichowo, nad jeziorem Wiel-
ki Ocypel liczy dziś około 600 
mieszkańców. Ocypel położony 
jest na wysokości około 100 me-
trów n.p.m. Przez wieś przebiega 
trasa nieczynnej linii kolejowej  
nr 218. Dzięki położeniu i czysto-
ści okolicznych terenów Ocypel 
przekształcił się w  miejscowość 
wypoczynkowo-letniskową.

We wstępie monografii czyta-
my: „Książka ma na celu przy-
bliżenie historii wsi nie tylko jej 
mieszkańcom, ale także wszyst-
kim odwiedzającym tę piękną 
wieś i  okolicę”. Dowiadujemy 
się, że Ocypel wzmiankowany 
był po raz pierwszy w 1664 roku. 
Od 1772 roku znajdował się pod 
administracją zaboru pruskiego 
na terenie prowincji Prusy Za-
chodnie. Po I  wojnie światowej 
miejscowość znalazła się na te-
renie Polski. W okresie okupacji 
hitlerowskiej główną formą walki 
na terenie Ocypla i okolicy była 
działalność wywiadowcza i  dy-
wersyjna. W ramach niemieckie-
go odwetu rozstrzelano ponad 

dwudziestu Polaków będących 
mieszkańcami Ocypla i  okolic. 
Po II wojnie światowej obszary 
leśne wokół Ocypla stały się te-
renem operacyjnym partyzantki 
antykomunistycznej, w tym rów-
nież działania oddziału majora 
Zygmunta Szyndzielarza ps. Łu-
paszka.

Samuel Bogumił Linde w pier- 
wszej części II tomu Słownika  
Języka Polskiego (Warszawa 1809) 
sugeruje, że nazwa wsi może po-
chodzić od staropolskiego słowa 
„ocieplić”. Linde pisał: „słońce 
wodę ociepliło, w ziemi urodzaj-
nej musi być wapno, któreby ją 
ocieplało”. W Polsce kociewski 
Ocypel jest jedyną miejscowością 
noszącą taką nazwę.

Wieś Ocypel położona jest 
pośród jezior i  lasów. Krzysztof 
Kowalkowski stwierdza: „Każda 
pora roku jest tu piękna”. Ocypel 
to dobra baza wypadowa do zwie-
dzania ciekawych miejsc okolicy, 
o czym również można przeczy-
tać na stronach tej książki. Do-
wiadujemy się też z niej o historii 

Ocypla od pierwszych przekazów 
historycznych po dzień dzisiejszy. 
Zawarte w niej informacje pocho-
dzą ze źródeł i literatury, a także 
ze wspomnień i informacji uzy-
skanych przez autora od byłych 
i  obecnych mieszkańców wsi. 
Bogata bibliografia pozwala czy-
telnikowi z łatwością sięgnąć do 
źródeł. Również legendy z Ocypla 
i jego najbliższych okolic uzupeł-
niają ciekawe epizody przeszłości 
jak też teraźniejszości.  

JERZY NACEL

Krzysztof Kowalkowski, Ocypel. Perła Kociewia, 
Wydawnictwo REGION Jarosław Ellwart, Gdynia 
2017.

Są takie literackie postacie, któ-
re się lubi, które się rozumie i do 
których się wraca. Stąd olbrzy-
mia popularność serii książek dla 
dzieci, w  których bohaterowie 
rosną razem z czytelnikami – ta-
kie serie to zarówno klasyki, jak 
kolejne tomy o Ani z Zielonego 
Wzgórza czy o dzieciach z Buller-
byn, jak i nowsze przygody Miko-
łajka czy Harrego Pottera. Teraz 

swojej bohaterki doczekali się 
Kaszubi. Opowieść o  rezolutnej 
Werónce autorstwa Aleksandry 
i Dariusza Majkowskich ma już 
dwie odsłony. Czy mała Kaszub-
ka jest w stanie zyskać sympatię 
dzieci i dorosłych? Sprawdziłam 
na podstawie reakcji ekspertek – 
Laury (lat 4 i pół) i Klary (lat 3).

W serii Farwny swiat Werónczi 
ukazały się dwie pozycje – We-

rónka w  przedszkòlu i  Werónka 
nad mòrzã. Główną bohaterką 
obu kaszubskojęzycznych ksią-
żek jest – jak nietrudno się do-
myślić – dziewczynka w  wieku 
przedszkolnym. Werónka/ We-
ronika pochodzi z Kaszub. Skąd 
dokładnie, nie wiadomo, i  to 
działa zdecydowanie na korzyść 
książki, ponieważ z bohaterką i jej 
przygodami mogą się utożsamiać 
dzieci z całego regionu. Weronika 
przeżywa przygody, które często 
przydarzają się także innym ma-
łym czytelnikom – pierwsza wizy-
ta w przedszkolu, zabawa na placu 

Poznajmy „farwny swiat 
Werónczi” 
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zabaw, wyprawa nad morze. Mała 
interesuje się tym, czym zazwy-
czaj interesują się dziś kilkuletnie 
dziewczynki – kucykami z popu-
larnej kreskówki (moje córki nie 
miały najmniejszego problemu 
z rozpoznaniem poszczególnych 
kucyków z popularnego animo-
wanego serialu), lalkami, klocka-
mi, pociągami i książkami. Próż-
no tutaj szukać śladów folkloru 
– żadnych wozów drabiniastych, 
kaszubskich strojów czy plecenia 
wianków. Weronika to bohater-
ka bardzo współczesna. Wśród 
jej zabaw nie ma zupełnie już 
teraz niemodnych wśród dzieci 
(a wciąż opisywanych w „odpo-
wiadających współczesnym zain-
teresowaniom dzieci” podręczni-
kach) zabaw typu gra w klasy. 

W  pierwszej książeczce z  se-
rii cała akcja skupia się przede 
wszystkim na Werónce – jej uczu-
ciach, obawach i  przełamywa-
niu przez nią strachu. Trzylatka 
(właściwie trzyipółlatka) nie jest 
ideałem – i boi się, i obraża, i cza-
sami jej się czegoś zwyczajnie nie 
chce, ale pokonuje swoje słabości. 
Dzięki temu ta historyjka może 
wiele nauczyć dzieci i  rodziców 
czy opiekunów, a ważne jest, by 
zarówno mali jak i duzi czytelni-
cy polubili bohaterkę, gdyż seria 
Farwny swiat Werónczi (a przy-
najmniej jej początkowe części) 
to propozycja dla dzieci, które 
zazwyczaj jeszcze czytać nie po-
trafią. 

Oprócz ciekawej, napisanej 
prostym językiem historii seria 
ma też walory edukacyjne – uczy 
dzieci kaszubskich słówek, zwy-
czajów i  tradycji oraz geografii 
Kaszub. Szczególnie jest to wi-

doczne w drugiej części serii za-
tytułowanej Werónka nad mòrzã 
i tutaj niestety można się „przy-
czepić” do zbyt dużej ilości prze-
kazywanych w  historyjce infor-
macji. Ta książka zdecydowanie 
bardziej nadaje się do tego, by 
czytać ją na lekcji, używać jako 
pomoc naukową, niż do czytania 
w domu razem z dzieckiem. O ile 
Werónka w przedszkòlu skupiała 
się głównie, jak wspominałam, na 
emocjach małej bohaterki, o tyle 
druga część serii przede wszyst-
kim koncentruje się na edukacji. 
Szczerze mówiąc, nie sądzę, by 
przedszkolak był zainteresowa-
ny tym, że oglądane przez niego 
fortyfikacje pochodzą „sprzed II 
wojny światowej” lub tym, dla-
czego w danym miejscu stoi krzyż 
(bo przynajmniej na Kaszubach 
krzyże są naturalnym elementem 
krajobrazu). Ale można też zna-
leźć pozytywną stronę tej pro-
pozycji: skoro bowiem ta część 
przypomina nieco przewodnik, 
to przyda się podczas wędrówki 
śladami Werónki po Mierzei Hel-
skiej. A na taką wędrówkę dziec-
ko z pewnością nabierze ochoty, 
gdy przeczyta o  poszukiwaniu 
skarbu (prawdziwego!!!) i zoba-
czy piękne obrazki – bo ilustracje 
są tu i bardzo kolorowe, i szcze-
gółowe. Świetnie też oddają na-
strój bohaterów. Jedynie pirat na 
okładce drugiej części wydał się 
moim córkom dość straszny, a nie 
jestem pewna, czy taki powinien 
być. 

Powrót do lektury Werónki...  
z  pewnością ułatwiają zabawy 
i  zadania zawarte na kartach 
książki. A  jeżeli ktoś nie potrafi 
czytać po kaszubsku lub „próbo-

wał, ale mu nie wychodziło”, to 
może się zapoznać z przygodami 
dziewczynki w języku polskim – 
w drugiej części publikacji znaj-
dzie historyjkę zapisaną po pol-
sku. 

Podsumowując: Werónka to 
dziewczynka, którą warto poznać 
i poczytać o niej. To bohaterka, 
która razem z  małym czytelni-
kiem rośnie i  poznaje Kaszuby, 
i  to Kaszuby współczesne – ta-
kie, w których mali Kaszubi żyją 
obecnie, a nie kraj dzieciństwa ich 
dziadków. 

TATIANA SLOWI
 
Aleksandra Majkòwskô i Dariusz Majkòwsczi, 
Werónka w przedszkòlu, wyd. Majkowsczi,  
Nadole 2016.

 
 
Aleksandra Majkòwskô i Dariusz Majkòwsczi,  
Werónka nad mòrzã, wyd. Majkowsczi,  
Nadole 2017.
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 GDINIÔ. Ò GDIŃSCZIM MÙZEÙM NA HÒLANDZCZI ZEMI
W gdińsczim Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë 11 rujana òdbëło sã zéńdzenié 
z Tomaszã Sawicczim, lubòtnikã historie, chtëren zajimô sã m.jin. roz-
kòscérzanim wiédzë ò dzejaniach armie gen. Stanisława Maczka. 

Zéńdzenié zaczãło sã òd prezentacje filmù namienionégò 1. Pancer-
ny Diwizje. Pózni gòsc KFK òpòwiôdôł ò wôżnym, chòc mało znónym 
dzélëkù jich wòjnowi drodżi – wëzwòlenim miasta Axel w Hòlandzczi. 
Jak przekònywôł Sawicczi, mieszkańcë ti môlëznë dërch pamiãtają ò 
żôłniérzach, chtërny skùńczëlë hitlerowsczé panowanié w jich stronach. 
Bëlnym pòcwierdzenim tëch słów je Gdynia Museum, jaczé dzejô w Axel. 
Je to brzôd kòlekcjonersczi pasje jegò załóżcë Mario Maasa, chtëren òd 
knôpiczich lat zbiérôł pamiątczi pò wòjnie, a przede wszëtczim to, co òsta-
ło pò pòbitwie pòd Axel. Pòzwa mùzeùm nawlékô do nazwë mòstu, jaczi 
na karnôlu Axel – Hulst zbùdowelë pòlsczi saperzë dlô pancernëch wòzów. 

Jak sã òkôzało, czile ùczãstników zéńdzeniô bëło ju w Axel i długò 
kôrbilë z wastą Sawicczim m.jin. ò tim, jaką ùczbą patriotizmù (téż tegò 
môlowégò – gdińsczégò) bëło dlô nich òbzéranié Gdynia Museum.

RED.

 KÒSCÉRZNA, GDUŃSK. ŻEBË  
WRÓCËŁË ANIOŁË...

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié zòrga-
nizowało charitatiwną akcjã, jaczi célã je 
zebranié pieńdzy na òdbùdowã domôctwa 
Józefa Chełmòwsczégò w Brusach-Jaglach. 
Zôgarda patrona latoségò rokù w  KPZ 
òstała mòcno znikwionô òbczas wiôldżé-
gò wiatru i grzëmòtów, jaczé przeszłë nad 
Kaszëbama w zélnikù. 

5 rujana w Kòscérznie (w zalë m. Szo-
pińsczégò), a 7 rujana we Gduńskù (w Aù-
ditorium Novum Gduńsczi Pòlitechniczi) 
òdbëłë sã kòncertë, z jaczich wzątk pùdze 
na remònt chëczë i òdnowienié ògrodu 
bëlnégò artistë. 

W programie béł m.jin. wëstãp norwe-
sczégò karna Roy Einar Dreng&Friends, 
pòkôzóny òstôł dzélëk filmù Andrzeja 
Dudzyńsczégò „Księga Aniołów Józefa 
Chełmowskiego”, òdbéł sã téż malarsczi 
pòkôzk artisticznégò karna Duet Nie-
miec&Grzech. 

Ò pòmòc w  òdbùdowie bùdinkù 
i ògrodu starka prosëła téż wnuczka ar-
tistë – Magdaléna Wirkùs.

Charitatiwné kòncertë „Niech wró-
cą anioły” to ùdba kaszëbsczi dzejôrczi, 
przédniczczi partu KPZ w Chmielnie Bri-
gidë Michalewicz. Bóg zapłac wszëtczim, 
co pòmòglë w zòrganizowanim kòncer-
tów abò na jiny ôrt wsperlë òdbùdowã 
chëczë i ògrodu Józefa Chełmòwsczégò.

RED.

 REKÒWÒ. SWIÃTO BÙLWË

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
part w Rédze wespół ze Spòdlecz-
ną Szkòłą nr 5 òrganizëje co rokù 
òb jeséń „Swiãto piekłëch bùlew”. 
Latos 6 rujana 2017 rokù na se-
dlëszczowim pòlu rozgriwków Łi-
skawica w Rekòwie ùczniowie naji 
szkòłë swiãtowelë dzéń pieczonëch 
bùlew. Impreza tim razã òdbiwała 
sã przë dosc dobrim wiodrze. 

W taczim wëdarzeniu ni mògło 
zafelowac kònkùrsów z bùlwama 
w  przédny rolë. Ùczniowie brelë 
ùdzél w  spòrtowëch miónkach 
zòrganizowónëch przez szkólné-
gò wëchòwaniô fizycznégò Łuka-

sza Jurga. Barô cekawą rozegra-
cją bëła sztaféta z  bùlwą. Dzecë 
wëstwôrzałë lëdzyczi, wëmësloné 
pòstacje ò bùlwòwim ùsmiéchù. 
Òsoblëwò wësok òstałë òtakso-
wóné te wëkònóné przez Wérón-
kã i  Patrika òd Billotów. Brawò 
dlô nich i jich rodzëców! Atrakcją 
bëło téż wspólné pieczenié bùlew 
w ògniszczu i jich szmakanié. 

Apartné pòdzãkòwaniô czerë-
jemë do Jana Krefta za zòrgani-
zowanie ògniszcza, bezpiek przë 
ògniszczu a téż widzałé piekłé bùl-
wë, Danuce Bieńkòwsczi, Barbarze 
Kreft, Aleksandrze Bissa i Joannie 
Ranachòwsczi za pëszné swójsczé 
wëpieczi, chtërne baro szmakałë 
najim ùcznióm, starszim, gòscóm 
i  szkólnym. Dzãka wszëtczim, 
chtërny w  nen dzéń bëlë razã 
z  nama, za piastowanié tradicji 
swiãta piekłëch bùlew. 

Wiôldżé pòdzãkòwanié nôleżi 
sã téż gbùróm za jich drãgą robòtã 
na rolë i wespół z nima jesmë rôd 
z latosëch brzadów zemi.   

ANDRZÉJ KRAÙZE

Òdj. AK
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 TRUTNOWY. „NIEBO W GĘBIE” 
Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie z Trut-
nowych zorganizowało konkurs kuli-
narny „Niebo w gębie, czyli przysmaki 
powiatu gdańskiego”.  

W tym roku odbyła się już XII edy-
cja, na którą wpłynęło 56 żuławskich 
przysmaków. Gęsię szyjki faszerowane, 
żuławskie pierogi z ziemniakami, gołę-
bie po myśliwsku to tylko  niektóre ze 

smakołyków, które zagościły na konkur-
sowym stole. Jury podzieliło zgłoszone 
produkty na siedem kategorii: dania 
żuławskie, dania mięsne, ryby, nalew-
ki, przetwory, wypieki i  inne. Potrawy 
są znakomite. Z każdym rokiem poziom 
konkursu jest coraz wyższy. Dlatego trud-
no wytypować zwycięzców – podkreśla 
Elżbieta Skirmuntt-Kufel, prezeska sto-
warzyszenia organizującego konkurs. 
Uczestnicy spotkania nie tylko znaleźli 

strawę dla ciała, ale także dla ducha. Sta-
ło się tak za sprawą koncertu kwartetu 
smyczkowego Zagan Acoustic. 

Podsumowaniem kulinarnych zma-
gań będzie wydawnictwo poświęcone 
przepisom i ich autorom. Już teraz za-
praszamy do lektury i własnych kuchen-
nych eksperymentów z żuławskimi da-
niami. Impreza odbyła się 17 września.

TOMASZ JAGIELSKI

 WEJROWÒ. KÔRBILË  
Ò KASZËBSCZICH MÙZEACH

Przedstôwcowie mùzeów, jaczé 
zajimają sã rozkòscérzanim kaszëb-
sczi kùlturë, pòtkelë sã 26 séwnika 
w  wejrowsczim Pałacu Przeben-
dowsczich na kònferencji „Kaszëb-
sczé mùzea – najô pòspólnô kùl-
turowô spôdkòwizna”. Kôrbilë 
przédno ò jiwrach i  wëzwaniach 
a  téż szukelë nowëch czerënków 
dzejaniô dlô swòjich môlów. To 
pòtkanié mô pòkazac wzôjné relacje 

midzë kaszëbsczima mùzeama a strzo-
dowiszczã. Chcemë téż pòkazac i zde-
finiowac, jaczé céle stoją przed kaszëb-
sczima mùzeama – gôdôł prof. Cezari 
Òbracht-Prądzyńsczi.

Wôżnym pónktã kònferencje bëła 
prezentacjô pòwstôwający we Wejro-
wie ksążnicë profesora Gerata Labùdë. 
Ùczãstnicë doznelë sã téż ò dzysdnio-
wi stojiznie kaszëbsczich môlów, jaczé 
słëchają marszôłkòwi pòmòrsczégò 
wòjewództwa. 

Przedstôwcowie mùzeów szukelë  
mòżlëwòtów wikszi wespółrobòtë. We-
strzód ùdbów pòjawiło sã m.jin. wë-
danié pòspólnégò katalogù z bédënkã 
dlô szkòłów i wikszé wespółdzejanié 
w  promòwanim patrona rokù ògło-
szonégò przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié.

Òrganizacjã kònferencji zabédowa-
ło Karno ds. kùlturowi spôdkòwiznë, 
jaczé dzejô kòl Òglowi Radzëznë KPZ. 
Westrzód ùczãstników bëlë przed-
stôwcowie 15 mùzeów.

RED.

Fot. TJ

 CHOJNICE. REGIONALIŚCI  
PATRONAMI ULIC
Wskutek uchwał Rady Miejskiej 
w Chojnicach dwóch zasłużonych dzia-
łaczy regionalnych zostało patronami 
ulic. Działania te miały związek z wpro-
wadzeniem zmian nazw ulic i placów 
w ramach tzw. ustawy dekomunizacyj-
nej. Do grona patronów chojnickich ulic 
dołączono Franciszka Pabicha i Witolda 
Looka. Obaj w 1964 r., wspólnie z Julia-
nem Rydzkowskim, założyli ukazujący 
się do dziś rocznik „Zeszyty Chojnickie”, 
obaj też ogłaszali drukiem niektóre swo-
je publikacje na łamach „Pomeranii”. 

Franciszek Pabich był wybitnym, 
w skali międzynarodowej, znawcą fili-
granów (znaków wodnych na papierze) 
i dziejów papiernictwa, natomiast Wi-
told Look zajmował się przede wszyst-
kim bogatą historią ziemi chojnickiej.

Obu regionalistów rekomendował 
Radzie Miejskiej działający od dwóch 
lat w chojnickim ratuszu Zespół ds. Na-
zewnictwa Miejskiego.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Wôżnym pónktã kònferencje bëła prezentacjô 
pòwstôwający ksążnicë profesora Labùdë
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 ŁUBIANA. ODDZIAŁ  
ZE SZTANDAREM I PATRONEM
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
Oddział w Łubianie 10 października 
br. przeżywało historyczne wydarze-
nie poświęcenia sztandaru naszego 
partu oraz święto odpustu parafial-
nego w Łubianie. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
17 w kościele św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego w Łubianie, gdzie podczas 
mszy odpustowej odprawionej przez 
biskupa ordynariusza Ryszarda Kasy-
nę został poświęcony sztandar nasze-
go oddziału, a symboliczne gwoździe 
na drzewcu przybili: wspomniany bi-
skup, ks. prałat Jan Ostrowski i pro-
boszcz Mieczysław Gajewski. 

Po uroczystościach w świątyni ze-
brani przeszli do Zespołu Kształcenia 
w  Łubianie, gdzie po odśpiewaniu 
hymnów Polski i Kaszub zaproszeni 
goście zabrali głos i przybijali kolejne 
gwoździe na drzewcu sztandaru na-

szego partu, który od teraz ma swe-
go patrona – sługę bożego biskupa 
Konstantyna Dominika. Na uroczy-
stościach byli obecni przedstawicie-
le lokalnych władz z wójtem gminy 
Kościerzyna na czele, prezes Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego prof. 
Edmund Wittbrodt i przedstawiciele 
zaproszonych oddziałów Zrzeszenia. 

Prezes łubiańskiego Zrzeszenia 
Irena Marszewska w swoim przemó-
wieniu przedstawiła rys historyczny 
naszego partu i podziękowała wszyst-
kim za przybycie i pomoc przy pra-
cach nad naszym sztandarem (w spo-
sób szczególny hafciarce Indze Mach 
z Bytowa, która stworzyła ten sztan-
dar). Wójt gminy Kościerzyna na 
zakończenie uroczystości nagrodził 
naszego księdza proboszcza Mieczy-
sława Gajewskiego statuetką Małego 
Niedźwiedzia za pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

PIOTR KWIDZIŃSKI

Swój gwóźdź wbija wójt gminy Kościerzyna  
G. Piechowski. Fot. z archiwum ZKP Łubiana

I. Marszewska i Ł. Halboth z dumą prezentują nowy  
sztandar

 MISZEWKÒ. SWIÃTOWELË 
ROCZËZNÃ PATRONA SZKÒŁË
W  niedzelã 22 rujana minãła 110. 
roczëzna Jana Trepczika – kaszëbsczé-
gò pòetë, aùtora wiele spiéwów a téż 
pòlskò-kaszëbsczégò słowarza. Z  ti 
leżnoscë w  restaùracje Mùlk w  Mi-
szewkù czile dni chùdzy (w czwiôrtk) 
òdbëło sã zéńdzenié na wdôr tegò 
wiôldżégò Kaszëbë. Plac nie òstôł 
wëbróny przez przëtrôfk, bò prawie 
w sąsadëjącym z Miszewkã Miszewie 
Trepczik béł czerownikã pòwszech-
ny szkòłë (1927–1934), a  w  2004 r. 
òstôł wëbróny na patrona tameczny 
spòdleczny szkòłë. To bëła bëlnô decy-
zjô. Dzysô wërazno je widzec, jak jegò 
dokazë, talent i wiôlgòsc mają cësk na 
edukacjowi proces ùczniów – gôdôł 
òbczas zéńdzeniô w Mùlkù bùrméster 
Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi. 

Na binie spiéwë napisóné przez 
Trepczika prezentowalë młodi lë-
dze: Zofiô Jelińskô, Daniél Radec-
czi-Mikùlicz, Aleksandra Biłanicz, 
Wérónka Prëczkòwskô. Wëstąpiło téż 
dzecné karno Mùlczi i Spiéwné Towa-
rzëstwò m. Jana Trepczika pòd czerën-
kã Zofii Kamińsczi.

Ùczãstnicë zéńdzeniô (kòl 150 lë-
dzy) mòglë téż òbezdrzec telewizjo-
wi program z cyklu „Skarbë Kaszëb” 
namieniony Méstrowi Janowi i dzélëk 
programù „Rodnô Zemia”, w jaczim 
Nataliô Szroeder zaspiéwała ùsadzo-
ny przez Trepczika sztëczk „Kòle stë-
dzenczi”.

Na zalë bëła m.jin. dôwnô ùczen-
ka Méstra Jana – Małgòrzata Szadach 
(z dodomù Òkrój), chtërna wspòmi-
nała, że Trepczik béł ji lubòtnym 
szkólnym. 

Òbczas zéńdzeniô òdbëła sã pre-
zentacjô platczi z òriginalnyma wëkò- 
naniama Trepczików – Jana i Léòka-
die (mëmczi wspòmnióny dirigentczi 

Spiéwnégò Towarzëstwa). Wëdało 
jã Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie 
[wicy na ji témã piszemë na s. 46–47], 
jaczégò przedstôwcą béł w Mùlkù dr 
Michôł Hinc. Jeden z  dokazów z  ti 
platczi – „Òddzãkòwanié” – òstôł 
pòkôzóny w fòrmie telediskù na ekra-
nie. Przëszëkòwelë gò ùczniowie gim-
nazjum w  Żukòwie: Mikòłôj Bréza, 
Julión Prëczkòwsczi i Kamil Szmidtka.

Ùroczëznie towarził wëstôwk ò Ja-
nie Trepczikù. Całosc zòrganizowała 
miszewskô szkòła i  banińsczi part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU JANA DOSZA

Òdj. K. Kankòwskô-Filëpiôk
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 PÒMÒRZÉ. WËMËSLË, NAKRĄCË 
I PRZESLIJ
Dzysô video je jedną z barżi pòpùlarnëch 
fòrmów wësłowianiô sebie przez młodëch. 
To z mëslą ò nich më przëszëkòwelë ten 
kònkùrs – gôdô Dark Majkòwsczi, je-
den z wespółòrganizatorów I Kònkùr-
su Kaszëbsczich Amatorsczich Filmów 
(KKAF). We wiele szkòłach dzejają 
niefòrmalné karna, jaczé za pòmòcą 
kamérë, aparatu abò nawetka telefónu 
rëchtëją krótczé filmczi na rozmajité 
témë. Je téż wiele tpzw. youtuberów, 
chtërny wstôwiają swòje ùsôdzczi na znó-
nym serwisu YouTube. Wespół z Piotrã 
Dzekanowsczim, lëteratã i wëdôwcą ga-
zétë „Kurier Bytowski” jesmë pòmëslelë, 
że wôrt spróbòwac dotrzec z kaszëbizną 
do tegò òkrãżô – dodôwô.

Nôprzód ùszłi przédny redaktor 
„Pòmeranie” skòntaktowôł sã z gduń-
sczim karnã Red Horizont Studio i za-
bédowôł zrobienié filmù ò „kaszëbsczich 

wampirach”. Tak pòwstôł Wieszczy, jaczi 
stôł sã òbrazã promùjącym całi Kònkùrs. 

Célã KKAF je promòwanié kaszëb-
sczégò jãzëka i kùlturë. Sczerowóny je 
do amatorów, chtërny ni mają jesz 25 
lat. Jich zadanim je nakrącenié krótczé-
gò filmkù pò kaszëbskù (abò z kaszëb-
sczima nôdpisama) warającégò òd 5 do 
10 minut. Téma mô bëc sparłãczonô 
z  Kaszëbama. Przédnô nôdgroda to 

1500 zł. Dokazë bãdą przëjimóné do 10 
stëcznika 2018 r. Drobnotë w regùlami-
nie na facebookòwi starnie kònkùrsu: 
https://www.facebook.com/Konkurs-
-Kaszubskich-Film%C3%B3w-Amator-
skich-1085408294928955/. Òrganizato-
rama są: wëdôwizna Majkòwsczi, Red 
Horizont Studio i „Kurier Bytowski”.

Rôczimë do ùdzélu.
ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

 WARSZAWA. CHEŁMÒWSCZI 
TRAFIŁ DO SEJMÙ

Òd 10 do 16 rujana w pòlsczim Sejmie 
w Nowim Pòsélcowim Dodomù béł pre-
zentowóny wëstôwk „Człowiek Renesan-
su”. Przedstôwiôł òn ùtwórstwò patrona 
latoségò rokù w Kaszëbskò-Pòmòrsczim 
Zrzeszeniu Józefa Chełmòwsczégò. 

12 rujana òdbëła sã ùroczëstô inaù-
gùracjô, na jaką pòjachała téż delegacjô 
z Brus, rodny gminë kaszëbsczégò ar-
tistë. Do Warszawë rëgnãlë m.jin. przed-
stôwcowie samòrządowëch wëszëz- 
nów z  wicebùrméstrã Krësztofã Ger-
szewsczim, córka Chełmòwsczégò Éwa 
Rudnik, przédnik KPZ prof. Édmùnd 
Wittbrodt wespół z przédnikã brusczé-
gò partu Zrzeszeniô Stanisławã Kòbùsã 
i ùczniowie Kaszëbsczégò Òglowòsztôł-
cącégò Liceùm w  Brusach ze swòjim 
direktorã Zbigniewã Łomińsczim.

W  miono Marszôłka Sejmù prze-
mówił pòsélc Aleksander Mrówcziń-
sczi, chtëren dzãkòwôł òrganizatoróm 
wëstôwkù za rozkòscérzanié ùtwór-
stwa Józefa Chełmòwsczégò i  lëdo-
wégò kùńsztu. Żëcé i dobëca patrona 
rokù przedstawił direktor bëtowsczégò 
mùzeùm dr Tomôsz Semińsczi.

W  artisticznym parce ùroczëznë 
wëstąpiła kaszëbskô kapela i  mło-
dzëzna z karna „Młodzi Krëbane” dze-
jającégò kòl Centrum Kùlturë i Biblio-
teczi w Brusach.

NA SPÒDLIM NOTCZI WÉRÓNICZI SËNAK 
Z GARDOWÉGÒ ÙRZÃDU W BRUSACH

Òdj. UM Brusy 

 SOMÒNINO. RËBACZENIÉ  
NA KASZËBACH
W  somònińsczim Zespòle Wëżi-
gimnazjalnëch Szkòłów òdbëło sã 
XIX Fòrum Lëdowégò Ùtwórstwa. 
Przédną jegò témą bëło rëbaczenié 
na Kaszëbach. W  programie bëłë 
m.jin. gôdczi ò robòce rëbôków 
w dôwnëch czasach. Òpòwiôdôł ò 
tim Tadéùsz Makòwsczi, chtëren 
pòdczorchiwôł, że czedës béł to 
wark, jaczi zagwësniwôł ùwôżanié 
w spòlëznie. 

Ò dzysdniowim rëbaczenim 
òpòwiôdôł ichtiológ Adóm Wójto-
wicz. Dzãka niemù ùczãstnicë Fò- 
rum dowiedzelë sã m.jin. ò zarëbia-
nim jezór i ò tim, jak dzysô wëzdrzi 
łowienié rib. 

Jak je ju tradicją, òbczas Fòrum 
bëła leżnosc òbezdrzeniô i  kùpie-
niô swòjorãcznëch wërobinów. La-
tos króm wësziwków, òbrazów i ò- 
bleczeniów baro wiele bëło rzeczi 
sparłãczonëch z rëbaczenim (np. ja-
dra i rëbacczé ruchna). 

RED. 
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 WIELKI BUCZEK. KONFERENCJA 
POŚWIĘCONA KS. DOMAŃSKIEMU
XX Buczkowską Konferencję Nauko-
wa, która odbyła się 7 października 
2017 r., tradycyjnie zorganizowali 
Krajniacy, Oddział Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Wielkim Buczku 
oraz Instytut Kaszubski w Gdańsku.

W tym roku motywem przewodnim 
były „Pamięć i dzieło księdza Patrona 
Bolesława Domańskiego”.

(...) Prelegenci wygłosili wykłady 
pod następującymi tytułami: „Pamięć 
i  dzieło księdza Patrona Bolesława 
Domańskiego na Krajnie” (Józef Bo-
rzyszkowski), „Pokłosie Nagrody im. 
ks. Bolesława Domańskiego” (Jacek 
Stróżyński), „Krajniacy księdzu Patro-
nowi” (Jowita Kęcińska-Kaczmarek).

Kolejnym punktem programu było 
odsłonięcie i  poświęcenie dwóch 
rzeźb przed Wiejskim Domem Kultu-
ry w Wielkim Buczku. Pierwsza z nich 
przedstawia ks. Bolesława Domańskie-

go, druga Trąbę, wiernego przyjaciela 
Remusa, którego rzeźbę odsłonięto 
w 2016 r. Obie wykonała ludowa rzeź-
biarka Barbara Pikulik, mieszkanka 
Zakrzewa.

Po poczęstunku złożonym z regio-
nalnych potraw oraz tradycyjnych 
„kuchów” organizatorzy wręczyli, jak 
co roku, swoim przyjaciołom Złote 
Buki. Uczestnicy Konkursu Plastycz-
nego „Matka Boska Radosna i Mat-

ka Boska Leśna” otrzymali nagrody 
za swoje prace wykonane w różnych 
technikach. Były też życzenia od gości 
i ciepły poczęstunek.

Krajniacy w podziękowaniu za 20 lat 
współpracy z profesorem Józefem Bo-
rzyszkowskim wręczyli mu rzeźbę św. 
Franciszka (którą również wykonała  
B. Pikulik).

ELŻBIETA CZARNOTTA

KLËKA

 PÙCK. PÒ KASZËBSKÙ  
W AÙTOBÙSACH
Òd rujana w Pùckù rëgnãła mie-
skô kòmùnikacjô. Mô pòmòc 
w dojachanim m.jin. do nôwôż-
niészich ùrzãdów w miesce i do 
handlowëch centrów. Dzysdnia 
je to blós jedna lëniô, a aùtobùs 
zatrzimiwô sã na 25 przëstón-
kach. 

Baro jesmë rôd z ti pòdjimiznë, 
bò je to brëkòwné mieszkańcóm 
Pùcka, ale téż dlôte, że pòzwë 
przëstónków bãdą czëtóné 
w  kaszëbsczim jãzëkù. Bëło to 
mòżlëwé dzãka wespółrobò-
ce z Kaszëbską Jednotą i Radiã 
Kaszëbë. 

Donëchczôs takô dobrô prak-
tika bëła leno w  aùtobùsach 
miastowi kòmùnikacji we Wej-
rowie òrganizowóny przez MZK 
Wejrowò. Mómë nôdzejã, że 
ten zwëk chùtkò rozeńdze sã pò 
wszëtczich kaszëbsczich gardach

RED. 

Òdj. https://www.facebook.com/krajniacy.wielkibuczek 

 TËCHÓMIÉ. JAK WËZWËSKAC 
KÙLTUROWÉ MÒŻNOTË?
W dniach 6–7 rujana w Centrum Mi-
dzënôrodnëch Pòtkaniów w Tëchómiu 
zeszlë sã robòtnicë institucji kùlturë, 
szkólny, spòlëznowi dzejarze i  liderzë 
pòmòrsczich bùtenrządowëch òrgani-
zacjów. Przédnym célã zéndzeniô bëła 
wëmiana doswiôdczeniów i infòrmacji, 
a  téż integracjô lëdzy, chtërny dzejają 
w òbrëmienim kùlturë. Témą pòtkaniô 
bëło pitanié: Jak wëzwëskac kùlturowé 
mòżnotë môlowëch spòlëznów?

Referat na tã témã 6 rujana wëgłosył 
prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi. Póz- 
ni prelegent wespół z dr Karolëną Ce-
chòrską-Kùleszą prowadzył diskùsjã. 
Wôżnym dzélã òbradów bëła prezenta-
cjô czile môlowëch dzejaniów: Sztefaniô 
Malczewskô rzekła ò robòce kòła senio-
rów w Tëchómiu, Alina Werochòwskô 
òpòwiedzała ò zadaniach zjiscywónëch 
w Zôgardze Stip-Rekòwsczich w Płóto-
wie, a Magdaléna Daroszewskô ze Sto-
wôrë Rozwiju Wsë Niezabëszewò „Splo-
ty” gôdała ò projekce „Niedaleko pada 
jabłko od... lubczyku”.

7 rujana ùczãstnicë zéńdzeniô pòja-
chelë do czile môlëznów. W Łączim òbez-
drzelë pòmnik na wdôr òfiarów I i II swia- 
towi wòjnë i stôrą szkòłã, na jaczi mùrze 
je tôfla namienionô pierszémù profe-
sorowi z  Gôchów – Klémãsowi Zmù- 
da Trzebiatowsczémù. W Brzéznie Szla- 
checczim wespół z  wójta Lëpińc An-
drzejã Lemańczikã i tamecznyma zrze-
szeńcama òdwiedzëlë kòscół pw. sw. Ka-
tarzënë. Bëlë téż pòd òbeliskã z nôdpisã 
„Kaszubi pod Wiedniem” i w szkòle, gdze 
pòtkelë sã z direktorką Aną Bòrchardt.

W  programie bëło téż zéńdzenié 
z  Bernatã Reszką, chtëren òpòwiedzôł 
ò historii Bòrowégò Młina i „palikòwi 
wòjnie”. W Òsësznicë nadlesny Jarosłôw 
Czarnecczi kôrbił m.jin. ò robòce le-
snëch i lasowim gòspòdarzënkù.

Wicy na témã tegò wëdarzeniô na star-
nie http://www.kaszubi.pl/komunikaty/
komunikat/id/2774.

Òrganizatorama bëlë: Kaszëbsczi In-
stitut we Gduńskù, Nadbôłtowé Cen-
trum Kùlturë, Institut Gardowi Kùlturë 
we Gduńskù, part Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô w Bëtowie. 
RED. NA SPÒDLIM WIADŁA NA STARNIE KASZUBI.PL 
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 SËLËCZËNO. KRÃCCZI  
WËBRÓNY PATRONÃ 2018 ROKÙ

W sëlëczëńsczi remize òdbëło sã czwiôr-
té w ti kadencje zéńdzenié Przédny Ra-
dzëznë (pòl. Rada Naczelna) Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Jednym 
z  nôwôżniészich pónktów òbradów  
z  14 rujana bëło pòdrechòwanié do- 
nëchczasnëch dzejaniów KPZ w sprawie 
pòmòcë szkòdowónym òbczas wiôldżé-
gò wiatru i  grzëmòtu w  nocë 11/12 
zélnika. Jedną z  gminów, jakô mòc-
no ùcerpiała na skùtk ti bôłdzë, bëło 
prawie Sëlëczëno. Wójt Bernat Grëcza 
pòdzãkòwôł zrzeszeńcóm za pòmòc 
i  òpòwiedzôł w  drobnotach ò szkò-
dach, z jaczima wcyg mùszą so dawac 
radã mieszkańcë. Nôleżnicë Radzëznë 
wësłëchelë téż relacji z jinëch szkòdo-
wónëch môlów, a przédnik Zrzeszeniô 
prof. Édmùnd Wittbrodt rzekł ò dze-
janiach KPZ, jaczé pòmògłë lëdzóm, 
chtërny stracëlë wnet całi swój majątk.

Wôżnym pónktã zéńdzeniô béł téż 
wëbiér patrona 2018 rokù. Zgłoszonëch 
òstało trzech kandidatów: Francëszk 
Krãcczi, ks. Antoni Peplińsczi i Kaszëb-
sczé a Pòmòrsczé Rodë. Kùńc kùńców 
Przédnô Radzëzna rozsądzëła, że pa-
tronã przińdnégò rokù mdze Krãcczi.

Radosłôw Kamińsczi zaprezentowôł  
ògłoszony przez Minystra Kùlturë  
i Nôrodny Spôdkòwiznë program „Nie-
podległa” sparłãczony z  òbchòdama  
100-lecô samòstójnotë Pòlsczi.

Pòstãpné zéńdzenié Przédny Ra-
dzëznë òdbãdze sã w Gdini, gdze nôwô- 
żniészą témą mô bëc 20-lecé samòrzą-
dowi refòrmë i stanowiszcze Zrzeszeniô 
w  sprawie samòrządowëch welacjów 
w 2018 r.

RED.

 WARSZAWA. NA RETËNK JÃZËKÓM W ZAGRÔŻBIE
Na Warszawsczim Ùniwersytece (WÙ) pòwstôł midzënôrodny badérny 
òstrzódk, jaczi mô sã zajimac m.jin. rewitalizacją jãzëków, jaczim grozy dżi-
niãcé. W òbrëmienim Centre for Research and Practice in Cultural Conti-
nuity – bò takô je òficjalnô pòzwa tegò òstrzódka – bãdą wespółdzejac z WÙ 
4 institucje: University of London, Leiden University, University of Gronin-
gen a téż Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena. 

Nowi òstrzódk pòwstôł na wëdzélu „Artes Liberales”, gdze karno pòd 
przédnictwã dr hab. Justinë Òlkò òd wiele lat zjiscywô midzënôrodné pro-
jektë tikającé sã m.jin. retaniô „môłëch” jãzëków.

W badérowaniach mają brac ùdzél nié leno ùczałi, ale téż lëdze, jaczi ùżi-
wają jãzëków w zagrôżbie. „Staramy się budować pomosty między światem 
nauki a mniejszościami etnicznymi i językowymi, społecznościami lokalny-
mi, organizacjami nieakademickimi, lokalnymi aktywistami” – napisała na 
internetowi starnie WÙ Justina Òlkò. „Współpracujemy z przedstawicielami 
mniejszości językowych w Polsce, w tym użytkownikami wymysiöeryś, czyli 
wilamowskiego, łemkowskiego, kaszubskiego. Pracujemy również z miesz-
kańcami Wyspy Man, Guernsey, Kraju Basków, Saamami z Finlandii i Nor-
wegii, a także użytkownikami nahuatl, czyli języka azteckiego w Meksyku” 
– dodôwô ùczałô.

Rezultatã dzejaniów nowégò òstrzódka mają bëc prakticzné strategie 
i materiałë sparłãczoné z rewitalizacją jãzëków. Badérowie mają rëchtowac 
ùczbòwniczi, słowarze, ksążczi i jiné pòmòce do naùczaniô jãzëków. 

RED. NA SPÒDLIM NOTCZI NA INTERNETOWI STARNIE WARSZAWSCZÉGÒ ÙNIWERSYTETU

KLËKA

Szkoła Podstawowa nr 7 świętowa-
ła 40-lecie działalności. Od 1987 r. 
placówka nosi imię Jana Karnow-
skiego i do dziś jest jedyną szkołą, 
której patronuje ten poeta i dzia-
łacz kaszubski. 

Podczas spotkania jubileuszo-
wego dyrektor Aleksandra Mrocz-
kowska uczciła swoich poprzed-
ników, wspólnie z burmistrzem 
Chojnic Arseniuszem Finsterem 
wręczyła nagrody wyróżniającym 
się nauczycielom i nakreśliła boga-
tą historię szkoły zawierającą spo-
ro akcentów kaszubskich. Licznie 

zebranych uczestników uroczystości 
szczególnie zainteresował tzw. lipdub 
– film w dynamicznym tempie pre-
zentujący dokonania szkoły i ludzi ją 
współtworzących. Z uznaniem spo-
tkał się również program artystyczny, 
w którym nie zabrakło elementów 
regionalnych. Wśród gości obecni 
byli m.in. bratanek patrona placówki 
Mieczysław Karnowski i Kazimierz 
Ostrowski, który przyczynił się przed 
30 laty do nadania szkole imienia po-
staci tak zasłużonej dla kultury Po-
morza i Kaszub.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

 CHOJNICE. JUBILEUSZ SZKOŁY Z KASZUBSKIMI TRADYCJAMI

Fot. Grażyna Kiedrowicz 

Òdj. S. Lewandowsczi
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 BÒRZESTOWÒ. ZÉŃDZENIÉ  
Z JERZIM KÒSZÔŁKĄ 
Nôleżnicë Remùsowégò Krãgù (ò hi-
storie i dzejaniach tegò karna jesmë 
piselë w slédny „Pòmeranie”) 5 ruja-
na znôwù zeszlë sã w Bòrzestowie. 
Tim razã gòscã zéńdzeniô béł dr inż. 
Jerzi Kòszôłka, dzejôrz gduńsczégò 
partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô i ùczałi sparłãczony z Gduń-
ską Pòlitechniką, chtëren przëjachôł 
wespół z jinym gduńsczim Kaszëbą 
Jerzim Naclã. 

Gòsc òpòwiôdôł ò swòjich dos- 
wiôdczeniach òbczas sztudiów i ro-
bòtë za grańcą, przekònywôł, że 
dzysdnia Kaszëbi mùszą rozmiec 
pòkazywac bùten swòją bòkadną 
kùlturã i w kòżdim dzélu żëcô miec 
starã ò profesjonalizm. 

Na zéńdzenié przëjachała téż 
szkólnô Wanda Czedrowskô ze sto-
wôrë Remùsowi Drëszë. Rôczëła do 
ùdzélu w  Kaszëbsczim Diktandze 
w Bòjanie i w kònkùrsu Méster Bël-
négò Czëtaniô. Bëła téż gôdka ò tim, 
jak zwikszëc wespółdzejanié midzë 
seniorama a nômłodszima Kaszëba-
ma, żebë miast biôtczi pòkòleniów 
bëła midzë nima wëmiana doswiôd-
czeniów.

RED

 GDUŃSK. WËSTÔWK Ò SÃDZYCCZIM
Latos w łżëkwiace minãło 60 lat òd smiercë 
kaszëbsczégò pòetë, dzejarza i bibliotekarza 
Francëszka Sãdzycczégò. Na wdôr ti roczëznë 
Gduńskô Biblioteka PAN przërëchtowała 
ekspòzycjã „Franciszek Sędzicki (1882– 
–1957) – piewca ziemi kaszubskiej”.

Mô òna przëbôczëc zasłëdżi tegò ùro-
dzonégò w Rotenbarkù Kaszëbë dlô pòlsczi 
kùlturë, pòkazac jegò lëteracczé, spòlëznowé 
i kùlturowé dzejanié. Materiałë, jaczé jidze 
òbzerac na wëstôwkù, pòchòdzą ze zbiérów 
Biblioteczi. Są tam aùtografë wiérztów, 
rãkòpisë, maszinopisë i drëkòwóné ùsôdz-
czi a téż artikle pùblikòwóné w pòmòr-
sczich gazétach. 

Òkróm tëch pamiątków pò Sãdzycczim 
mòżemë téż òbezdrzec wëstôwk òdjimków 
„Kaszuby bliskie sercu” Édmùnda Kamiń-
sczégò, chtëren je znónym kaszëbsczim dze-
jarzã, wespółzałóżcą Kaszëbsczégò Zrze- 
szeniô i bëlnym fòtografã. Prezentëje na 
swòjich òdjimniãcach krôjmalënczi, zabët-
czi, pùbliczné ùroczëznë i codniowé żëcé na 
Kaszëbach.

Rôczimë do òdwiedzywaniô sedzbë 
Gduńsczi Biblioteczi PAN kòl szas. Wałowi 
24 we Gduńskù, gdze òbëdwa wëstôwczi 
mòże òbzerac do 30 lëstopadnika.

RED.
Òdj. ze zbiérów Remùsowégò Krãgù

 KROKÒWÒ, SŁAWÒSZËNO. 
ZAKÙŃCZENIÉ ROKÙ CENÔWË

Rok 2017 to rok òbchòdów 200. 
roczëznë bùdzëcela Kaszëb – Floriana 
Cenôwë w  gminie Krokòwò. Wszët-
czé imprezë, jaczich célã bëło ùtczenié 
pamiãcë tegò, co „kaszëbsczé miôł ser-
ce”, òdbiwałë sã w Sławòszënie – wsë, 
w jaczi sã ùrodzył.

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié Part  
w Krokòwie rëszno włączëło sã w przë- 
bôcziwanié biografii i  ùtwórstwa dok-

tora, etnografa i wiôldżégò promòtora 
Kaszëb, chtërnym béł Cenôwa.

Òsoblëwi znaczënk miałë dwie ùro- 
czëznë kùńczącé òbchòdë Rokù Floria-
na Cenowë ùchwôlonégò przez Radã 
Gminë. 21 séwnika Spòdlecznô Szkòła 
w  Sławòszënie dostała miono tegò 
wiôldżégò Kaszëbë i stanicã. Dzéń ten 
béł wiôldżim swiãtã ùczniów, szkólnëch, 
ale i całi spòlëznë wsë. Mszã swiãtą òd-
prawiło sztërzëch ksãżi, a  hòmiliã pò 
kaszëbskù rzekł ks. Marión Miotk [wicy 
ò tim wëdarzenim piszemë na s. 48]. (...) 
Naji part brôł ùdzél w tim swiãce, bëła 
tam naja stanica, a wiceprzédnik Łukôsz 
Krefta òdczëtôł laùdacjã, w jaczi kôrbił ò 
dobëcach Cenôwë. 

Zamkniãcé „Rokù Floriana Cenôwë” 
krokòwsczi zrzeszeńcë zrobilë 15 rujana 
w  bëtnoscë przédników i  stanicowëch 
pòcztów z Hélu, Rédë, Rëmi, Wejrowa, 
Pùcka, Strzelna, Banina i Wiôldżi Wsë 
(ten part KPZ béł wespółòrganizatorã 

ùroczëznë). Bëła téż „nômłodszô” stani-
ca – ze Spòdleczny Szkòłë m. Floriana 
Cenôwë w Sławòszënie.

Ùroczëzna zaczãtô mszą swiãtą w kòs- 
cele w Żarnówcu warała dali w sławò-
szińsczim Dodomie Kùlturë. W  arti-
sticznym dzélu wëstąpilë krokòwsczi 
zrzeszeńcë z  pòmòcą m.jin. ùcznia 
spòdleczny szkòłë w Krokòwie Franka 
Lesnaùa, jaczi recytowôł wiérztã Hie-
ronima Derdowsczégò „Wòjkasyn ze 
Sławòszëna”.

Z  bùchą mòżemë pòdsztrichnąc, że 
corôz barżi w naje dzejania sparłãczoné 
z  wiôldżima pòstacjama Kaszëb i  ro- 
czëznama włącziwają sã szkòłë z terenu 
gminë Krokòwò, dzãka czemù pòmô-
gają nama môłi recytatorzë, wókaliscë, 
tańcownicë. A  më za to òrganizëjemë 
pòtkania w szkòłach i swietlëcach, pòka-
zywającë swòje òbleczenia, swòjorãczné 
wërobinë, prezentëjącë gôdczi, legendë 
i dokazë dlô dzecy pò kaszëbskù.

Òdj. B. Hartin-Leszczińskô 

BÒŻENA HARTIN-LESZCZIŃSKÔ (TŁÓM. DM)
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JU ZA CZILE LAT Z GDUŃSKA I GDINIE DO KARTUZ A TÉŻ KÒSCÉRZNË PÒJEDZEMË DWASZTREKÒWĄ 
I ZELEKTRIFIKÒWÓNĄ BANOWĄ LËNIĄ. NA ÒDJIMKÙ SZTREKÒBÙSË NA STACJE ŻUKÒWÒ WSCHÒDNÉ. 
ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI

W OBIEKTYW
IE

POMERANII

·  1 października 2017 r. – w Gdańsku-Klukowie 
odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary II wojny 
światowej – Kaszubów z Klukowa i okolicznych miej-
scowości, którzy zostali zamordowani przez Niemców. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą z liturgią sło-
wa w języku kaszubskim, którą w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 82 w Klukowie odprawił ks. 
Jarosław Ropel, proboszcz parafii pw. św. Walentego 
w Matarni. W mszy uczestniczyło ok. 70 osób, miesz-
kańców Klukowa, Matarni, Firogi, Bysewa, Piecków 
i Migowa, wśród nich członkowie rodzin pomordo-
wanych. Czytania i modlitwy wiernych po kaszubsku 
odczytali: Natalia Stefanowska, Agata Heimowska 
i Wojciech Józef Konkel. Po nabożeństwie wierni prze-
szli pod obelisk upamiętniający mieszkańców Klukowa 
pomordowanych w Piaśnicy, gdzie okolicznościowe 
przemówienie wygłosił członek zarządu Zrzeszenia Ka-

szubsko-Pomorskiego Oddział w Gdańsku W.J. Konkel, 
a modlitwę poprowadził ks. Jarosław Ropel. Następnie 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 
 Za zorganizowanie uroczystości – wszystkim zaanga-
żowanym (Kaszubom i nie tylko) zrzeszonym w klubie 
Kaszubów w Matarni, którym przewodzi Andżelika 
Heimowska – wiôldżé Bóg zapłac!

·  5 października 2017 r. – w Tawernie Mestwin 
na ul. Straganiarskiej 20–22 w Gdańsku odbyła się 
uroczystość wręczenia Prymasowi Seniorowi prof. 
Henrykowi Muszyńskiemu Dyplomu Członka Honoro-
wego Instytutu Kaszubskiego. Wydarzenie zostało zor-
ganizowane przez Stację Naukową i Komisję Kaszub-
ską Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku oraz 
Instytut Kaszubski. Wzięli w nim udział reprezentanci 
gdańskiego oddziału ZKP.

·  7 października 2017 r. – w Audytorium Novum 
Politechniki Gdańskiej miał miejsce charytatywny 
koncert na rzecz odbudowy domostwa Józefa Cheł-
mowskiego. Jednym ze współorganizatorów tej im-
prezy było Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, którego 
przedstawiciele z oddziału gdańskiego uczestniczyli 
w tym wydarzeniu.

·  10 października 2017 r. – członkowie gdań-
skiego partu wzięli udział w uroczystości poświęce-
nia sztandaru oddziału Zrzeszenia w Łubianie, która 
odbyła się w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w Łubianie. Po jej zakończeniu w miejscowym Zespole 
Kształcenia można było wysłuchać okolicznościowego 
wykładu członka oddziału ZKP w Łubianie ks. dr. Leszka 
Jażdżewskiego.

OPRACOWALI:  
ADRIAN WATKOWSKI, WOJCIECH JÓZEF KONKEL
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SËCHIM PÃKÃ ÙSZŁÉ

Z LASA WËLAZŁI
Szedł chłop do lasa
ùcął bùk do basa,
szedł dali, nie rzekł nick,
ùcął brzózkã do skrzëpic.

T ak w lëdowi piesni „Basëce” sobie robił w lasu 
chłop. Na co sobie w całoscë w lasu mòże dzysô 
dac na wòlą? Chto mòże wlezc do lasu? Gwësno 

wiater. Jeden òstatno narobił skòpicą szkòdów, a czej 
z niegò wëszedł – to ju nie béł las…

Pierszé pëtanié: za 
czim wa tam, chłopi, chò- 
dzyta? Na romanticzny 
szpacér. Mòże pòzerac 
w niebò na ùzémczi drze- 
wów, co sã rëchają na 
wietrze. I przë tim wier-
sze gadac. A za rãkã trzë- 
mac. Wszëtkò do cza-
su, czej sã nie bùcnie 
w drzewò, jaką danã czë 
chójkã. Ùczałi łepòlogòwie mówią, że taczé zbùcnie-
nié z chójką chùtkò wëcygô z romantizmù. Niejeden 
chòdzy do lasu na grzëbë. Mô skòrznie, wãbórk, kòsz 
czë jiną satkã z biedrë a ùdżibô sã pòdczerznie i nad-
mesznie. Do te płôszcz procëm deszczowi. I nożik. 
Jesmë w lasu, bò jesmë sã zagôdelë na nôùkòwé te-
matë z dzéwczëca, trzë gòdzënë temù na przëstankù 
aùtobùsa 191. Jesmë ju krótëchno òd ùdokaznieniô 
swi tezë a tu… rów pò òstatny wòjnie i wątk sã rwie. 
Bò jidzemë z dzeckã i chcemë pòtkac jaczé zwierząt-
kò, chòcle sarenkã czë jinégò łosza. Dzeckò òbôczi, 
jak to żiwcã wëzdrzi. W szkòle pòwié. Plusa zarobi. 
A jesz szkólnô kôza lësce halac. A aùtołowô paczétni-
ca zmiescy le z pół lasa. Bò mùszimë narôz kòniecz-
no prawie piszkù abò jesz co jinégò, a las je nôblëżi. 
Lëscã sã przëkrëje a pò krzikù. Bò je sã lesnym i to 
je takô robòta, że sã pò lasu z flintą chôdiwô. Żelë 
jesz do tegò sã wëstãpiwô jakno felietónowi lesny kòl 
pòmeraniowégò sąsôda Rómka Drz. – nót je do te 
pòbierac szpecjalny lasno-felietónowi dodôwk.

Drëdżé pëtanié: co nas, chłopów w lasu czekô? 
Klészcze sã mògą wbic, krew wësusac a parchatą 
bòreliozã wcësnąc. I pôrã niedzel z głowë, a dokto-
rat pies napisze… Rabùsznika jidze pòtkac abò jinégò 
gwôłcëcela. Mało to jich pò krzôkach sedzy?! Pewno 
jaczi młotk abò jiny wspòmòżny statk ze sobą trekô. 
Kò to je prosto strach miec strach! A jesz je cemno, 

cos pòd nogama trzészczi, jidzesz pò przedłużony 
kònferencje kòl kòledżi, a tu jakôs pòstacjô sã na ce 
rzucy, kartã òd bankòmatu wëszarpnie a na brzid bez-
sromòtno zacygnie. A żebë to jesz jakô pòkùsnô bëła. 
Colemało same straszné chłopów gwôłcą, a wszëtczé 
pò mùzycznëch szkòłach wierã, bò baro grajné…

Mòże téż spòkójnégò wanożnika, co na 1000% 
z jaczégò różańca wrôcô, pòdeptac chto w dżogin-
gòwim nëkù abò róta nordikłoków z czijama. Zaczepic 
mòże białka z wëmalowónyma lëpama, co gôdô nie 

wiedzec czemù „50 zł za nor-
malny”. Nie je to za mało?! 
Jesz bes mógł za wschòdny 
akcent dołożëc, bo je przë 
tim jãzëkòwé przeżëcé. A rôz 
z mòją toyotką jesmë pòtkelë 
jednégò dzëka, dosc dzëczé-
gò. Skùńczëło sã na pòùcze-
nim. Jem mù przëòbiécôł, że 
czej òn mdze szedł drogą – jô 
pòjadã rowã. Jidze kùresz-

ce trafic na ekòlogów, co na drzéwiãtach sedzą a są 
procëm. Nie je dokładno wiedzec, ò co jima jidze, ale 
òni ju to wiedzą… temù tam sedzą. Pewno jaczi robôk 
w drzewie je czësto na zdechnienim abò dzãdzel do-
stôł pierzchù, czë co. To ti „lasny”, bò ti òd wieloribów 
sã w wòdze mòczą. A ti òd skażeniô lëftu – inhalëją są 
fabricznyma, kòminowima smrodama.

Trzecé pëtanié: czegò ni mòże w lasu robic? 
Smiecëc. Zdôrzô sã wcyg, że jaczé bëdło przëjedze. 
Z kùfra wëcygnie domòwé, remòntowé smiecëska 
a cësnie nima pòd nodżi. Szpókòwac. Głosno ra-
dia pùszczac, nawetkã pò kaszëbskù. Robic jachtë 
bez zezwòleniô. Pôlëc ògniszcza, w całoscë czej je 
sëchò òd pôrã tidzeniów i bële piôrd mòże zniécëc 
hëc jak smòk. Wjeżdżac aùtołã. A bróń bòże TIRã czë 
fiatã 126p bez hamùlców. Zbierac pòtrusów. Pardon: 
zbierac mòże, ale jesc – nié. Rzeszac niepòtrzébnëch 
psów do drzewa a òstawiac tescowi z alzhaimrã, 
i równo kògò, chòcbë nawetkã za skórã zalôzł a kòl 
pióra robił. W mechù kòpac, bò sã jesz jaczi zégark 
naléze w paczéce z rusczim żôłniérzã, co gò so wzął 
za wëzwòlenié naszi òjczëznë. Płoszëc ptôszãtów 
szpetną gôdką. Bòdôj òd taczégò prawie chłopsczégò 
klnieniô przë wipłace kùkówka sã zajikô: kù-kù. 

W kùńcu: ni mòże sã zgùbic, bò czim dali sã jidze – 
tim drzewów je wicy. Czë jakòs tak…

TÓMK FÓPKA

(...) czegò ni mòże  
w lasu robic? Smiecëc. 

Zdôrzô sã wcyg, że jaczé 
bëdło przëjedze. Z kùfra 

wëcygnie domòwé, 
remòntowé smiecëska 

 a cësnie nima pòd nodżi.
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JU ZA CZILE LAT Z GDUŃSKA I GDINIE DO KARTUZ A TÉŻ KÒSCÉRZNË PÒJEDZEMË DWASZTREKÒWĄ 
I ZELEKTRIFIKÒWÓNĄ BANOWĄ LËNIĄ. NA ÒDJIMKÙ SZTREKÒBÙSË NA STACJE ŻUKÒWÒ WSCHÒDNÉ. 
ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI



68  /    / LISTOPAD 2017

Z BÙTNA
F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

 /
 F

E
LI

E
T

Ó
N

DZE SĄ TI NASZI?
Jeséń to je taczi czas, czej człowiek wiele rozmësz-
liwô ò tim, co minãło. Gwës ne spôdającé z drzé- 
wiãtów zeżôłkłé lëstë tak na człowieka dzywno dze-
jają, że w jegò mùskù rodzą sã rozmajité òbrazë, 
òsoblëwie ne, co tikają sã ùchôdającégò czasu.

Jednégò kòmùdnégò dnia przëjachalë do mie 
brifka z lesnym, wsadzëlë mie mòcą do aùtołã 
a wëwiozlë do Gduńska – naju pëlckòwsczi stolëcë.

– Mómë jeséń – zaczął prawic brifka, widzącë 
mòją krzëwą mùniã – a òb jeséń wôrt wspòmnąc 
najich przódków…

– A dze nôlepi sã 
najich przódków wspò- 
minô? – wlôzł mù w sło-
wò lesny.

– Na smãtôrzu – òd- 
rzekł jem, wiele nie më- 
szlącë.

– To téż, ale dzysô më 
na smãtôrz nie jedzemë, 
le do Mùzeùm Drëdżi 
Swiatowi Wòjnë – wëdolmacził brifka. 

W kùńcu jô wiedzôł, jaczi je plan naju rézë. 
Jo, mùzeùm to je dobri môl na wspòminczi – 

pòmëslôł jem, a przëbôcził so mòjégò ópã, co 
nôprzód béł w Wehrmachce, pòtemù kòl Andersa. 
Przed òczama stanął mie wùja Klémãs, jaczi w 1939 
rokù bił sã z Niemcama, a tej béł żôłniérzã I Armie 
Pòlsczégò Wòjska na wschòdze. Zôs cotka Genowe-
fa bëła łączniczką w Pòmòrsczim Grifie, a ji chłop 
zdżinął w Stutthòfie. Dzeż ti naszi Pëlckòwiôcë nie 
bëlë? Biôtkòwelë w Bitwie ò Anielską, pòd Narwikã, 
Tobrukã, Lenino, Monte Cassino… Bëlë kòl pie- 
chòtë, wòjnowi marinarczi, w fligrowëch diwizjo-
nach, kòl partizanów w Serbie czë Francëji. Do te 
biwało, że jeden do drëdżégò mùszôł strzélac. 

– Ach – wzdichnął jem, czej doszło dó miã, jak 
dobrze më mómë, żëjącë w tak spòkójnëch cza-
sach. 

– Cëż të tak głosno „achôsz” – brifka przëzdrzôł 
sã na mie z przédniégò sedzeniô.

– Aaa, tak wspòminóm swòjã familiã. Ti mést òb 
wòjnã biôtkòwelë sã we wszëtczich armiach swiata…

– Jo, jo… – wzdichnãlë wëcmanim brifka z le-
snym, kò z jejich familëjów téż na rozmajitëch froń-
tach ti dzëwi wòjnë dżinãlë. 

Bùdink Mùzeùm Drëdżi Swiatowi Wòjnë wëdôł 
sã nama baro nòwòmódny. 

– Taczi je dzysdniowi pòzdrzatk na mùzealną ar-
chitekturã – wëdolmacził nama lesny. Jô sã nie zna- 
jã, temù mùszã lesnémù, jaczi je nadzwëk òczëtó-
ny, wierzëc na słowò.

Wlezlë më bënë, kùpilë bilietë, przeszlë bez 
brómczi, jaczich pilowelë 
wachtarze, a… zatacëlë më 
sã w labirince wëstawë. 

– Tak mùszi bëc, jistno 
jak na wòjnie, człowiek czë-
je sã czësto zagùbiony – le-
sny wëklarowôł nama 
swòjã teòriã.  

Jak Wa wiéta, më trzeji 
jesmë wëczulony na pëlckòwsczé sprawë. Më so 
mëslelë tak: czej no mùzeùm je we Gduńskù, tej co 
wicy ò Pëlckòwiôkach më sã dowiémë. Równak 
mëslenié swòje, a żëcé swòje. W kùńcu kąsk zner-
wòwóny brifka stanął kòle rusczégò tankù, a głosno 
rzekł:

– Më nie jistniejemë!
– Jakùż nie jistniejemë? Kò më tuwò jesmë!
– Nie jistniejemë, bò naju przódkòwie téż nie 

jistnielë – takô mëslô tłëkła sã pò głowie brifczi. – 
Dze są ti naszi?

– Dze? – lesny stuknął sã pôlcã w głowã. – 
Nôwôżniészé, żebë bëlë w naju pamiãcy. 

Jadącë nazôd do Pëlckòwa, doszlë më do swiądë, 
że ni ma co zdrzec na jinëch, le samémù mùszi miec 
starã ò najich przódków. 

Brifka ju mësli ò Pëlckòwsczim Mùzeùm Drëdżi 
Swiatowi Wòjnë. Znającë  jegò, chto wié, co sã z ti 
jegò mësli ùrodzy…

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Dzeż ti naszi Pëlckòwiôcë 
nie bëlë? Biôtkòwelë  

w Bitwie ò Anielską, pòd 
Narwikã, Tobrukã, Lenino, 
Monte Cassino… (...) Do te 
biwało, że jeden do drëdżé-

gò mùszôł strzélac. (...)



Ò
D

J.
 Ł

. R
IC

H
ER

T

24 séwnika czileset dzecy bawiło sã na kòscersczim 
rënkù òbczas ùroczëstégò rozpòczãcô spòlëznowi 
kampanie Kaszubskie Bajania 2017.

To ju sódmi familiowi festin, chtëren zachãcywô 
do czëtaniô pò kaszëbskù. Zòrganizowało gò Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wespół z Bùrméstrã Mia-
sta Kòscérzna. Ùczãstnicë rozegracji pòznelë dwie 
nowé ksążczi dlô dzecy: Gduńsk basniowô stolëca 
Kaszub Jerzégò Sampa i Szorëm Òlë Joanë Zorn-Szu-
miło (skaszëbiony przez Bòżenã Ùgòwską). Króm 
tegò promòwónô bëła téż platka CD Zaklęta stegna. 
Bajki kaszubskie. Kaszëbsczé dokazë na binie czëtelë 

m.jin. Iwóna Makùrôt z dzecama i Bòżena Labùda. 
Ò mùzyczné atrakcje mielë starã: „Młoda Kościerzy-
na” z kòscersczégò Zespòłu Szkòłów nr 3 i „Roczit-
kòwé jagòdë” z Roczit. Nataliô Król ze szkòłë tuńca 
„Krok po kroku” ùczëła tuńcowaniô zumbë (téż do 
kaszëbsczi mùzyczi). Dzecë brałë ùdzél w plasticznym 
kònkùrsu nawlékającym do ksążczi Szorëm Òlë/Para-
sol Oli i w swòjich malënkach pòkazowałë, jak mòże 
wëzwëskac szorëm. 

Hònorny patronat nad wëdarzenim miôł Marszôłk 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa Mieczisłôw Struk.

RED. 

SWIÃTO KASZËBSCZI KSĄŻCZI

„Kaszëbsczé Bajania” òstałë zrealizowóné dzãka dëtkòwi pòmòcë Minystra Bënowëch Sprôw  
i Administracje a téż firmë PKO Bank Polski.



PONIŻSZE ZADANIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE  
W 2017 ROKU DZIĘKI DOTACJI  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Działalność bieżąca Zrzeszenia  
Kaszubsko-Pomorskiego w 2017 roku

Kaszëbë Music Festiwal – IV Festiwal 
Piosenki Kaszubskiej

Programy TV: „Kaszuby od kuchni”,  
„Gôdómë pò kaszëbskù”, „Na gòscënie”

Akademia Bajki Kaszubskiej w 2017 roku

Warsztaty regionalne „Remusowa Kara 2017”

Letnia szkoła języka kaszubskiego, 
kultury i historii Kaszub 

Skarbnica Kaszubska – kaszubski  
portal edukacyjny

Wydanie Księgi Kapłańskiej  
w języku kaszubskim

Spotkania Teatralne „Zdrzadniô Tespisa”

Język kaszubski w „Pomeranii” – wydawanie  
czasopisma ze stronami kaszubskojęzycznymi  

oraz dodatków kaszubskojęzycznych  
„Najô Ùczba” i „Stegna”

Wydanie książki „Ania z Zielonego Wzgórza”  
Lucy Maud Montgomery w przekładzie  
na język kaszubski

Organizacja konferencji metodyczno- 
-dydaktycznych dla nauczycieli języka  

kaszubskiego w 2017 roku

Spotkania piszących po kaszubsku 
w 2017 roku

Wydanie publikacji dla dzieci wraz  
z audiobookiem „Bôjkòwô krôjna Mariolczi”

Krajobraz kulturowy Kaszub w animacji  
poklatkowej – warsztaty

Wydanie Vademecum kaszubskiego – tom 4 
Literatura kaszubska

Wydanie publikacji „Zaklęta Stegna. Bajki 
kaszubskie”

Wydanie publikacji pt. „Polsko-kaszubski  
słownik nazw miejscowych i fizjograficznych”

Działalność Rady Języka Kaszubskiego  
w 2017 roku


