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W styczniu obradowała Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, która wybrała skład m.in. nowego Zarządu Głównego 
i kolegium naszego pisma. Członkowie Rady przegłosowali także 
uchwałę programową przygotowaną już na XX Walny Zjazd Delegatów. 
Znalazł się w niej m.in. zapis o podjęciu prac nad organizowaniem  
III Kongresu Kaszubskiego. Przyjęto również uchwałę, w której uznano 
za hymn kaszubski i zalecono jego wykonywanie podczas organizowanych 
przez ZKP uroczystości utwór Feliksa Nowowiejskiego pod tymże 
tytułem. Więcej o kilkugodzinnych obradach piszemy na stronach 8–9.      

10 lutego to na Pomorzu ważna data. Tego właśnie dnia 1920 roku 
generał Józef Haller dokonał w Pucku symbolicznych zaślubin Polski 
z morzem. Choć od tamtych wydarzeń minęło już 97 lat, to jednak 
pamięć o żołnierzach błękitnej armii wciąż jest u nas żywa, czego 
dowodem są coroczne uroczystości w puckim porcie oraz wspominanie tego 
wydarzenia na stronach „Pomeranii”. Bohaterem publikowanego w tym 
numerze naszego pisma artykułu Tadeusza Linknera jest dr Józef Żynda, 
postać znana i ceniona przez mieszkańców Pucka. To właśnie dr Żynda 
w imieniu pucczan przywitał pamiętnego dnia na kolejowym dworcu 
generała Hallera, o czym być może nie każdy z nas wie. 

Także dla Gdyni data 10 lutego jest ważna. W tym dniu (1926 r.) 
nadano bowiem tej dawnej rybackiej wsi prawa miejskie. Na łamach 
„Pomeranii” przedstawiamy opis nowej wystawy stałej „Gdynia – dzieło 
otwarte”, którą można zobaczyć w Muzeum Miasta Gdyni. Ekspozycja 
ma co najmniej kilka poziomów przekazu, dla różnych grup odbiorców. 
Częścią wspólną są tu dzieje niespełna 100-letniego miasta.     

Temat Gdyni pojawia się także w kontekście planów rozbudowy 
linii kolejowej nr 201 Gdynia – Kościerzyna, co powinno pozytywnie 
wpłynąć na rozwój gdyńskiego portu, który dotąd nie doczekał się dobrego 
skomunikowania kolejowego i drogowego. Dobrze skomunikowany 
natomiast jest już gdański Port Północny, w połowie ubiegłego roku 
oddano bowiem do użytku dwutorową linię kolejową, która połączyła 
port z resztą kraju, dając tym samym kolejny impuls do jego rozwoju. 
Więcej na stronach 22–23.
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„Pomerania”: Zaczinómë òd welacjów. Mómë no-
wégò przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
i Òglowi Zarząd. W jaczim czerënkù pùdze KPZ pòd 
rządama Édmùnda Wittbrodta?

Pioter Dzekanowsczi: Wedle mie jesz je za wczas, żebë 
òdpòwiedzec na to pitanié. Mùszimë sã przëzdrzec na 
pierszé decyzje nowégò prezesa i nowëch władzów – 
bò to nié sóm prezes rządzy.

„P”: Pierszą wôżną decyzją je pòwòłanié nowégò Za-
rządu. Wiceprzédnikama w  ti kadencje są: Łukôsz 
Grzãdzëcczi, Michôł Kargùl, Danuta Pioch i Stanisłôw 
Kòbùs. Króm nich nôleżnikama òstelë: Édmùnd Zmù-
da-Trzebiatowsczi, Danuta Tocke, Paweł Wajlonis, Łu-
kôsz Richert, Kazmiérz Fòrmella, Bòżena Ùgòwskô, 
Lilianna Grosz, Radk Kamińsczi, Tomôsz Damaszk, 
Józef Belgraù. To mądré decyzje?

PD: Ti lëdze są znóny w Zrzeszenim, ale ùzdrzimë, jak 
sã sprôwdzą w tim zestôwkù. Mëszlã, że mòżna rzek-
nąc, że to je ta òpcjô, jakô rzãdzëła przedtim. Mòżemë 
sã tej spòdzewac kòntinuacji. Cãżkò równak bëc tegò 
gwës, bò sytuacjô pò tim Zjezdze Delegatów je równak 
jinô jak przedtim.

Radio Gdańsk: A sóm wëbiér prof. Édmùnda Witt- 
brodta? Niejedny gôdają, że nie je to wëbiér za dokòna-
nia, a barżi „racja stanu”.

Mariusz Szmidka: Cos w tim pewno je. To je copniãcé 
sã do starszégò pòkòleniô. Profesor je baro doswiôd-
czony, a mô przed sobą chëba cãżką kadencjã, czej 
widzymë to, co sã dzejało na Zjezdze Delegatów, na 
jaczim òstôł wëbróny. Bëło tam wërazno widzec, że 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié je pãkłé. Temù prio-
ritetë, jaczi wskôże òn i Zarząd, chtërnym bãdze cze-
rowôł, bãdą òsoblëwé – i w ti kadencji, i w ti sytuacji 
pòliticzny, jakô je w najim kraju, bò jak wiémë, wasta 
profesor béł związóny z Platformą Obywatelską i pew-
no je, chëba że to òdrzucy, co bëłobë dobré.

„P”: Ju w pierszich kôrbiónkach pò welacjach dosc 
wërazno gôdôł, że nie mdze jakno przédnik KPZ 
zajimôł sã niżódną pòlitiką...

MS: I to je dobrô ùdba i dobré zrzeszeniowé mësle-
nié. Wôrt téż mëslec ò tim w kònteksce przińdnëch 
samòrządowëch welacjów, gdze lepi bëłobë nie pchac 
najich kandidatów do partiów, ale samémù wząc 
sprawë w swòje rãce i pòkazac mòc KPZ i samëch 
Kaszëbów. Na dzysô wëzdrzi na to, że ta kadencjô to 
bãdze blós kòntinuacjô, ale żëczã wasce profesorowi, 
żebë dozdrzôł téż tëch, co głosowelë na kòntrkandi-
data i chtërny baro mòcno wskazywają na terenowé 
partë, na jich rozkléwanié sã i  – co dlô mie je téż 
baro wôżné – na rozkléwanié sã kaszëbsczégò jãzëka, 
chtëren je fùndamentã kaszëbsczi etnicznoscë i më – 
jak tu sedzymë – jem gwësny, że w to wierzimë. 

„P”: W kôrbiónce z redaktorã „Pòmeranii” prof. Witt- 
brodt rzekł, że Zarząd mdze fónksnérowôł përznã 
jinaczi jak donąd, że to bãdze cos na sztôłt rządu. 
Nôleżnicë Zarządu bãdą mielë wicy do robòtë i mdą 
òdpòwiôdelë za swòje dzélëczi, jistno jak minystrowie. 
To dobrô droga?

Lészk Szmidtke: Wedle mie dobrze bëłobë te zadania 
òpùscëc jak nôbarżi w dół, żebë jak nôwicy lëdzy bëło 
wcygnionëch do robòtë. A jednym z nôwôżniészich 
zadaniów nowégò przédnika je to, żebë òsoblëwie 
procëmnicë bëlë wcygniony do robòtë, żebë nie bëło 
tak, że Zrzeszenié je pòdzeloné i skùpioné wkół jed-
négò abò drëdżégò kandidata. Dodóm jesz, że dlô mie 

MUSZIMË WESPÓŁDZEJAC
Tim razã w pòspólny debace „Pòmeranie” i Radia Gdańsk wzãlë ùdzél kaszëbskòjãzëkòwi gazétnicë, 
chtërnëch jesmë prosëlë ò pòdrechòwanié nôwôżniészich wëdarzeniów z żëcô kaszëbsczi rësznotë i pòmòr-
sczi gòspòdarczi w 2016 rokù. Na najã rôczbã òdpòwiedzelë: Lészk Szmidtke, bëti gazétnik Radia Gdańsk, 
jaczi dzysô dzejô w Fundacji Inspirujące Przykłady, Mariusz Szmidka, przédny redaktór gazétë „Dziennik 
Bałtycki”, i Pioter Dzekanowsczi, przédny redaktor pismiona „Kurier Bytowski”.

Przédnik KPZ prof. Édmùnd Wittbrodt przemôwiô òbczas pierszégò zéńdze-
niô Przédny Radzëznë. 

ÒD
J. 

DM



KASZËBSCZI ROK 2016

4  /    /  LUTY 2017

sóm Zjôzd Delegatów béł czekawi. Jem wiele słëchôł 
tegò, co gôdają lëdze i na binie, i wkół ni. Lëdze zeb-
róny wkół Grzãdzëcczégò i Wittbrodta zachòwiwelë 
sã kąsk jak taczé niemiecczé karno balowé, jaczé graje 
do kùńca. I bez to granié do kùńca òni dobëlë. A lëdze 
zebróny wkół Prëczkòwsczégò chùdzy bëlë gwësny, że 
mają dobëté. A grac trzeba bëło do kùńca i ten kùńc 
nôlepi béł przëszëkòwóny przez tëch, co bëlë za prof. 
Wittbrodtã i Grzãdzëcczim. Òstôwô równak pitanié, 
czë to, że chtos rozmieje wëgrac welënk, òznôczô, że 
rozmieje dobëc całą kadencjã. Òsoblëwie w dwùch 
dzélach. Pò pierszé – achtnienié młodëch lëdzy, a pò 
drëdżé – nowé zdrzenié na Zrzeszenié. Żebë to nie 
bëło leno wzéranié na kùlturã, përznã spòlëznowé 
sprawë, ale wedle mie téż na pòdjimnotã. Jeżlë to 
karno, jaczé terô bãdze cygnãło ten wóz zrzeszenio-
wi, bãdze rozmiało so z tim pòradzëc, tej mòżna bëc 
spòkójnym. Donëchczôs jesz ni mómë taczich sygna-
łów, że òni sobie z tim pòradzą.

RG: Wrócã do słów redaktora Szmidczi, że w Zrzesze-
niu cos pãkło, że je barżi pòdzeloné jak w òstatnëch 
latach.

PD: Jak jô so przëbôcziwóm, to wiedno béł taczi pò-
dzél...

RG: Ale terô je wiãkszi.

PD: Nie wiém. Jeden z mòcniészich pewno jo, ale jak 
so przëbôcziwóm czasë, czej më bëlë młodi, to tak 
téż bëło. Wedle mie w Zrzeszenim wiedno bëło pôrã 
stegnów. Bëła ta, gdze sã gôdô: „partë, partë, wiãcy 
kaszëbiznë”, i ta, gdze sã pòdczorchiwô, że lepi zdrzec 
barżi szerok.

MS: Do te jesz dochòdzył pòdzél: stôri kòntra młodi. 
Më bëlë wnenczas tima młodima, głodnyma dzejaniô 

dlô kaszëbsczi spòlëznë, a ti starszi trzimelë te „stół-
czi”. Terô równak to pãkniãcé je kąsk jiné. Młodi są 
z bòkù, a pò dwùch stronach są dzejôrze terenowi 
i elita. Nôgòrzi bë bëło, jakbë sã w ti kadencje nick 
nie zmieniło, blós wasta profesor bë béł przédnikã, 
a reszta bë bëła jistnô jak przez òstatné 6 lat. To bë 
bëła nôgòrszô sytuacjô.

LS: Swiat sã mòckò zmieniwô. Zrzeszenié i Kaszëbi 
ni mògą òstac z bòkù tëch zmianów. Dlôte profesor 
bãdze miôł baro drãgą robòtã, jeżlë chce, a w to wierzã 
baro głãbòkò, cos z tim zrobic. Jegò swiąda, jegò wié-
dzô, jakô je przeniosłô z biôtków pòliticznëch, mòże 
bëc retënkã dlô Zrzeszeniô. KPZ pòszło ju baro mòc-
no w to, co sã dzeje na binie pòliticzny, w tã lëchą 
starnã. I takô lëchô bùcha, jaką bëło widzec chòcle 
w gôdce niechtërnëch lëdzy, pò jedny i pò drëdżi star-
nie, wedle mie je baro lëchô dlô przińdnotë Zrzesze-
niô. Wôżné je, żebë ti, co sã òpòwiôdelë za jednym 
i drëdżim kandidatã, chcelë sã wząc wespół za robòtã, 
z pòdsztrichniãcym tegò wespół.

PD: To je prôwda. Jô wrócã jesz do pitaniô ò dzejanié 
Zarządu i òddôwaniô òbòwiązków. Tu mùszimë jesz 
zapëtac ò to, wiele lëdze bãdą chcelë na se wząc. Kò 
to nie je etatowô robòta, ale spòlëznowô, darmôk. Tak 
pò prôwdze wszëtkò w Zrzeszenim zanôlégô òd te, 
chto wiele robi. Rzeknijmë so prôwdã. I przed tą we-
lacją, jak part miôł jakąs chãc cos zrobic, to robił i sã 
za niczim nie czerowôł. I tak bãdze dali. Pitanié, czë 
to rządzącé karno bãdze chcało w tim pòmòc, pòd-
skacëc, razã cos dwignąc. Donëchczôs robił to wnet 
wszëtkò prezes. Téż dosc wiele sã gôdô ò młodëch...

„P”: To ju pòstãpné pitanié, bò łoni jednym z wôżnëch 
wëdarzeniów béł Kòngres Młodëch Kaszëbów. Miesąc 
temù òbczas debatë jesmë sã doznelë, że dzél młodëch 
nie chce wespółrobic ze starszima, jaczi wedle nich 
robią pòlitikã. Òni chcą dzejac i robic pò swòjémù, 
mòże bez pòmòcë KPZ abò jiny òrganizacje. Zrzesze-
nié mòże to zmienic i przëchłoscëc młodëch do se? 
Mô òno jaką ùdbã na młodëch?

RG: Jô rozwinã to pitanié. Czë ùdba na młodëch mô 
np. Kaszëbskô Jednota, jakô dzãka temù „ùkradnie” 
Zrzeszeniu dzél młodégò pòkòleniô?

LS: Wedle mie ani Zrzeszenié, ani Jednota ni mô 
ùdbë na młodëch. Òni próbùją ùgrac swòje nié dlô 
młodëch, ale z młodima, abò wëzwëskac młodëch dlô 
ùgraniô swòji sprawë. Z Jednotą je takô sprawa, że to 
je strzédné pòkòlenié. Òni nie są ju młodi, a jesz nie są 
baro dozdrzeniałi. Przed nima jesz je wiele sprawów, 
jaczé przińdą, a jaczé Zrzeszenié mô ju przerobioné 

Wedle Mariusza Szmidczi rozwicé PKM to nôwôżniészé gòspòdarczé wë-
darzenié 2016 r.

ÒDJ. S. LEW
ANDOW

SCZI



GROMICZNIK 2017  /    /  5

KASZËBSCZI ROK 2016

i bez to czasã mòże rzec, że KPZ je taczé „przezdrze-
niałé”. Przed Jednotą to dopiérze je. Jesz nie wiémë, 
jak òni so z tim pòradzą, òni sami jesz tegò nie wie-
dzą. A Kòngres Młodëch Kaszëbów wedle mie béł 
wëzwëskóny do te, żebë jeden z kandidatów na przéd-
nika so – jak to gôdają młodi – zapónktowôł. Ùdba 
dlô młodëch bëła tu słabô, bò ti młodi nie brëkùją 
spiewac piesniów abò wiérztów dlô môłëch dzecy, òni 
szukają czegòs jinszégò. A na Kòngresu tegò czegòs 
jinégò nie bëło. Ani Zrzeszenié, ani Jednota ni mają 
wëmëslony ùdbë, dzãka chtërny młodim bë sã chcało 
chcec.

„P”: Równak młodi, z jaczima jesmë gôdelë chòcle 
òbczas òstatny debatë, pòdczorchiwelë, że dlô nich 
bëło to wôżné. Mariusz Szmidka béł òbczas Kòngre-
su jednym z mòderatorów. Mëslisz, że to pò prôwdze 
bëło welacyjné wëdarzenié czë jesmë mielë do ùczinkù 
z czims, co bãdze miało mòcny cësk na rozwij mło-
dzëznowi kaszëbsczi rësznotë?

MS: To wëdarzenié sã òdbëło przed welacją, tej mòż-
na mëslec nad taczima zarzutama dlô òrganizatorów, 
ale jeżlë jidze ò młodëch, to nié. Żódnëch młodëch 
w to më nie wcygniemë. Òni sami tam przëszlë. Na 
mie nôwiãkszé wrażenié zrobiła frekwencjô. Przez 
140 młodëch lëdzy z rozmajitëch strón Kaszëb to je 
wiôlgô sprawa dlô mie, dlô Piotra Dzekanowsczégò 
pewno téż, bò ùdało sã to, co më chcelë w 1992 rokù, 
czej béł Kòngres, i më to jima wëpiselë w pismionie 
„Lecëdło”. Dopiérze pò tëli latach to sã ùdało zrobic. 
Drëgô sprawa to swiadomstwò apartnoscë, jaczé ù 
nich je chëba nawet wiãkszé jak ù nas w jich wiekù. 
To jesz wiãkszé wrażenié na mie zrobiło. Sã zgôdzóm 
z Lészkã, że ani Zrzeszenié, ani Jednota ni mô na nich 
pòmësłu, ale równak samò zòrganizowanié Kòngresu 
to ju béł jaczis tam pòmësł. Co bë nie rzec ò Genkù 
Prëczkòwsczim, to bëła to wiôlgô sprawa. Tam wëszłë 
ambicje młodëch. Gôdelë ò mediach kaszëbsczich, 
gdze chcelëbë robic, ò samòrządze, gdze młodi chcą, 
żebë nie zajimôł sã leno dwùjãzëkòwima tôflama, ale 
téż, żebë ùrzãdnicë pò kaszëbskù gôdelë. Òni na te 
wszëtczé rzeczë mają swój pòzdrzatk. Mie sã zdôwô, 
że trzeba to leno dobrze pòdléwac, żebë to rosło.

PD: Jô jem „50+”, tej ju nie wiém, jak to je ze swią-
dą młodëch, ale jeżlë jidze ò Kòngres, to sã dopiérze 
òkôże, czë òn je wôżny, czë nié. Na przëmiôr czë z ti 
chãcy robòtë w kaszëbsczich mediach je jaczis kòn-
kretny brzôd. 

MS: Òni chcą, a wedle mie më mùszimë dac jima taką 
mòżlëwòsc. Jô w mòji gazéce, Pioter w swòji, Lészk...

PD: Môsz prôwdã. Kòngres pòkôzôł le tëli, że je pòten-
cjôł. Nie gôdóm, że to mało, ale jak znajemë młodëch, 
to je wiedno wicy gôdaniô jak pózni kònkretów. I nié 
wszëtkò òd nich zanôlégô.

LS: Jo, je widzec ten pòtencjôł i to, że młodi nie chcą za 
baro jic drogą przërëchtowóną jima przez stôrëch, në 
starszich – „50+” abò mòże përznã „50-”. Òni mùszą 
jic swòją stegną. 

„P”: Z leżnoscë roczëznë pòwstaniô KPZ wiele sã gô-
dało ò tim, że wôżny béł ten pierszi Zjôzd, na jaczim 
Kaszëbi mòglë sã pòrechòwac i ùzdrzelë, że je jich 
wiele. Z tima młodima bãdze jistno?

MS: Tu téż je wôżné, że to sã dzeje dali. Pòwstała face-
bookòwô grëpa, jakô sã ze sobą kòmùnikùje, w Lëzë-
nie pòwstôwô karno młodëch. To je téż brzôd tegò 
zéńdzeniégò. To, czë òni bãdą dzejôrzama KPZ, mòże 
KJ, pòkôże czas. To ni mô znaczeniégò (...). Nas starszi 
wcygelë do Zrzeszeniô, propònowelë rozmajité stano-
wiszcza, gdze jesmë sã ùczëlë, i to baro nama pòmò-
gło. Ale mòże terô są – jak gôdô Lészk – jiné czasë 
i lepi jich òstawic, ale dawac mòżlëwòtë.

LS: Niech sami szukają.

PD: Przëzerac sã i wëcygac rãkã. Mómë swiądã, że do 
naju chtos wëcygnął rãkã i nama pòmógł i terô to je 
nasz òbrzészk, chòc to pewno bãdze wëzdrzało jinaczi 
jak za najich czasów.

LS: Ale téż trzeba rzeknąc, że z  najégò pòkòleniô 
dzejôrzów Zrzeszeniô tak wiele ni ma. Wnet kòżdi 
szedł swòją stegną. W Zrzeszenim naje pòkòlenié je 
słabò reprezentérowóné.

PD: Jeżlë gôdôsz naje pòkòlenié w znaczenim nas, 
co më sã znómë, tej jo, ale òglowò naje pòkòlenié – 
zdrzącë na lëczbã lat – ju je dobrze reprezentowóné.

MS: Mëszlã, że promòwanié kaszëbiznë je wôżniészé 
jak bëcé nôleżnikã Zrzeszeniô, bò jô robiã swòje tam, 
gdze jem òstôł pòstawiony. Jak jô robiã gazétã, to 
mùszã realizowac pòdstawòwé ji céle, ale móm kaszë-
biznã w sercu i to mùszi bëc widzec tam, gdze robiã. 
Tam, gdze mómë na cos wpłiw, mùszimë wszëtkò ro-
bic, żebë to, co mómë w sercu, bëło widzec na wiérz-
chu.

RG: Przechôdómë do pòstãpny témë: nôwôżniészé 
gòspòdarczé wëdarzenié 2016 rokù...

LS: Mòjim zdanim wiele taczich òsoblëwëch zdarze-
niów sparłãczonëch z pòdjimnotą nie bëło. Ò nôwôż-
niészim jô dopiérze rzeknã za rok. Òno sã terô dzeje. 
Jedna sprawa, jakô nie òsta do kùńca wëzwëskónô, 



dzejała sã ju chùdzy, bò w 2012, 2013 rokù. Jidze ò gaz 
ze sztifrów. Chùtkò mòżna bëło zmerkac, że z tegò nic 
nie wińdze, bò na całim swiece bëła takô sytuacjô, że 
prizë za gaz a pétroch szłë w dół. I to béł sygnał, że tak 
téż bãdze z gazã ze sztifrów, i że zagraniczné kòncernë, 
jaczé gò na Kaszëbach szukałë, bãdą ùcékałë. Lëdze na 
Kaszëbach czãsto bëlë procëm temù, chòc niechtërny 
to bëlno wëzwëskelë. Wedle mie bëła leżnosc, żebë 
wiele wicy na tim zwëskac. Mòżna bëło miec za darmò 
badania geòlogiczné, mòżna bëło miec dzejania dlô 
tëch spòlëznów, jaczé są tam gdzes wkół. W gminie 
Lëniô to dosc fejn wëzwëskelë, gdze jindze baro lëchò. 
Terô pò 2016 rokù më ju wiémë, że to sã skùńczëło. 
Mòże przińdze nazôd za 10 lat, ale zdrzącë na to, co 
sã dzeje òglowò w swiatowi energetice, za wiele na to 
rechòwac ni mòżna. I to bëła nôwôżniészô w òstatnym 
czasu strata sparłãczonô z pòdjimnotą. Ni ma czegòs 
nowégò, co bë bëło zwëskã dlô Kaszëbów.

RG: Czej ju jesmë przë energitice: mòżemë rechòwac, 
że za 5, 10, 20 lat pòwstónie na Pòmòrzim jądrowô 
elektrowniô?

LS: Tegò nie wiém. To nie bãdze sã tuwò dzejało, ale 
we Warszawie, i bãdze mòżlëwé, czej sã pòjawi takô 
wòlô pòliticznô, a dopiérze ji ni ma. Pòliticë do kùńca 
nie wiedzą, jaką jic stegną. Wãgel je dlô nich wôż-
niészi, chòc òn téż mô swòje fele, co je terô widzec 
w niechtërnëch gardach w całi Pòlsce.

MS: A tak pò prôwdze ni ma widzec... 

PD: Ale je czëc.

„P”: Piotrze, të téż mëslisz, że nie bëło jednégò 
wiôldżégò wôżnégò wëdarzeniô w gòspòdarce, np. 
w Bëtowie? 

PD: Jednégò wëdarzeniô nie bëło, bëłë procesë gòspò-
darczé. Bëtowò sã dobrze rozwijô, chòc jô bë baro 
chcôł, żebë bëła ù nas wikszô diwersyfikacjô, żlë jidze 
ò ôrtë gòspòdarczégò dzejaniô.

„P”: A co za ôrt gòspòdarczi dzysô dominëje w Bëto-
wie?

PD: Wnet wszëtcë znają Drutex. To je nôwikszô firma 
w Bëtowie, chtërna sã kòscérzi na Eùropã i swiat, ale 
wiele lëdzy nie wié, że Bëtowò i przed Drutexã bëło 
przemësłowim gardã i taczim òstało. To je òsoblëwie 
przemësł metalowi, w tim produkcjô gbùrsczich maszi-
nów i jinëch metalowëch nôrzãdzów, jaczé jidą za grań-
cã, bò jesmë wiôldżim ekspòrterã metalowëch rzeczi.

MS: Jô widzã jedno wiôldżé wôżné wëdarzenié. To béł 
rok rozwicô sã Pòmòrsczi Kòleji Metropòlitalny i to 

je dlô mie abolutnie nôwôżniészé wëdarzenié. Ju nie 
gôdóm ò tëch wiôldżich dëtkach – 1 mld 200 mln zł, 
że nôwiãkszô inwesticjô samòrządowô pò wòjnie...

LS: Ale òna pòwsta w 2015.

MS: Jo, ale 2016 béł rokã ji rozwicô. Z  samégò 
òtemkniãcô wszëtcë sã ceszëlë, ale jesz nie wiedzelë, 
co z  tim bãdze. A ùdało sã pòłączëc z Kartuzama, 
Kòscérzną stolëcã regionu, jaką je Gduńsk, a jesz do 
Gdini. A wiadomò, że zdłuż tegò bãdą pòwstôwałë 
òsedla mieszkaniowé, to są nowé môle robòtë, tej dlô 
rozwicô gòspòdarczi regionu to mô baro wôżné zna-
czenié. Terô jesz òstôwô czekanié na to, co ju òstało 
zapòwiedzoné – wspólny biliet. Widzã, kùli lëdzy jez-
dzy z Kartuz, tej wiém, co gôdóm.

PD: Ta bana je baro wôżnô, to wiôldżé dobëcé. Ale je 
równak taczé pitanié, czë to nie sprawi jesz wiãkszi 
pòlarizacje jak ta, jaką mómë dzys, że jesz barżi nie 
bãdze sã òpłôcało zrobic biznesu w Kartuzach, bò za 
czim, jak kòżdi letkò mòże dojachac do Gduńska.

MS: To chëba dobrze. I w drëgą stronã téż.

PD: Jakbë to dzejało w drëgą stronã, to dobrze, ale 
móm strach, że to sprawi jesz wiãkszą kòncentracjã 
biznesu w Trzëgardze, a wedle mie naje wòjewództwò 
miałobë sã rozwijac téż w jinëch placach.

MS: Ale jak letkò dojedzesz z Kartuz do Gduńska, 
to jistno je z  jachanim z  Gduńska do Kartuz abò 
Kòscérznë...

„P”: Le rodzy sã pitanié, czë Gduńsk abò Gdiniô ni 
mają taczi mòcë, że to równak wszëtkò pùdze w jednã 
stronã? Lészkù, spróbùj rozrzeszëc te sztridë.

LS: Wedle mie, tak jak gôdôł Pioter, je taczi niebez-
piek, że lëdze bãdą cygnąc do Trójgardu, bò tu je 
robòta i to robòta bëlnô. Pitanié, czë te pòdjimiznë, 
jaczé dzejają w Trójgardze, bãdą chcałë jic gdzes dali 
na Kaszëbë. Baro wiele zanôlégô òd samòrządzënów 
kaszëbsczich, jaczé nié wiedno wiedzą, jak mòżna 
te pòdjimiznë scygnąc do se. Dlô tëch pòdjimiznów 
Trójgard je ju përznã drodżi. Za wiele dëtków mùszą 
płacëc za dzejanié, za najãcé môlów, za lëdzy, temù téż 
je mòżlëwòta – jeżlë samòrządzënë zmerkają – żebë 
przeniesc to dzejanié do gminë Żukòwò, Wejrowò 
czë jiny. Takô mòżlëwòta je, ale samòrządzënë mùszą 
przërëchtowac môle i lëdzy. 

PD: Żebësmë sã dobrze zrozmielë – jô jem za PKM, 
jô bë chcôł, żebë bana docygnãła do Bëtowa, ale skòr-
no gôdómë ò gòspòdarce, to chcã rzeknąc, że jesz nie 
wiémë, jaczé bãdą tegò skùtczi.
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MS: Jô jesz dodóm Trasã Kaszëbską. Wszëtcë w Sej-
mikù, równo z jaczi partii są, wëstąpilë z apelã w ti 
sprawie. Droga kòlejowô, kòłowô („Dziennik Bałtyc-
ki” biôtkòwôł sã ò A1, a terô biôtkùje ò ùżeglowienié 
Wisłë, żebë miec téż wòdną drogã) – mëszlã, że to 
wszëtkò je dobré, a za wszëtczim jidą nowé môle prôcë. 

LS: Jedna sprawa nie załatwi wszëtczégò. Mùszi bëc 
bëlnô kòmùnikacjô, ale téż bëlné môle robòtë gdzes 
w  pòwiece bëtowsczim, człëchòwsczim abò chò-
nicczim. A kartësczi mô mòżlëwòtë, 
jaczich nie wëzwëskiwô.

MS: Jô do kùńca nie wiém – Pioter bë 
chcôł tã banã do Bëtowa czë nié?

PD: Jô bë baro chcôł, bò më brëkùjemë 
lëdzy do robòtë. Jem leno gôdôł ò za-
gróżbach, ò tim, że ta bana jesz barżi 
zmòcni Trzëgard.

LS: Ale tegò më nie zmienimë – òn 
wiedno bãdze mòcniészi.

PD: Wiém ò tim, ale chcôłbëm, żebë 
ten rozwij béł barżi równy w  roz-
majitëch dzélach wòjewództwa.

„P”: Mùszimë òdeńc ju òd gòspò-
darczi, bò mómë jesz kąsk pògadac ò 
zmianach w egzaminach dlô szkólnëch 
kaszëbsczégò jãzëka. Terô je gò zdac 
cãżi jak przedtim. Ò tim jesmë ju gôdelë òbczas jedny 
z najich debatów, ale jesmë czekawi wajégò pòzdrzatkù.

PD: Z  jedny stronë jesmë rôd, że mómë lëdzy, co 
chcą bëc szkólnyma kaszëbsczégò. Mòże czasã je tak, 
że ni mają jiny robòtë, ale mëszlã, że wiele z  nich 
chce ùczëc. Z drëdżi stronë chcemë, żebë rówizna ti 
ùczbë bëła jak nôwëższô. Gdzes mùszimë nalezc ten 
westrzódk. Z trzecy kùreszce stronë ni mómë struk-
tur, jaczi bë pilowałë ti rówiznë, jak je to w przëtrôf-
kù pòlsczégò czë matematiczi, gdze są badérowania 
EWD i jinszé nôrzãdza abò direktor, chtëren sã pitô, 
jaczé są rezultatë, jak matura, jak testë kómpetencyjné. 
W jedny szkòle je z tim lepi, w drëdżi gòrzi, ale òglowò 
ta rówizna je trzimónô. Z kaszëbsczim tak nie je, bò 
kùli lëdzy zdôwô maturã? Mëszlã, że nôwôżniészé je 
stwòrzenié całégò òkòlô, jaczé pòmòże szkólnym, ale 
téż sprôwdzy, jak òn ùczi. Sóm egzamin to je le jeden 
element. Mùszimë szerzi zdrzec na to, jak szkólny 
fónksnérëje w szkòle i na rówiznã jegò ùczeniô.

RG: Jak to widzy Mariusz Szmidka? „Dokrącywac 
szruwã” na egzaminach czë barżi mëslec ò kòntrolo-
wanim robòtë szkólnëch w szkòłach. 

MS: Nie jem w ti sprawie ekspertã, ale wiém, że „taczé 
bãdą Kaszëbë, jaczi jich młodzëznë ùczenié”. Im wëż-
szô rówizna, tim lepi, dlôte ni mòżemë wracac do tegò, 
co bëło czedës, czej wôżniészô bëła jilosc jak jakòsc. 
Takô droga pewno kąsk kòsztô robòtë, ale doczekómë 
sã wiele szkólnëch z  prôwdzëwégò zdarzeniô. Më 
w najich warkach, w gazétnictwie co chwilã mùszimë 
sã ùczëc. Jô nie nadążiwóm, jeżlë jidze ò technologie, 

nowé media internetowé. To, co bëło 
nowé 5 lat temù, to dzysô je ju stôré. 
Co chwilã trzeba sã czegòs nowégò 
ùczëc. Jak człowiek chce w czims bëc 
i bëc w tim dobrim, to mùszi wcyg sã 
dosztôłcëwac. Mëszlã tej, że te nowé 
egzaminë są krokã w dobrim czerënkù.

LS: Mùszimë téż zdrzec na to, że ùczba 
kaszëbsczégò je dzélã szkòłë, a szkòła 
je dërchã słabô. Wôżné je, żebë w  ti 
szkòle ùczba kaszëbsczégò nie bëła 
dlô szkólnégò czim dodôwkòwim, 
drëgą robòtą, do jaczi mùszôł sã na-
jąc, ale tim, w czim òn sã bëlno czëje 
i chce, żebë rówizna ti ùczbë bëła corôz 
lepszô. Më sã wszëtcë baro ceszimë, że 
tëch młodëch, ùczniów je corôz wicy, 

ale òddónëch szkólnëch dërchã je za mało. Wôżnô 
je téż pòstawa samòrządów, żebë dëtczi na nôùkã 
kaszëbsczégò szłë pò prôwdze na tã ùczbã, a nié na 
chòdniczi itd. 

MS: Jô chcã dodac, że nôwôżniészé je to, żebë i nama, 
i dzejôrzóm Zrzeszeniô czë Jednotë ùdało sã przekònac 
starszich, żebë ze swòjima dzôtkama gôdelë doma pò 
kaszëbskù.

„P”: I na zakùńczenié pitanié ò nôwôżniészą ksążkã 
pò kaszëbskù abò ò Kaszëbach, jakô wëszła w 2016 r.

LS: Wedle mie Krësztof Kòrda i ksążka ò ks. Józefie 
Wrëczë.

MS: Chcôł jem rzec to samò, ale dodóm jesz to, co je 
związóné z mòją rodzynną parafią: 50-lecé kòrunacje 
Królewi Kaszëb w Swiónowie i ksążka Genka Prëcz-
kòwsczégò ò tim môlu.

PD: Jô mëszlã, że Wrëcza, bò ta pòstacëjô żëje òso-
blëwie w najich stronach i na pôłnim Kaszëb.
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Ùczãstnicë debatë bëlë zgódny, że 
ksążka ò płk. Wrëczë to nôwôżniészô 
łoni wëdónô ksążka ò Kaszëbach
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WÔŻNÉ ROZSĄDZENIA

Òbradë prowadzëło prezydium pòd przédnictwã Micha-
ła Szczupaczińsczégò wespół z Andrzejã Lemańczikã (jak 
pòdczorchnął przédnik KPZ Édmùnd Wittbrodt, to prawie 
òn dostôł nôwicy głosów delegatów ze wszëtczich radnëch, 
jaczi prawie zaczãlë kadencjã) i Katarzëną Sychòwską.
Przez pół gòdzënë warała diskùsjô nad pòrządkã òbra-
dów. Nôwicy emòcjów bùdzył pónkt ò przëjimniãcym 
ùchwôlënkù w sprawie kaszëbsczégò himnu. Dzél radnëch 
bédowôł wësztrichniãcé gò z planu zéńdzeniô, równak wik-
szosc bëła procëm taczim pòzmianóm. Pò wëbranim skru-
tacjowi kòmisje i kòmisje ùchwôlënków i wniosków zaczãła 
sã diskùsjô nad programòwim ùchwôlënkã przërëchtowó-
nym òbczas gòdnikòwégò Walnégò Zjazdu Delegatów (jegò 
zamkłosc jesmë pùblikòwelë w stëcznikòwi „Pòmeranie”). 
Òbgôdka tikała sã przédno VII pónktu tegò dokùmeńtu 
i brëkòwnotë òrganizacje III Kaszëbsczégò Kòngresu. Ra-
dzëzna zgòdzëła sã z bédënkã delegatów i òficjalno mòżemë 
ju napisac, że na zôczątkù latoségò rokù rëgnãłë kòlkòngre-
sowé prôce w KPZ. Gwës do ti sprawë jesz w „Pòmeranie” 
wrócymë i to nié rôz.

Pózni przëszedł czas na gòrącą diskùsjã ò himnie. Zôs 
wrócëłë propòzycje przełożeniô welowaniô nad tą sprawą, 
òddaniô ji jesz do przemësleniô Òglowémù Zarządowi 
abò czekaniô z rozsądzenim do przińdnégò Kòngresu, ale 

wszëtczé te wniosczi òstałë òdrzuconé. Kôrbiónka „krącëła 
sã” tak pò prôwdze nié wkół wëbieru dokazu pasownégò na 
kaszëbsczi himn – zdecydowónô wikszosc bëła za „Mar-
szã Kaszëbsczim” – ale wkół słów „pòlskô wiara, pòlskô 
mòwa”. Z  jedny stronë, jak przekònywôł m.jin. Riszôrd 
Wenta z Lãbòrga i czile radnëch z Banina, taczé wërażenia 
bëłë dobré w XIX w., czej na kartach nie bëło pòlsczégò 
państwa, a kaszëbizna bëła trzimónô prawie jakò pòlskô 
mòwa. Dzysô, czedë robimë wszëtkò, żebë kaszëbsczi roz-
wijac i pòkazowac jegò apartnosc, spiéwanié jich w najim 
himnie mòże leno ùrëchlëc agòniã tegò jãzëka. Z drëdżi 
stronë dało czëc ò ùwôżanim dlô tradicje, dlô aùtorsczich 
praw i ò łączbie z Pòlską, jaką czëje dzys wikszosc Kaszë-
bów. Łukôsz Richert òdwòłiwôł sã téż do starë, jaką mô 
dzysô pòlsczé państwò ò kaszëbiznã, chtërna je przez nie 
wspiéróno financowò. Pòjawił sã téż wniósk, żebë zachãtã 
do spiéwaniô „Marsza” òbczas zrzeszeniowëch rozegra-
cjów zmienic w òbrzészk, ale procëm temù wëstąpił m.jin. 
Bògdón Wiszniewsczi z Pelplëna, jaczi dôł bôczenié, że dlô 
kòcewsczich i jinëch niekaszëbsczich partów nie je to do 
przëjãcô. Na zakùńczenié głos miôł jesz prof. Édmùnd Witt- 
brodt, chtëren rzekł, że ten ùchwôlënk je kómpromisowim 
rozrzeszenim, bò ni ma w nim gôdczi ò òbòwiązkù, ale ò 
zalecenim.

Diskùsje ò himnie, pòwòłanié nowégò Zarządu, piãc i pół gòdzyn òbradów – wëbróny w gòdnikù nôleżnicë 
Przédny Radzëznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô na swòjim pierszim zéńdzenim zeszlë sã 21 stëczni-
ka w bùdinkù Gduńsczi Pòlitechniczi. 

ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI
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 Z ŻËCÔ ZRZESZENIÔ

Bez wchôdaniô w drobnotë chcemë scwierdzëc, że kùńc 
kùńców wikszosc nôleżników Przédny Radzëznë przëjim-
nãła ùchwôlënk, jaczégò dwa pierszé paragrafë brzëmią: 
1.  „Hymnem kaszubskim jest utwór muzyczny autorstwa 

Feliksa Nowowiejskiego pt. »Hymn kaszubski« wykony-
wany do słów zaczerpniętych z »Marsza Kaszubskiego« 
opublikowanego przez Hieronima Derdowskiego w po-
emacie Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł” . 

2.  „Zaleca się strukturom Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, aby podczas uroczystości organizowanych lub 
współorganizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie i sympatyzujące z nim środowiska na wezwanie: 
»Do hymnu kaszubskiego« wykonywano przynajmniej 
pierwszą zwrotkę i refren ww. utworu oraz upowszech-
niano go wg współczesnej pisowni kaszubskiej”.
Całosc tegò ùchwôlënkù wespół z ùdokaznienim i do-

parłãcznikã, w jaczim są słowa „Marsza”, jidze nalezc na 
starnie www.kaszubi.pl. 

Pòstãpné pónktë òbradów bëłë wiele barżi ùbëtné. Ra-
dzëzna wëbrała nôleżników Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, 
Redakcjowégò Kòlegium „Pòmeranie” (jegò zestôwk je 
w stopce najégò pismiona) i Òglowégò Zarządu KPZ, do 
jaczégò weszlë: Łukôsz Grzãdzëcczi, Michôł Kargùl, Sta-
nisłôw Kòbùs, Danuta Pioch (wiceprzédnicë) i Édmùnd 
Zmùda-Trzebiatowsczi (skôrbnik), Danuta Tocke (se-
kretéra), Józef Belgraù, Tomôsz Damaszk, Kazmiérz Fòr-
mella, Lilianna Grosz, Radk Kamińsczi, Łukôsz Richert, 
Bòżena Ùgòwskô i Paweł Wajlonis.

Òstôł téż przëjimniãti regùlamin problemòwëch ze-
spòłów Radzëznë, jaczich mô pòwstac òsmë: ds. kùlturowi 
spôdkòwiznë, ds. òbëwatelsczi edukacje, ds. gòspòdarczich, 
ds. Kòscoła, ds. młodëch, ds. pòùczënë, ds. samòrządzënów, 
ds. seniorów. Do wzãcô ùdzélu w prôcach tëch zespòłów są 

rôczony téż zrzeszeńcë, jaczi nie są nôleżnikama Przédny 
Radzëznë. Pierszé zéńdzenia tëch karnów mają sã òdbëc  
11 gromicznika. Chãtny do robòtë mògą sã zgłosziwac 
w Biórze KPZ na szas. Straganiarsczi 20–23 we Gduńskù 
(tel. 58 301 27 31).

Radny zdecydowelë téż, że pieniãdze ùdostóné przez 
KPZ z òdrechòwaniô 1% pòdatkù PIT za 2016 rok bãdą na- 
mienioné na pòdjimiznë sparłãczoné z promòcją midzë- 
pòkòleniowégò przekazënkù kaszëbiznë i na dzejanié Aka-
demie Kaszëbsczi Bôjczi.

Na zakùńczenié béł jesz przëjimniãti ùchwôlënk ò 
pòwòłanim partu Zrzeszeniô w Stargardze, a partë KPZ 
w Pruszczu i Kònarzënach dostałë zgòdã na swòje stanice. 

Michôł Szczupaczińsczi miôł zamkłé zéńdzenié żëcz-
bama dlô starëszków, bò prawie w jich dzéń òdbëłë sã te 
òbradë, i wierã to nôdłëgszé w slédnëch latach zéńdzenié 
Przédny Radzëznë przeszło do historie.

Chcemë jesz dodac, że 21 stëcznika pierszi rôz zeszlë 
sã téż nôleżnicë Przédny Rewizjowi Kòmisje i Drësznégò 
Sądu KPZ.

DM

ÒDJ. S. LEWANDOWSCZI
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SZËMÔŁDZCZI MATRIX?

Łoni w gminie Szëmôłd òdbéł sã Dzéń Jednotë Kaszëbów, latos bãdze tuwò Kaszëbsczé Diktando. 

Gmina Szëmôłd rëchtëje mùzeùm, jaczégò jesz na 
Kaszëbach ni mómë. Nowòczasné, mùltimedialné, 
sczerowóné do „tabletowégò” pòkòleniô... 
To mô bëc baro nowòczasné mùzeùm, jaczégò ni ma jesz 
w całi Pòlsce. Kąsk bãdze pòdobné do gduńsczégò Eùro-
pejsczégò Centrum Solidarnoscë, përznã do Mùzeùm 
Pòwstaniô Warszawsczégò, ale zrobimë jesz krok dali. 
W najim mùzeùm wszëtkò mô bëc jesz barżi dinamicz-
né, dopasowóné do dzysdniowégò òdbiéru swiata przez 
młodëch lëdzy, jaczi czasã jesz nie rozmieją dobrze chò-
dzëc, a ju przesëwają pôlcama òbrazë na tabletach. Bãdze 
to plac, gdze kòżdi, chto weńdze, przeniese sã w czasu. 
Na przikłôd do dôwny kaszëbsczi jizbë, gdze òtmikającë 
szëflôdã, ùczëje, jak wszëtkò chrãszczi, przechôdającë 
kòl piécka, pòczëje hëc, czej przewinie pôlcama òbrôz, 
ùczëje jaczégò kaszëbsczégò pòétã. Za sztót ùzdrzi lëdzy 
robiącëch kòl sana i przëniese jima kankã z mlékã. To mô 
bëc wirtualny swiat, gdze wszëtkò bãdze mòżlëwé. Taczi 
„szëmôłdzczi matrix”. Jeżlë kòmùs sprzikrzi sã òbzéra-
nié, pùdze na plac, gdze mòże sã bawic, ale nawetka w ti 
zabawie bãdze pòznôwôł kaszëbską tradicjã i  kùlturã. 
Mùzeùm mô bëc sczerowóné i do młodszich, i do star-
szich. Jak chtos bãdze chcôł zatrzëmac sã dłëżi w jednym 
placu i cos przeczëtac, to bãdze mógł to zrobic, a chtos 
jinszi jak w spòlëznowëch mediach – zatrzimô sã pół mi-

nutë w jednym môlu i przewinie òbrôz dali. To mô bëc 
nowòczasnô promòcjô kaszëbiznë.

Pierszi dzél tegò mùzeùm bãdze równak baro tradi-
cyjny.
Jo. Nôprzód scygniemë do Szëmôłda chëcz z  Cérzni, 
w jaczi ùrodzył sã ks. Léón Heyka. Najô biblioteka mô 
jegò miono i jesmë pòmëslelë, że wôrt bëłobë miec jã 
ù se. Mómë kùpioné òd rozmajitëch włôscëcelów kąsk 
zemi w centrum Szëmôłda i tam prawie przeniesemë tã 
stôrą chałpã a wkół ni pòstawimë nowòczasné mùzeùm, 
ò jaczim jem gôdôł. Sama chëcz ks. Heyczi to bãdze stan-
dardowé mùzeùm. Chcemë je òtemknąc jak nôrëchli, bò 
w dzysdniowim stónie ten bùdink ju długò nie strzimie.

Jesce òpòwiedzelë nama ò planach zrzeszonëch 
z „szëmôłdzczim matrixã”. Òkróm tëch planów môta 
ju jaczé kònkretné ùdbë przelóné na papiór?
Całosc je dopiérze w  głowach, równak wiele elemen-
tów ju sã twòrzi, np. wizjô samégò òbiektu, jegò brëłë. 
Mògã rzeknąc, że bãdze baro przeszklony i... fùturisticz-
ny. Òglowi plan je ju spisóny, bò jesmë prezentowelë gò 
w Minysterstwie Bënowëch Sprôw i Administracje i téż 
w Minysterstwie Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë. Wiele 
je jesz do przemësleniô i tak pò prôwdze dopiérze òtmi-
kómë diskùsjã ò tim, co mô bëc bënë. Jesmë gôdelë ò tim 

Z wójtã gminë Szëmôłd Riszardã Kalkòwsczim gôdómë ò wiôldżich kaszëbsczich planach, wirtualnym 
szpacérowanim i ò stolëcë baszczi.

ÒD
J. 

DM
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NAJE ROZMÒWË

z najim partã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, ale 
chcemë szerszich kònsultacji, ze wszëtczima krãgama, 
jaczé są zainteresowóné. Mòże nama cos pòdpòwiedzą 
i razã zrobimë cos wiôldżégò. Dopiérze pò tëch kònsul-
tacjach wszëtkò bãdze przelóné na papiór. Mùszã jesz 
dodac, że nie bãdze to staticzné. Czej zrobimë pòtrzebną 
infrastrukturã, to pózni bãdze mógł zmieniwac leno òpro-
gramòwanié i dodawac nowé elementë.

To bãdze wiele kòsztac.
Wiém, że bãdą to dosc wiôldżé pieńdze. Dlôte próbùjemë 
nalezc jaczé wspiarcé w rozmajitëch institucjach, firmach. 
Dlô naju to baro wôżnô inwesticjô, bò na dzysô ni mómë 
niżódnégò magnesu, jaczi zachãcywôłbë lëdzy do zatrzi-
maniô sã w Szëmôłdze. A wierzimë, że ju za 4 lata bãdą 
mòglë Kaszëbską Trasą przëjachac do naju lëdze z Gduń-
ska w 20 minut. Mëszlã, że bëłabë to téż wiôlgô atrakcjô 
dlô dzecy, co sã ùczą kaszëbsczégò jãzëka, i jeżdżą na wa-
nodżi pò całëch Kaszëbach. W Szëmôłdze przeniesemë 
ùczniów w jiny swiat i jiny czas.

Czedë mô sã zacząc bùdowa?
Jeżlë wszëtkò pùdze dobrze, to w 2019 r. Wiele zanôlégô 
òd te, co bãdze sã dzejało z planowóną bùdową Kaszëbsczi 
Trasë. Czej ùzdrzimë, że pòd kùńc 2018 r. pierszé prôce 
wkół ti drodżi bãdą ju za nama, to bãdzemë wiedzec, że 
pòwstónie ù nas kòmùnikacyjny wãzeł i lëdze z Gduńska 
mògą bez problemù jezdzëc do Szëmôłda – chòcbë pò to, 
żebë òbezdrzec nôbarżi nowòczasné mùzeùm w Pòlsce.

Na mùzeùm jesz mùszimë përznã pòżdac, ale wirtual-
no mòże pò Szëmôłdze szpacérowac ju òd czile miesą-
cy. I to pò kaszëbskù.
Próbùjemë w  naji gminie wprowadzëc pôrã nowòscy. 
Je prôwda w ti stôri zasadze: „jak nas widzą, tak nas pi-
szą”, dlôte chcemë bëc téż w wirtualnym swiece. Jesmë tej 
pòmëslelë, żebë przërëchtowac mòżlëwòsc òbezdrzeniô 
gminë Szëmôłd z lotu ptôcha. Jesmë w karnie prôcowników 
ùrzãdu diskùtowelë, jak to nôlepi zrobic i wëszło nama, że 
wôrt bë bëło pòkazac rozmajité gminné, kòscelné, pùblicz-
né, priwatné òbiektë i nôlepi òpòwiedzec ò nich w roz-

majitëch jãzëkach – pòlsczim, anielsczim i kaszëbsczim. 
Jedna nasza szkólnô òd kaszëbsczégò Mónika Kùnikòwskô 
zgłosëła nama, że chãtno bë to przetłómaczëła, fejn to zro-
biła i terô prowadzy naju pò gminie „kaszëbskô nawigacjô”. 

Gdze jidze jã nalezc?
Rôczã na stronã: www.szemud.pl. Pò prawi stronie są tam 
môłé zakłôdczi, m.jin. wirtualny spacer. Trzeba weńc, 
kliknąc na kaszëbską fanã i òbezdrzec – jak to gôdô wast-
nô Mónika – Gminã Szëmôłd widzóną z lëftu. A jak chtos 
mô jaczé ùwôdżi, téż mòże do naju napisac: kancelaria@
szemud.pl. A mòże cos jinszégò wôrt jesz tam wprowa-
dzëc? Jesmë òtemkłi...

Chcã tuwò pòdzãkòwac wszëtczim ùrzãdnikóm, bò to 
robimë razã, i kòżdi cos òd se w taczich sprawach do-
kłôdô. Czejbë jaczégò ògniwa w ti „czëdze” nie bëło, to ta 
maszina bë nie szła do przódkù. A czëtińców rôczimë do 
òbezdrzeniô i pòsłëchaniô, jak ta gmina je piãknô. 

W ùszłim rokù jesmë mielë Dzéń Jednotë Kaszëbów 
w waji gminie – to bëło wiele robòtë i gwës wiele pieniã-
dzy, a latos ju pòstãpné wiôldżé wëdarzenié – Kaszëb-
sczé Diktando. „Kaszëbsczé tempò” nie spôdô...
Diktando bãdze òb jeséń i mëszlã, że zrobimë to tak, żebë 
nie bëło gòrzi jak pòprzédno. Më tim razã stôwiómë na 
młodëch, bò ti barżi doswiôdczony ju pòwëgriwelë, do-
bëlë rozmajité nôdgrodë, a terô ùzdrzimë nowëch.

W pôrã placach móm widzóné nôdpisë: „Szëmôłd stolë-
ca kaszëbsczi baszczi”. Te słowa są prôwdzëwé? Òstatno 
rozmajitëch stolëców nama pòwstôwô dosc tëli...
Jeżlë jidze ò baszkã, to robimë chòba nôwiãkszé imprezë – 
Król Baszkôrzów na Trzech Króli, w czerwińcu bicé rekòr-
du razã z gazétą „Dziennik Bałtycki” i „Szabla niepodle-
głości” 11 lëstopadnika. Historiczno wëchòdzy na to, że 
baszka mô swòje kòrzenie prawie w naji gminie i òkòlim. 
Zainteresowóny mògą ò tim przeczëtac w ksążkach Miro-
sława Ùgòwsczégò ò baszce i lësu. Dwa lata temù pòwstała 
téż kòl naju Stowôra Baszkôrzów, jakô mô sedzbã prawie 
w Szëmôłdze. Stolëca baszczi je tuwò.

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI

Riszôrd Kalkòwsczi. Wëstôwk na wdôr ks. Léòna Heyczi w szemôłdzczi bibliotece.
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GDYNIA – DZIEŁO OTWARTE
Muzeum Miasta Gdyni 10 lutego 2017 roku otwiera nową wystawę stałą. „Gdynia – dzieło otwarte” – bo pod taką 
nazwą funkcjonować będzie ekspozycja, to efekt dwuipółletnich przygotowań, konsultacji i prac nad stworzeniem 
scenariusza i ukazaniem go w formie aranżacji.

DZIEŁO OTWARTE
Na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stu-
lecia Umberto Eco formułuje koncep-
cję nowego odbioru sztuki zakładającą 
wieloznaczność jej przekazu. Zastana-
wia się nad dziełem jako formą, która 
ożywa wciąż od nowa i może być od-
czytywana z  rozmaitych perspektyw. 
Model otwarcia jako hipotetyczny kie-
runek rozwoju sztuki współczesnej sta-
nie się inspiracją dla innych i  wpisze 
w szerszy nurt filozofii tego okresu.

Podczas pracy koncepcyjnej nad 
nową wystawą w Gdyni „dzieło otwar-
te” jako pewien model stanowiło gene-
zę pytania, czy nie można by, a  raczej 
czy nie warto, zastosować go dla miasta 
– w wymiarze jego historii i dziedzic-
twa. Kiedy myślimy o Gdyni, często po-
jawia się nam przed oczami dość jasna 
wizja jej przeszłości, genezy jako mia-
sta, złotych lat rozwoju, charaktery-
stycznych postaci z  nią związanych. 
Jakże trudno niekiedy wyjść nam poza 
ten schemat. Nowa wystawa stała 
w swych założeniach ma nie tylko uka-
zywać, że gdyńskich historii jest więcej 
niż ta, o  której słyszeliśmy, ale także 
uświadamiać, że postrzeganie dziejów 
miasta jest uzależnione od perspekty-
wy, z jakiej się na nie patrzy. W końcu 
ma nie tylko ukazywać nowe spojrze-
nia na miasto, ale i stymulować odbior-
cę do odkrywania własnej perspektywy 
patrzenia na nie. Uświadamiać, że jest 
ona równie uprawniona jak każda inna.

FILARY
Podczas budowy wystawy trzy główne 
założenia miały najważniejszy wpływ 
na kształt jej scenariusza: próba odej-
ścia od metanarracji, wprowadzenie 
polifoniczności opowieści o  mieście 
oraz udział mieszkańców w  procesie 
doboru prezentowanych materiałów 
i treści.

Największym wyzwaniem dla twór-
ców wystawy było zastąpienie jednej 
liniowej historii o mieście próbą stwo-
rzenia narracji z  różnych źródeł. Jed-
nym z pomysłów na realizację tego za-
łożenia było ukazanie równolegle 
historii wielu osób, historii miejsc 
i przedmiotów. Oczywiste było, że za-
łożenie odejścia od metanarracji samo 
w  sobie stanowi inną metanarrację. 
W konsekwencji to postmodernistycz-
ne założenie, tak trudne do realizacji 
w formie wystawy, a szczególnie trud-
ne w przypadku wystawy narracyjnej, 
znalazło odbicie w  położeniu nacisku 
na wielogłosowość opowieści o Gdyni. 

Oddanie głosu różnym osobom, 
grupom czy miejscom nie wyczerpuje 
wszystkich możliwych spojrzeń na 
miasto i  to, co się w  nim działo czy 
dzieje. Niemniej poprzez zestawienie 
głosów postaci bardziej znanych 
(chciałoby się rzec – powszechnie, 
choć ze względu na zróżnicowane gru-
py odbiorców wystawy byłoby to ryzy-
kowne) z  głosami tzw. „zwykłych lu-
dzi”, czyli mniej znanych gdynian, 

zadano pytanie, czy rzeczywiście jedne 
perspektywy są ważniejsze od innych? 
Aby zobrazować niezwykle ciekawą 
i złożoną historię Gdyni, poszukiwano 
historii osób, które ilustrowałyby szer-
szy problem, a tym samym w reprezen-
tatywny sposób o nim opowiadały.

Wielogłosowość prowadzonej opo-
wieści nie byłaby możliwa bez dopły-
wu propozycji i  inspiracji, tematów 
i historii od samych gdynian. Dlatego 
nowa wystawa to w  dużym stopniu 
projekt partycypacyjny, w  którego ra-
mach mieszkańcy zostali zaproszeni 
nie tylko do dzielenia się swoimi pa-
miątkami czy historiami, ale też do 
współtworzenia treści, wypełnienia luk 
w opowieściach na tematy dotychczas 
nie tak często obecne w „oficjalnej” hi-
storii miasta. Ten kolejny aspekt odda-
nia głosu mieszkańcom nie zakończył 
się wraz z  otwarciem ekspozycji. Jej 
fragment został zaprojektowany w taki 
sposób, aby w pewnych odstępach cza-
su wymieniać prezentowane prywatne 
zbiory gdynian, opowiadać o nich i da-
wać możliwość prezentowania ich hi-
storii poprzez wciąż na nowo dodawa-
ne przedmioty, relacje audio czy wideo.

OPOWIEŚĆ
Wystawa narracyjna to opowieść. 
Opowieść taka jak książka, film czy 
słuchowisko – tylko że w innej formie, 
wykorzystującej różne środki przeka-
zu. Jak każda opowieść jest jednak se-

Opakowanie na filmy  
fotograficzne z logo zakładu  
„Foto-Elite”, lata 30. XX w.  
Fot. Leszek Żurek, własność MMG

Dziennik szkoły powszechnej  
w Gdyni prowadzony przez  

Jana Kamrowskiego, 1917–1922.  
Fot. Leszek Żurek, własność MMG
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lektywna, wybiórcza, autorska… Nie 
zapominajmy o  tym, doświadczając 
nie tylko tej wystawy, ale i każdej innej. 

Nowa wystawa stała w  Gdyni ma 
charakter chronologiczno-problemo-
wy. W pierwszej części prezentuje line-
arną opowieść o dziejach Gdyni w XX 
wieku (retrospektywnie zarysowując 
także zagadnienia sprzed tego okresu) 
głównie z  perspektywy jej mieszkań-
ców. W drugiej części optyka się zmie-
nia. Tym razem spojrzenie bardziej 
ogólne pozwala odejść od chronologii 
i  skupić się na zagadnieniach związa-
nych z pojęciami-problemami nieroz-
łącznie kojarzonymi z Gdynią – związ-
kami miasta z morzem, nowoczesnoś- 
cią czy wizjonerstwem. Widz będzie 
musiał zmierzyć się z pytaniem, czy te 
zagadnienia to mity, które ukształto-
wały tożsamość miasta, czy faktycznie 
broniące się fundamenty dziedzictwa 
tego miejsca.

W końcu opowieść to nie tylko treść, 
ale też forma. „Gdynia – dzieło otwar-
te” ma sprawić, że uwaga widza skupi 
się raczej na bezpośrednim przekazie 
danej opowieści niż na scenografii. To 
historia ludzi i  opowieść o  nich po-
przez związane z nimi przedmioty staje 
się celem nadrzędnym wystawy. Obiekt 
niczym medium ma stanowić portal 
do danej historii, do danego człowieka. 
To również sprawia, że nie liczba obiek-
tów się liczy, ale ich waga – przekaz. 

Nie tylko obiekty opowiadają na wy-
stawie swoje historie. Nie wszystko też 
w interesujący sposób da się nimi zilu-
strować. Trudniejsze zagadnienia uka-
zane zostały w  formie animacji. Ko-
mentarzem dodatkowym są liczne 
krótkie filmy dokumentalne. Wystawę 
można zwiedzać indywidualnie lub 
z  zastosowaniem audioprzewodnika. 
Oferuje on nam przejście przez ekspo-
zycję z możliwością spojrzenia na dzie-

je Gdyni z  perspektywy kaszubskiej, 
polskiej lub międzynarodowej (ścieżka 
kaszubska dostępna jest także w języku 
kaszubskim, pozostałe ścieżki oraz 
wszystkie inne treści na ekspozycji 
przetłumaczono na język angielski). 
Pogłębieniem prezentowanych treści 
są aplikacje multimedialne, m.in. inte-
raktywna mapa miasta umożliwiająca 
odkrywanie zmian w tkance miejskiej 
na fotografii z  różnych okresów czy 
aplikacja pozwalająca oglądać frag-
menty relacji gdynian.

Całość wystawy przystosowana jest 
dla niepełnosprawnych, w tym odwie-
dzających z dysfunkcją wzroku. Osoby 
niewidome lub niedowidzące będą 
mogły samodzielnie przejść wystawę 
i dzięki systemowi audiodeskrypcji za-
poznać się z jej treścią i wyglądem.

CEL
Wystawa „Gdynia – dzieło otwarte” jest 
próbą odpowiedzi na oczekiwania róż-
nych grup odbiorców. Stanowi reakcję 
na potrzeby mieszkańców Gdyni, dzie-
ci i młodzieży korzystającej w muzeum 
z  edukacji pozaformalnej, w  tym 
warsztatów uzupełniających edukację 
szkolną, a  także turystów z  Pomorza, 
Polski czy ze świata. Rozpiętość tych 
grup i  ich zróżnicowanie wewnętrzne 
jest na tyle duże, że dotarcie do każde-
go z widzów i  jego usatysfakcjonowa-
nie wydaje się niemożliwe. Wystawa 
ma jednak co najmniej kilka pozio-
mów przekazu – od bardzo ogólnego, 
dla osób szukających podstawowych 
informacji o mieście oraz generalnego 
kontekstu jego funkcjonowania, do 
warstwy pogłębiającej tematy za pomo-
cą dodatkowych tekstów źródłowych 
i  aplikacji prezentujących zbiory foto-
graficzne czy filmowe muzeum. Spe-
cjalnie dla odbiorców zagranicznych 
wytyczono ścieżkę zwiedzania ukazują-

cą Gdynię i  jej przeszłość w  kon- 
tekście międzynarodowym, a pozosta-
łe treści innych ścieżek zwiedzania do-
stosowano do odbiorców spoza nasze-
go kręgu kulturowego.

Chęć dotarcia do jak najszerszej gru-
py zwiedzających zawsze jest źródłem 
wielu kompromisów. Jednak przyjęcie 
generalnej zasady, by opowieści i tema-
ty na wystawie korespondowały nie 
tylko z aspektami gdyńskości, ale i od-
woływały się do takich zagadnień, jak: 
szczęście, sukces, miłość, odwaga, ule-
głość, bezkompromisowość, mądrość 
czy słabość – czyni wystawę bardziej 
uniwersalną i sprawia, że w prezento-
wanych historiach możemy zobaczyć 
siebie i własne przeżycia.

Celem esejów Umberto Eco składa-
jących się na jego „dzieło otwarte” było 
przede wszystkim wywołanie dyskusji. 
Taki jest też cel nowej wystawy stałej 
w  Muzeum Miasta Gdyni. Przeszłość 
i  dziedzictwo miasta dla gdynian sta-
nowią niezwykle istotny aspekt ich sil-
nej lokalnej tożsamości. Oby opowieść 
o Gdyni na nowej wystawie stałej zachę-
cała nie tylko do odkrywania historii 
miasta, ale też do interpretowania jej 
w sposób, który pozwoli zrozumieć jej 
złożoność i niejednoznaczność. Tak bu-
dowana tożsamość ma szansę stać się 
nie tylko silniejsza, ale przede wszyst-
kim głębsza.

ANDRZEJ HOJA*

 Autor jest historykiem, kuratorem nowej 
wystawy stałej Muzeum Miasta Gdyni. 
Wcześniej zaangażowany był w prace 
nad wystawą stałą w Muzeum Pomorza 
w Greifswaldzie (Pommersches Landes- 
museum). Inicjował i realizował projekty 
historyczne i dokumentacyjne, w ramach 
których współpracował z wieloma insty-
tucjami kultury, głównie w przestrzeni 
Pomorza.

Sztućce z kawiarni Grand Café zachowane  
przez jej właścicieli Eufrozynę i Stanisława
 Lisieckich po bankructwie lokalu. 
Fot. Leszek Żurek, własność MMG

Medal „Krzyż Południa” wybity na statku  
naukowo-badawczym Morskiego Instytutu 

Rybackiego r/v Profesor Siedlecki na zakończenie 
największej polskiej morskiej ekspedycji arktycznej, 

1977.  Fot. Leszek Żurek, własność MMG



14  /    /  LUTY 2017

O JÓZEFIE ŻYNDZIE  
I ZAŚLUBINACH POLSKI Z MORZEM*

W „Życiu Kaszub” pisałem niegdyś dość wiele o Ka-
tarzynie Żyndzie, zarządzającej podczas pruskie-
go zaboru kościerskim Zakładem N.M.P. Aniel-

skiej. Teraz dzięki informacjom Walentego Jodłowskiego 
(dziękuję mu w tym miejscu za udostępnienie zebranych 
materiałów), spokrewnionego z Katarzyną poprzez jednego 
z jej braci, którego córka weszła poprzez małżeństwo do ro-
dziny Jodłowskich, mogę też napisać o innym bracie Kata-
rzyny Żyndy – Józefie. Okazuje się bowiem, że podobnie jak 
wiele znaczyła dla Kościerzyny Katarzyna Żynda, tak pocho-
dzący z tegoż miasta i spoczywający na lokalnym cmentarzu 
Józef Żynda zapisał się swoim działaniem w Pucku. O ile 
jednak o kościerskiej działalności Katarzyny można się wie-
le dowiedzieć z książki ks. dr. A. Liedtkego Historia Zakładu 
N.M.P. Anielskiej w Kościerzynie (1861–1936) (Kościerzyna 
1936), o tyle o jej bracie w dostępnych źródłach informacji 
jest jak na lekarstwo. (...) A szkoda, bo to człowiek, który 
zasłużył się dla Kaszub, i to nie tylko podczas żywotnych dla 
tej społeczności, ale zarazem dla Polski zdarzeń, postać god-
na uwagi i pamięci.  

Wedle ksiąg parafialnych Józef Żynda urodził się w Ko-
ścierzynie 29 lutego 1864 roku. (...) Po studiach medycznych 

w Greifswaldzie i Würzburgu1, ukończonych w 18922, w 1897 
roku rozpoczął praktykę lekarską w Pucku3, wykonując swo-
je obowiązki „z niezwykłą sumiennością i oddaniem”4, jak 
pisano przed wojną w „Gazecie Gdańskiej”. W tej samej ga-
zecie z tą samą atencją i uznaniem wyrażano się i o zawodo-
wej, i o społecznej działalności dra Józefa Żyndy: 

Wiecznie z brzemieniem troski na czole, wiecznie pogrążony 
w pracy, której wszystkie swe siły poświęcał – potrafił podporząd-
kować wszystko obowiązkowi, nie zbaczając z wytyczonej drogi.

Wielki cichością pracy, czystością myśli, wielkością uczuć 
i wielką rzetelnością swego na wskroś prawego charakteru – 
ujmował sobie serca tych wszystkich, których duszom użyczył 
Pan Bóg zdolności odczuwania rzeczy szlachetnych i pięknych.

Pełen poczucia wysokiej odpowiedzialności, jaką wkładało 
nań zawodowe stanowisko – nie sprzeniewierzył mu się nigdy, 
stojąc zawsze twardo i niezłomnie na straży powierzonych Jego 
pieczy interesów5.

W tejże „Gazecie Gdańskiej” pisano, że dr Józef Żynda gor-
liwie oddawał się sprawom społecznym i myśli państwowo-
twórczej6. Już w roku 1912 uczestniczył w Zjeździe Młodo-
kaszubów w Gdańsku7, a potem powierzono mu funkcję 
prezesa powstałego w  roku 1927 Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem8, co znaczyło uznanie Józefa Piłsud-
skiego. To jednak było później. Wcześniej został w Pucku 
prezesem Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. 
W tym mieście oraz w powiecie puckim musiała cieszyć się 
ta organizacja i zarazem jej organizator wielkim uznaniem, 
jeżeli do założonego przez Józefa Żyndę 12 stycznia 1920 
roku Czerwonego Krzyża zapisało się dwieście osób, miesz-
kających w Pucku i w innych miejscach tego powiatu9. Pro-
wadzony przez dra Józefa Żyndę do roku 1922 pucki oddział 
Towarzystwa Czerwonego Krzyża sprawował się doskonale: 

Mimo większych w powiecie nadmorskim braków żywności, 
wzięto udział w wysłaniu pociągu żywnościowego na front, 
składano ofiary pieniężne na chorych żołnierzy oraz na ekwi-
punek sanitarny dla armii ochotniczej10. 

Tylko że potem, podobnie jak i po śmierci Żyndy nie było 
już za dobrze, co pozwala sądzić, że Józef Żynda był dla 
puckiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża rzeczywistym 

1  Z żałobnej karty, „Gazeta Gdańska” 1932, nr 40, s. 6.
2  Approbation für Herrn Joseph Żynda als Arzt, München 7 Juni 1892.
3  Por. Gen. J. Bijak, Na Pomorzu (z pierwszych miesięcy państwowości polskiej), „Słowo Pomorskie” 1928, nr 83, s. 5.
4  Z żałobnej karty, s. 6.
5  Tamże.
6  Tamże.
7  Dr Józef Żynda, w: Młodokaszubi. Co kaszubskie, to polskie: kaszubi.pl/artykuły/index/id/ 26 vide:30 XII 2016.
8  Z żałobnej karty, s. 6; Wiadomości z bliska i daleka. Puck, „Słowo Pomorskie” 1932, nr 93, s. 7.
9  Z dziejów Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu 1918–1938, Toruń 1938, s. 103.
10  Tamże.

Dr Józef Żynda (na pierwszym planie, po lewej)
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spiritus movens. Natomiast najpewniej tylko dlatego zrezy-
gnował z zajmowania się tą organizacją, że przytłaczał go 
nadmiar obowiązków. Trzeba wiedzieć, że niemal jednocze-
śnie, tworząc w Pucku Towarzystwo Czerwonego Krzyża, 
uczestniczył od 19 lutego do 4 marca roku 1920 w „kursie 
przygotowawczym dla przyszłych lekarzy powiatowych”11, 
by już w lutym tego roku otrzymać w powiecie puckim to 
stanowisko12. Józef Żynda cieszył się w Pucku i okolicy po-
wszechnym uznaniem, co znaczyło wiele pod pruskim za-
borem, uparcie nie ustępującym z Pomorza do ostatnich dni 
swego trwania. 

Gdy do Pucka miał 10 lutego 1920 roku zawitać gen. Józef 
Haller, już 6 lutego przyjechał „polski komendant miasta por. 
Schmidt”13 i  rozpoczęły się przygotowania do tej wizyty, 
o czym tak wtenczas pisano w „Słowie Pomorskim”:

W Pucku zawrzała praca: trzeba było ozdobić miasto na 
przyjęcie tak dostojnych gości i przygotować kwatery dla 1200 
żołnierzy14. I jak podano zaraz w następnym zdaniu, Z zadania 
tego wywiązał się wzorowo Polski Czerwony Krzyż15, którego 
prezesem był właśnie dr Józef Żynda. Nie było to oczywiście 
łatwe i trzeba było się wykazać rzeczywistą odwagą, jeżeli Puc-
kiem nie tylko rządził jeszcze, i to od 1908 roku, niemiecki 
burmistrz, sprawujący swoją funkcję do 31 lipca 1920 roku16, 
ale i przebywali tam niemieccy żołnierze. Czytamy wszak 
w jednej z ówczesnych pomorskich gazet, że dopiero Dnia 9 
lutego w godzinach rannych oddziały „Grenzschutzu” po wy-
słuchaniu na rynku przemówienia „patriotycznego” i oddaniu 
salwy karabinowej opuściły miasto z kirem pokrytymi sztanda-
rami17. Oczywiście nie odbyło się to spokojnie, jeżeli między 
innymi żołdacy niemieccy wybili wówczas ogromne szyby wy-
stawowe u kupca Antoniego Miotka, działacza kaszubskiego na 
wybrzeżu18. A zanim do Pucka wkroczyło polskie wojsko, 
wpierw zorganizowała się „straż ludowa”19. Odbyło się to 
w przeddzień przyjazdu do Pucka gen. Józefa Hallera i słyn-
nych Zaślubin Polski z Morzem, o czym pisały w Polsce i na 
Pomorzu wszystkie gazety.  

Dlatego nim przyjdzie czas na prezentację w tym donio-
słym zdarzeniu roli dr. Józefa Żyndy, która z racji prezeso-
wania Polskiemu Towarzystwu Czerwonego Krzyża okazała 
się tak bardzo widoczna, warto po blisko stu latach powie-
dzieć cokolwiek więcej o pobycie gen Hallera w Pucku. Czy-
li jak wyglądała podróż do Pucka i powitanie gen. Hallera, 
jak odbyła się ta najważniejsza uroczystość, którą zyskała 

miano Zaślubin Polski z Morzem, i co było potem. By nie 
zakłócać tej relacji swoim słowem, oddaję głos zdającym 
sprawę z tego doniosłego zdarzenia, dzieląc przy tym ich 
wypowiedzi na kilka etapów i zwracając przy tej okazji uwa-
gę w pierwszym i ostatnim sprawozdaniu na dr. Żyndę. 

Tak więc etap pierwszy, kiedy to podróż z Gdańska do 
Pucka, obsługiwana przez niemieckich kolejarzy, trwała 
przedziwnie długo:

Dla przewiezienia gości z Gdańska stawiono do dyspozycji 
osobny pociąg – bardzo długi. Ruszył on około 10 godziny 
z miejsca. Ale jak ruszył! (…) Jeszcze pod koniec 1916 roku – 
a więc już podczas wojny – nie trwało ani dwóch godzin, aby 
się dostać z Gdańska do Pucka. Na uroczystość polską jazda 
trwała cztery i pół godziny, a więc podwójnie tyle długo (...). 
O pół do trzeciej wylądowano nareszcie w Pucku. 

Miasto jak stoi nie widziało jeszcze nigdy takiego napływu 
ludności. Ulice były wprost za ciasne na pomieszczenie i wojska, 
i delegacji, i widzów napływających ze wszech stron. Wszak na-
wet z drugiego końca Polski przybyła delegacja lwowska”20.

Dopełniając tę relację, trzeba dodać, że podawano jeszcze, 
jak to na puckim dworcu szczególną uwagę zwracali rybacy 
z półwyspu Helu, ponieważ byli w skorzniach z sieciami21. 
A pogoda była rzeczywiście „wstrętna”, bo padał deszcz, jak 
widać to na archiwalnym zdjęciu22.   

Natomiast mówiąc o kolejnej części tej uroczystości, czyli 
powitaniu generała, trzeba już powiedzieć o Józefie Żyndzie, 
i to korzystając z relacji Alfreda Świerkosza:

Wysiadającego generała Józefa Hallera ogarnął natychmiast 
tłum, czekający na dworcu – słowa powitania wypowiedział 
radca zdrowia Józef Żynda, który na czele organizacji Czer-
wonego Krzyża wraz z delegacją rybaków z Półwyspu Helskie-
go z muzyką miał zaszczyt w historycznej tej chwili występo-
wać w  imieniu pucczan. Wiązankę żywego kwiecia, po 
przemowie radcy Żyndy, wręczyły córeczki Antoniego Miotka, 
z których jedna wypowiedziała ładny okolicznościowy wier-
szyk. Generał Haller głęboko wzruszony ucałował dziewczyn-
ki i następnie udał się w pochodzie mimo ulewnego deszczu 
i błota nad brzeg Zatoki Puckiej23.      

Trzeci etap wizyty niewiele będzie się różnił w przekazanych 
relacjach, chociaż Alfred Świerkosz poda, jakoby najpierw 
gen. Haller dokonał Zaślubin Polski z Morzem, a dopiero po-
tem odbyła się msza polowa, którą odprawił ks. Józef Wry-
cza24. Uznając jednak głosy większości i wierząc rzetelnemu 
opracowaniu Krzysztofa Kordy o ks. ppłk. Józefie Wryczy 

11  Biuletyn Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Warszawa 1920, nr 2, s. 71. 
12  Puck, „Gazeta Toruńska” 1920, nr 47, s. 5.
13  Rzeczpospolita ślubuje Bałtykowi, „Słowo Pomorskie” 1935, nr 34, s. 5.
14  Tamże.
15  Tamże.
16  Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930, s. 471.
17  Rzeczpospolita ślubuje Bałtykowi, s. 5.
18  A. Świerkosz, Z wybrzeża polskiego. Puck. Zarys monograficzny, Puck 1930, s. 70.
19  Rzeczpospolita ślubuje Bałtykowi, s. 5. 
20  Uroczystość w Pucku, „Gazeta Gdańska” 1920, nr 34, s. 1.
21 Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, s. 471.
22 Por. K. Korda, Ks. ppłk. Józef Wrycza. Biografia historyczna, Gdańsk 2016, s. 120.
23 A. Świerkosz, Z wybrzeża polskiego..., s. 70.
24 Tamże, s. 71.



16  /    /  LUTY 2017

ROCZNICE

(2016), wiadomo, że obrzęd Zaślubin Polski z Bałtykiem po-
przedziła właśnie msza św.25. Odprawiano ją w polowej kapli-
cy, na lotnisku, bo od 1920 roku w Pucku poza marynarką 
wojenną stacjonowało do 1926 roku morskie lotnictwo26. 
Ważne zaś podczas tej mszy było to, że ks. Wrycza wygłosił 
płomienne kazanie27, które miało dla Pomorza i Kaszubów 
szczególne znaczenie. 

Oczywiście kulminacyjnym punktem wizyty Hallera 
w Pucku był moment Zaślubin Polski z Morzem, kiedy to 
gen. Haller wrzucił do morza otrzymany od gdańskiej Polo-
nii platynowy pierścień28, a opisano to tak:

Tu w miejscu specjalnie uwolnionym od lodu (cała Zatoka 
Pucka była wówczas zamarznięta) generał Haller uczestniczył 
przy wbijaniu pamiątkowego pala, następnie konno wjechał 
w morze i w płytką marznącą wodę wrzucił pierścień Rzeczy-
pospolitej, wiążącej się z morzem na zawsze (...)29. 

I wreszcie ostatni etap wizyty gen. Hallera w Pucku, czyli 
uroczysta akademia, mająca charakter rautu. I tutaj podob-
nie jak prezesujący puckiemu Czerwonemu Krzyżowi Józef 
Żynda witał gen. Hallera na dworcu, tak wieczorem go że-
gnał. Przy czym trzeba jeszcze pamiętać, że był tego poże-
gnania organizatorem, o czym tak pisano w Księdze pamiąt-
kowej dziesięciolecia Pomorza (1930):

Wieczorem nastąpiło w Domu Kuracyjnym uroczyste przy-
jęcie, a dla żołnierzy i marynarzy zastawiono stoły w hanga-
rach nad morzem; obsługiwały ich panie z Czerwonego Krzy-
ża z dr. Żyndą na czele. Na bankiecie w Domu Kuracyjnym 
przemawiali gen. Haller, wojewoda Łaszewski, przedstawicie-
le Anglii i Francji i naszej wojskowości. Przemawiał też red. 
Andrzej Niemojewski i wielu innych, należy też wspomnieć 
o przemówieniu dr. Józefa Żyndy, który w mowie pełnej szcze-
rości i prostoty dał wyraz swej radości z oglądania Polaków na 
starym brzegu słowiańskim30.

Ponieważ ich relacje z kaszubską i pomorską ludnością nie 
zawsze poprawnie się układały, więc gen. Haller, do którego 
docierały m. in. skargi od ks. Łowickiego z Oksywia czy ks. 
Ptaszyńskiego z Luzina, wysłał w tej sprawie na inspekcję do 
Tczewa, Starogardu, Gdańska, Wejherowa i Pucka gen. Ju-
liusza Bijaka. Tak więc 8 marca 1920 roku gen. Bijak był 
w Tczewie, później w Starogardzie, następnie 12 marca od-
wiedził Wejherowo, zatrzymawszy się bodaj dzień w Gdań-
sku. Nie znał absolutnie Kaszubów i w Wejherowie miał 
okazję po raz pierwszy z nimi się spotkać31. Najwięcej jednak 
dała mu rozmowa z dr. Józefem Żyndą, z którym miał szczę-
ście jechać pociągiem do Pucka. Lecz o tym, jak go odebrał 

i o czym rozmawiali, niechaj opowie już sam autor wspo-
mnień:

Dnia 14 marca wyjechałem koleją do Pucka. Przygodnym 
towarzyszem moim był dr Żynda, lekarz z Pucka, który udzie-
lił mi wielu interesujących i cennych informacji. Mogłem zaś 
na nich polegać, gdyż dr Żynda, Kaszuba z pochodzenia, za-
mieszkały w Pucku od 23 lat, znał bardzo dobrze stosunki na-
rodowościowe i społeczne w powiecie; był też znany jako filan-
trop i obrońca polskości już za czasów ucisku pruskiego.

W rozmowie zwrócił mi uwagę na niejedną potrzebę lud-
ności kaszubskiej, dla której – według jego zdania – dowódca 
w powiecie, por. Schmid(t), nie zawsze miał należyte zrozu-
mienie, a lekceważącym traktowaniem zraził ją sobie32.        

Oczywiście, gen. Bijak to wszystko sprawdził i okazało się, 
że dr Żynda miał absolutną rację. Co prawda „były legioni-
sta” por. Schmidt jako komendant powiatu wejherowskiego 
starał się poprawnie organizować pracę urzędów, ale za bar-
dzo spoufalał się z niemieckim ziemiaństwem, co słusznie 
nie podobało się tamtejszej ludności. Nie posłuchał jednak 
rad i ostrzeżeń gen. Bijaka i miał potem kłopoty. I to zarów-
no ze strony oficerów batalionu morskiego z Pucka, jak ze 
strony Kaszubów, którzy na zebraniach skarżyli się, że władze 
polskie liczą się więcej z właścicielami dóbr, Niemcami, niż 
z ludnością kaszubską33   

Kiedy zaś 1 maja 1920 roku do największego wówczas por-
tu wojennego Rzeczypospolitej – Pucka przybył okręt „Pomo-
rzanin”, 3 maja odwiedził go burmistrz Pucka dr Józef Żyn-
da34. Pozostawiając dalszej dyskusji, czy był wtenczas 
burmistrzem Pucka, jeżeli taką funkcję pełnił jeszcze Nie-
miec Henryk Wahner, można przypuszczać, że Żynda wizy-
tował ten okręt jako prezes Towarzystwa Czerwonego Krzy-
ża, która to organizacja wiele ówcześnie znaczyła.  

Pomijając tę dyskusyjną kwestię, trzeba jeszcze powiedzieć, 
że kiedy obchodzono w Pucku dziesięciolecie Zaślubin Polski 
z Morzem, po mszy św., którą tym razem również celebrował 
ks. Wrycza, i przemowie gen. Hallera odbył się na puckim 
rynku uroczysty obiad, podczas którego Z ramienia Komite-
tu obchodu przemówił radca zdrowia Józef Żynda, przypomi-
nając wszystkie ważniejsze chwile i  wydarzenia związane 
z odzyskaniem naszego morza. W końcu mówca zapewnił, że 
tak, jak przed 10ciu laty twardy lud kaszubski żądał przyłącze-
nia go do Polski, tak dzisiaj ślubuje Jej wierność na wieczne 
czasy, stojąc tutaj na straży Państwa Polskiego, gdyż ziemia 
kaszubska była polską – jest polską – i pozostanie polską. W tej 
myśli wzniósł okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej35.

25 Por. K. Korda, Ks. ppłk. Józef Wrycza..., s. 121
26 Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, s. 471.
27  Tamże; Nie ma Kaszub bez Polonii – A bez Kaszub Polsci… Przemówienie przy uroczystości objęcia morza przez Polskę dn. 10. 2. 1920 r.,  

„Słowo Pomorskie” 1930, nr 34, s. 3.
28 Rzeczpospolita ślubuje Bałtykowi, s. 5.
29 A. Świerkosz, Z wybrzeża polskiego..., s. 70/71.
30 Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, s. 471.
31 Gen. J. Bijak, Na Pomorzu (z pierwszych miesięcy państwowości polskiej), „Słowo Pomorskie” 1928, nr 78, s. 4, nr 79, s. 4.
32  Gen. J. Bijak, Na Pomorzu..., „Słowo Pomorskie” 1928, nr 83, s. 5.
33 Tamże, nr 83, s. 5.
34  D. Duda, Z naszych tradycji. Pierwszy hydrograficzny okręt Rzeczypospolitej ORP „Pomorzanin”, hydrograf polski.pl/wp-content/

uploods/2016/06-2/PH2 Duda.pdf, data dostępu 6 XII 2016.
35 Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, s. 474.
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Takie było w Pucku społeczne i patriotyczne zaangażowa-
nie, odznaczonego m.in. Złotym Krzyżem Zasługi36, dr. Jó-
zefa Żyndy. Ale to nie wszystko. Wiadomo, że odwiedzał go 
w Pucku Stefan Żeromski, a także przyjaźnił się z Bernardem 
Chrzanowskim. O spotkaniach z Żeromskim wiemy niewie-
le, i to jedynie ze wspomnień Andrzeja Wojciechowskiego, 
który jako syn malarza Stefana Wojciechowskiego, spokrew-
nionego z Józefem Żyndą i przebywającego po śmierci ro-
dziców u swego bliskiego krewnego w Puc-
ku, bo Józef Żynda zajmował się jego 
wychowaniem, nieraz słyszał od ojca 
o puckich wizytach autora Wiatru od mo-
rza37. Natomiast od Chrzanowskiego, który 
tak wiele pisał o Kaszubach w swoich książ-
kach Na kaszubskim brzegu (1910), Nad 
polskim morzem (1912) czy Z  wybrzeża 
i o wybrzeżu (1917), dowiadujemy się o Jó-
zefie Żyndzie najwięcej. Chrzanowski po-
wiada w  swoich wspomnieniach, jak to 
spotykali się ze sobą nie tylko w Pucku, na 
Helu czy w Rzucewie, ale także w Pozna-
niu. Pisał więc najpierw o Józefie Żyndzie 
tak w swoich wspomnieniach: 

Lekarz Polak mieszkał tylko w Pucku; był 
to rodowity Kaszuba, mówił potrącając ka-
szubską gwarą, którą znał doskonale, gorący 
miłośnik ludu kaszubskiego i gorący Polak, 
jedyny utrzymujący tam na krańcach północnozachodnich 
Polski łączność z kulturą polską i jej ogniskami. Był to dr Żyn-
da. Zmieniał prawie co rok pismo abonowane z Warszawy, 
Poznania, Krakowa, aby ta łączność była żywsza! Abonował 
dla niej także i tamtejsze miesięczniki. W jego mieszkaniu 
w Pucku wisiały reprodukcje obrazów Matejki. Lud kaszubski 
go bardzo szanował. Słuchałem kilkakrotnie rozmów jego 
z tym ludem. Odniosłem wrażenie, że jedno jego słowo z takiej 
rozmowy miało dla tego ludu większe znaczenie jak długie 
rozmowy wiecowe przygotowujące wybory. (...)

Był to w owych czasach niewoli nieoceniony informator 
o wybrzeżu oraz jego ludzie, ten wielki samotnik z Pucka. Od-
wiedzał mnie w Poznaniu38.

Potem raz jeszcze mówił o Żyndzie, kiedy przyszło mu 
kończyć swoje uwagi o Józefie Klebbie:

Obydwu tych Kaszubówpatriotów w żywej chowam pamię-
ci. Żyndę cenił także i kolega mój z parlamentu, Roman Ko-
mierowski. Był to jedyny Polak inteligent, który już w czasach 
niewoli miał dworek na wybrzeżu na helskim półwyspie w sa-
mym Helu i przyjeżdżał tam w lecie na wywczasy i gawędy 
z dr. Żyndą39. 

Następnie, jakby żal mu było w  tych wspomnieniach 
z  Żyndą się rozstać, powiadał o  nim przy okazji wizyty 
w Rzucewie:

Poprowadziłem z Pucka połowę międzyministerialnej ko-
misji w 1920 r. – Warszawa się spóźniła z przybyciem do lipo-
wej rzucewskiej alei. Gdy zabieraliśmy się do powrotu, przy-
stąpił goniec z pałacu do dr. Żyndy, zapraszając w imieniu pani 
na podwieczorek. Nie byliśmy temu radzi. Żynda zapewniał 

jednak, że Belowowie zachowują się jak naj-
lojalniej – uczą się też już polskiego języka40.

Zresztą towarzyszył mu także podczas 
którejś z wizyt u pacjenta:

Dr Żynda obwoził mnie raz, odwiedzając 
swych pacjentów po okolicach Rozewia. In-
nym razem płynąłem z nim żaglówką z Puc-
ka do Chałup przy „szturmie”; od strony 
wiatru siedział z grzeczności Żynda; zalała 
go kilka razy fala; że to był już „szturm”, do-
wiedziałem się dopiero w Chałupach, gdy 
pierwszy zaraz pacjent, zobaczywszy Żyndę, 
zapytał, dlaczego przypłynął przy takim 
„szturmie”41.

Sumując więc te wysupłane z mało zna-
nego tekstu Chrzanowskiego przeróżne 
znajomości Józefa Żyndy, jakże nie powie-
dzieć, że były rzeczywiście rozległe. Wobec 

tego można tylko żałować, że wiemy o nich tak 
niewiele. Niemniej dla pełni sprawy, która z racji ubóstwa 
zachowanych informacji może mieć tutaj zaledwie charakter 
rekonesansu czy wprowadzenia do bogatego żywota dr. Jó-
zefa Żyndy, trzeba tego ostatniego słowa. 

Józef Żynda, członek honorowy Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich, lekarz rejonowy Kolei Państwowych w Gdańsku 
i lekarz pracujący w Pucku od trzydziestu czterech lat zmarł 
na udar serca 15 kwietnia 1932 roku podczas wizyty u pa-
cjenta w Mechowie, o czym poinformowała cztery dni póź-
niej „Gazeta Gdańska”, a po tygodniu „Słowo Pomorskie”42. 
I wtenczas w ostatnim słowie trafnie powiedziano o sumien-
ności i pełnym oddaniu dra Józefa Żyndy zawodowej pracy:

Mimo że w ostatnim czasie zapadł na zdrowiu, nie zrezy-
gnował z dalszej pracy dla dobra ludzkości. Pracował tak dłu-
go, aż nagle bezlitosna śmierć przerwała pasmo  jego szlachet-
nego życia w  chwili wykonywania swego zawodowego 
obowiązku43.  

TADEUSZ LINKNER     
Fot. ze zbiorów Walentego Jodłowskiego
*Artykuł jest nieco zmienioną i obszerniejszą wersją tekstu, 
który ukaże się w „Życiu Kaszub” 2017, nr 1 (luty).
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Józef Żynda

36 Z żałobnej karty, s. 6.
37 Por. J. Mostowa, Rysunki pisane piórkiem Stefana Wojciechowskiego, Toruń 2012, s. 34.
38 B. Chrzanowski, W pętach wybrzeża, Bibl. Uniw. Pozn. Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. 1946 D. 2400, k. 6. „Arkona” 1947, nr 3–4.
39 Tamże, k. 7.
40 Tamże, k. 10.
41 Tamże, k. 14/15.
42 Z żałobnej karty, s. 6; Wiadomości z bliska i daleka, „Słowo Pomorskie” 1932, nr 45, s. 7. 
43 Z żałobnej karty, s. 6.
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O INSTYTUCIE KASZUBSKIM  
–Z OKAZJI 20-LECIA REFLEKSJI KILKA

Trzy tygodnie temu w Europejskim Centrum Solidar-
ności przeżyliśmy uroczystość 60-lecia Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego. Wysłuchaliśmy tam ciekawych 
refleksji trzech mówców, w tym najobszerniejszych i naj-
bardziej doniosłych, zakorzenionych w przeszłości i dziś, 
ale z myślą o przyszłości, wynikających z doświadczenia 
i wiedzy, prezesa Instytutu Kaszubskiego prof. Cezare-
go Obracht-Prondzyńskiego. Znamienne i budujące dla 
mnie było to, że jubileuszowe zgromadzenie, nastawione 
na świętowanie, przyjęło bardzo pozytywnie także moc-
ne i krytyczne słowa mówcy, przerywając je wielokrotnie 
oklaskami. A krytyka, wynikająca z poczucia odpowie-
dzialności i  myślenia o  przyszłości, dotyczyła przede 
wszystkim nas samych, ludzi tej ziemi, społeczności 
zrzeszonej. Krytyka ta w żadnej mierze nie przekreśla 
olbrzymich dokonań, wręcz sukcesów ZKP, w kontekście 
którego przed 20 laty powstał Instytut Kaszubski jako 
ważny podmiot ruchu kaszubsko-pomorskiego.

Jeśli śledzimy dzieje ruchu kaszubskiego, utożsamia-
nego z ruchem kaszubsko-pomorskim, to łatwo zauwa-
żymy, że jego działacze niejednokrotnie postulowali, 
projektowali – przed wojną i  po wojnie – powołanie 
Uniwersytetu także naszego [Gdańskiego] i  Instytutu 
Kaszubskiego, który nie tylko przez swoich założycieli 
jako stowarzyszenie wywodzi się w dużej mierze z krę-

gu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, zwłaszcza 
niegdysiejszego Wydziału Humanistycznego. Udało się 
to uczynić w 1970 i 1996 roku. Cieszy nas to, że ledwie 
dwudziestoletni Instytut Kaszubski ma rosnącą liczbę 
członków i ojców; wiadomo bowiem, że tylko mało uda-
ne przedsięwzięcia pozostają sierotami.

Niemniej pamiętać trzeba o pierwszej grupie Ojców 
Założycieli. Byli to: prof. Edward Breza – językoznawca, 
Uniwersytet Gdański; prof. Hubert Bronk – ekonomista, 
Uniwersytet Szczeciński; dr Klemens Bruski – historyk, 
Uniwersytet Gdański; dr Krystyna Dziworska – ekono-
mista, Uniwersytet Gdański; prof. Andrzej Groth – hi-
storyk, Uniwersytet Gdański; prof. Zbigniew Grzonka 
– biochemik, Uniwersytet Gdański; prof. Gerard Labu-
da – historyk, Poznań; ks. dr Wiesław Mering – filozof, 
Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie; mgr Cezary 
Obracht-Prondzyński – historyk i socjolog, Uniwersytet 
Gdański; prof. Władysław Pałubicki – socjolog i religio-
znawca, Uniwersytet Gdański; prof. Wiktor Pepliński 
– historyk, Uniwersytet Gdański; red. Stanisław Pestka 
– publicysta, Gdańsk; prof. Hanna Popowska-Taborska – 
językoznawca, Polska Akademia Nauk w Warszawie; dr 
Kazimierz Przybyszewski – historyk, Uniwersytet Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu; dr Tadeusz Sadkowski – etnograf, 
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach;  

JÓZEF BORZYSZKOWSKI
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prof. Jerzy Samp – historyk literatury, Uniwersytet Gdański;  
dr Witold Stankowski – historyk, Wyższa Szkoła Pedago-
giczna w Bydgoszczy; ks. mgr Eugeniusz Stencel – teolog, 
Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie; prof. Brunon 
Synak – socjolog, Uniwersytet Gdański; prof. Zygmunt 
Szultka – historyk, Polska Akademia Nauk w Poznaniu; 
prof. Jerzy Treder – językoznawca, Uniwersytet Gdański; 
prof. Edmund Wittbrodt – Politechnika Gdańska; prof. 
Mieczysław Wojciechowski – historyk, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu – i ja też!

Kłaniam się dziś tym spośród założycieli, którzy na-
dal są wśród nas! Chylę czoło i proszę o pamięć o tych, 
którzy odeszli! Grono członków Instytutu, rosnąc, liczy-
ło w 2002 roku 63 osoby, a dziś 141. Reprezentujemy 
niemal wszystkie ośrodki akademickie w Polsce i kilka 
w Europie oraz poza jej granicami (Ameryka, Japonia). 
Jako stowarzyszenie ludzi nauki, związanych na różne 
sposoby z Kaszubami i Pomorzem, ruchem kaszubsko-
-pomorskim, tworzymy miejsce spotkania i współpracy 
osób reprezentujących różne dziedziny i różne ośrodki 
naukowe, ludzi przywiązanych jednocześnie do idei re-
gionalnej – idei wzrastania człowieka i obywatela, roz-
woju jego tożsamości od małej ojczyzny do wielkiej, od 
europejskiej i dalej – w świecie uniwersalnych wartości!

Cieszymy się, że dziesięcioro uczonych zostało przez 
nas szczególnie wyróżnionych – przyjęło godność człon-
ka honorowego Instytutu Kaszubskiego. Są to: prof. 
Friedhelm Hinze, Berlin; prof. Elżbieta Zawacka, Toruń; 
prof. Gerard Labuda, Poznań; prof. Hanna Popowska-
-Taborska, Warszawa; prof. Andrzej Zbierski, Gdańsk; 
ks. abp dr Tadeusz Gocłowski, Gdańsk; prof. Kazimierz 
Kozłowski, Szczecin; prof. Eugeniusz Stanisław Kru-
szewski, Kopenhaga; prof. Janusz Jasiński, Olsztyn;  
ks. dr Mieczysław Józefczyk, Elbląg. 

Niestety, coraz częściej przy niektórych nazwiskach 
pojawiają się słowa „świętej pamięci”. Ciesząc się z Pań-
stwa obecności i  życzliwości, z  otwartości na innych, 
z dokonań naukowych i społecznych naszych koleżanek 
i kolegów, proszę o uczczenie minutą ciszy tych spośród 
nas, którzy w minionym 20-leciu odeszli na drugą stronę 
życia. Proszę o przywołanie w naszej pamięci następują-
cych postaci: Leon Lubecki, Kraków; Olgierd Sochacki, 
Gdańsk; Ewa Rzetelska-Feleszko, Warszawa; Gerard La-
buda, Poznań; Henryk Hamerski, Ontario (Kanada); Ni-
colaus von Mach, Bruksela (Belgia); Jan Drwal, Gdańsk; 
Władysław Pałubicki, Gdańsk; Jerzy Szukalski, Gdańsk; 
Kazimierz Przybyszewski, Toruń; Brunon Synak, Gdańsk; 
Marek Latoszek, Gdańsk; Stanisław Pestka, Gdańsk; Jerzy 
Samp, Gdańsk; Jerzy Treder, Gdańsk; Edmund Wnuk-Li-
piński, Warszawa; Jerzy Szews, Gdańsk; Friedhelm Hin-
ze, Berlin; Elżbieta Zawacka, Toruń; Andrzej Zbierski, 
Gdańsk; Tadeusz Gocłowski, Gdańsk.

Dziękując im za ich i ich dzieł obecność wśród nas, 
pamiętamy, że przed 20 laty w statucie Instytutu zapisa-
liśmy, że naszym głównym celem jest: 

„W nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań społeczno-
ści kaszubskiej oraz tradycji badań kaszuboznawczych 
organizowanie prac badawczych i popularyzowanie ich 
efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu 
kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-po-
morskiego środowiska naukowego oraz podejmowanie 
działań na rzecz jego rozwoju”. Dalej czytamy: „Cele te 
Instytut zamierza osiągnąć poprzez organizację konfe-
rencji i seminariów naukowych, tworzenie i realizowanie 
różnych programów badawczych, prowadzenie działal-
ności wydawniczej, tworzenie zbiorów bibliotecznych, 
nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz po-
moc w rozwijaniu młodej kadry naukowej”.

Wstępny rejestr najpilniejszych prac badawczych, 
przyjętych jako priorytety na początku działalności In-
stytutu, obejmował następujące zadania:
•  opracowanie historii Kaszubów oraz pełnej, naukowej 

monografii regionalizmu kaszubsko-pomorskiego na 
tle innych podobnych ruchów w Polsce i Europie;

•  opracowanie i wydanie serii biografii naukowych głów-
nych twórców regionalizmu kaszubsko-pomorskiego;

•  opracowanie i wydanie bibliografii kaszubskiej;
•  opracowanie stanowiska Instytutu wobec projektów 

ustawy o  mniejszościach narodowych i  etnicznych 
(w ten sposób podjęcie dyskusji nad statusem Kaszu-
bów jako grupy etnicznej);

•  uczestniczenie w przygotowaniu strategii rozwoju re-
gionalnego w poszczególnych województwach;

•  udział w dyskusji nad projektami reformy ustroju te-
rytorialnego państwa;

•  kontynuacja i rozszerzenie badań nad profilem socjo-
logicznym Kaszubów, a zwłaszcza nad wpływem trans-
formacji ustrojowej, w tym wydanie serii monografii 
społeczno-ekonomicznych poszczególnych gmin;

•  przygotowanie historii literatury, piśmiennictwa i ję-
zyka kaszubskiego;

•  reedycja podstawowych dzieł literatury kaszubskiej 
w opracowaniu krytycznym;

•  badania nad dziejami rodzin pomorskich;
•  prowadzenie studiów porównawczych nad Kaszubami 

i innymi grupami etnicznymi w Europie (w tym rów-
nież wydawanie materiałów dotyczących tych grup).

Pamiętając o  tych zadaniach, możemy i  winniśmy 
przejść się po prezentowanej obok [w holu Wydziału 
Filologicznego i Historycznego UG – przyp. red.] wysta-
wie naszego dorobku. Może warto też przy okazji zajrzeć 
dziś do naszych corocznych i okresowych sprawozdań, 
a choćby przejrzeć „Acta Cassubiana”! Z pewną satysfak-
cją można stwierdzić, że wówczas zakreślony program 
konsekwentnie, na miarę naszych możliwości i wsparcia 
przyjaciół, realizujemy i wzbogacamy…

Przywołując przyjaciół, mam na myśli zarówno spon-
sorów naszych wydawnictw, jak i odbiorców – czytel-
ników. Wśród nich i wśród nas szczególne miejsce zaj-
muje prof. Gerard Labuda – współtwórca programu IK 
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i fundator nagrody jego imienia dla młodych badaczy, 
oraz niezapomniani dobroczyńcy zawieszonego przed 
laty Kaszubskiego Funduszu Stypendialnego, których 
naśladowców-kontynuatorów oczekujemy…

Podkreślić trzeba, że naszą siedzibą jest Dom Kaszub-
ski w Gdańsku, własność Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, z którym podobnie jak z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, z mniejszym lub więk-
szym natężeniem niemal na co dzień współpracujemy, 
współtworząc dorobek ruchu kaszubsko-pomorskiego 
i nauki naszej małej i wielkiej Ojczyzny.

Współpracowników i przyjaciół w Gdańsku, na Ka-
szubach i Pomorzu, w bliskim i dalekim świecie, nam 
nie brak; osób mało życzliwych tu i tam również… Ale 
wszystko się liczy. Liczy się docenianie naszej pracy, 
działalności instytutowej na pomorskich uczelniach, 
może częściej nawet poza Gdańskiem, w kraju i świecie. 
Zapewne jako wyraz uznania dla naszego dorobku na-
leży odczytywać głosy obecne na wybranych kierunkach 
UG, że z niektórych obszarów działania można zrezy-
gnować, bo przecież działa Instytut Kaszubski…!?

Poprzez szerokie grono członków i realizowaną przez 
nas problematykę badawczą – projekty – jesteśmy wyra-
zicielami i praktykami idei Wielkiego Pomorza, przypi-
sanego między innymi do imienia prof. Labudy i Lecha 
Bądkowskiego; idei przekraczającej granice regionów 
etnograficznych, województw i państw. Niekiedy, pół 
żartem, pół serio, słyszymy o IK, że stanowi on Kaszub-
ską, Kaszubsko-Pomorską Akademię Nauk w Gdańsku 
z filiami w Szczecinie, Słupsku, a może także w Olszty-
nie i w… Wielkim Buczku. To miłe! Poczucia humoru 
i współodpowiedzialności za wspólne zadania i sprawy, 
za przyszłość, nigdy za wiele! Miejscami dostrzeżono też, 
że wśród społecznych gremiów – stowarzyszeń nauko-
wych – Instytut Kaszubski wyróżnia się nie tylko swoją 
młodością, ale też młodością swoich członków. (W roku 
20-lecia prezesurę IK powierzyliśmy młodszemu o lat 20 
od poprzednika następcy. Równie młody jest też niemal 
cały Zarząd!). Bardzo zależy nam na tym, by młodzi ba-
dacze wchodzący w życie naukowe Pomorza czy w ba-
dania problematyki kaszubsko-pomorskiej, zamykając 
z powodzeniem etap doktoratu, znaleźli się w naszym 
gronie, współtworząc nasz dorobek i zyskując wsparcie 
na dalszej drodze swojej kariery naukowej. Niejeden już 
doktorat, a i niejedna habilitacja ukazały się w wydaw-
nictwie Instytutu Kaszubskiego w tempie, o jakim trud-
no marzyć u większości tzw. profesjonalnych wydawców.

Gdy weźmiemy pod uwagę nasz dorobek edytorski, 
ściśle związany z działalnością konferencyjną, promo-
cyjną, edukacyjną, wystawienniczą i  upamiętniającą, 
dostrzeżemy pokaźną ilość i różnorodność oraz niepo-
śledniość naszych wydawnictw. Są wśród nich syntezy, 
monografie, bibliografie, pamiętniki, tomy pokonferen-
cyjne, albumy, sagi i tomiki poezji, nie tylko kaszubskiej, 
tłumaczenia dzieł literatury kaszubskiej na języki obce 
i innych z obcych na polski… Wyróżnia się m.in. Biblio-
teka Pisarzy Kaszubskich oraz będąca in statu nascendi, 
zapoczątkowana przez Gerarda Labudę, „Historia Ka-
szubów w dziejach Pomorza”…

Mamy też świadomość, że rzeczywistość, również 
w świecie nauki, a więc także w Instytucie Kaszubskim, 
tu i ówdzie skrzeczy. Obok sukcesów nie brak nam roz-
czarowań… Jednak wciąż nie tracimy ducha, woli współ-
pracy – międzypokoleniowej i interdyscyplinarnej – by 
niepowodzenia, słabości były wśród nas jak najrzadsze. 
Idzie nam bowiem o  jakość nie tylko kształcenia, ale 
przede wszystkim badań naukowych, publikacji – w rze-
czywistości destandaryzacji… Celem naszym jest także 
tworzenie środowiska złączonego etosem badacza, a nie 
tylko pragmatycznie pojmowaną etyką badań we współ-
czesnym rozumieniu.

A żniwo tymczasem wciąż wielkie. Cieszymy się, że 
doceniając także nasze dokonania w  ramach IK, Pol-
ska Akademia Umiejętności powołała Stację Nauko-
wą w  Gdańsku z  Komisją Kaszubską, liczącą dziś 15 
członków reprezentujących różne ośrodki akademickie:  Część Zarządu Instytutu Kaszubskiego

Honorowy Prezes Instytutu Kaszubskiego prof. Józef Borzyszkowski 
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Szczecin, Słupsk, Toruń, Olsztyn, Gdańsk, Praga-War-
szawa, Koszalin…, mającą swoją siedzibę w Domu Ka-
szubskim, będącą podmiotem zapoczątkowanej inter- 
dyscyplinarnej współpracy środowiska humanistów 
i medyków (z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), 
a w przyszłości – daj Boże – dalszego zbliżenia na gruncie 
gdańskim ludzi reprezentujących PAU i PAN.

W gronie społeczników (nie tylko członków Zarzą-
du i Komisji Rewizyjnej), zaangażowanych na co dzień 
w działalność Instytutu, wspieranych dzielnie przez zwy-
kle jednoosobowy sekretariat, borykając się z trudno-
ściami finansowymi i innymi, z wdzięcznością pamięta-
my o tych, którzy nas materialnie i duchowo wspierają, 
a także – czekają na kolejne owoce naszej pracy. Muszę 
powiedzieć, że możliwości pracy i współpracy z insty-
tucjami samorządowo-rządowymi oraz z podmiotami 
obywatelskimi (społecznymi) wciąż są większe niż nasze 
siły i czas, jakim dysponujemy – także nasza doba liczy 
bowiem tylko 24 godziny.

Cieszymy się bardzo, że tak członkowie Instytutu 
Kaszubskiego, jak i nasi partnerzy – współpracownicy 
w codziennym działaniu reprezentują wszystkie krainy 
etnograficzno-historyczne, grupy etniczno-regional-
ne Wielkiego Pomorza – obok Kaszubów, Kociewiacy, 
Krajniacy, Borowiacy, Chełminiacy, mieszkańcy Powi-
śla, Warmii i Mazur, Pomorza Zachodniego – Tylnego 
i Przedniego z Szczecinem i Gryfią na czele. Marzeniem 
naszym jest, by dzięki naszemu działaniu i współpracy 
z przedstawicielami i uczelniami Pomorza, a zwłaszcza 
z wydziałami UG, a także może najpierw z uczelniami 
artystycznymi, poszerzyła się współpraca ośrodków 
akademickich znad Bałtyku – Morza Śródziemnego 
Północnej Europy. Wbrew obserwowanym tu i ówdzie, 
także wśród Kaszubów, tendencjom do zamykania się 
we własnych opłotkach, świecie ograniczonym barierą 
języka czy polityki, bliska nam jest idea świata wielu 
etni, religii i kultur, zjednoczonej Europy, wolności i de-
mokracji, zakorzenionej na gruncie polskim od ponad 
tysiąclecia w tradycji chrześcijańskiej, reprezentowanej 
dziś przez papieża Franciszka. Zależy nam na tym, by 
świat bliskich nam wartości, w tym otwartości na innych, 
przejęli i wzbogacili nasi następcy, kolejne pokolenia, 
przede wszystkim ludzi nauki i kultury, a dzięki ich do-
robkowi i działaniom, po prostu – jak najszersze, różne 
środowiska naszego społeczeństwa.

Jeszcze na sam koniec jedno wspomnienie – proroc-
two prof. Gerarda Labudy, naszego wielkiego za życia 
i po śmierci mistrza i… sponsora: Profesor przez pierw-
sze lata III RP, narodzin i rozwoju kaszubsko-pomor-
skiej samorządności i przedsiębiorczości, wróżył nam, że 
z czasem dzięki samorządów i przedsiębiorców mądrości 
i przezorności nie będziemy musieli się martwić o środki 
na realizację naszych projektów naukowych i kultural-
nych… Nie narzekając dziś na trudności, świadomi je-
steśmy przeróżnych zagrożeń, jak i tego, co osiągnęliśmy, 

a co łatwo można przekreślić i stracić. Niemniej nie prze-
kreślamy tego, że kiedyś... proroctwo Profesora, którego 
rok się kończy, może, daj Boże, się spełni!!!

Tworząc społeczny Instytut Kaszubski, mieliśmy na-
dzieję, że z czasem kolejne władze regionu i RP powołają 
państwową placówkę realizującą ważne dla nas zadania, 
a nasza rola ograniczy się do wspierającego ją stowa-
rzyszenia. Braliśmy pod uwagę rzeczywistość Ośrodka 
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsz-
tynie czy Instytutu Śląskiego w Opolu. Liczyliśmy też na 
przenoszenie na grunt polski doświadczeń zachodnio-
europejskich, np. niemieckich, gdzie znany nam Instytut 
Północnofryzyjski w Bredstedt jest finansowany przez 
powiat i land, czy Instytut Serbski w Budziszynie, współ-
finansowany między innymi przez dwa landy.

Niezmiennie pragniemy wierzyć, że wyrazy sympa-
tii i akceptacji dla tej idei, z którymi spotykaliśmy się 
w rozmowach z kolejnymi marszałkami, wojewodami 
i premierami, w przyszłości zostaną przekute na rzeczy-
wistość.

Dziś niektórzy w  Opolu czy w  Olsztynie, boryka-
jąc się z podobnymi do naszych trudnościami, nazbyt 
optymistycznie oceniają nasze społeczne zaangażowa-
nie, niestety niebędące w stanie zrównoważyć tego, co 
mogą i powinny czynić podobne placówki – instytucje 
państwowe. Na szczęście nasze dotychczasowe doświad-
czenia są bardziej optymistyczne niż przychodzący mi 
na myśl los zająca, którego wśród serdecznych przyjaciół 
psy zjadły! I tym nader optymistycznym akcentem dzię-
kuję wszystkim państwu za obecność, nie tylko w tym 
uroczystym dniu, oraz za uwagę! 

Życzę naszemu Instytutowi Kaszubskiemu świetlanej 
przyszłości – wszëtczégò nôbëlniészégò ad multos annos.

Mowa wygłoszona 19 listopada 2016 r., w 3. dniu obchodów ju-
bileuszu IK. Zdjęcia zostały zrobione podczas tejże uroczystości.

Jeden z ojców założycieli IK prof. Edmund Wittbrodt oraz była skarbnik  
stowarzyszenia dr Renata Pałczyńska-Gościniak 
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KOLEJĄ DO PORTÓW  
GDAŃSKA I GDYNI

Modernizacja linii kolejowej nr 226 
łączącej Port Północny z głównym 
korytarzem kolejowym E-65 i CE-65  
Warszawa – Gdynia pozwoliła sze-
ściokrotnie zwiększyć przepusto-
wość dla pociągów towarowych. 

DWA TORY I MOST
W ramach inwestycji, której koszt 
wyniósł 370 mln zł, zmodernizowa-
no 12 km linii, wymieniono sieci 
trakcyjne, systemy zasilania, zamon-
towano nowoczesne urządzenia ste-
rowania ruchem, a także wybudo-
wano i  przebudowano obiekty 
inżynieryjne tj. mosty, wiadukty, 
przepusty oraz dwie nowe nastawnie 
na stacji Gdańsk Olszynka i  Port 
Gdańsk Północ. Pozytywne skutki 
tej inwestycji odczuwalne były już 
w pierwszym półroczu 2016 roku, 
kiedy to zwiększyła się liczba wago-
nów obsłużonych w porcie. Według 
statystyk, które prowadzi Biuro Ko-

munikacji i Promocji PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., w pierwszym 
półroczu 2016 roku waga ładunków 
przewiezionych do portu koleją 
wzrosła, w porównaniu do pierw-
szego półrocza poprzedniego roku, 
o 34%, a liczba obsłużonych wago-
nów kolejowych – o 29%. To zasługa 
oddania do użytku w styczniu 2016 
roku wybudowanego od podstaw 
drugiego toru w ciągu linii nr 226 
(dotąd dojazd do portu odbywał się 
po jednym torze) oraz nowego mo-
stu nad Martwą Wisłą. 

Nowy obiekt mostowy jest klu-
czowy dla sprawnej obsługi Portu 
Północnego, m.in. z tego powodu, że 
został przystosowany do ruchu ko-
lejowego po dwóch torach. Stary 
most zapewniał przejazd tylko jed-
nym torem, a  ze względu na stan 
techniczny ponad 100-letniego 
obiektu skład musiał się po nim po-
ruszać z minimalną prędkością. 

Budowa mostu była najbardziej 
spektakularną częścią całej inwesty-
cji. Mierząca 125,5 metra konstruk-
cja waży ponad 2 tys. ton. Te para-
metry sprawiają, że jest to najcięższy 
tego typu obiekt w Polsce. Most za-
projektowano na najwyższą klasę 
obciążenia kolejowego i przewidy-
waną prędkość pociągów nawet do 
120 km/h. Jako ciekawostkę można 
podać, że 72 stalowe elementy mo-
stu powstały w Hucie Pokój w Ru-
dzie Śląskiej, a łączone były ze sobą 
na nabrzeżu gdyńskiej stoczni Nau-
ta. Całość została przetransportowa-
na na specjalnej barce drogą wodną 
na Martwą Wisłę, gdzie most został 
ostatecznie złożony. Średnia waga 
jednego elementu to 28 ton.

Nowoczesny most usprawnił 
transport towarów koleją oraz 
zwiększył konkurencyjność gdań-
skiego portu. Pociągi jadą nie tylko 
szybciej, ale mogą również wieźć 
cięższe ładunki. Dwutorowy obiekt 
zwiększył również przepustowość, 
nawet do 200 pociągów na dobę. 
Dzięki nowej przeprawie wzrosło 
także bezpieczeństwo, którego nie 
gwarantował stary most. 

Warto odnotować, że budowa 
mostu nad Martwą Wisłą wpłynęła 
pozytywnie także na żeglugę rzeką. 
Zastosowanie dwóch podpór za-
miast dotychczasowych pięciu spra-
wiło, że tor wodny poszerzył się z 11 
metrów do 50 metrów. Dodatkowo 
wysokość nowej konstrukcji – blisko 
9 metrów nad lustrem wody – po-
zwala na przepływanie wyższych 
jednostek. Po uruchomieniu połą-
czeń z wykorzystaniem nowego mo-
stu nastąpił kolejny etap moderniza-

W 2016 roku zakończyła się modernizacja linii kolejowej nr 226 na odcinku od Pruszcza Gdańskiego do 
Portu Północnego. Dzięki tej inwestycji zwiększyły się możliwości rozwojowe gdańskiego portu, który stał 
się jeszcze bardziej konkurencyjny. Na tę szansę wciąż czeka port w Gdyni, tam kolejowa rewolucja dopiero 
jest w planach.  

FOT. S. LEW
ANDOW

SKI

Zmodernizowana linia kolejowa nr 226 z widocznym w oddalii mostem nad Martwą Wisłą  
w dzielnicy Przeróbka.
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cji, czyli wymiana starego toru na 
nowy oraz demontaż starego mostu 
nad Martwą Wisłą, co ostatecznie 
zakończono jesienią ub. roku.  

W ramach tej inwestycji zmoder-
nizowano także dwa równoległe 
mosty kratowe nad Motławą 
(Gdańsk Olszynka) oraz w miejsce 
starego zbudowano nowy jedno-
przęsłowy most kolejowy nad Radu-
nią (Gdańsk Lipce). Ważnym ele-
mentem inwestycji była również 
przebudowa trzech wiaduktów – 
dwóch dwutorowych przy ulicy 
Siennej i Budzysza oraz jednotoro-
wego przy ulicy Lenartowicza. Łącz-
ny koszt ich budowy to 12,5 mln zł. 
Stalowe obiekty są jednoprzęsłowe, 
co zwiększyło bezpieczeństwo ru-
chu kolejowego oraz drogowego. 
Wiadukty usytuowane są też wyżej 
niż do tej pory, dzięki czemu mogą 
pod nimi przejeżdżać wyższe samo-
chody. 

Przebudowa infrastruktury kole-
jowej zapewniającej lepszy dostęp 
do Portu Północnego zapoczątko-
wała inwestycje wewnątrz samego 
portu, gdzie infrastruktura kolejowa 
wciąż wymaga dostosowania do 
zmienionej struktury organizacyjnej 
i funkcjonalnej Portu Gdańsk. Za-
kres inwestycji obejmie budowę 
i przebudowę ulic o łącznej długości 
7,2 km oraz torów o łącznej długości 
10 km. Wartość całości prac, które 
swym obszarem obejmą powierzch-
nię ok. 70 ha, szacowana jest wstęp-
nie na kwotę 122 mln zł.  

SZANSA DLA GDYŃSKIEGO PORTU
Kilka tygodni temu PKP PLK ogło-
siły długo oczekiwany przetarg na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej na roboty budowlane na kilku 
odcinkach następujących linii kole-
jowych: nr 201 (Kościerzyna – Gdy-
nia), 214 (Somonino – Kartuzy) 
i 229 (Glincz –Kartuzy). Tzw. kory-
tarz kościerski (linia 201) jest częścią 
wybudowanej w okresie międzywo-
jennym magistrali węglowej. Wów-
czas przyczynkiem do budowy linii 

kolejowej do nowo wybudowanego 
portu w Gdyni biegnącej częściowo 
po morenowych wzgórzach i omija-
jącej Gdańsk była niesprzyjająca sy-
tuacja polityczna w zdominowanym 
przez ludność niemiecką Wolnym 
Mieście Gdańsku. Dzisiaj powo-
dem, dla którego szuka się możliwo-
ści ominięcia Gdańska, jest ograni-
czona przepustowość linii średni- 
cowej biegnącej przez całe Trójmia-
sto. Kolejowy ruch pasażerski na tyle 
zdominował tory, że poza godzina-
mi nocnymi trudno tam „wcisnąć” 
pociągi towarowe, stąd ukłon w kie-
runku dawnej magistrali. Kolejarze 
planują zelektryfikować 80 km linii 
prowadzącej w głąb Kaszub i dobu-
dować drugi tor pomiędzy Koście-
rzyną a  Gdańskiem Osową. Przy 
okazji zostaną poddane moderniza-
cji i elektryfikacji wspomniane linie 
nr 214 i 229. Łącznie PKP PLK zmo-
dernizuje 134 km torów, wybuduje 
85 rozjazdów oraz przebuduje 34 
przejazdy kolejowo-drogowe, na 
których m.in. wymieniona będzie 
nawierzchnia, zamontowane nowe 
urządzenia sterowania ruchem ko-
lejowym, sygnalizacja i rogatki. 

Po modernizacji trasy pomiędzy 
Kościerzyną a Gdynią pociągi pasa-
żerskie będą mogły się poruszać 
z prędkością do 140 km/h, to nawet 
o  40 km/h szybciej niż obecnie. 
W ruchu towarowym składy pojadą 
z prędkością do 100 km/h. Trasa od 
Somonina do Kartuz oraz od Żuko-
wa Zachodniego przez Glincz do 
Kartuz zostanie dostosowana do 
prędkości 100 km/h. Elektryfikacja 
poprawi efektywność przewozów 
pasażerskich i towarowych. Dodat-
kowo w rejonie posterunku w Glin-
czu zostanie zbudowana łącznica, 
o długości ok. 1 km, która umożliwi 
bezkolizyjne, wielokierunkowe po-
łączenie linii kolejowych 201 i 229. 
Natomiast w rejonie stacji Kartuzy 
powstanie 3–4-kilometrowa łączni-
ca, która umożliwi połączenie linii 
nr 214 i 229 w taki sposób, że dla 
relacji Somonino – Kartuzy – Glincz 

(i odwrotnie) nie będzie potrzeby 
zmiany kierunku jazdy.

Te inwestycje, oprócz poprawy 
w ruchu pasażerskim, pozytywnie 
wpłyną na dostęp do portu morskie-
go w Gdyni. Poprawa parametrów 
technicznych, przepustowości oraz 
elektryfikacja linii kolejowych 
umożliwi skierowanie znaczącej 
większości pociągów obsługujących 
port w Gdyni z ominięciem obcią-
żonych ruchem odcinków linii 202 
(Gdańsk – Gdynia) i 009 (Tczew – 
Gdańsk). Z pewnością będzie to im-
puls do dalszego rozwoju portu 
w Gdyni, który póki co boryka się 
również z brakiem dogodnego sko-
munikowania drogowego. Minusem 
tej inwestycji będzie zapewne zwięk-
szony ruch pociągów towarowych 
na spokojnej dotąd magistrali wę-
glowej. Rekompensatą będzie szyb-
kie i komfortowe połączenie pasa-
żerskie z metropolią gdańską. 

Prace projektowe będą realizowa-
ne w latach 2017–2019, natomiast 
roboty budowlane potrwają od 2020 
do 2022 roku.  

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

FOT. S. LEW
ANDOW

SKI

Leśny odcinek linii kolejowej nr 201 w okolicy  
Kościerzyny.
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REFLEKSJE ZJAZDOWE W KONTEKŚCIE 60-LECIA 
ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO

Kilka tygodni temu świętowaliśmy 60-lecie naszego Zrze-
szenia. Jest ono mi więcej niż bliskie od ponad pół wieku. 
Wstąpiłem w nasze szeregi tuż po zmianie – nie tylko na-

zwy – na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Od tego czasu 
nieustannie studiuję dzieje społeczności zrzeszonej, a ucząc 
się, próbuję – na miarę swoich możliwości i szerokiego grona 
współpracowników we wszystkich zakątkach Kaszub, Pomorza 
i Polski oraz przekraczając różnorodne granice – promować 
i wzbogacać dorobek kolejnych pokoleń.

Byłem wśród zabiegających o pierwsze stanice naszej orga-
nizacji, w tym Zarządu Głównego, na której widnieje zaczerp-
nięte z przesłania Świętopełka, Ceynowy i Majkowskiego – mło-
dokaszubskie hasło Zrzeszonëch naju nicht nie złómie! To 
hasło, obok kilku innych, jest najważniejszym dla nas wskaza-
niem i zobowiązaniem. Chciałoby się głośno zawołać: biada 
tym, którzy o tym na co dzień zapominają, przedkładając wła-
sne wizje i interesy nad dobro całej naszej kaszubsko-pomor-
skiej wspólnoty. Naszej, tzn. kaszubskiej, ale także mieszkań-
ców Kociewia i Krajny, Powiśla, Borów Tucholskich i Ziemi 
Chełmińskiej, Ziemi Bytowsko-Lęborskiej oraz całego Pomorza 
Zachodniego, ze Szczecinem równie ważnym jak stołeczny 
Gdańsk.

60 lat działalności ZKP potwierdziło mądrość ojców założy-
cieli, wielkość ich dzieła i dokonań, wzbogacanych przez ich 
następców. One to wymagają naszego rozpoznania, byśmy nie 
odkrywali Ameryki, nie przypisywali sobie tego, co zrobili 
inni. Żniwo bowiem nadal wielkie… Wśród ojców założycieli był 
m.in. – obok Bernarda Szczęsnego, Lecha Bądkowskiego, Iza-
belli Trojanowskiej i Tadeusza Bolduana – méster Jan Trepczyk. 
On to witał powstanie Zrzeszenia pieśnią, której pierwsze słowa 
głoszą:

Jesz, wej, nie zdżinął Kaszëbów zbiég.
Całi Pòmòrsczi dërżéń,
Jesz, wej, sztormóm dzejów nie ùlégł,
Dzys nowi swój witô dzéń.
W régach Zrzeszeniô mdze kòżdi z nas,
Ni ma, co bë szedł apart…
Jeśli jako Kaszubi jesteśmy rdzeniem całego Pomorza, to do 

nas przypisana jest szczególna odpowiedzialność za jakość 
partnerskiej współpracy z innymi Pomorzanami – z Kociewia, 
Krajny i Borów, znad Odry oraz zza Wisły… Dzięki tej współpra-
cy osiągnęliśmy bardzo wiele! 

Nasza tożsamość – w całym jej zróżnicowaniu i złożoności 
– została nieźle zbadana przez socjologów pod kierunkiem  
m.in. Marka Latoszka i pod patronatem Gerarda Labudy. 
Uczestniczący w tych badaniach śp. Brunon Synak swoje naj-
ważniejsze dzieło zatytułował Kaszubska tożsamość. Ciągłość 
i zmiana. Ciągłość i zmiana, kontynuacja i innowacje… Świat 
wspólnych, rodzimych, a zarazem uniwersalnych wartości…
Wśród nich, obok samorządności i demokracji, dzięki której 
uzyskaliśmy podmiotowość obywatelską i gwarancje prawne 
oraz materialne dla zachowania i rozwoju kaszubszczyzny, jest 

ciągle nazbyt ograniczona wśród nas otwartość na innych! 
W tej otwartości na innych mieszczą się wskazania papieża 
Franciszka dotyczące potrzeby współpracy międzypokole-
niowej. To o niej mówił i do niej zachęcał już ponad 100 lat temu 
członków Stowarzyszenia Akademików Prus Królewskich 
w Monachium dr Aleksander Majkowski, którego Remus jest 
przecież symbolem ruchu kaszubsko-pomorskiego!

Cieszymy się wszyscy z obecności wśród nas przedstawi-
cieli młodych – kolejnych pokoleń członków Klubu Studenckie-
go Pomorania, odwołujących się do myśli Lecha Bądkowskiego 
widzącego w Klubie swoistą podchorążówkę Zrzeszenia… 
Czas studiów i nauki w Pomoranii to okres młodzieńczych, nie-
powtarzalnych uroków życia. W hymnie studenckim śpiewamy: 
„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus…” (Cieszmy się, póki 
jesteśmy młodzi...). Dlatego dziwi mnie obecność wśród nas 
„męczenników za sprawę”, nieraz też w latach studiów. To 
wbrew naszym doświadczeniom i przykładowi nie tylko Lecha 
Bądkowskiego. Nam bliższa jest praca organiczna! Tylko nauką 
i pracą uczciwi ludzie się bogacą. A przecież wiemy, że warto 
być uczciwym, szczególnie w działalności społecznej, obywa-
telskiej.

Upominając się o uczciwość, o poszanowanie statutu, 
o Zrzeszenie – o jedność ruchu – proszę o pamięć o tym, co 
jest istotą ruchu kaszubsko-pomorskiego! Jeszcze raz przywo-
łam tu Méstra Jana:

W régach Zrzeszeniô mdze kòżdi z nas,
Ni ma, co bë szedł apart…
Istotą naszego ruchu jest współpraca i dialog. Pamiętajmy 

przy tym, że nasz ruch, będący działalnością miłośników regio-
nu, w przeciwieństwie do wielu innych regionalizmów nosi 
szczególne piętno ukierunkowania ku przyszłości, troski o roz-
wój i wzbogacenie własnej kultury, nie tylko ludowej, całości 
przejawów życia społeczeństwa. Nie odżegnuje się od szer-
szych ambicji o skutkach gospodarczych i społeczno-politycz-
nych; troszczy się także o pewne wzorce moralno-społeczne 
(Tadeusz Bolduan swego czasu podkreślił to ostatnie i dodał 
„chyba głównie!”).

Polecam studiowanie rozważań naszych mistrzów i wyni-
ków badań uczonych, nie tylko historyków i socjologów. Z myślą 
o potrzebie kształtowania wzorców moralno-społecznych, o roli 
Zrzeszenia jako ośrodka kształcenia obywatelskiego, wybie-
rajmy prezesa i członków Rady Naczelnej, którzy winni od chwi-
li wyboru reprezentować wspólne interesy, urzeczywistniać 
statutowe cele całej społeczności zrzeszonej, łączyć, być odpo-
wiedzialnymi za przyszłość nie tylko Kaszëbiznë, ale ogółu na-
szych wartości i bogactwa, całego Pomorza, ale też RP oraz 
zjednoczonej Europy, dzięki której tak wiele osiągnęliśmy.

Dziękuję za obdarzenie mnie honorem podwójnej współod-
powiedzialności za przyszłość Zrzeszenia!

3 XII 2016 r.
JÓZEF BORZYSZKOWSKI
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

POWSTANIE KSIĘGA PAMIĘCI  
O ZYGMUNCIE BUKOWSKIM 
Niewielu jest twórców tak nie-

pospolitych, wrażliwych i za-
służonych dla wsi i  regionu po-
morskiego, jak Zygmunt Bukow- 
ski. Odszedł od nas nagle i niespo-
dziewanie ponad 8 lat temu, a ma 
się wrażenie, jakby był z nami jesz-
cze przedwczoraj. 

23 sierpnia 2016 roku na spo-
tkaniu w  Powiatowej i  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w  Pruszczu 
Gdańskim zrodziła się inicjatywa 
zebrania materiałów i  opracowa-
nia książki biograficznej, a właści-
wie księgi pod roboczym tytułem 

„Zygmunt Bukowski (1936–2008) 
– dla Kociewia, Kaszub i Pomorza”. 
Pragniemy powiadomić, że uzy-
skaliśmy honorowy patronat nad 
tą księgą od wójta gminy Trąbki 
Wielkie, w której mieszkał Bukow-
ski, Błażeja Konkola, od starosty 
gdańskiego Stefana Skoniecznego 
i Marszałka Województwa Pomor-
skiego Mieczysława Struka. 

Zapraszamy do współpracy 
w  przygotowaniu księgi pamięci 
i  refleksji o  Zygmuncie Bukow-
skim, wrażliwym i  dobrym czło-
wieku, poecie, prozaiku, rzeźbia-

rzu i  malarzu. Prosimy o  prze- 
myślenie poniższej ankiety i przy-
syłanie swoich odpowiedzi w cią-
gu najbliższego miesiąca mailem: 
biblos_pr@onet.pl, lub pocztą na 
adres pruszczańskiej Powiatowej 
i  Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(ul. Wojska Polskiego 34, 83-000 
Pruszcz Gdański). Odpowiedzi, 
a  właściwie Państwa wspomnie-
nia, refleksje – będą zapewne naj-
cenniejszą częścią zaplanowanej 
publikacji.   

RYSZARD BORZĘCKI, JAN KULAS, 
ZBIGNIEW ROGALSKI

1.  Kiedy i w jakich okolicznościach usłyszał(a) pan(i) po raz pierwszy o Zygmuncie Bukowskim?

2.  Kiedy i w jakich okolicznościach spotkał(a) się pan(i) po raz pierwszy z Zygmuntem Bukowskim?

3.  Czy i w jakim stopniu można mówić o pana (-i) współpracy z Zygmuntem Bukowskim? 

4.  Co szczególnie pana (-ią) ujęło w postaci Zygmunta Bukowskiego? Jakim był człowiekiem?

5.  Jak można określić związki Zygmunta Bukowskiego z „Małą Ojczyzną” i regionem pomorskim,  
a szczególnie z Kociewiem i Kaszubami?

6.  Którą sferę twórczości Zygmunta Bukowskiego (i dlaczego) ceni pan(i) najwyżej?

7.  Jakim poetą był w pana (-i) przekonaniu Zygmunt Bukowski?

8.  Które z publikacji Zygmunta Bukowskiego poleciłby (-aby) pan(i) współczesnemu czytelnikowi, miłośniko-
wi sztuki? 

9.  Jak się panu (-i) wydaje, co ze spuścizny Zygmunta Bukowskiego ma charakter ponadczasowy  
i warto by to również dzisiaj promować?

10.  Co jeszcze warto by zawrzeć w książce biograficznej o Zygmuncie Bukowskim?

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gmina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wiek . . . . . . . . . . . . .            wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefon i adres mejlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Początki miesięcznika „Òdroda”, ukazującego się 
z przerwami przez 7 lat, były podobne do począt-
ków „Tatczëznë”. W grudniu 1999 r. pojawił się 

pierwszy numer noszący nazwę „Pòmòranijô. Pismiono 
wòlnich Kaszëbów i Pòmòrzanów” z podtytułem „Òdro-
da Pòmòrza – Òdroda Kaszëbizné”, który został wydru-
kowany za pomocą amatorskiego sprzętu i powielony na 
kserokopiarce. Liczył sobie dwie strony i był w całości 
napisany po polsku. Dopiero od drugiego numeru pisma 
zaczęto używać nazwy „Òdroda”, zwiększono liczbę stron 
i  pojawiły się w  nim pierwsze kaszubskie publikacje. 
Z  każdym kolejnym numerem wzrastała liczba stron 
i ilość kaszubszczyzny, tak że od siódmego numeru pi-
smo już stale miało 20 stron i znaczną większość tekstów 
napisanych po kaszubsku. Poprawiła się również jakość 
wydawania periodyku, kiedy w 2001 r. zajął się tym Ja-
rosław Ellwart (ur. 1967), założyciel i właściciel wydaw-
nictwa Region. Funkcję redaktora naczelnego pełnili 
Paweł Szczypta i Grzegorz Schramke. W skład redakcji 
wchodzili zaś: Adam Kleina, Sławomir Formella, Michał 
Borzyszkowski i Stanisław Geppert. Z czasopismem rów-
nież współpracowali: Dušan-Vladislav Paždjerski, Marek 
Kwidziński, Roman Drzeżdżon, Anna Cupa, Dariusz 
Szymikowski i Tomasz Fopke1.

„Òdroda” i „Tatczëzna” powstały z podobnych pobu-
dek z tą różnicą, że „Òdroda” była początkowo pismem 
bardziej radykalnym niż jej poprzedniczka. W publicy-
styce ukazującej się na łamach miesięcznika szeroko 
była poruszana kwestia narodowości kaszubskiej, nie-
kiedy w sposób mocno roszczeniowy wobec Polaków 
i polskiej administracji na Pomorzu. Jak twierdzi Daniel 
Kalinowski, tego typu wypowiedzi publikowane w pi-
śmie „Òdroda” wychodziły głównie spod pióra pierw-
szego redaktora naczelnego – Pawła Szczypty, a za przy-
kład podaje m.in. tekst z numeru 8 pt. „Samòrządzëna 
ë autonomijô”, w  którym autor pisze o  konieczności 
wprowadzenia samorządności i autonomii Kaszub wo-
bec innych regionów. Krytykowano Zrzeszenie Kaszub-

sko-Pomorskie i  Instytut Kaszubski za zbyt pasywne 
działania oraz niewystarczającą liczbę książek wydawa-
nych po kaszubsku (np. tekst „W jaczim jãzëkù” z dru-
giego numeru)2.

W późniejszych numerach, kiedy redaktorem naczel-
nym został Grzegorz Schramke, pismo złagodniało 
w prezentowanych opiniach. Zamieszczano w nim głów-
nie doniesienia z terenu Kaszub i Pomorza, artykuły pu-
blicystyczne o przejawach życia społecznego, teksty hi-
storyczne, rozmowy, wywiady, fragmenty dzieł literackich, 
anegdoty, krzyżówki oraz reklamy. „Òdroda” publikowa-
ła również wywiady, m.in.: z liderem zespołu rockowego 
Chëcz Michałem Pieperem, z reprezentantem młodego 
pokolenia piszących po kaszubsku Romanem Drzeżdżo-
nem, z właścicielem wzorcowni kaszubskiej sztuki ludo-
wej Waldemarem Rudzieckim i z organizatorem pierw-
szej kaszubskiej szkoły społecznej Witoldem Bobrowskim. 
Zaczęto też publikować kaszubskojęzyczne wiersze mło-
dych i nieco starszych poetów, wśród których należy wy-
mienić utwory wspomnianego już Romana Drzeżdżona, 
Tomasza Fopkego, Anny Marii Bartkowskiej, Stanisława 
Jankego i Hanny Makurat. Drukowano ponadto fragmen-
ty Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Ber-
narda Sychty oraz tłumaczenia na kaszubski dzieł literac-
kich, które przygotowywali Wojciech Walkusz i Roman 
Drzeżdżon3. W 2002 r. przy okazji pierwszego w wolnej 
Polsce powszechnego spisu ludności „Òdroda” starała się 
uświadamiać swoim czytelnikom możliwość wyboru na-
rodowości kaszubskiej4.

W 2004 r. zmieniła się nazwa czasopisma na „Kaszëbskô 
Òdroda”. Dwa lata później zaprzestano jego wydawania 
właściwie z  tych samych finansowych przyczyn, jak to 
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1   G.J. Schramke, Pòwiôstka ò pismionie, „Stegna”, nr 4, 2009, s. 26–27. 
2  D. Kalinowski, Czarno-złota tożsamość. Kaszubskocentryczne periodyki „Tatczëzna” i „Òdroda”, „Porównania”, nr 14, Poznań 2014,  
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było w wypadku „Tatczëznë”. Przez 7 lat istnienia „Òdrodë” 
ukazało się w sumie 40 numerów w nakładzie od 500 do 
2000 egzemplarzy5.

Zastój, jeśli chodzi o czaso-
pisma pisane w  większości 
po kaszubsku, próbują prze-
łamać młodzi redaktorzy 
periodyku „Skra – pismio-
no ò kùlturze”. Od kwietnia 
2014 r. ukazało się 5 nume-
rów tego nieregularnika, 
które są dostępne na stronie 
internetowej pisma. Począt-
kowe plany były takie, aby 
drukować „Skrę” w około 50 

egzemplarzach i wysłać między innymi do bibliotek na 
Kaszubach7. W późniejszym wywiadzie dla kwartalnika 
„Stegna” Maciej Bandur zdradził, że może być to trudne 
zadanie, gdyż młodzież, do której kierowane jest pismo, 
coraz rzadziej sięga nie tylko po papierowe wydania ga-
zet, ale również po tradycyjne książki. Dodał jednak, że 
będą próbowali wydawać „Skrę” w wersji papierowej8.

Wydania liczą od 36 do 56 stron. Przeważa tam język 
kaszubski. Pojedyncze teksty są przygotowywane w ję-
zyku polskim; jak tłumaczą twórcy, po to aby zaciekawić 
również tych, którzy mają problemy ze zrozumieniem 
„rodny mòwë”. Redakcję tworzą młodzi ludzie pocho-
dzący nie tylko z  Kaszub, ale również ze Szczecina 
i z Mazur. Wszystkich łączą zainteresowania związane 
z kaszubskim życiem kulturalnym. Redaktorem naczel-
nym jest Macéj Bańdur. Gracjana Pòtrëkùs odpowiada 
za szatę graficzną periodyku. Adóm Hébel przygotowu-
je teksty o tematyce sportowej. Pismo redagują również 
Dôwid Miklosz, Pioter Szatkòwsczi i Jan Jablonsczi9.

W założeniu „Skra” powstała po to, by odnaleźć i ze-
brać młodych Kaszubów, którzy publikują swoje utwory 
na blogach internetowych czy na Facebooku i połączyć 
ich we wspólnej działalności. W  czasopiśmie można 
znaleźć m.in.: relacje z podróży, wiersze, komiksy, foto-
grafie artystyczne, szkice malarskie, recenzje literackie, 
felietony i wywiady. Dużą wagę autorzy przykładają do 
tematyki europejskich mniejszości narodowych, etnicz-
nych i  językowych. Ponadto publikowany jest cykl 
„Kaszëbsczi nié do pòczãtników”, służący jako pomoc 
w nauce języka kaszubskiego10.

Kończąc omawianie współczesnej prasy kaszubskoję-
zycznej, nie można pominąć innych regionalnych pism 
bądź kaszubskich dodatków do większych tytułów, któ-
re co prawda redagowane były w większości po polsku, 
ale zajmowały się przede wszystkim tematyką Kaszub. 
Można wśród nich wyróżnić dwumiesięcznik regional-
ny „Naji Gòchë”, który w 2001 r. założył Zbigniew Ta-
lewski. Czasopismo o profilu społeczno-kulturalnym 
przekazywało przez 9 lat swojego istnienia informacje 
z Gochów – południowo-zachodniej części Kaszub. Do 
dziś wraz z „Dziennikiem Bałtyckim” ukazuje się „Nor-
da. Pismiono kaszëbsczi zemi” – cotygodniowy, prze-
ważnie jednostronicowy, dodatek. Pierwotnie był to 
samodzielny tytuł. Jednak z powodu kłopotów finanso-
wych został odkupiony przez „Prasę Bałtycką” i od paź-
dziernika 1997 r. jest dołączany do „Dziennika Bałtyc-
kiego” w kaszubskich miastach, w których można dostać 
gazetę.  Z kolei w słupskim „Głosie Pomorza” ukazywał 
się w  latach 1997–2002 tygodniowy dodatek „Głos 
Kaszëb”, redagowany po polsku z elementami po ka-
szubsku, który prowadził Jerzy Dąbrowa-Januszewski. 
Kaszubszczyzna pojawia się również w takich pismach, 
jak: „Gazeta Kartuska”, „Gazeta Kościerska” „Głos Ka-
szub” „Kurier Kartuski”, „Kurier Bytowski” czy „Lesôk”11.

Wśród kaszubskojęzycznych pism ukazujących się po II woj-
nie światowej należy wymienić jeszcze „Zwónk kaszëbsczi”, 
który wydawali studenci z  Klubù Sztudérów Kaszëbów 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W latach 
2004–2009 (9 numerów) pismo to w całości wychodziło w ję-
zyku kaszubskim. Więcej na ten temat w: D. Majkowski, 
Słownictwo religijne w czasopiśmie „Zwónk kaszëbsczi”, w: 
Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2012, s. 233–237; D. Maj-
kowski, Literatura w „Zwónkù kaszëbsczim”, w: Biuletyn Rady 
Języka Kaszubskiego 2014, s. 288–293; Më trzimómë z Bògã. 
Księga jubileuszowa 100 lat Klubu Studentów Kaszubów 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie 1908–2008, 
red. Komitet Redakcyjny pod kier. ks. Anastazego Nadolne-
go, Pelplin 2008.

5 D. Kalinowski, Czarno-złota tożsamość..., s. 148. 
6 Skra – pismiono ò kulturze<http://pismiono.com/skra/archiw/> [dostęp: 16.09.2016].
7 Z drugiej ręki: Młodé pismiono ò kùlturze, „Pomerania”, nr 6, 2014, s. 37 (za: Radio Kaszëbë, TeaTER, 14.04.10).
8 D. Majkòwsczi, Niech le bądze nas wicy!, „Stegna”, nr 3, 2014, s. 30.
9 Ibidem, s. 29. 

10 Ibidem. 
11  W. Pepliński, Prasa lokalna na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym i po 1989 roku,„Pomerania”, nr 6, 2006, s. 10–15.
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„Świat chce być oszukiwanym”?

Pisał tak w XV wieku poeta Sebastian Brant, ale nie bra-
kło przed nim i po nim pesymistów, którzy nie wierzy-

li ani w  rozum, ani w  szlachetne uczucia ludzkie. Jeżeli 
spojrzymy na europejski wiek XX, to zauważymy, że ludzie 
– od bezdomnego żywiącego bezzasadne nadzieje po wy-
trawnych polityków rządzących wielkimi krajami – łatwo 
ulegają wygodnym złudzeniom, nie chcą przyjmować do 
wiadomości przykrych realiów. Często posłańcy złych 
wieści nie są zgoła dobrze przyjmowani: „nieszczęsny, kto 
nieszczęsną wieść pierwszy ogłasza” – napisał Ajschylos, 
twórca tragedii w starożytnej Grecji.

W krajach bogatych i szczęśliwych szukało się i nadal się 
szuka rozwiązań łatwych, odrzucając niewygodne infor-
macje. Jeżeli otrzymujemy wieści niepokojące, wymagają-
ce decyzji kłopotliwych, to jest najlepiej, gdy możemy 
uznać takie wieści za przesadzone, niesprawdzone, mało 
wiarogodne i  w  rezultacie możemy spokojnie w  danej 
kwestii nic nie robić. Najmniej wysiłku wymaga zawsze 
decyzja najprostsza: nic nie robimy. Świat jednak pragnie 
z reguły, by swoje decyzje ubierać w szaty w miarę godne. 
Stąd nieraz hipokryzja takich postępowań: chcemy, by 
dana decyzja miała pokrycie w oficjalnych, wiarogodnie 
brzmiących deklaracjach typu znanego i w naszym kraju, 
gdzie wiele przegranych spraw zamyka optymistyczne ha-
sło „Polacy, nic się nie stało!” . Warto choć dwa przykłady 
tu odnotować spraw ważnych tak przez możnych tego 
świata potraktowanych. 

Przykład pierwszy to stosunek „Zachodu” do komuni-
zmu i Rosji sowieckiej. Początkowo przeważało przeraże-
nie całkowite. To była nie tylko obrona systemu kapitali-
stycznego, ale i  obrona przed krwawą, niezrozumiałą 
rewolucją komunistyczną, której symbolem pozostał wize-
runek „czekisty” z naganem w ręku, mordującego ludzi na 
prawo i na lewo. Wkrótce jednak nawet w najbogatszych 
krajach Europy nie realia sowieckie, ale utopijny obraz 
ustroju sowieckiego, upowszechniany przez propagandę 

sowiecką, zaczął działać na umysły nie tylko ludzi niezado-
wolonych z warunków życia w danym kraju, ale – a może 
nade wszystko – na umysły intelektualistów, artystów, któ-
rzy nie znali rzeczywistości sowieckiej, ale przemawiała do 
nich mistyka i symbolika budowy najlepszego ustroju na 
świecie. W kilka lat po zwycięstwie władzy bolszewickiej 
w  wojnie domowej nawet kapitaliści przestawali nieraz 
krytykować ustrój sowiecki, wracając do stałych „na Za-
chodzie” marzeń do robienia dobrych interesów z bogatą 
i  ludną Rosją. Wtedy to Lenin odwołał się na krótko do 
kredytów i fachowości kapitalistów i to oni właśnie ocho-
czo inwestowali w rozwój przemysłu w Rosji. Skończyło 
się to dla nich klapą, a widać nie znali tajnego powiedzenia 
Lenina, który owe w latach dwudziestych relacje handlowe 
z  „imperialistycznym światem” określił tak: „kapitaliści 
sprzedadzą nam sznurek, na którym ich powiesimy!”. To 
także w tej epoce rozpoczął się długi flirt intelektualistów 
i artystów „Zachodu” ze Związkiem Sowieckim, który to 
flirt – mimo trudności – trwał w jakiejś mierze aż po rządy 
Breżniewa. Któż to nie kochał komunizmu obiecywanego 
a nieznanego: laureat Nobla Romain Rolland, André Gide 
(ten jednak pierwszy się rozczarował), młodzi pisarze: 
Aragon, André Malraux i  setki innych. Nawet w Polsce, 
w dobie światowego kryzysu i biedy polskiej wsi w latach 
trzydziestych, nie brakło intelektualistów niepomnych do-
świadczeń lat 1917–1921, którzy nagle ujrzeli we władzy 
sowieckiej oblicze przyszłego wspaniałego świata. Nie kto 
inny, jak poeta Władysław Broniewski, legionista, oficer 
w wojnie 1919–1921, w roku 1932 zaczął głosić apologię 
nowego ustroju. Był zawsze patriotą, co zaświadczył wier-
szami w 1939 r., ale kiedy go we Lwowie po klęsce wrze-
śniowej znów mamiono ułudą, był gotów w nią uwierzyć. 
Stalin jednak nawet i rewolucyjnych poetów wysyłał swo-
imi czystkami do łagrów. Tak i Broniewski więzień sowiec-
kich nie uniknął. Prawdę więc o tym kraju poznał, ale wró-
ciwszy po wojnie z  powrotem do ojczyzny, znów pisał 
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wiersze dla dobra utopii. Czy jednak sprzeczne w  nim 
emocje nie prowadziły do topienia ich w alkoholu?

Intelektualiści francuscy też nie uniknęli wahań. Pakt 
Ribbentrop–Mołotow niektórych orzeźwił, ale zwycięski 
pochód Armii Czerwonej po Europie w latach 1943–1945 
znów wielu entuzjazmem zauroczył. Na nic były w latach 
czterdziestych polskie relacje emigracyjne o Katyniu, o ła-
grach, o zniewoleniu Europy Wschodniej. Nawet śmierć 
towarzysza Stalina wiele tu nie zmieniła. To dopiero tajny 
referat Chruszczowa o zbrodniach Stalina i sowieckie czoł-
gi w  1956 r. na ulicach Budapesztu wywołały pewien 
wstrząs. Inni jednak uwierzyli, że po „wypaczeniach” epoki 
Stalina świetlana droga znowu jest otwarta i wielu aż do 
śmierci wyznawało wiarę w Rosję i komunizm. I dziś, po 
upadku komunizmu, nie brak na mitycznym Zachodzie 
ludzi, którzy płatnie czy bezpłatnie, zawsze są chętni przy-
znawać Rosji rację, sprzeciwiać się w tej mierze wszelkim 
twardym decyzjom. Już ponad 40 lat temu przenikliwy 
Stefan Kisielewski, obserwując bogate kraje zachodnie, na-
pisał: „Europie zachodniej braknie ducha wojownika”.

Przykład drugi, także złowrogi, to oczywiście sprawa 
Holocaustu, największej rozmiarami realizowanej „na 
zimno” zbrodni w  historii świata, którą stworzył naród 
niemiecki, kraj cywilizowany w środku Europy. Mnie jed-
nak chodzi tu o to, jak reagował na te zbrodnie świat w cza-
sie, kiedy one się działy na oczach milionów. O  tym, że 
nazizm Hitlera ma ustalone złowrogie plany co do Żydów, 
to kto chciał wiedzieć, mógł już wiedzieć przed 1 września 
1939 r. Nikt w tych kwestiach Hitlera na serio nie brał, wie-
le nawet środowisk żydowskich dalekich było od paniki. 
Po 1 września 1939 r. sytuacja szybko się zmieniała. We 
Francji zgromadziło się duże grono uciekających przed 
Hitlerem Żydów z Niemiec, Polski i innych krajów. Ci, któ-
rzy nie mieli już złudzeń po klęsce Francji, usiłowali opu-
ścić Europę. Stany Zjednoczone przecież, podobnie jak 
Kanada i kraje Ameryki Łacińskiej, generalnie odmawiały 
wiz, czyli jakiejkolwiek pomocy. Wiza na wyjazd – najczę-
ściej za sute łapówki – trafiła może do kilku tysięcy ucieki-
nierów w regionie Marsylii. Dziesiątki tysięcy osób, które 
żadnej wizy nie dostały, doczekały się wydania ich w ręce 
niemieckie przez bardzo gorliwą policję francuską. Krótko 
mówiąc: tak zwany wolny świat w latach 1940–1945 w za-
sadzie nie kiwnął palcem, by realnie ratować Żydów przed 
zagładą. Rząd polski w Londynie, co trzeba podkreślić, był 
jedynym rządem, który już od drugiej połowy 1942 r. sze-
roko informował o  różnych fazach zbrodni na Żydach. 
Odpowiedź anglosaskich mediów i  władz była z  reguły 
oparta na wygodnym dla nich niedowierzaniu tym wie-
ściom, a w istocie niechęci do jakichkolwiek decyzji twar-
dych, które mogłyby powstrzymać Niemców przed eskala-
cją zbrodni. BBC, oficjalne radio brytyjskie, odrzucało 

wielokrotnie polskie informacje jako co najmniej przesa-
dzone i niedające się zweryfikować. Podobnie zresztą po 
roku 1945 wszelkie polskie informacje o Katyniu czy ła-
grach sowieckich toż BBC odrzucało. Jak się mawiało 
w polskich kręgach w Londynie, BBC chciałoby potwier-
dzenia takich informacji przez „obiektywnych Anglików”. 
Na nieszczęście żaden Anglik w obozach na Kołymie nie 
siedział, takich świadectw im brakowało! Podobnie było 
i w Paryżu po roku 1945, jeżeli chodzi o zbrodnie sowiec-
kie. Kiedy słynna książka Gustawa Herlinga-Grudzińskie-
go Inny świat o łagrach sowieckich ukazała się już po pol-
sku i po włosku, to w Paryżu – na życzenie ludzi związanych 
z  popierającym Związek Radziecki filozofem i  pisarzem 
Jeanem-Paulem Sartrem – wydawnictwo Gallimard od-
mówiło wydania książki Herlinga-Grudzińskiego. Prawda 
o obozach sowieckich we Francji była przez lata zagłusza-
na przez szeroko rozumianą lewicę, nie tylko przez komu-
nistów!

Przykłady podobne znane nam są i z  lat późniejszych. 
Najważniejszy francuski, międzynarodowy, dziennik „Le 
Monde” potrafił przez lata upajać się kolejno rewolucją ku-
bańską Fidela Castro, wędrówkami rewolucyjnymi Gu-
evary de la Serna zwanego „Che”, bożyszcza lewicowej 
młodzieży około roku 1968, a nawet zachwycano się w tym 
piśmie rewolucją w Kambodży, która warto o tym przypo-
mnieć, była najkrwawszym przykładem komunistycznego 
terroru społecznego, prowadzącego do masowych zbrodni 
na skalę w żadnym kraju komunistycznym nieznaną.

Tak więc może trzeba stale zdawać sobie z tego sprawę, 
że ludzie łatwo ulegają złudzeniom, nie wolno ich budzić 
z  różnych miłych snów informacjami denerwującymi. 
Stąd sukcesy i  populizmu, stąd sukcesy tych polityków, 
którzy obiecują tylko rzeczy przyjemne i nie żądają żad-
nych wyrzeczeń, nawet wtedy, gdy są one konieczne. Win-
ston Churchill był politykiem bezwzględnym, dbającym 
tylko o własny angielski interes. Polacy nie mają powodu 
mile go wspominać. Był to jednak polityk dużego formatu. 
W momencie klęski Francji, obejmując rządy w Londynie, 
powiedział rodakom, że będzie Wielka Brytania walczyć 
aż do zwycięstwa i dodał słynne słowa: „Nie mam nic do 
zaofiarowania prócz krwi, znoju, łez i potu”. Dzisiaj świat 
bogatych (rozumiany szeroko, także z  włączeniem ban-
krutującej z życia nad stan Grecji) nadal pragnie być oszu-
kiwany, nadal unika wniosków z  przykrych informacji 
z Afryki, z Aleppo, z Gruzji czy z Ukrainy. Politycy, którzy 
chcą być popularni, zatykają uszy, żadna Kasandra proro-
kująca katastrofę nie jest mile widziana i z pewnością wy-
borów nie wygra!

Czy jednak świat „niemający głowy do spraw poważ-
nych” nie uniknie katastrof, to pytanie, które może warto 
sobie dziś zadać.
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Na pòczątkù swòji krëjam-
ny wespółrobòtë ze Stani-
sławã Krasowsczim Bruno 

Richert pòtkôł sã z nim trzë razë, pò 
czim pòd kùńc lëpińca 1954 r. razã 
z  dzecama ze szkòłë sw. Aùgùstina 
wëjachôł na ùrlop. Przëjachôł tej na 
Kaszëbë, gdze midzë jinszima wi-
dzôł sã z  Aleksandrã Labùdą, Janã 
Rómpsczim i Janã Trepczikã, a brzadã 
tegò zéńdzeniô béł zrëchtowóny póz-
ni dlô bezpieczi rapòrt, ò jaczim pisôł 
jem w dokazu tikającym sã personë 
Trepczika. Òkróm te „Wojciech Kos” 
(w  wiele papiorach wëstãpiwô jak-
no „Kos W.”) dotëgòwôł „swòjémù” 
fóncjonariuszowi jesz jedno wiadło 
ò tim, co dowiedzôł sã òd dôwno 
nie widzónégò przez se Ignaca Szu-
tenberga1. Równak ti, chtërny w tim 
czasu trzimelë łączbã z Richertã jak-
no wiadłodôwôczã, nie interesowelë 
sã za baro kaszëbsczima sprawama. 
Tim, na czim nôbarżi jima zanôléga-
ło, bëło ùdostanié wiédzë ò lëdzach, 
z jaczima Richert stikôł sã w Warsza-
wie. Na przëmiôr pòd tekstã rapòrtu, 
w  jaczim bëło wiadło ò Szutenber-
gù i  jinszich zrzeszińcach, napisóné 
bëło zadanié, jaczé ùrząd pùblicz-
négò bezpiekù przërëchtowôł dlô 
swòjégò krëjamnégò wespółrobòt-
nika. Brzmiało òno tak: Pòdac, kògò 
wiadłodôwôcz znaje z ksãżi z òbéńdë 
Warszawë i  scharakterizowac jich 
donëchczasną dzejnotã2 . Pò prôwdze 
w aktach, jaczé są brzadã agenturowi 
robòtë „Wojciecha Kosa”, je dosc wie-
le wiadłów na témã lëdzy, ò jaczich 
nen cos wiedzôł a chtërny colemało 
zrzeszony bëlë ze strzodowiszczama 
PAX-u i cządników „Dziś i  Jutro” ë 

„Słowo Powszechne”. W kòżdim razu 
òb czas ùrlopù Richerta i fónkcjona-
riusza, jaczi miôł z nim łączbã, jich 
wespółrobòta bëła na czile miesący 
przerwónô. Zaczã sã òna znôwù na 
jeseni 1954 r.

Òkôzało sã równak, że nawetka 
ùjawienié sã i wespółdzejanié z pak-
sowsczim strzodowiszczã nie zagwë-
sniło naszemù bòhaterowi kùńca 
żëcowëch tôklów. W séwnikù 1954 r.  
òstôł òn zwòlniony z  robòtë w  li-
ceùm sw. Aùgùstina. Jakùż to wëz-
drzało? Z Richertowégò òswiôdcze-
niô ze stëcznika 1956 r. mòżemë sã 
wëdowiedzec, że wërzucëlë gò blós 
ze szkòłë, ale nie òznôczało to kùńca 
jegò robòtë dlô PAX-u, bò stowôra 
ta òbieca dac mù jinszą robòtã. Jeż-
lë chòdzy ò przëczënë zwòlnieniô, 
to Richert w nadczidniãtim wëżi òs- 
wiôdczenim pisze, że pitôł sã ò nie, 
ale nie dostôł niżódny òdpòwiedzë. 
Stanisłôw Krasowsczi, to je fónk-
cjonariusz bezpieczi, jaczi pòtikôł 
sã tedë z wiadłodôwôczã „Wojciech 
Kos”, napisôł, że pò jegò znowienim 
łączbë z  Richertã ten slédny wiele 
czasu zmùdzył na szukanim so nowi 
robòtë. Co sã zôs tikô przëczënë, 
jakô mia sprawic, że Richerta zwòl-
nilë ze szkòłë sw. Aùgùstina, to wedle 
wspòmnionégò wëżi fónkcjonariusza 
bezpieczi mògło bëc nią to, że nie 
béł òn jesz zameldowóny w òbéńdze 
Warszawë. Jesz jinszą òdpòwiédz na 
pitanié ò przëczënë zwòlnieniô ze 
szkòłë nalezc jidze w  rapòrce napi-
sónym 26 lëpińca 1965 r. przez pòd-
pòrucznika Mariana Czyżewsczégò 
z Pòwiatowi Kòmańdë Òbëwatelsczi 
Milicji w Złotowie. Je tam midzë jin-

szima wiadło ò tim, że Richert òstôł 
dyscyplinarno zwòlniony ze szkòłë 
PAX-u  przez finansowé szwindle 
i wëòchliwanié „pòżëczków” òd ùcz-
niów. Co cekawé, zdrzódło, w chtër-
nym zamkłé je to wiadło, pòwstało 
ju dosc pózno, bò wicy jak 10 lat pò 
tim wëdarzenim, a w papiorach, co 
pòwstałë rëchli, nie nalôzł jem ò tim 
nadczidczi, temù téż drãgò na zycher 
rzeknąc, czë je to prôwda. Dejade 
wiémë ju, że tôczel z  „pòżëczanim” 
i  nieòddôwanim dëtków a  jinszich 
rzeczów miôł bòhater najégò tekstu 
ju przódë. Temù téż ni mòżemë tak 
do kùńca namknąc na tã nadczidkã.

W  stëcznikù 1955 r. przédnicë 
PAX-u zgódno z tim, co nibë mielë 
przëòbiecóné, delë Richertowi jinszą 
robòtã. Béł to etat w firmie „Veritas”, 
chtërna bëła jedną z prowôdzonëch 
przez PAX gòspòdarczich pòdjimiz-
nów. Zajima sã òna hańdlã dewòcjo-
naliama, artisticznyma wërobinama, 
przedôwanim katolëcczich ksążków 
i cządników. Òkróm tegò stowôra ta 
prowadza jesz firmã „Inco”, chtërna 
zajima sã produkòwanim wërobinów 
chemicznëch, metalowëch, drze-
wianëch i szklanëch. Równak robòta 
Richerta w  „Veritasu” bëła, jak òn 
sóm to napisôł w swòjim òswiôdcze-
nim z 1956 r., fikcją, bò nick tam nie 
robił a dostôwôł dëtczi. Wëzdrzi tej 
na to, że jegò paksowsczi przédnicë 
òdsënãlë gò òd „prôwdzëwi” robòtë 
i pò prôwdze mùszelë nié za baro mù 
dowierzac.

Na zôczątkù 1955 r. wiadłodôwôcz 
„Wojciech Kos” skùńcził swòjã we-
spółrobòtã ze Stanisławã Krasow-
czim. Czemù tak sã stało? Richert 

Pòmachtóny żëwòt 
Bruna Richerta   
WEDLE AKTÓW Z ARCHIWÙM INSTITUTU NÔRODNY PAMIÃCË 

dzél 10     

1  Pisôł jem ò tim w: S. Fòrmella, Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 1956 r. (dzél 3), „Pomerania” 2015, 
nr 7–8 (489), s. 12–13.

2  Wszëtczé wëzwëskóné w teksce cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił Słôwk Fòrmella.
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sóm pisze w  nadczidniãtim przed 
sztërkã òswiôdczenim, że nie chcôł 
dłëżi trzimac łączbë z Krasowsczim, 
bò nen dôwôł mù zadania, co tikałë 
sã Warszawë, a  tak cos Richertowi 
nié za baro sã widzało. Jinszą rzeczą 
bëło jesz to, że wspòmniony fónk-
cjonariusz nie pòmógł „swòjémù” 
wiadłodôwôczowi ùdostac zamel-
dowaniô w Warszawie. Òkróm tegò 
w zdrzódłach nalezc jidze wiadło ò 
tim, że Richert nie chcôł pòtikac sã 
z  Krasowsczim dlôte, że nie òstałë 
wëdóné jegò kaszëbsczé pamiãtniczi. 
Òstałë òne nibë dóné do Minyster-
stwa Pòùczënë, ale czej nie dożdałë sã 
òpùblikòwaniô, tej Richert béł swią- 
dë, że bëła to wina bezpieczi. Sprawa 
ta równak pò jaczims czasu òsta wëja-
snionô i „Wojciech Kos” 27 łzëkwiata 
1955 r. przejãti òstôł przez jinszégò 
fónkcjonariusza ùrzãdu do sprawów 
pùblicznégò bezpiekù.

Wôrt przë ti leżnoscë zazdrzec do 
służbòwégò zôpiskù, chtëren zrëchto-
wóny òstôł przez Krasowsczégò krót-
kò przed skùńczenim jego wespółro-
bòtë z Richertã. Mòżemë sã z niegò 
wëdowiedzec, że ju 7 stëcznika 1955 r.  
„Wojciech Kos” nie przëszedł na zéń-
dzenié ze „swòjim” fónkcjonariuszã. 
Tedë nen slédny zaszedł do môla, 
gdze Richert mieszkôł, to je do bù-
dinkù paksowsczi szkòłë miona sw. 
Aùgùstina w Warszawie. Zajimôł òn 
tam razã z białką jednã jizdebkã na 
trzecym szosu (piãtrze). Krasowsczi 
òb czas swòji bëtnoscë w nym miesz-
kanim dozdrzôł, że bëłë tam bëlné 
zachë i na pòdstawie tegò doszedł do 
swiądë, że Richert prowadzy dostatné 
żëcé.

Na zymkù 1955 r. Richert trafił 
„pòd òpiekã” jinégò fónkcjonariusza 
bezpieczi. Béł nim chòrążi Jón Su-
wińsczi z I Wëdzélu VI Departamen-
tu Kòmitetu do sprawów Pùblicz-
négò Bezpiekù. Nie òznôczało to 
równak zjinaczi zainteresowaniów 
krëjamnëch służbów, jeżlë chòdzy 
ò sprawë, jaczima zajimac sã miôł 
jich wiadłodôwôcz. Dërch rzecza-
ma, ò jaczich dotegòwiwac wiadła 
miôł Richert, bëłë wrodżé elementë 
i  jich dzejnota w  liceùm sw. Aùgù-
stina, w firmie „Veritas”, to je w môlu 
robòtë Richerta, i w Stowôrze PAX. 

Òkróm tegò chòr. Suwińsczi dôwôł 
Richertowi wskôzë tikającé sã sprawë 
ùdostaniô zameldowaniégò we War-
szawie. Bòhater négò dokazu miôł 
nibë sóm téż chòdzëc w ti sprawie pò 
rozmajitëch institucjach (np. meldën-
kòwé bióro na milicji; Stołecznô 
Nôrodnô Radzëzna), ale niżódnégò 
brzadu to nie dało.

W pòłowie 1955 r. dôwny przédny 
redaktor „Zrzeszë” pòstãpny ju rôz 
w swòjim żëcym zmienił môl swòjé-
gò zamieszkaniô. Wedle tegò, co pisôł 
w swòjim òswiôdczenim ze stëcznika 
1956 r., wprzódk dejade pòdpisôł 
z  wëdôwizną „Książka i  Wiedza” 
ùmòwã na napisanié jaczis prôcë. Cëż 
to miôł bëc za dokôz i jaczi miôł bëc 
jegò titel, tegò ju Richert nie napisôł. 
W kòżdim razu w maju abò w czer-
wińcu 1955 r., to je zarô pò pòdpisa-
nim nadczidniãti kąsk wëżi ùmòwë, 
miôł nibë wëjachac w òbéńdã kòsza-
lińsczégò wòjewództwa, bë tam zbie-
rac materiałë do swòji prôcë. Tedë téż 
zaczął sã pòstãpny dzél jegò żëcowi 
„wanodżi”. Mùsz je pòdsztrëchnąc 
w tim môlu, że słowò „wanoga” nie je 
tuwò blós metafòrą, ale pò prôwdze 
drëgô pòłowa 1955 r. bëła dlô Bruna 
Richerta czasã, czedë wãdrowôł òn 
pò rozmajitëch stegnach i  mieszkôł 
w  baro wiele placach. Na zôczątkù 
swòjégò wãdru, to je w  czerwińcu, 
pòkôzôł sã w Lëzënie, gdze mieszkelë 
jegò starkòwie. W pòsobnym miesącu 
jaczis czas mieszkôł kòle wùje w pòd-
kartësczim Kôłpinie, gdze nibë pisôł 
swòjã prôcã. W tim czasu òdeszła òd 
niegò białka. Pò sztridze ze swòjim 
chłopã Ana Richert wëjacha do War-
szawë. W  tim samim czasu Bruno 
zaczął wanożëc pò Kaszëbach i zbie-
rac lëdowé bôjczi. Nie warało długò, 
a  w  zélnikù 1955 r. pòznôł szkólną 
z Òstrzëców Henrikã Niedzelską, to je 
białkã, z chtërną sã zrzesził i z chtër-
ną pózni miôł dzecë. Bez krótczi czas 
mieszkelë wëcmanim w  òstrzëc-
czi szkòlë, ale czas sedzeniô w  jed-
nym placu nie dérowôł długò, bò ju 
w séwnikù Richert razã z nowò pòz-
nóną białką wëjachôł z  Òstrzëców. 
Jak napisôł w swòjim wspòmnionym 
ju przódë òswiôdczenim: òd tegò 
czasu nigdze jesmë sã nie meldowelë 
i wãdrowelë jesmë, gôdającë lëdzóm, ù 

jaczich jesmë sã zatrzimiwelë, że szu-
kómë mieszkaniégò i robòtë. W tim sa-
mim dokùmence Richert wëmieniwô, 
gdze, jak długò i  ù kògò mieszkôł. 
W spisënkù gardów i wsów, w chtër-
nëch mieszkôł bòhater najégò artikla 
ze swòją „drëszką”, nalezc mòżemë 
midzë jinszima Kòscérznã, Wejro-
wò, Gduńsk, Warszawã, Nowi Dwór 
Gduńsczi i Bëtowò. „Gòscënë” ù roz-
majitëch krewnëch i znajemnëch wa-
rałë czasã pò czile dniów, chòc zda-
rzało sã, że przedłëżiwałë sã òne do 
dwùch abò nawetka trzech tidzéniów.

W  gòdnikù 1955 r. Bruno i  Ana 
Richertowie zgôdelë sã, że sã rozéń-
dą i że załatwią to przez sąd. Nową 
białką Richerta mia tej bëc pòznónô 
przed pôrã miesącama Henrika Nie-
dzelskô. Tedë téż ùdbelë so òni jachac 
do Bëtowa, nibë pò to, żebë nalezc so 
tam mieszkanié. Niedzelskô chca ro-
bic w warkù szkólny, a Richert miôł 
chãc òddac sã pisarsczi robòce, bò 
miôł òbsztelowanié na dwie ksążczi. 
W nym slédnym gardze równak żda 
na nich niespòdzónka, jakô przerwa 
jich dérëjący czile miesąców wãder 
pò rozmajitëch dzélach Kaszëb i Pòl-
sczi. 4 stëcznika 1956 r. Bruno Richert 
òstôł zatrzimóny przez Òbëwatelską 
Milicjã, bò… ni miôł przë se papio-
rów.

SŁÔWK FÒRMELLA*

*  Aùtor je starszim archiwistą w archi-
walnym dzélu gduńsczégò partu Insti-
tutu Nôrodny Pamiãcë.
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Zédżer
– Në zdrzë, Édi, pòdeńdzë do newò zégra a przëtknij 

ùchò! Chòdzy òn? Czë je zascygniony? Bò mie sã wëdôwô, 
że ten czas nic nôprzód sã nie pòsuwô. Stôri zédżer, mô 
czësto zeszramòwóny cyferblat. Kò wnet nick nie je na nim 
widzec.

– Mie sã zdôwô, że òn mô sto lat. A móże wicy. Jô òd 
wiedna gò pamiãtajã. Jak jô le blós bél taczi…, taczi môli. 
Zédżer bél i kùnc. 

– To je prôwda, co të gôdôsz. Jô téż wò pamiãtajã òd iks 
lat. Stôri jô ju jem, ale òn je jesz starszi.

– Cëchò! Jô slëchajã! – Jo, òn chòdzy. To le blós mie sã 
zdôwô, że òn je skażony.

– Të jes dzysô markòtny! Jes të chòri? – rzek Édi. 
– Chòri, chòri… kò jô jem stôri. A to mie bòli nade 

wszëtkò! To nie je prôwda, że na starosc sã czlowiek òd-
pòcznie, przemësli wszëtkò, ùceszi…, że nim ta biôlô 
przindze, je spelniony a zadowòlony. To nie je prôwda.

 – Të le wzérôj a wnet pùdze na ùżartô Hanka.
– Żebë czlowiek miôl blós jednã ùcechã: ùżartô Hanka, 

to nie je do pòmëszleniô. Smrodnica jedna, wié dobrze, że 
jô na niã żdajã, a tej to léze òd nëch parulców a smrodzy 
mie kòl òkna. 

– Òna doch nie wié, że të jã widzysz?
– Wié dobrze, bò jesz tak nym slôdkã pòtrząsô, jakbë 

mie chca rzec: Kùszni mie w rzëc!
– A jô mëslôl, że të ten szpòrt môsz za darmò.
– Ta ùżartô Hanka czedës do mie przëlazła a sã spita, 

czë jô bë sã z nią nie òżenil. Na co jô ji rzek, że òna je za 
swiniarskô i że taczé bialczi mie nie interesëją. Za to òna 
mô taczi górz. Czasã je tak, że òna ne swòje fidżi tu òstawi, 
ale rzekã cë, że tam ni ma na co zdrzec. Swiniarsczé to je, 
swiniarsczé… i dobrze, że jô sã z nią nie òżenil, bò chto bë 
nen smród zlëdôl!

– A të mëslisz, Agmùnie, że më lepi wòniómë?
– Jô sã mëjã, a nie wiém, jak z tobą, bò jô z tobą nie spiã!
– Widzysz, të sã zarô tak zjeżisz a je pò gôdce. Żebë të 

nie bél taczi frëch, tej ma dwaji bë mielë lepi! A tak dwóch 
stôrëch kawalerów sedzy w jedny jizdebce a żdże na ùrz-
nioną Hankã.

– Kò jô nie wiedzol, że të téż na niã czekôsz?
– Tak mie sã le blós rzeklo, żebë cë bëlo weselni.
– Mie weselni nie darwô bëc! Të sã le martwi ò se! A mie 

dôj pòkù! 
– Gdze je na Kajtkòwô z  nym pôlniã? Nie je to ju 

dwanôstô? Kò jô jem glodny!
– Të doch ledwò co jôd frisztëk! Do dwanôsti jesz dwie 

gòdzënë. 
– Co za czasë? Nicht sã wicy nie spieszi! Kòżdi le lang-

sam, langsam... A jak jô bél mlodi, tej jô sã nie móg òbrobic. 
To szlo dërch chùtkò; a to, a no, a tamto, a jesz tam i tam… 

Czas nëkôl jak òglëpiali, że to jaż wszëtkò trzeszcza. A pie-
niãdzy kùli jô miôl… Brace, nie pògôdôsz. A terô zdrzë! 
Stôrô jô jem gadzëna. Wszëtkò mie dlugò warô: òblôkanié, 
zeblôkanié a gòlenié… Wszëtkò z pótów lecy. A jak to ju 
zrobisz, tej to jesz nie je tak, jak bëc pòwinno. A to doch 
bëlo wiedno jinaczi: chùtkò, dobrze, na ruksa i dali. A jesz 
wszëtkò rãkama robioné: draszowanié, gnojë wërzucanié, 
żniwa, wrëczi… Në chto bë to dzys robil? Ny lëdze są za 
slabi. Òni le sã za krziże zlapią a narzékają, że bòli w pùklu, 
że za cãżkò… mie téż bòla, ale jô na se nie dôl. Le sã zapiar 
a bëlo pò wszëtczim.

– Dzysô są mądrzészi, bò sã szónëją.
– Mądrzészi? Zgnilszi! Wszëtkò mają! Co le dësza za-

pragnie! To le te aùta zbrząkwią a òni jadą w tã i we wtã, 
tam i nazôd. A tej, że są midëch, że lëpë bòlą, że ni mają 
czasë… Kò gdze jô narzékôl! Mie wiele razy leb bòlôl, ale 
jô nie dôl na se. Wszëtkò zrobil a jesz miôl czas sã lezc do 
tewò czë newò pògadac, bò lëdze czedës chãtno ze sobą 
gôdalë. A dzysô… Në rzeczë? Chto kòl nas bél òstatno?

– Kajtkòwô!
– Kajtkòwô sã nie liczi. Òna je kòżdi dzéń, bò ji gmina za 

te pôlnia do nas placy. Ale chto bél jiny? Tak prosto, chto 
przëszed a sã sôd i rzek, jak je dobrze przinc a so pògadac. 
Widzysz, nicht! „Taczé żëcé” – òni gôdają! A terô wez mie 
z drodżi ne swòje ksążczi, bò sã przez nie òbrócëc ni mògã 
przë nëch swòjich palëcach! A tak rzeczë mie richtich, co 
të tam czëtôsz? Calé żëcé të czëtôsz! Cëż tam je taczéwò, 
co bë móg czëtac calé żëcé!?

– Tu je żëcé!
– A jô mëslôl, że żëcé je w ti jizbie, a nié w përznã papiora 

namazgróné.
– Bo të sã nie znôsz! Jô bél profesor na ùniwersyte-

ce. Baro sã ze mną lëdze liczëlë. Widzysz të te diplomë? 
A nôdgrodë? Òdjimczi? A chto stoji kòl mie? Sóm prezy-
dent. To je cos! Kùli to je wôrt!

– A terô jô widzã zédżer.
– Të zôs o nym samim! Mie sã wëdôwô, że të mùszisz 

lezc do doktora, bo w ce sã co skażëlo.
– Jô widzã nen zédżer, co nad kùchniową szpinią wisôl. 

Òn bél môli z kùkùczką. Pamiãtôsz?
– Jo, jô wiém! Kùkùczka wëskakiwa za chùtkò, a tej ni 

mògla wlezc bënë. Mùter jã wiedno kòrką wpicha, bò to 
bëlo za wësok, żebë sygnąc rãką. Co za zédżer? Pól dnia 
na wpichanié kùkùczczi w  luczkã zeszlo. A pamiãtôsz, 
jak cotka Lisa wiedno na swiãta przëjéżdża, a mùter le tã 
kùkùczkã ną szlorą ùpicha? A cotka gôda: „Co to za wiôldżi 
pajk, Ùlkò, chòdzy? A żebë të na ne swiãta newò pajka ni 
mia zabité?”. Mùter sã baro nerwòwa, a cotka le swòje przez 
swiãta, ò pajkù dërch gniotla. Nawetka czej spiéwa kòlãdë, 
tej slów ju nie zna przez nã swòjã chòrobã a strzecha ò 
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pajkù: Lulajże pajkù… To bél szpòrt. Co më sã nasmielë! 
A terô zdrzë, ò kùkùczce nicht nie pamiãtô.

– Mie sã wëdôwô, że të jes stóny na stôré lata dzecynny?
– A jô prawie sã to samò ò ce pòmëszlôl!
– Żebë mie nie bëlo ò nen rozmach, tej jô bë ce trzas 

w nen ùczony lep. Ale jak jô pòdniosã jednã palëcã, tej na 
ny drëdżi jô sã mògã nie ùtrzëmac! Padnã a sã nie zgrzebiã!

– Dôj pòkù, Agmùnie, a sã ùsmij! To ce zrobi dobrze!
– Të le blós chcesz spòkój! Wiedno spòkój! Tak czë tak, 

ale żebë bél spòkój! Cali të! Nic wicy! A co të tam môsz 
dzysô wëczëtóné? Në rzeczë!

– Kò ce doch to nie òbchòdzy! Të le blós sã tak pitôsz, 
żebë sã czas ce zminąn. Jô ce znajã! Te twòje ùmiżdżi. 

– Të mie znajesz? Të mie nie znajesz! Bò ce tak richtich 
ze mną nigdë nie bëlo! Czedë të bë miôl mie pòznac? Terô! 
Przez nen sztócëk! A chto, të wiész, chto jô jem richtich?!

– Kò stôri pierdzel!
– Të mie, Édi, nie nerwùj, bò mie zarô taczi górz chwôtô! 

Jô bë cë móg letkò co zrobic!
– Të ju mie nic nie zrobisz! Të jes za strëszi!
– Dôj mie ju pòkù z ną staroscą! Tëli razy jô ò ni dzysô 

czul, że chiba nigdë w żëcym mie jesz nicht ò ni tëli nie 
rzëgôl!

– Jô wëczëtôl, że jak chtos je môli a jemù robią psotã, tej 
òn przez calé żëcé mësli blós ò tim, co jemù zrobilë, a nié 
ò tim, co mô abò bë móg miec.

– To doch kòżdi na Kaszëbach wié! Tej të òdkril Ame-
rikã! Brace! Tewò nie darwô wëczëtac, bò jô to z malga 
wiém! Spalë ne ksążczi! Przënômni cos z nich bdze! A jô 
sã nie bdã pòtikôl! A tak blós w drodze to mie leżi i sã ani 
nawrócëc, ani òbrócëc! Glëpstwa tam są! Tfùj!

– Ten òkaleczony czlowiek – cygnąn Édi – cali czas je 
ùrzeszony w taczi klôtce. Chcôlbë wëlezc, ale ni móże! Je 
jak zamkli ptôch, chtëren nawetka nie wié, że móże latac. 
Taczé je żëcé!

– Kò to je tak, jak na nasza kùkùczka, chtërna nie wiedza, 
ò jaczi mô wëlezc z zégra. Pòlózowóné tejle nie są w stanie 
sã same naprawic!

– Dokładnie!
– Në tej pò co so glowã sëszëc a ò tim czëtac, jak to móże 

doswiadczëc!
– Co të narôz nic nie gôdôsz? Cë sã co przëpòmnãlo? Më 

ju jesma w taczim wiekù, że nie darwómë sã krëc przed sobą! 
– We mie téż tejle pòlózowalë! – rzek Agmùn. – We mie 

kùkùczkã wërwalë! Édi, të wiész, czej to bëlo?
– A dôj pòkù! Czasë ni ma na gôdanié! Më sã do pôlnia 

mùszimë przërëchtowac!
– Të nie chcesz ò tim gadac?
– Jô? Ò wszëtczim! A co? Je cë żôl?
– Wele, slëchôj! Chtos klepie? Kajtkòwô pôlnié niese! 

Chcemë skùnczëc, bò to je baro pluderijné babskò!
– Pòchwôlony Jezës Christus! – krzikna Kajtkòwëch 

Malgòsza tak glosno, że jaż Agmùn sã wërzas. Chùtkò 
splënąn i rzek: – Na psa ùrok! Kò różã bë wnet czlowiek 
dostôl òd newò pòchwôleniô!

– Mëma mie z pôlniã przësla.
– A cos sã ji sta? Zachòrza? – spitôl sã Édi.
– Nié, blós dzysô jô przëszla.
Dzéwczã chùtkò pòstawilo topë na stól i sã nawrócëlo 

pòd dwiérze. Nic nie rzeklo, żebë jich nie wëstraszëc 
drëdżi rôz. „Mùter bë mie zabila, jakbë tu chtëren przez 
mie ùmar” – pòmëslala i trzasna dwiérzama tak mòcno, 
że krutop z żidkã spôd na déle i sã pòtlëk.

– To je frëch dzewùs – rzek Agmùn – jak ta stôrô pludra! 
Kòszla zdjãtô. Ta stôrô dzys nie przëlazła, bò sã pewno 
òbrażëla za nã zupã wrëkòwą?

– Pewno jo.
– Ale sóm rzeczë, kò to doch wrëkòwi zupë nie 

przëpòmina? 
– Ale tej të ni miol miec ji nic gôdóné, a czej òna bë szla 

dodóm, tej më bë to mielë przez òkno chilnioné, a bë bëlo 
pò wszëtczim – rzek Édi.

– Móże jô bë ni miôl nic rzeklé, ale na Kajtkòwô mô 
nas czësto za glëpasëch dwóch stôrëch strëchów. Nawetka, 
mie sã wëdôwô, że òna mësli, że më jesmë dzecynny. Tak 
wléze i z nym pòchwôlenim, i zarô ò wòjnã sã pitô. Mùnią 
krący i klatamë pòtrząsô, że mie sã wëdôwô, że òna mô 
wszë. Zarô sadnie do stolë i wszëtkò w ne pazurë bierze 
a przeklôdô. „A jak na ny wòjnie bëlo?” – sã pitô a pôlcã le 
pò ny swòji móbilce szrëcëje, jakbë jã miôl tam chto òcza-
rzoné. Kò jô nôprzód mëslôl, że to bëla taszlãpa, bò taczi 
wid z ni szed na calą jizbã. Jô sã jednak nie dôl merkac, że 
sã nie znajã, a to dërch ji gwizda. Òna le pazurã w jedną 
i drëgą stronã, a to òdpòwiôda. Chlaplé babskò czej malo! 
Nie rozmieje nic! Gôdómë, że na wòjnie nas nie bëlo, a òna 
znôwù: „A jak na ny wòjnie bëlo?”. Në kò swiãti bë tewò 
nie strzimôl! „A zupka wrëkòwô wóm szmakô?” – Tewò 
jô ju nie zlëdôl! Rzek ji, co ò ny „zupce wrëkòwi” mëszlã!

– Temù òna dzysô nie przëlazła. Sã richtich òbrazëla – 
rzek Édi. – To sã trzeba wzyc w nacht a nierôz w jãzëk 
ùgrëzc, bò lëdze są eferlisz i sã zarô òbrażą. Të mùszisz jak 
w miesce: tam sã do se ùsmiéwają a dobréwò dnia żëczą. 
Nic w òczë, wszëtkò za plecama. Taczi spritny. Z wszëtczi-
ma dobrze, a jak przindze co do czewò, tej òni ni mają czasë 
abò gdze sã spieszą, a tak ce zaprôszają, a na gebùrstag 
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żëczą wszëtczégò dobréwò… Blós brace, jakbë të zdżinąn, 
tej òni nawetka tewò nie zaùważą. To sã zwie „kulturalne 
czerowanie”.

– To sã zwie: „móm ce w rzëcy”! – rzek Agmùn i zacząn 
wëjmòwac ne topë z pôlnia. – A terô zdrzë, co na febra 
mô nawarzoné?! Pòznôsz të, co to je? Dôj, chcema sã za-
wiatowac!

– To szmakô jak aferfloczi – rzek Édi.
– Te môsz zabëté chiba, jak aferfloczi szmakają! To cos 

je, ale co? Dóm pół litra, jak wëzgòdniesz?!
– A skądka të bë miôl sznaps, stôri plesta. Kò të doch sã 

z jizbë nie rëszôsz.
– A móm, bò brifce jô rzek, że bda miôl gòscy z daleka, 

tak òn przënios. Wząn drogò, bò so doliczil za òlér, ale jô 
jem zadowòlony.

– Kò të pòlij mie téż! Mie sã bdze razni jadlo to pôlnié 
– rzek Édi.

– Jak jô cë pòlejã jednéwò, tej të zaszmakôsz a bdzesz 
cknąn za dredżim, a móże nawetka za jesz jednym, kò tej 
do mie bdze czësto malo.

– I të jes brat?! Swinia! – znerwòwôl sã Édi i zacząn jesc 
zupã. – Wele… pòj chùtkò! Zdrzë! Chto to tam tak cësnie 
zdżãti? Je to chlop cze bialka? – Édi jaż pòrëszôl gardiną.

– Ooo to je ta? Në jak ji bëlo? Wicka Szefkòwô. Òna jidze 
z smãtôrza òd chlopa. 

– Wicka? – jô nie pamiãtajã taczéwò miona we wsë – 
zamëslil sã Édi.

– Nie pamiãtôsz, bò òna je grëpã lat òd nas mlodszô.
– Të pleszczesz! Òna ni móże bëc òd nas mlodszô! Òna 

je starszô! Jô doch widzôl pò chòdze, jak òna ne szpérë 
cygna, jakbë na szrëcach jacha, a nen pùczel… kò to je 
stôré babskò!

– Nié, të sã milisz. Òna je blós tak ùmòrdowónô. Jô jã 
sóm spòtkôl w żëce òb lato, czej jô stojôl w ambònie a żdôl 
na dzëka. Zdrzã, a tam sã cos rëszô, jakbë sôren. Czej jô 
przëlożil flintã do òka, tej jô sã jaż ùrzas. Nôprzód jô sã 
mëslôl, że to dësza na pòkùce za mną lazla, ale ò pòrén-
kù dësze doch sã nie szwendają! Tak jô zlôz z ny ambònë 
i pòdszed do ni. Jo, richtich! Wicka. Wësok w cążi w zbòżu 
sã skrëla. Drëża jak zajc. Cali nos mia we krwie.

– Jô sã nie zdążëla nick na wiérzch chwacëc, bò tim razã 
òn bél chùtszi niżlë jô, a nã lëtewkã, co jô jã wiedno na Wi-
gònie trzimóm, chtos ùkrôd! – òna rzekla i spùscëla glowã, 
jakbë to bëla ji wina, że òstatné dzeckò òn ji w brzëchù 
zabil. Jô ji dôl mòjã jupã i rzek, żebë sã nie jiscëla, bò w ji 
stanie ni móże sã jiscëc. To bél lorbas ten ji Szefka. Wëso-
czi, postawny, ale co z tewò, czej niebëlny jaczich malo. 
Tëch dzecy òn ji narobil grëpã, a sóm jezdzyl w oficérkach 
mòtórã pò wsë i pòdriwôl jiné bialczi. Spiti cali czas jak 
szewc. Lëdze sã smielë, a òn jezdzyl. Czej przechòda sã kòl 
jich chëczów, tej kòżdi wiedzôl, co tam sã dza. Tewò të nie 
ùkrëjesz. To rëchli czë pózni lëdze wëckną.

– A òna nie szla do mëmë? – zajiscôl sã Édi.
– Sztócëk tam bëlë, ale kò ten nie dôwôl jima żëc. „Jô 

wama czerwionéwò kùra pòslã, jak Wicka nie przindze 

dodóm!” – wrzeszczôl. Tak na stôrô jã òdprowadzëla i rze-
kla, że jesz nijak nie bëlo nijak. A to sã czedës skùnczi. Òn 
sã zestarzeje…

– A czedë to sã skùnczëlo? – zacekawil sã Édi.
– Në kò czësto niedôwno. Jô doch cë rzek, że òna ze 

smãtôrza lazla. Òn je ùmarli móże jaczi rok temù. Nipòcy 
bél ji do kùnca. Ale òna jakbë sã do tewò przënãcëla. Mia 
taczé smùtné òczë. Jô jesz taczich òczi ni móm widzóné; 
czësto szaré, bez żëcô. Jakbë w ni nie bëlo dëszë. A to sã 
zarô pòznô, jak mają trafioné, czë òne są wiesolé, czë nié.

– Të sã dzywisz? – zajiscôl sã Édi – co to mùszôl bëc za 
stwór! 

– Jô jã rôz widzôl, jak òna szla na Czôrną Glowã do swòji 
mëmë, bò ta mòcno zachòrza. Szla w taczim fùtrze i sã 
nawetka pòchwôlëla, że to ji z Americzi przëslalë. Lëdze 
we wsë gôdalë, że to je z  jaczis stôri kòzë, bò to czësto 
wëpiarté bëlo, ale òna sã z tewò nic nie robila. Nosëla to, 
jakbë to bëla nôlepszô rzecz na swiece, jaką òna blós mògla 
dostac. Czë to bëlo z kòzë? Jô nie wiém. Ale to nie wëzdrza 
za niczim. Òna w tim bëla jesz marniészô niż tak, czej chò-
dzëla w stôrim mantlu. Bò to jã calą jakbë mia pòlkle. Blós 
widzec bél Wicczin lep i nodżi, a reszta sama szersc. Ten 
marny Szefka ji to pózni pòdar i na gnój wërzucyl, bò lëdze 
sã z niewò wëszczérzalë, że òn z kòzą sã smùli. 

– To bëlo lëchò z jewò stronë! Taczi wa tu jesta! To mùszi 
bëc tak, jak wama sã widzy, a nié jak ktos sã w tim czëje! – 
rzek Édi i szed czëtac ksążczi.

– Édi! Të tak rzek, jakbë të nie bél stądka! Jakbë të bél 
cëzy. Òd jinech, lepszich lëdzy. A sóm zdrzë, gdze të sã 
nalôz? Jak cë wszëtkò tu tak przeszkôdzô, tej czemù të nie 
òstôl w miesce? – spitôl sã sziderczo Agmùn. – W miesce 
të bë miôl wicy do rozprôwianiô z nyma ùczalima. Wa 
bë doch mia wiedno ò czim pògadac; o nëch Frojdach, 
Deridach i Lacanach, co të mie leb nima sëszisz òd dôw-
na. A tak widzysz? Jô nick z tëch twòjich mądrosców nie 
rozmiejã, a jak jô cë gôdóm, co jô ò tim mëszlã, tej të sã 
z mie smiejesz.

– Żebë czlowiek wiedzôl to, co wié dzysô, tej to bélbë sã 
jinaczi zarëchtowôl! Chòc bélbë sã òżenil, a terô miôl do 
kògò jachac! – rzek Édi. – Ale jô doch nigdë ni miôl czasë. 
Mie sã wëdôwa, że to wszëtkò, co dobré, to jesz przindze, 
że jô jesz jem mlodi i ze wszëtczim zdążã. A tu zdrzë! To 
le sã czlowiek nie òbrócy, a ju je strëszi. Wszëtkò jidze mù 
pòmalë. Mierzy gò to, że sã ni móże z tim pòradzëc. Lëdze 
mają ce gdzes, bò są zajãti sobą. Z pótów lecą topë, a szpérë 
dërch sã plączą, jakbë kòżdô bëla z jinszéwò partu.

– Terô cëchò! Sztël! Jô slëchajã, czë nen zédżer dobrze 
chòdzy. Tikô òn? Czëjesz të gò? Bò mie sã zdôwô, że òn sã 
skazyl! – niecerplëwil sã Agmùn i slëchôl.

– Co të sã newò zégra ùczepil dzysô? Môsz të gòrączkã?
– Tëli zôs czekac na nã chlaplą Kajtkòwą. Tëli gòdzënów.

Tekst òstôł napisóny w bëlacczim dialekce kaszëbsczégo jãzëka
KRISTINA LÉWNA
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GDAŃSK MNIEJ ZNANY

TEGO JESZCZE NIE BYŁO
Udajemy się nad Motławę, by przyj-
rzeć się kamienicom, które do tej pory 
z pewnością nie przykuły naszej uwagi. 
Chodzi o  domy zbudowane w  latach 
siedemdziesiątych XX wieku znajdu-
jące się pomiędzy wodnymi bramami 
Świętojańską a  Straganiarską. W  ra-
mach miejskiego projektu wybierane 
są kamienice na terenie Głównego 
Miasta, które mimo wyjątkowej lokali-
zacji nie zachwycały dotąd swoim wy-
glądem. Odbudowane zostały ponad 
25 lat po wojnie niczym blok miesz-
kalny, bez próby odtworzenia orygi-
nalnych fasad. Nie próbowano nawet 
oszukać wizualnie odbiorcy poprzez 
różny poziom okien. Tym trudniejsze 
było zadanie dla artystów, którzy mieli 
nadać im zindywidualizowany charak-
ter. Jednym z autorów nowych elewacji 
był Jerzy Janiszewski, twórca słynnego 
logo Solidarności. Zaplanował, by na 
kamienicach pojawiły się przedwojen-
ne napisy, można więc zobaczyć tutaj 
nazwę Targu Rybnego – Fischmarkt. 
Fasady cieszą oko delikatnymi kolora-
mi, a co ciekawe kamienice ozdobiono 
też od strony podwórza, można więc 
zajrzeć na ulicę Warzywniczą, by zo-

baczyć m.in. namalowaną scenę pracy 
rybaków. 

NA FISZMARKU
Idąc dalej, mijamy nowoczesne apar-
tamentowce Symfonia Residence zbu-
dowane tu w  2010 roku. Docieramy 
na Targ Rybny, który od wieków pełen 
był sprzedawców ryb – głównie kobiet. 
Parę razy w  tygodniu ustawiały się 
one przy długich ławach ustawionych 
w dwa rzędy i oferowały węgorze, łoso-
sie, szczupaki, okonie, flądry i oczywi-
ście śledzie. Przeciskając się pomiędzy 
samochodami, którym dziś służy ten 
plac, spróbujmy wyobrazić sobie pa-
nujący tu dawniej gwar. W XIV wieku, 
gdy nieopodal wznosił się krzyżacki 
zamek, najlepsze ryby trafiały właśnie 
do Krzyżaków. Zapewnili to sobie 
przywilejem pierwokupu. W  okresie 
międzywojennym nikt takiego prawa 
nie miał, trzeba było sobie radzić z ży-
wiołowymi przekupkami. Na Targu 
Rybnym zawsze można było spotkać 
Kaszubów, którzy nazywali to miejsce 
„fiszmarkiem”. Maria Kuncewiczowa 
zainspirowana wizytą na gdańskim 
Targu Rybnym napisała opowiadanie 
„Polska na fiszmarku”. Bohaterka Ro-

zalia Skoczkowa z  Oksywskich Pia-
sków to Kaszubka sprzedająca tu ryby. 
„Na fiszmark wszakże wkraczać wypa-
dało z uśmiechem: gdańskie mieszczki 
od dziecka karmione rybą marszczyły 
nos nie tylko na dorsze, ale i na twarze 
przekupek” – pisała Kuncewiczowa.

KU PAMIĘCI
Przy Targu Rybnym zobaczyć moż-
na pomnik Tadeusza Ziółkowskiego. 
Spotkaliśmy się już z  nim podczas 
spaceru po Nowym Porcie, gdzie jed-
no z nabrzeży nosi jego imię. Również 
w centrum miasta upamiętniono tego 
wybitnego kapitana żeglugi wielkiej, 
który zginął rozstrzelany w  Stutthofie 
22 marca 1940 roku. Monument odsło-
nięty został w 1989 roku, a jego twórcą 
był Stanisław Szwechowicz, gdański ar-
tysta rzeźbiarz, twórca m.in. pomnika 
Antoniego Abrahama czy Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Gdyni. Inicjatorem 
powstania popiersia Ziółkowskiego był 
Polski Klub Morski. Uczczono pamięć 
kapitana, który będąc komandorem 
Urzędu Pilotów Portowych w Wolnym 
Mieście Gdańsku, odmówił wprowa-
dzenia do portu pancernika Schleswig-
-Holstein w sierpniu 1939 roku.  

RYBIM TROPEM
Miasto Gdańsk sukcesywnie odnawia fasady kamieniczek Głównego Miasta.  
Dziś zapraszamy na Rybackie Pobrzeże, gdzie czekają na nas efekty kolejnych prac.

FO
T. 

MS

MARTA SZAGŻDOWICZ

 Cytat za: Maria Kuncewicz, Twarz mężczyzny i trzy nowele, Warszawa 1969
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SMĘTEK KS. BERNARDA SYCHTY 

Przeglądając w Archiwum Diecezji Pelplińskiej akta 
personalne ks. Alojzego Kowalkowskiego, natrafi-

łem w jego zbiorach na rękopis listu pisanego przez  
ks. Bernarda Sychtę. Ponieważ liczba przeglądanych 
przeze mnie akt i dokumentów była ogromna, odło-
żyłem go na bok. Gdy jednak po chwili zobaczyłem 
maszynopis sztuki „Gwiözdka ze Gdüńska” z odręcz-
nym zapisem na stronie tytułowej „Własność X. Ber-
narda Sychty, na pamiątkę ofiaruje X. Alosiowi Ber-
nard”, postanowiłem ten list przeczytać. Jak trafił do 
ks. Alojzego (Alosia, jak i u nas w rodzinie się mówi-
ło), trudno powiedzieć. List ten jest zapewne „brud-
nopisem”, który być może ks. Sychta włożył do poda-
rowanego ks. Kowalkowskiemu maszynopisu. Na 
pewno obaj księża dobrze się znali i zapewne przyjaź-
nili. Czy poznali się w Wejherowie, gdzie byli ucznia-
mi tego samego gimnazjum? Na pewno ks. Kowal-
kowski znał już przedwojenną twórczość ks. Sychty, 
czemu dał bardzo pochlebny wyraz w „Kurierze Po-
znańskim” (nr 252 P z dnia 4.06.1939 r.) w artykule 
„Kaszubi na scenie”. Pisał w nim m.in. „(…) Dramat 
kaszubski, teatr, narodził się w  roku 1925, kiedy to 
gimnazjum w  Wejherowie wystawiło »Szopkę ka-
szubską« autorstwa jednego z  uczniów, Bernarda 
Sychty, zdradzającego już wówczas na ławie szkolnej 
zdolności literackie. (…)”. Co ciekawe, ks. Kowalkow-
ski pisał w 1934 r. pracę magisterską u prof. Pollaka, 
u którego w 1946 r. ks. Sychta zdawał egzamin w ra-
mach obrony pracy magisterskiej.

Gdy przeczytałem wspomniany list, stwierdziłem, 
że warto go przedstawić szerszemu gronu czytelników. 
Niestety nie udało się jednoznacznie ustalić ani do 
kogo, ani w którym roku list został napisany. Na pewno 
adresatem nie był Andrzej Bukowski, bo do niego 
w tym okresie ks. Sychta zwracał się w korespondencji 
Szanowny Panie Magistrze (zob. A. Bukowski Listy 
Bernarda Sychty 1937–1982). Sądząc z zawartej w liście 
prośby ks. Sychty o wpisanie na listę abonentów (pre-
numeratorów), adresatem prawdopodobnie był czło-
nek redakcji „Arkony” – miesięcznika poświęconego 
kulturze i sztuce wychodzącego w Bydgoszczy w latach 
1945–1948, może nawet jego redaktor naczelny Ma-
rian Turwid. Wskazywać na to może treść listu, jaki ks. 
Sychta 19 kwietnia 1946 r. wysłał do Andrzeja Bukow-
skiego. Pisał w nim bowiem: „Nie wiem, jakie Pan zaj-

mie stanowisko wobec mego Smętka, nie mającego nic 
wspólnego ze Smętkiem Żeromskiego, Wańkowicza, 
Majkowskiego czy innych. Ponieważ tak dużo obecnie 
piszę o Smętku, podaję tu kilka myśli, które także po-
dałem p. Turwidowi, przesyłając mu swój dramat, jak 
się zapatruję na Smętka”. Tu warto dodać, że znaczna 
część listu wysłanego do Bukowskiego jest identyczna 
z częścią listu cytowanego poniżej.

Pewne jest jedynie to, że list został wysłany 10 lutego 
z Kocborowa, dokąd ks. Sychta wrócił po zakończeniu 
działań wojennych na Pomorzu (z  ukrycia w  Osiu). 
W Kocborowie Sychta już przed wybuchem wojny był 
kapelanem. Jeśli rzeczywiście jest to list wysłany do 
Turwida, to musiało to mieć miejsce w  1946 r.  
Ponadto ks. Sychta wspomina w liście, że ma pierwszy 
zeszyt „Arkony”, a zeszyt ten miał numer 1/2 i datę li-
stopad–grudzień 1945 r. Tak więc cytowany poniżej list 
został napisany 10 lutego, prawdopodobnie w 1946 r. 
Dodać należy, że fragment dramatu ks. Bernarda 
Sychty „Przebudzenie” wg spisu całego rocznika  
(listopad 1945 – grudzień 1946) został zamieszczony 
w „Arkonie” nr 3 w 1946 r.

Kocborowo, p. Stargard woj. Gdańskie. 10/II 

Wielce Szanowny Panie Naczelniku!
Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwy list. W załącze-
niu pozwalam sobie przesłać moje „Przebudzenie”. Po 
przejrzeniu sztuki proszę uprzejmie wręczyć ją ewtl. 
Dyrektorowi Teatrów Pomorskich [Być może chodzi tu 
o  Wilama Horzycę, dyrektora Teatru Ziemi Pomor-
skiej w Toruniu]. Może sobie dadzą na tyle radę z Ka-
szubszczyzną, żeby się zorientować w treści. Całość wię-
cej by Mu powiedziała, aniżeli fragment. Jeśliby sztuka 
odpowiadała Mu swoim charakterem, byłbym gotów 
przetłumaczyć. Nie przesyłam zaraz jej tłumaczenia, bo 
szkoda by mi było czasu, gdyby nie miała być wydana. 
Dla zamieszczenia w  „Arkonie” nadawałby się może 
najbardziej urywek w str. 88–112, wzgl. w str. 66–71. 
Może Pan Naczelnik także wybrać inne fragmenty we-
dług Pana uznania. Rozwiązanie znajduje się na str. 
132–133. Ciekawy jestem, jakie Pan Naczelnik zajmie 
stanowisko wobec mego Smętka, nie mającego nic 
wspólnego z Smętkiem Żeromskiego, Majkowskiego lub 
Turwida. Zdaję sobie doskonale sprawę, że zrywając 
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z utartą tradycją w literaturze wprowadzę pewien za-
męt w dotychczasowym pojmowaniu Smętka, ale trud-
no, trzeba by nareszcie „zrehabilitować” tego na wskroś 
dobrego ducha pomorskiego. Wydaje mi się bowiem, że 
Smętkowi dzieje się krzywda, że robimy go odpowie-
dzialnym za rzeczy, których nigdy nie popełnił w ciągu 
wieków. Według mego zdania jest Smętek jednym 
z bóstw typowych dla duszy słowiańskiej. Podczas, gdy 
człowiek German w zetknięciu z  ludźmi lub przyrodą 
reaguje uczuciami krwiożerczości, okrucieństwa, prze-
mocy, rabunku, chciwości i pychy, w człowieku słowiań-
skim budzą się nieokreślone uczucia dobrotliwej melan-
cholii, tęsknoty i smętku, które po spotkaniu z Germa- 
nami nabierają konkretnej treści.

Na ogół pojęcie Smętka między ludem jest dziś męt-
ne. Podobnie jak wielu innych bóstw pogańskich, tak 
i Smętek pod wpływem chrześcijaństwa został rzeczy-
wiście zepchnięty do roli diabła, ale nie zawsze, nie 
wszędzie. Zachowały się pojęcia ludowe, według któ-
rych Smętek wcale nie jest diabłem. Czasem lud sam 
podkreśla: „Tec to nje je djobeł, le Smętk” (por. także Fi-
scher, Kaszubi na tle etnografii Polski str. 72). Według 
pewnego podania zapisanego przeze mnie w Sierakowi-
cach w 1936 r. Smętek w przystępie przytłaczającego go 
smutku odbiera sobie życie, rzucając się do jeziora przy 
wsi Smętowo w powiecie kartuskim. Wiele mówiące jest 
także wyrażenie, które z Puzdrowa w tymże powiecie: 
Spotkał te sę ze Smętkiem, że jes takji smutni” (por. 
Przebudz. str. 28). Istnieje wreszcie słowo „smętkowac” 
znane starszemu pokoleniu, znaczy tyle, co dumać, za-
myślić się, oddawać się smutkowi. Takich przykładów 
można by naliczyć więcej. Nigdy Smętkowi, nawet tam, 
gdzie zrobiono z niego diabła, lecz „Purtkowi” lub także 
„Frycowi” (Frec) przypisują bardzo często Kaszubi zło 
idące od Niemców. „A zös go ju Purtk njese” – mówi lud 
na widok żandarma pruskiego (por. Przebudzenie str. 
56), Ponadto uważam, że nazwa słowiańska „Smętk” 
jest zbyt piękna, aby miała określać zbójów niemieckich.

Już raz starałem się, a nawet odważyłem się zmienić 
pogląd na Smętka w drukującym się tuż przed wojną 
dramacie pt. „Budzta spjącech”, niestety cały 10-tysięcz-
ny nakład wydany zasiłkiem Związku Zachodniego 
skonfiskowało gestapo, co było jednym z powodów mego 
ukrywania się podczas najazdu „Purtka”. Korespondo-
wałem wówczas na temat Smętka z  dr. Pniewskim 
z  Gdańska i  Janem Karnowskim. Przyznali mi słusz-
ność. W pewnym liście nazwał Karnowski dotychczaso-
we przedstawianie Smętka w  literaturze „Tragedią 
Smętka”. Niestety po korespondencji tej nie pozostało 

mi ani śladu. Za zeszyty „Arkony” będę bardzo wdzięcz-
ny. Proszę mnie wciągnąć na listę abonentów, bo w miej-
scowych księgarniach nigdzie „Arkony” nie mają. Po-
siadam zaledwie pierwszy zeszyt. W sprawie druku nie 
warto się pewnie zwracać do województwa gdańskiego, 
bo znajduje się jeszcze w stanie mgławicy.

Łączę wyrazy szczerego poważania i  miłe pozdro-
wienia.

Bernard Sychta

Warto tu dodać, że premiera dramatu ks. Bernarda 
Sychty „Przebudzenie” miała miejsce 11 stycznia 1948 r.  
w  Wejherowie w  sali Prusińskiego przy ówczesnej  
ul. Sobieskiego 217. Premierę przygotował Teatralny 
Zespół Ziemi Kaszubskiej (dawniej Teatr Kaszubski 
w Wejherowie). W recenzji zamieszczonej w „Ilustro-
wanym Kurierze Polskim” (1948, nr 25) po obejrzeniu 
premiery ks. Kowalkowski napisał m.in.: „Teatralny 
Zespół Ziemi Kaszubskiej nie zaprosił autora na żadną 
z prób i nie porozumiał się z nim co do skrótów w tek-
ście. Dopiero w samym dniu próby generalnej otrzy-
mał ks. dr Sychta list z zaproszeniem na tę próbę. Po-
jechał do Wejherowa i przekonawszy się, do jakiego 
stopnia zniekształcono jego dramat, zakazał wysta-
wienia swojej sztuki w ujęciu, na które nie mógł się 
zgodzić. TZZK mimo zakazu autora sztukę wystawił 
i  zapowiedział, że i  nadal wystawiać będzie. Autor 
w  dniu premiery był jeszcze w  Wejherowie, ale na 
przedstawienie nie poszedł. Natomiast skierował do 
Zarządu TZZK ponowne pismo, wzbraniające wysta-
wiania dramatu »Przebudzenie«”. Ks. Sychta w  liście 
do Bukowskiego z  8 stycznia 1948 r. napisał, że do  
wyjazdu do Wejherowa namawiała go siostra Anna  
i ks. Kowalkowski.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Źródła
Archiwum Diecezji Pelplińskiej – kolekcja akt personal-
nych ks. Alojzego Kowalkowskiego, sygn. K.
Bukowski Andrzej, Listy Bernarda Sychty 1937–1982, 
Gdańsk 1994.
„Gwiözdka ze Gdüńska” – maszynopis.
Kowalkowski Alojzy, Za kulisami „Przebudzenia”, „Ilustro-
wany Kurier Polski 1948”, nr 25.
List ks. Bernarda Sychty z 10 lutego.
Walkusz Jan, Piastun Słowa ks. Bernard Sychta 1907–1982, 
Oficyna Czec 1997.
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12 stëcznika, jak ju bëło napisóné w pierszim dzélu 
tegò artikla („Pomerania” 2017, nr 1, s. 36–37), we 
Wejrowie òdbëła sã ùroczëstô inaùgùracjô Rokù prof. 
Gerata Labùdë. 

Pierszi dzél tegò wëdarzeniô, pòd patronatã Wej-
rowsczégò Starostë Gabrielë Lisius a prezydeńta Wej-
rowa Krësztofa Hildebrandta, miôł môl w Zrzeszë 
Wëżigimnazjowëch Szkòłów nr 1 we Wejrowie. Òb-
czas przëwitaniô starosta pòkôzała wizualizacjã ùdbë 
Ksążnicë prof. Labùdë. Pòsobno przemówilë prezy-
deńt miasta a prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi. Na 
kùńc wëstąpilë ùczniowie szkòłë przëgòtowóny przez 
Editã Łësakòwską-Sobiczewską a Jolantã Piastowską. 

Drëdżi dzél wëdarzeniô òdbéł sã w wejrowsczim 
Mùzeùm, dze nôprzódka bëłë pòdpisóné intencjowé 
lëstë w sprawie wespółdzejaniô przë òrganizacji i fąk-
snérowanim Ksążnicë Gerarda Labùdë. Pòdpisôł je 
direktór mùzeùm Tomôsz Fópka (ùdbòdôwca do-

gôdënkù) z  przédnikama Kaszëbsczégò Institutu 
i Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, prof. Òbracht-
-Prondzyńsczim i Łukaszã Grzãdzëcczim1. Tedë za-
czãła sã nôùkòwô sesjô namienionô nôùkòwémù do-
róbkòwi prof. Labùdë pt. „Profesor Gerard Labuda 
– dokonania, idee, inspiracje”2. Pierszą ji czãsc pòpro-
wadzył prof. Józef Bòrzëszkòwsczi, a pò paùzy prof. 
Jerzi Strzelczik (Ùniwersytet m. Adama Mickiewicza). 
Ze stronë wejrowsczégò mùzeùm: Referaty wygłosili: 
prof. Dariusz Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza, Instytut Kaszubski) „Gerard Labuda jako me-
diewista”, prof. Jerzy Strzelczyk (Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza) „Gerard Labuda jako niemcoznawca 
(z  pomorskim doświadczeniem)”. Natomiast referat 
prof. Józefa Dobosza (Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza) pt. „Gerard Labuda jako organizator życia na-
ukowego” zamykający daną część sesji odczytał prof. 
(UAM) dr hab. Edward Skibiński. (…) W drugiej części 

2016 –  ROK PROF. GERATA LABÙDË.  
PÒDRECHÒWANIÉ 

dzél 2

1  Òba intencjowé lëstë miałë tą samą zamkłosc: Strony deklarują chęć współpracy oraz popieranie i promowanie wzajemnych inicjatyw 
związanych z organizacją i funkcjonowaniem Książnicy Profesora Gerarda Labudy, która będzie działać w ramach Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Książnica służyć będzie upamiętnieniu postaci tego wybitnego Kaszuby, histo-
ryka-mediewisty. Pozwoli w sposób godny przechowywać, opracowywać oraz udostępniać spuściznę, którą na mocy testamentu Profe-
sor przekazał do wejherowskiego Muzeum. Służyć będzie dalszym badaniom nad Kaszubami, Pomorzem i regionem nadbałtyckim 
oraz realizować będzie szereg funkcji, w tym badawczą, edukacyjną, kulturalną i turystyczną. 

2  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1121%3Ainauguracja-roku-profesora-
-gaerarda-labudy-wejherowo&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, przëstãp 4.01.2017.

 Tôfla w Nowi Hëce. Òdj. J. Grabòwskô
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obrad jako pierwszy głos zabrał prof. Józef Borzyszkow-
ski (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski), który 
wygłosił referat „Gerard Labuda a ruch kaszubsko-po-
morski”, następnie swój tekst odczytał prof. AP dr hab. 
Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku, 
Instytut Kaszubski) „Gerard Labuda jako recenzent li-
teracki”. Jako kolejny, referat wygłosił kierownik nauko-
wy sesji prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersy-
tet Gdański, Instytut Kaszubski) „Gerard Labuda jako 
historyk Kaszub. Inspiracje”. Konferencję zamknął re-
ferat Tomasza Fopkego, dyrektora Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
„Spuścizna Gerarda Labudy w muzeum wejherowskim 
oraz projekt utworzenia Książnicy Gerarda Labudy”. 
(...)

W sesjowi przerwie ùczãstnicë kònferencje i gòsce 
mòglë zwiedzëc nowi wëstôwk pt. „Gerard Labuda. 
Od Kaszub do Kaszub” przërëchtowóny przez wejrow-
sczich mùzealników: Justinã Grabòwską a  Zuzanã 
Szwedek-Kwiecyńską.

Pò òbradach bëła diskusjô, òbczas jaczi wspòmi-
nóné bëło profesora jakno szkólnégò, méstra, drëcha 
a  téż òjca. Wspòminelë m.jin. syn Profesora prof. 
Adóm Labùda, a téż prof. Jerzi Wërozumsczi, wëspół-
prôcownik Profesora, wielelatny Generalny Sekretéra 
Pòlsczi Akademie Ùmiejãtnoscë w Krakòwie3.

24 gromicznika Rada Miasta Gniezna, jaczégò prof. 
Labùda béł Hònorowim Òbëwatelã (2008), pòzwała 
Jegò mionã rondo4. W ùchwale nr XVIII/193/2016 
czëtómë: Nadaje się nazwę „Rondo im. prof. Gerarda 
Labudy” rondu u zbiegu ulicy Franklina Roosevelta 
i  alei Władysława Reymonta, zlokalizowanemu na 
działkach oznaczonych geodezyjnie jako numer: 91 
(część działki), 94 (część działki) arkusz mapy 25 oraz 
działki nr 93 (część działki) arkusz mapy 23, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały5.

11 strëmiannika w lëzyńsczi Spòdleczny Szkòle mio-
na Lecha Bądkòwsczégò bëło zakùńczenié kònkùrsu 
pt. „Profesor Gerard Labùda – wëbitny ùczéń lëzyń-
sczi pòdstawówczi”. Ùczniowie z klasów 0–III robilë 
malënczi a starszi wëkôzywelë sã wiédzą. W miónczi 
stanãło 34 ùczniów6.

17 strëmiannika pòtkelë sã nôleżnicë chònicczégò 
partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô na swòjim 
Walnym Sprawòzdawczim Zetkanim w sedzbie mia-
stowi biblioteczi. Pòstacjã Labùdë przedstawił Ka-
zmiérz Òstrowsczi7,8.

19 strëmiannika, przë leżnoscë Dnia Jednotë Kaszë-
bów, w  Pùblicznym Gimnazjum m. Kaszëbskò-
-Pòmòrsczich Pisôrzów w Lëzënie òdbéł sã pòsobny 
Kaszëbsczi Sejmik, XII kònkùrs wiédzë ò Pòmòrzu 
i  Kaszëbach, dedikòwóny prof. Geratowi Labùdze. 
Zaczãło sã òd sztótu cëszë, ò co pòprosył direktór 
szkòłë Kazmiérz Bistróń. Ùdzél w kònkùrsu wzãło 75 
gimnazjalistów zez 28 szkòłów9.

20 strëmiannika w Bòjanie swiãtowóny béł Dzéń Jed-
notë Kaszëbów. Òkróm wielnëch rozegracjów, w ta- 
meczny filii gminowi biblioteczi miôł môl pierszi 
pòkôzk roll-upòwégò wëstôwkù pt. „Gerard Labuda 
(1916–2010). Kaszuba w Poznaniu”10. Kùratorkama 
wëstôwkù bëłë Justina Grabòwskô i Zuzana Szwedek-
-Kwiecyńskô z wejrowsczégò mùzeùm, chtërno rãzã 
z biórã Òglowégò Zarządu KPZ a ksãgarnią Kaszub-
ska Książka (www.kaszubskaksiazka.pl) „wëdelë” nen 
dokôz11.

Òd 11 do 13 maja miała môl nôùkòwô kònferencjô 
pt. „Mediewiści rocznik 1916. W  stulecie urodzin 
Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy” zòrganizo-
wónô pòspólno przez Warszawsczi Ùniwersytet (Hi-
storiczny Institut) a Ùniwersytet miona Adama Mic-
kiewicza w  Pòznaniu12. Pòstrzód prelegentów béł 

3  Bédowóné mediowé materiałë. Telewizja Kaszuby: https://www.youtube.com/watch?v=Qi9R9IV7GHM; Twoja Telewizja Morska: 
http://www.telewizjattm.pl/dzien/2016-01-12/36723-przed-nami-rok-wspomnien-o-prof-gerardzie-labuda.html?play=on; http://
www.telewizjattm.pl/dzien/2016-01-19/36802-rok-prof-gerata-labude.html?play=on.
4  http://tv.gniezno.pl/artykuly/czytaj/5806/rok_profesora_gerarda_labudy.html, przëstãp 4.01.2017. 
5  http://prawomiejscowe.pl/institution/19721/legalact/160689/19721/htmlpreview, przëstãp 4.01.2017.
6  http://sp.luzino.pl/index.php/aktualne/823-gerard-labuda-konkurs-18-03-2016.html, przëstãp 4.01.2017.
7  http://bibliotekachojnice.pl/chojnickie-zkp-zainaugurowalo-rok-gerarda-labudy/, przëstãp 4.01.2017.
8  Ò prof. Labùdze, jegò żëcym i dokôzach miôł leżnosc mówic téż aùtór tegò òpracowaniô na zetkaniach partów Kaszëbskò-Pòmòr-

sczégò Zrzeszeniô w Gduńsczim Pruszczu a w Rëmi.
9  http://gimnazjum.luzino.pl/index.php/informacje-18/artykuy/412-sejmikowanie-w-roku-prof-gerarda-labudy, przëstãp 4.01.2017.

10  Nen wëstôwk przewanożił całé Kaszëbë. Pòkôzóny béł m.jin. w bibliotece w Bòjanie (strëmiannik), Dodomie Kaszëbsczim we 
Gduńskù (łżëkwiat), w szkòłach w Hélu i Jastarni (łżëkwiat, môj), w mùzeùm we Wejrowie (Noc mùzeów, 21 maja), Zrzeszë Szkòłów 
nr 1 w Rédze (czerwińc), Zrzeszë Szkòłów nr 11 w Gdini (lëpińc – zélnik), Mùzeùm Kaszëbsczim w Kartuzach (séwnik), Mùzeùm 
„Kòchóm Bôłt” w Swôrzewie (rujan), Gimnazjum w Kòsôkòwie (lëstopadnik) a w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë w Gdini (lëstopadnik). 

11  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1208%3Adzie-jednoci-kaszubow-w-gmi-
nie-szemud-wernisa-wystawy-gerard-labuda-1916-2010-kaszuba-w-poznaniu&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, przëstãp 4.01.2017. 

12  http://historia.amu.edu.pl/pobierz/Konferencja-Mediewisci-%20Program-DL.pdf, przëstãp 4.01.2017.
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m.jin. prof. Józef Bòrzëszkòwsczi (referat pt. Pomorze 
i Kaszubi w badaniach Gerarda Labudy). 

W maju 1600 sztudérów Historicznégò Wëdzélu 
ÙAM zaczãło sztudia w mòdernym Collegium pòza 
głównym bùdinkã ùczebnie. Nowy gmach został od-
dany do użytku w maju tego roku. (...) Obiekt może 
pomieścić jednocześnie aż 1700 słuchaczy. W najwięk-
szej sali – Gerarda Labudy – miejsce dla siebie znajdzie 
295 studentów. Wydział dysponuje nowoczesną infra-
strukturą elektroniczną – jeden wykład może być trans-
mitowany w realnym czasie z dużej auli do innych sal 
łącznie dla 1000 osób. Nowe Collegium będzie także 
przyjazne osobom niepełnosprawnym13.

13 maja w lëzyńsczi bibliotece, z leżnoscë Nocë Mùze-
ów, miôł môl pòkôzk nagraniów z prof. Geratã Labù-
dą a wernisaż òbrôzów Jemù namienionëch. Pòzeszłi 
wspòminelë Profesora.

21 maja, òbczas Nocë Mùzeów MKPPiM w Wejrowie, 
òkróm wielnëch bédënków, mòżna bëło òbezdrzec jaż 
trzë wëstôwczi przërëchtowóné przez prôcowników 

mùzeùm a tikającé sã żëcô a dokôzów prof. Gerata 
Labùdë. Bëłë to: „Gerard Labuda – człowiek i nauko-
wiec” (kùrator – Grażina Wirkùs), „Profesor Gerard 
Labuda – dokonania, idee, inspiracje” a „Gerard La-
buda 1916–2010. Kaszuba w Poznaniu” (kùratorczi: 
Justina Grabòwskô i Zuzana Szwedek-Kwiecyńskô). 
Wëstôwczi w tã noc òbezdrzało wicy jak 2 tës. lëdzy14.

28 maja w Lëzënie achtniwelë prof. Labùdã... w biegù 
na piãtnôsce kilométrów! V Kaszëbskô Piãtnôstka 
zgromadzëła na starce 220 biegającëch. Kòżdi biegôcz 
dostôł specjalny medal z wizerënkã Profesora, chtër-
négò aùtorã béł Mirosłôw Mielewczik15.

3 czerwińca w  Òglowòsztôłcącym Liceùm miona 
Jana III Sobiesczégò we Wejrowie òdbéł sã III Kaszëb-
sczi Dzéń, jaczi namieniony béł prof. Labùdze. Pre-
lekcjã ò Profesorze wëgłosëlë prôcownicë wejrowsczé-
gò mùzeùm: Grażina Wirkùs i Róman Drzéżdżón16.

9 czerwińca Mùzeùm Kòscersczi Zemi ògłosëło wë-
niczi VII edicje Kònkùrsu „Kaszubi wczoraj i dziś”, co 
je czerowóny do gimnazjalistów. W ti edicji bëtnicë 
mùszelë sã wëkôzac wiédzą ò historii Kaszëb a znac 
żëcopis i dokôzë prof. Labùdë17.

6 lëpińca pòtkelë sã nôleżnicë Radë wejrowsczégò 
mùzeùm nowi kadencje. W programie sesji nalazło sã 
pòdpisanié ùmòwë w sprawie przekôzaniô na bùdowã 
Ksążnicë Gerarda Labùdë milióna sztërësta tësący 
złotëch przez Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa. 
Dogôdënk pòdpiselë: marszôłk Mieczisłôw Struk 
i starosta Gabriela Lisius a Jack Thiel z Zarządu Wej-
rowsczégò Pòwiatu. W ùmòwie czëtómë m.jin. W ra-
mach projektu zostanie stworzona kompleksowa oferta 
kulturalna z unikatowym zbiorem prof. Gerarda Labu-
dy przy wykorzystaniu nowoczesnych interaktywnych 
technologii audiowizualnych. Nowa książnica przyczy-
ni się do zapoznania z dorobkiem profesora i historią 
regionu Kaszub oraz do wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej Pomorza, dzięki wykorzystaniu zaadaptowa-
nych budynków znajdujących się na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków. Całkowita wartość projektu wy-
niesie ponad 3,8 miliona złotych (...)18.

M. Krosnickô wspòminô prof. Labùdã w KFK w Gdinie (18.11.). Òdj. DM

13  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/studenci-rozpoczna-rok-na-nowym-wydziale-historycznym/nrw0dsc, przëstãp 
4.01.2017. 

14  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1321%3Anoc-muzeum-w-wejherowie&-
catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, przëstãp 4.01.2017.

15  http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/za-nami-v-kaszubska-pietnastka-2016-w-luzinie-nowy-rekord,3751079,artgal,t,id,tm.
html, przëstãp 4.01.2017. 

16  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1310%3Adzie-kaszubski-na-bukowej-o-
-prof-labudzie&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, przëstãp 4.01.2017.

17  http://www.koscierzyna24.info/kat-160,a,602,znamy-laureatow-konkursu-kaszubi-wczoraj-i-dzis.html, przëstãp 4.01.2017.
18  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1342%3A nowa-rada-muzeum-marszaek-

-daje-1-mln- 400-tys-na-ksinic&catid=6 %3Aaktualnoci& Itemid=1, przëstãp 4.01.2017. 
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15 zélnika w lëzyńsczim Arboretum béł zòrganizo-
wóny przez tameczné òstrzódk kùlturë a bibliotekã 
latny kòncert pt. „Jeden dzień w  średniowieczu”. 
Ùczãstnicë wëdarzeniô achtniwelë Profesora i Jegò 
historiczné dokôzë przez òbleczenié sã w historiczné 
ruchna.

18 séwnika w pòdkartësczi Nowi Hëce (dze mieszkelë 
starszi prof. Labùdë, czej òn sã ùrodzył) òstôł òdsło-
niãti kam z tôblëcą Jemù namienioną19. Òrganizato-
rzë: Bùrméster Kartuz, kartësczi part Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô a  Kaszëbsczi Institut 
pòłączëlë ùroczëstoscë „Labùdowé” z 60. roczëzną 
dzejaniô partu KPZ. Z Nowi Hëtë ùczãstnicë ùroczë-
stoscë przenieslë sã tej do Kartuz, dze w dodomie kul-
turë wëstąpiło karno Kaszuby z Kartuz a przedstôw-
cowie zarządu Kaszëbsczégò Institutu wrãczëlë 
Nôdgrodã Gerarda Labùdë, jakô je przëznôwónô 
młodima kaszëbsczima ùczałima zasłużonyma dlô 
rozwiju naszi nôùczi20,21,22.

28 séwnika w Zrzeszë Wëżigimnazjalnëch Szkòłów 
(ZWS) nr 1 we Wejrowie miôł môl „Konkurs wiedzy 
o Profesorze”. Jak pòdôwają na internetowi starnie 
ZWS, bëła to trzecô rozegracjô zrobionô dlô achtnie-
niô Profesora przez szkòłã w  Rokù prof. Gerata 
Labùdë: Pierwsze było podczas inauguracji roku Ge-
rarda Labudy. Chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na 
profesora Labudę jako ojca rodziny (...). W drugiej od-
słonie przedstawiliśmy profesora jako miłośnika kultu-
ry i języka kaszubskiego” – powiedziała Bożena Con-
radi, dyrektor ZSP nr 1 w Wejherowie. Trzecia im- 
preza wieńcząca rok Labudy to właśnie konkurs doty-
czący jego życia i twórczości naukowej. W konkursie, 
który składał się z dwóch etapów, wzięło udział sześć 
szkół ponadgimnazjalnych i jedno gimnazjum z powia-
tu wejherowskiego. Całość obudowana była występami 
młodzieży i elementami naukowymi w postaci krótkiej 
prelekcji poświęconej roli Kaszubszczyzny w życiu Ge-
rarda Labudy. Laureatami zostali: Kendziora Weroni-
ka, Malawski Piotr oraz Majkowski Daniel. Przygoto-

wanie okolicznościowych wydarzeń w  I  LO nie jest 
przypadkowe, bo to właśnie tę szkołę na ulicy Bukowej 
ukończył profesor Gerard Labuda23.

27 séwnika Miastowô Rada w  Żukòwie pòdjãła 
ùchwałã nr XXVIII/314/2016, dze czëtómë: Rondu, 
położonemu w Baninie, w ciągu ulicy Lotniczej, u zbiegu 

Dzél wëstôwkù „Profesor Gerard Labuda – dokonania, idee, inspiracje”

19  http://kartuzy.info/wiadomosc,27854,Jubileusz-60-lecia-kartuskiego-oddzialu-ZK-P-i-rocznica-100-urodzin-prof-Labudy.html, 
przëstãp 4.01.2017.

20  Za internetową starną wejrowsczégò mùzeùm pòdôwóm, że nôdgrodã G. Labùdë (dëtkòwą) òtrzëmelë: Lechosław Jocz za pracę: 
„System samogłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich” oraz Piotr Kitowski za publikację: „Sukcesja spadkowa w mniejszych 
miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne”. Nagrodę wręczyli obecni tego 
dnia synowie Profesora, Adam Labuda oraz Aleksander Labuda wraz z przewodniczącym kapituły prof. Józefem Borzyszkowskim.

21  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1411%3A100-lecie-g-labudy-nowa-huta-
-i-kartuzy&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, przëstãp 4.01.2017.

22  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1386%3Ainternetowy-konkurs-kaszub-
ski-wieta-wa-35201653&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, przëstãp 4.01.2017.

23  http://www.wejherowo24.info/kat-158,a,428,konkurs-o-labudzie.html, przëstãp 4.01.2017.
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ulicy Pszennej – nadaje się nazwę: Rondo im. prof. Ge-
rarda Labudy24.

2 rujana w lëzyńsczim parkù òdsłoniãti òstôł pòmnik 
profesora Gerata Labùdë – Wiôldżégò Sëna Zemi 
Kaszëbsczi. Aùtorã dokôzu je dr Tomôsz Sobisz. 
Nôprzódkã òstałë złożoné kwiatë na smãtôrzu, dze 
spòcziwô Profesór. Pózni bëła ùroczëstô mszô sw. a pò 
tim akt òdsłoniãcô. Wëdarzenié bëło szerok pòdôwóné 
w mediach25.

10 rujana w Szczecënie, dze w rokù 2007 Profesora 
achtnãlë titułã Pòczestnégò Òbëwatela, òstało Mù pò-
sadzoné drzéwkò pamiãcë. Je to 10. roczëzna sadzeniô 
drzewk zasłużonyma lëdzoma na szczecyńsczim cen-
tralnym smãtôrzu26. Wëdarzenié zaczãło sã òd 
ùroczëstégò seminarium w Pòmòrsczi Ksążnicy27.

24 rujana w wejrowsczim mùzeùm miała môl prelek-
cjô pt. „Gerard Labuda. Sylwetka Profesora oraz wy-
darzenia z okazji obchodów roku 2016 na Pomorzu” 
pòłączonô ze zwiedzywanim mùzealnëch wëstawów 
dedikòwónëch Profesorowi – dlô sztudérów Ùniwer-
sytetu Trzecégò Wiekù we Wejrowie. Prelekcjã prze-
prowadza Justina Grabòwskô28.

29 rujana Pòczta Pòlskô wëpùscëła seriã szesc znacz-
ków „Osiągnięcia nauki polskiej”, pò 2,5 zł kòżdi. Na 
jednym ze znaczków je prof. Gerat Labùda. 
Wëpùszczonëch òstało 180 000 egz. kòżdégò znaczka. 
Aùtorką projektu je Aleksandra Pietrzak29.

10 lëstopadnika, przë leżnoscë swiãtowaniô Dnia 
Samòstójnotë w barłomińsczi Spòdleczny Szkòle mio-
na ks. Jana Twardowsczégò, przedstawiony òstôł pro-
gram pòd titlã: „Gerard Labuda profesor uczony, 
w Dużą i Małą Ojczyznę wpatrzony”. Dzecë wëstawiłë 
môłi pòkôzk a do te béł wëstôwk òbrazów stowôrë Pro 
Bono30.

Tegò samégò dnia Wòjewódzkô Biblioteka Pùblicz-
nô we Gduńskù zòrganizowała pòtkanié namienioné 
prof. Labùdze pt. „Kaszubsko-pomorska droga na-
ukowa prof. Gerarda Labudy”. Wëstąpił prof. Józef 
Bòrzëszkòwsczi. Béł téż film „Prof. Gerard Labuda 
(1916–2010)”.

17 lëstopadnika Wòjewódzkô Biblioteka Pùblicznô 
we Gduńskù zòrganizowała drëdżé pòtkanié ò prof. 
Labùdze pt. „Gerard Labuda – motyl  w bursztynie. 
Profesor zwyczajny, człowiek nadzwyczajny”. Wëstą-
piła Mariô Krosnickô (pòl. Krośnicka).

18 lëstopadnika w  Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë 
w Gdini bëło zéńdzenié z Marią Krosnicką, wespół-
aùtorką ksążczi pt. Gerard Labuda. Żeglarz na oceanie 
nauki. Swòjã prelekcjã ò òbchòdach rokù Labùdë 
òpòwiedza wespółaùtorka wëstawë pt. „Profesor Ge-
rard Labuda – dokonania, idee, inspiracje” Zuzana 
Szwedek-Kwiecynskô31.

24 lëstopadnika Wòjewódzkô Biblioteka Pùblicznô 
we Gduńskù zòrganizowała ju trzecé pòtkanié tikającé 
sã pòstacje prof. Labùdë pt. „Książnica Gerarda Labu-
dy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie. Wëstąpił Tomasz Fópka.  

1 gòdnika lëzyńskô biblioteka ògłosëła internetową ji-
grã „Gerard Labuda – profesor zwyczajny człowiek nad-
zwyczajny”. Mòżna wëgrac czëtnik e-booków. Rôczimë 
na starnã: http://gerard-labuda.mambogram.pl/

W 2016 rokù wejrowsczé mùzeùm razã z biórã Zarzą-
du Òglowégò KPZ stwòrzeło internetową starnã Rokù 
prof. Gerata Labùdë http://gerardlabuda.pl, dze na 
bieżąco dôwóné bëłë wiadła, jaczé trafiłë do sekreta-
riatu Kòmitetu Rokù abò jaczé mùzealnice delë radã 
wësznëkrowac w secë a w jinëch mediach32.

TOMÔSZ FÓPKA

24  W ùzasadnienim do ùchwałë czëtómë: (...) Inicjatywa nadania rondu w Baninie nazwy „Rondo im. prof. Gerarda Labudy” została 
złożona przez radnego powiatu kartuskiego Pana Eugeniusza Pryczkowskiego, który wyraził tym samym dążenie oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Jako argumentację wskazano, że prof. Gerard Labuda jest jednym z najwybitniejszych luminarzy 
polskiej mediewistyki, historykiem (...)  niezwykle zasłużonym dla badania dziejów Kaszub, Pomorza i Polski. Z okazji 100-lecia uro-
dzin prof. Gerarda Labudy, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ogłosiło bieżący rok Rokiem prof. Gerarda Labudy.

25  http://luzino.eu/pl/pomnik-prof-gerarda-labudy-odsloniety/, przëstãp 4.01.2017.
26  http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/a/trzy-nowe-drzewka-pamieci-na-cmentarzu-centralnym-wideo,10724200/, przëstãp 

4.01.2017.
27  http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/wydarzenia/single/id/1243, przëstãp 4.01.2017.
28  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1429%3Astudenci-z-uniwersytetu-trzecie-

go-wieku-z-wejherowa-wykad-o-gerardzie-labudzie&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, przëstãp 4.01.2017.
29  http://filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/850,1,1000003574,21,21,24, przëstãp 9.01.2017.
30  http://www.gazetakaszubska.pl/69776/o-malej-duzej-ojczyznie-uroczystosci-barlominie, przëstãp 4.01.2017.
31  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1458%3Aspotkanie-powicone-prof-ge-

rardowi-labudzie-otwarcie-wystawy&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, przëstãp 4.01.2017.
32  Jiné materiałë w mediach to np. http://pauza.krakow.pl/324_2_2016.pdf; wëwiôd z Marią Krosnicką w „Pòmeranii” nr 1/2016, do 

tegò http://gdansk.tvp.pl/25314929/odc-12052016 i http://www.telewizjattm.pl/dzien/2015-03-18/33044-gerard-labuda.ht-
ml?play=on
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Z KOCIEWIA

Pamięci Franciszka Okunia

Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół, 
Że gdziekolwiek są, dobrze im jest, 
i są z nami, choć w innej postaci (...)
Odeszli stąd po to, by żyć,
i tym razem będą żyć wiecznie.

(z „Kolędy dla Nieobecnych”)

W poprzednich felietonach z żalem wspominałam 
o odejściu wielkich Kociewiaków – Jana Ejankow-
skiego, Andrzeja Grzyba, Huberta Pobłockiego. 
U progu kolejnego roku przeżywam odejście niepo-
spolitego Kaszuby – Franciszka Okunia. Był jeszcze 
na grudniowym walnym zebraniu, planował aktyw-
niej włączyć się w życie lęborskiego oddziału ZKP.

Kaszuby mają wielu wspaniałych, mianowanych 
i niemianowanych Stolemów. Po 30 latach przyjaźni 
z Frankiem stwierdzam, że był jednym z nich. Przed 
laty w tym samym czasie wyróżniono nas Skrami 
Ormuzdowymi. Franek 
wytrwale i z pełnym za-
angażowaniem roznie-
cał płomienie kaszub-
skości jako wielkiej 
wartości nie tylko naj-
bliższej Mu – rodzimej, 
ale i szerzej – pomor-
skiej, polskiej. Jego ka-
szubska mowa w od-
mianie tzw. bylackiej 
budziła też sympatię 
dla języka kaszubskiego – regionalnego. Podziwia-
łam Jego świadomość językową (nie był przecież 
wykształconym humanistą), przełączanie kodów 
i troskę o poprawny zapis słów. W tytule ostatniej 
płyty zespołu Levino (którego był kierownikiem) 
martwiło Go niewłaściwe postawienie znaków nad 
literami. Bardzo się starał, by w dodruku to popra-
wiono. 

Był świetnym orędownikiem sprawy kaszubskiej, 
niósł budzącą sympatię kulturę kaszubską poza gra-
nice swojej ziemi. Dla studentów bydgoskiej uczel-
ni wyższej wydarzeniem było usłyszeć na zajęciach 
z dialektologii żywą mowę kaszubską – nie z nagrań 
– a w wykonaniu działacza ZKP. Dyrektor naszego 
instytutu żałował wtedy, że nie zrobiliśmy też spo-
tkania z Frankiem dla językoznawców. 

Warto tu wspomnieć, że do promocji tematyki 
kaszubskiej na południu Pomorza przyczynili się 
także inni zaproszeni goście: ks. Marian Miotk, Sta-
nisław Janke, Wanda Kiedrowska. Przyniesione 

z Kaszub ormuzdowe iskry przez lata rozpalały idee 
edukacji regionalnej, dobrze rozwijającej się też na 
moim Kociewiu. U jego bram – w Grucznie – byd-
goski oddział ZKP świętował swoje 40-lecie (2012). 
Tu w kościele zabrzmiała kaszubska mowa, później 
świetny Zespół Regionalny Levino z Lęborka zamie-
nił naszą uroczystość w niezapomniane święto.

Z przyjemnością brałam udział w jubileuszu ze-
społu (25-lecie i 30-lecie). Uczestnicy spotkań (peł-
na sala), występy zespołu – wszystko to bardzo 
mnie cieszyło. Franek bardzo dbał o jakość wykona-
nia piosenek, o pełną znajomość tekstu (bez heftów 
– zeszytów). Mam nadzieję, że „osierocone” Levino 
nie zamilknie... Kierownik odszedł, ale pozostał 
świetny akordeonista Stefan Ulenberg i sympatycz-
na śpiewająca grupa. O ostatniej – już piątej – pły-
cie Levina zachęcająco napisał w listopadowej „Po-
meranii” Tomasz Fopke, który dla Franka był jednym 
z autorytetów.

W ostatnich latach, po swoich życiowych zakrę-
tach (wszystko ma w życiu swoją cenę...), to właśnie 

w występach zespołu Levino, 
systematycznych próbach – 
Franek znajdował radość. 

W pełni zasłużył na obec-
ność sztandaru ZKP, który 
przypomina o kaszubskiej 
wspólnocie w chwilach szcze-
gólnych. Zamarłam, gdy na 
leśniewskim cmentarzu usły-
szałam Jego charakterystycz-
ny głos (z głośnika słychać 

było jego śpiew) i te słowa – Popatrz, jak prędko 
mija czas... Wszystko przemija tak jak sen... Szuka-
jąc pociechy, myślałam, jak dobrze, że jest ta płyta. 
Jak dobrze, że na Kaszubach poznałam takich ludzi 
– rozmiłowanych w tym, co jest barwą i głosem 
oswojonej ziemi. O ileż bogatsze jest moje życie na 
Kociewiu dzięki nim.

Po ludzku chciałoby się wierzyć, że w niebiań-
skim chórze jest miejsce dla diabelskich skrzypiec. 
Tu, na ziemi, była nawet taka msza – na chór i dia-
belskie skrzypce. Nie wiem, czy to już czas na 
skrzypce niebiańskie – jak określił je w pożegnalnej 
mowie wiernie czuwający brat Zbigniew...

Franciszek Okuń żył Kaszubami, zostawił trwały 
ślad, czytał „Pomeranię”. Jakże mądra jest „Kolęda 
dla Nieobecnych”, ostatnia na wspomnianej płycie 
Levina, ocalająca... A jednak bardzo będzie Go bra-
kować... też na Kociewiu i w Borach Tucholskich 
(pamiętają też w Świekatowie). 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

GDY SKRZY SIĘ NIEBA WIECZNY WID...

Po ludzku  
chciałoby się wierzyć,  

że w niebiańskim  
chórze jest miejsce dla 
diabelskich skrzypiec. 
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– Niemcom lasu niszczyć nie damy 
– powiedział Frost Franciszek na 
zebraniu aktywistów dąbrowskich 
u Macieja Tramowskiego – placów-
kę wojskową mają w lesie za Małą 
Karczmą, a piłują, ścinają, tną, że 
daleko słychać, idźcie posłuchajcie. 
Z  tym skończyć trzeba jak najry-
chlej – to drzewo polskie. Uczcimy 
najlepiej Hallera i jego wojsko, gdy 
Nosków przepędzimy.

Niewielu było u Tramka wiaru-
sów, małą miał izbę, ale nie o ilość 
chodziło, każdy tu przychodzący 
miał za sobą gromadę mu oddanych 
śmiałków. Wszyscy chcieli coś po-
zytywnego zrobić dla Zmartwych-
wstającej Polski, przecież długo na 
nią czekali. Teraz obecni przyjęli 
słowa Frosta jak własne. Tramow-
ski zachęcił do dyskusji: – Muszi-
ma ich przegnać, to prawda, ale jak 
to zrobić. Gewery mają, podobno 
mają i maszynówkę, ciężko bandze. 

– Nie bandze ciężko, przecie 
mamy głowy, mamy szpryt – Szwa-
ba Polak zawsze przechytrzy – za-
pewniał Frost.

– Może i przechytrzy, ale tamci 
mają siłę, mają i  za sobą prawo. 
Przecie wojsko polskie daleko, 
Niemcy administrują, mają wójtów, 
sołtysów, policjantów. Naszych lu-
dzi pakują do kryminałów – rzekł 
ostrożny Danielewicz. Dodał: – Nie 
radzę iść z gołymi rękami na żoł-
nierzy uzbrojonych jak w okopach.

– Dajta tą sprawę w moje ręce – 
odezwał się znowu Frost – jeno 
przyprowadzić muszita chłopów. 
Potrzebuja nie więcej niż dziesię-
ciu, no, może być piętnastu, ale nie 
więcej. Broni nie potrzebujemy.

Radzili teraz jeszcze żywiej, ko-
niecznie chcieli wiedzieć, co Franek 
postanawia zrobić, jak chce zabez-
pieczyć las przed kradzieżą drzewa, 
przed ścinaniem i rąbaniem najlep-

szych sztuk budulca. Frost jednak 
farby nie puszczał. – Sam wybiora 
chętnych – rzekł – to muszą być 
frontowcy, dawajta spisy. 

No i doszli do zgody. Dzień i spo-
sób rozprawienia się z  placówką 
pozostał tajemnicą. – Konspiracja, 
cicho i  sza – szepnął przywódca 
w odpowiedzi na nachalne dopyty-
wanie się Albrechta.

Mróz szczypał nosy a śnieg jęczał 
pod butami, gdy małymi, kilkuoso-
bowymi grupkami ruszyli do lasu. 
Frost cztery miał gromadki – 
z  czterech stron chciał naruszyć 
spokój placówki.

– Jo pierwszy pójda, z moją trójką 
– powiedział do Pawlikowskiego, 
od Pilzek. – Ty z twoimi od Raków-
ca, a Kamrowski od Jesionny, zaś 
Felchner z Młotkiem sobie urzną 
drogę stecką opaleńską, ale ze ze-
garkiem, tak byśma wszytki byli 
tam przy nich o godzinie dziesiątej. 
Rozumieta? Jo pierszi do nich weń-
da i zagadom; wy jeno powoli i na 
mój znak, na mój albo tych, co są ze 
mną.

Tak ich ustawił. Wierzyli w po-
wodzenie, imponował im rozsąd-
kiem i sprytem, siłą fizyczną – Frost 
był prawie olbrzymem – miał za 

NIEMCOM LASU  
niszczyć nie damy

Pamiętne dni
FOT. S. LEWANDOWSKI
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sobą lata ciężkiej pracy w  kopal-
niach Westfalii, służbę w gwardii 
królewskiej, miał i frontową gehen-
nę po Verdun, a i rozbrajanie ofice-
rów w burzliwych dniach listopada. 
Tubą był gromad żołnierskich, a te-
raz mocno oparty o księdza Wolsz-
legiera i  Macieja Tramowskiego 
„drogi prostował kociewskie”, by 
godnie powitać wojsko polskie, 
które od Torunia powoli obejmo-
wało tereny Pomorza lewobrzeżne-
go. Niemcom palił się grunt pod 
stopami, dlatego tak nachalnie wy-
wozili wszystko, co mogli, z okolic 
północnych, a szczególnie tych le-
żących nad liniami kolejowymi. 
Ogołacali nawet stacje kolejowe, 
wszystko, co luźne było a  nieko-
nieczne do normalnego funkcjono-
wania kolei, wędrowało do Prus 
Wschodnich, a las okoliczny stał się 
domeną działania przygranicznych 
oddziałów wojskowych.

Teraz sami dąbrowianie chcieli 
się wdać w nierówną walkę, chcieli 
ukrócić samowolę żołdaków – No-
sków, jak nazywano żołnierzy 
zwerbowanych przez ministra 
obrony Noskiego. 

– Śnieg zaczął sypać – rozpoczął 
swoje opowiadanie Frost. – Zasy-
pywał nasze ślady. Mróz jednak 
trzymał, w lesie było mroczno, po-
nuro. Przy sobie miałem trzech 
frontowców, miast broni palnej 
mieliśmy bagnety krótkie, były 
ukryte pod połami płaszczów. Szli-
śmy szybko – tempo mierzyłem 
zegarkiem. Tak nakazałem też robić 
innym grupkom, mieliśmy bowiem 
zejść się pod placówką. Wszyscy 
prowadzący orientowali się w lesie 
tym dobrze, wszyscy też wiedzieli, 
gdzie żołnierze się znajdują. Las był 
głuchy, jakby kompletnie wylud-
niony; wiadomo – zima, zwierzęta 
nawet w skrytkach siedzą. Szliśmy 
drogą, ja pierwszy, a  Błaszczyk 
z  dwoma Kamrowskimi nieco 

w tyle. Przed samą placówką roz-
mawialiśmy żywo, po niemiecku, 
tak jak byśmy należeli do placówki 
nowskiej, a  byliśmy przecież 
w mundurach niemieckich – brud-
no zielonych.

– Guten Tag, Kamerad – zagad-
nąłem wysuniętego z baraczku do 
przodu. 

– Guten Tag – mruknął. – Was 
giebts Neues? (Dzień dobry. Co no-
wego?)

I tak zaczęliśmy rozmowę o zim-
nie, o służbie, narzekałem na prze-
wlekanie roboty. Weszliśmy do 
środka sztuby, gdzie palił się kry-
stek i było ciepło. Tu było kilku żoł-
nierzy, klnących na nudy i  zimę. 
Moi towarzysze też się do izby wśli-
znęli, również tęgo szwargotali. Za-
częliśmy się nawzajem częstować 
papierosami, niektórzy napychali 
fajki, rozpalali je. Jeden z naszych 
zainteresował się gewerami, zaczął 
je niby przeglądać, śmiać się ze sta-
nu broni: – Ha, brak apeli broni, 
choć wojna się skończyła. Zaczą-
łem teraz mówić o potrzebie zadba-
nia o siebie – wojna kaput, Kajser 
też, ale na sarmater ze wszystkim, 
Polacy tu wnet przyjdą. Podobno 
już ich grupy nadciągają, nie chcą, 
by niemieccy brzuchale – burżuje 
drzewo wywozili, to przecież 
wbrew międzynarodowym posta-
nowieniom. 

Zaczęła się dyskusja, coraz to 
żywsza. Żołnierze bronili swych 
mocodawców, ale nie wszyscy. We-
szliśmy na sprawy polityki europej-
skiej. Zdania były podzielone; 
w ogniu kontrowersji tamci zdawa-
li się zapominać o  swym bezpie-
czeństwie. Koledzy, niby bawiąc się 
bronią, stawali się coraz to pewniej-
si, ja również czułem się już uzbro-
jony, ale dyskusja trwała. Usłysza-
łem krakanie wrony, za chwilę 
krzyk jastrzębia – to tamte grupy 
znaki mi dawały, denerwowały się. 
Wyszedłem przed baraczek, niby 

z potrzebą, prawie niezauważalnie 
kiwnąłem ręką, ale tak, by można 
mój ruch uznać za odruchowe 
machnięcie w celu utrzymania rów-
nowagi przy poślizgu. Wróciłem do 
dyskutujących. Za chwilę z  lewa 
i prawa weszli do wnętrza baraku 
moi pomocnicy. Teraz tamci chwy-
tać chcieli broń, ale Pawlikowski 
krzyknął: Halt! i kapralowi przysta-
wił do piersi rewolwer. Jeden z żoł-
nierzy chciał doskoczyć do telefo-
nu, bo i  linię mieli, ale telefon 
milczał, drut przecięli przybyli 
z Pawlikiem.

– Ręce do góry! – wrzasnąłem. – 
Możecie i  dzwonić, możecie ko-
menderować – my somy Polacy – 
kople zrzucić i marsz do Opalenia, 
hajda do Prus, tu nic po was. Las 
i jego drzewa – polskie. Haller tuż, 
tuż. 

Opuścili ręce, odrzucili pasy 
i spojrzeli na nas błagalnie: – Mamy 
żony, dzieci, darujcie, odejdziemy...

– Machnąłem ręką – chwalił się 
dalej Frost – i zwróciłem się do ko-
legów: – No cóż, niech idą. 

– A  niech idą czy biegną tam, 
gdzie pieprz rośnie – mruknął Paw-
lik.  

– Los, aber schnell, wont, ale pręd-
ko – krzyknąłem na nich, a oni, łyp-
nąwszy na nas oczami, co rychlej 
w nogi pod opaleńską stację.

– Nie interweniowały inne grupy 
niemieckie? Przecież pod Nowem 
była druga placówka... – przerwa-
łem opowiadanie.  

– Myślałem o tym, ale i półwiescy 
chłopi coś kombinowali. Żaden 
szkop tu się nie pojawił – odpowie-
dział Frost i, śmiejąc się, dodał: – 
Drzewo przez nich ścięte a i bara-
czek zostały oddane do dyspozycji 
polskiego leśnego, który był już 
wyznaczony. 

JÓZEF CEYNOWA
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Zmęczony dniem, Maciek wdrapał się stromymi schodami 
na piętro, ściągnął spodnie, rzucił je na stojące obok krzesło 
i padł jak długi na łóżko. Przeciągnął się, ziewnął i zamknął 
oczy. Próbował zasnąć. Jednak sen nie przychodził. 

Kuźwa, ale wtopa, koledzy czekają na niego w Dębkach, 
a on ugrzązł tutaj na dobre – rozmyślał. Nie mógł zasnąć. 
Niby czysto i schludnie, widać, że pani Marta bardzo dba 
o dom, ale ten zapach. To pewnie od tych wszystkich papie-
rów, gazet i książek, które dziadzio przez całe życie gromadził 
i nikomu nie pozwalał niczego wyrzucić. Na co mu one? Do 
trumny je weźmie?

Grzenio, Grzenio – sypnij mi piaskiem po oczach – wes-
tchnął Maciej, któremu przypomniała się opowieść staruszka 
o kaszubskim demonie snu. 

Ten jednak nie sypnął. Dochodziła północ. Zmęczony 
chłopak sięgnął po rękopis, który niedbale rzucił na łóżko, 
wchodząc do pokoju. „Moja Pusta Noc” – tytuł zapisano 
u góry pierwszej strony czerwonym, grubym pisakiem. (...)

– Kuźwa, kto to pisał, nabazgrane... i nie ma dialogów – 
mruknął niezadowolony. Nie lubił takich, jak je nazywał, blach. 

Mój ty panie, jo – pomyślał Maciek. Zaśmiał się na głos 
i  wyszeptał, przedrzeźniając mowę kaszubską: – Në, në 
chciemi pocitac, może mnie zmuli i w końcu zasnę... 

MOJA PUSTA NOC

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...

Sporo się ich zeszło. Właściwie po co? Nie życzyłem sobie... 
Cała Krefta przylazła i Nowiny, i z Radziszewa, i ze Starżna. 
Ze szkoły też przyszli – delegacja. Jutro pewnie ze sztanda-
rem przyjdą. Tak, teraz pamiętają, a kiedy z pracy odchodzi-
łem, to nikt szczerego dziękuję nie powiedział. Są i harcerze. 
Moje dzieci.

Synków nie ma. Ale gdzieżby oni do mnie jechali z tak 
daleka. Tomek w Szkocji na promie pływa – ciężko chłopak 
ma. Heniek w Holandii na stoczni. Trochę chłopaka szkoda, 
wykształcenie wyższe, inżynier, a jak robol haruje. Że też on 
się nie może tego angielskiego wyuczyć. Przynajmniej Ho-
lendrzy lepiej płacą niż w Remontowej. Adam w Norwegii 
rusztowania stawia. Leń śmierdzący. Prosiłem, idź do liceum, 
a on nie, na samochodówkę się uparł. Żeby chociaż na elek-
tryka się wyuczył albo kucharza...

Niech no tam synkowie moi kochani siedzą, język pod-
szlifują, zarobią. Nie to, co w Polsce. Dobrze, że teraz, w XXI 
wieku, ci młodzi inaczej myślą. Dobrze myślą, kombinują, 
nie jak ci tutaj... Szara masa, plebs, zacofańcy, wieśniaki... 
Boże!

Wierzę w Boga, Ojca Wiecznego...

Tak, niech no młodzi świat zwiedzają. My z Anielką tylko 
raz byliśmy na wycieczce – w NRD. W siedemdziesiątych la-
tach. Piękne czasy. Anielka taka młoda... A potem gdzie? Raz 
w górach, na Śnieżce, granicę przekroczyłem. Głupia myśl...

Czasu i pieniędzy na więcej nie starczało. Praca w szkole, 
dorabianie na koloniach, obozy harcerskie, akcje letnie dla 
druhów z biednych rodzin, własne dzieci... Potem ta prze-
klęta choroba... Ach, Anielko...

Wciąż mało pieniędzy. Nie starczało. I te kłopoty z pasz-
portem, wizami, dewizami... Mnie to nawet nie chcieli wy-
puścić. Przez tę cholerną Solidarność. Po co ja się w tym 
osiemdziesiątym zapisywałem? Bo wszyscy... jak barany. Tak, 
zapisałem się... Osioł stary. Nie, partyjnej legitymacji nie rzu-
ciłem. I co z tego? Przecież dobrze wiedziałem, że to wszyst-
ko padnie... I tak w tę całą ich rewolucję nie wierzyłem... 

Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna...

A wujek Hans, taty kuzyn, do NRF zapraszał. Paszportu 
nie chcieli dać. No, tak, tak, w Solidarności pan był... no to 
pogadajmy, co mówią w szkole, co w harcerstwie... Poga-
damy, załatwimy, podpiszemy... Nie? Szkoda, szkoda. Wie 
pan, liczyliśmy na pana... Kusili. Kusili... Straszyli nawet... 
A ja co? Twardziel byłem... Nie, tchórz... Ojciec i tego by nie 
wybaczył. A potem listy od wujka Hansa nie dochodziły... 
Pewnie zmarł biedak. Starszy od taty był.

Boże!
Agnieszko, córeczko, nie wydzwaniaj do nich. Na cóż ci to, 

dziecko? Dajże im spokój. Jak zdążą, to przylecą. XXI wiek, 
córeczko. Wsiądą w samolot i jutro będą. Zdążą...

Kto wie, gdzież oni mają dom? Tomasza dzieci, Jurek i Ce-
linka, to już prawie po polsku zapomniały. Mówią jeszcze, 
przecież tu rodzone, ale przez te kilka lat to one więcej po 
angielsku... Polski, moją mowę... naszą mowę ojczystą an-
gielskim akcentem kaleczą... 

Tak jak ci, którzy tu klęczą. Nawet ci młodzi. Nie, oni nie 
potrafią poprawnie po polsku. Słyszę was, dobrze słyszę! Nie 
kaleczyć mi tu!

Móld się za nami...
Módl się, módl się, módl się za nami!

Może na jutro zdążą. Pożyjemy, zobaczymy... Ha, ha.  Nie 
śmiej się chłopie. Brzuch ci faluje. To widać. Móld się... Ha, 
ha. Jeszcze ktoś zauważy... Starzy pomyślą, żeś upiorem. 
Wieszczem z tych ich głupich opowiastek. Nie, nie wiesz-
czem. Wieszczów naszych to ja znam, nie oni. Mickiewicz, 
Słowacki, Norwid... Ja znam, nie ten głupi naród.

PUSTA NOC*
ROMAN DRZEŻDŻON
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Poczekajcie no... Jak oni tego upiora po kaszubsku nazy-
wają? Wieszczi! No tak – wieszczi. 

Durne kaszubskie zabobony. 
Ileż to ja się z tym kaszubskim nabiedziłem, z tą mową 

kaleczną, z tymi przesądami, z tym myśleniem. Boże, tylko 
ty wiesz, jak ciężka była dola nauczyciela na tych Kaszubach, 
wśród tych Kaszubów. 

Wszystko u nich na opak, do góry nogami. Oni nie mogą 
normalnie, jak wszyscy. Choćby z tym czepkiem, w którym 
niby się urodziłem. Brat nie potrafił dochować tajemnicy. 
Wygadał, jak to ze mną było. Położna, Cylkowa, pamiętam ją 
jeszcze, ta, co mnie przyjmowała, z przerażeniem krzyknęła 
w tej ich szkaradnej mowie: 

– Marija Józef! Waju knôp w mùcce sã ùrodzyl! To lëchi 
znak, baro lëchi – tak brat mi mówił. Pamiętał dobrze, starszy 
był, osiem lat wtedy miał. 

Cylkowa ten mój czepek w kuchni na patelni spaliła. Po-
piół kazała przechować, z mlekiem matki wymieszać i dać 
mi do wypicia, po siedmiu dniach. 

Czy mama dała, może zapomniała. Może nie wierzyła? 
Nie, na pewno nie dała. 

Dziwne... jak w takich chwilach człowiekowi pamięć wra-
ca. Wszystko pamiętam. Widzę! Boże, nie! Wszystko widzę, 
pamiętam...

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Ja upiorem? Wieszczim? Złym człowiekiem? Nie, łatwiej 
człowiekowi po polsku myśleć – w czepku urodzony – czło-
wiek szczęśliwy... Ha, ha...

Nie śmiej się. Spokojnie. Naprawdę ktoś pomyśli, że jestem 
tym ich wieszczim. Wcisną mi kawałek cegły albo monetę, 
żebym przez wieczność miał co ssać. Żebym nie mógł po-
wstać... Ha, ha.

Tak, tak... Za młodych lat wielu podobnych bajań się na-
słuchałem. Tak, widziałem nawet. Byłem przy tym. Ileż to ja 
wtedy lat miałem? Dwanaście? To było w Krefcie... u Basków. 
Nie, to nie było w Krefcie... W Mesynie! Włożyli do trumny 
staremu Baskowi kartkę z książeczki kościelnej. Były na niej 
litanie, nie pamiętam już do kogo, może do świętego Józefa? 
Ale słowo „amen” z kartki wydarli, żeby nieboszczyk mu-
siał je na okrągło odmawiać. Wszystko po to, by nie mógł 
śmierci siać...

Móld się za nami...

Dajcież spokój, jakimż to cudem martwy Bask mógłby z gro-
bu wstać? Krewniaków zabijać? Co mu tam jeszcze dali? No 
tak, nową talię – w karty grywał. Flaszkę? Fakt, czerwony to 
on był i w trumnie. To dlatego ta kartka z litanią do świętego 
Józefa. Myśleli, że wieszczi, a on taki z przepicia. Biedny Bask, 
pewnie do dzisiaj nie wytrzeźwiał...

Boże! Kto wierzy w gusła, temu dupa uschła. 
Ileż to sił, ileż czasu, ileż nerwów! 
Wygrałem! Wygrałem?
Młodzi, patrzcież na nich, spójrz Anielko, nie wierzą. 

Nie wiedzą. Ha, wygrałem! Ogłaszam walkę z upiorami, 
wieszczimi, ópimi, diabłami, purtkami... za zakończoną! 
Wynik pomyślny. Zwycięstwo!

No cóż, prawda. Jest jeszcze tych kilku starców, którzy wie-
rzą. Nie ma dla nich nadziei. Nie było. Na nich też już czas! 
Do piachu z ich wiarą, z ich martwymi krewniakami, którzy 
z grobów powstawali... Anielko. Amen.

Amen. 

To można gadać i srać – jak często mamusia powtarzała – 
a i tak nie wytłumaczysz. Oni wiedzą swoje. Tłumacz tym 
głupim ludziom – bywa, że człowiek w letarg zapada, i tyle. 
To normalne, ludzkie, naukowo udowodnione. Lekarz też 
człowiek, też może się pomylić, śmierć stwierdzić, akt zgonu 
wypisać, a nieboszczyk ożywa. Wieszczi! Gówno wieszczi – 
śmierć kliniczna. Ale tym starym nie wytłumaczysz. 

Spokojnie, spokojnie... Nie denerwuj się. Trzęsiesz się, 
chłopie... Drżą ci ręce. Ciśnienie... Gdzież moje proszki? Już 
dobrze, dobrze... Zaraz będzie lepiej. 

Anielko, gdzie teraz jesteś?

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison...

O! W łacinie gadają...
No już dobrze. Żeby nie było jak z tym topielcem, którego 

z Zatoki wyłowili. Chłop po pijaku utonął, a oni, że nie, że to 
kara, że przed świętym Janem się kąpał... Głupiś, narodzie! 
Co za różnica, czy przed świętym Janem, czy po? Woda ta 
sama – mokra... No może tylko trochę zimniejsza. 

– Mòrzkùlc, na dno biedaka wciągnął – tak twierdzili, 
a byli tego pewni, jak „amen” w pacierzu.

Temu to odprawili dwie puste noce. Pierwszą, żeby się 
w końcu chłop znalazł. Śpieszyło im się. Wiadomo – ubez-
pieczenie.

Dziwnie szybko go znaleźli. W rybackie sieci się zaplątał. 
Położyli truchło w wielkiej izbie, w tamtych latach, w 1963 
roku, można było umarłego w domu żegnać. Dzisiaj już tylko 
w kostnicy. 2010 rok, XXI wiek. Cywilizacja. Na cóż dom 
trupem kazić? 

Świece przy nim zapalili, ręce różańcem opletli, między 
palce obrazek wcisnęli, a te różańce tak szybko odmawiali, 
bo śmierdział nieborak, choć lodem był obłożony. Wielka 
izba prześmiardła. Cała.

Leżał chłop spokojnie, choć, to dziwne, wyglądał zdrowo. 
Pustonocni dziwili się temu – topielec, a jak żywy. Kiedy 
tak śpiewali tę pieśń o rajskich pastwiskach, ktoś spojrzał 
na jego brzuch opięty garniturem. Poruszył się! Naprawdę 
się poruszył. 

*  Opowiadanie z cyklu pt. „Hurenamle kaszubskie”.  Zreali-
zowano ze stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego
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Urodził się 18 stycznia 1934 roku 
w Charzykowach w rodzinie o boga-
tych tradycjach żeglarskich. Ojciec 
Łucjana Jan Gierszewski prowadził 
w  Charzykowach oberżę, żywo jed-
nakże interesował się żeglarstwem 
i należał do współtwórców chojnicko-
-charzykowskiego ośrodka sportów 
wodnych. Synowie oberżysty od naj-
młodszych lat poza nauką szkolną, po-
mocą w ojcowskiej kuchni i pasaniem 
krów na łące – pływali i  żeglowali. 
Pięcioletni  Łucjan pływał już na kaja-
ku i razem z braćmi stawał z wiatrem 
w zawody na rodzinnej 12-metrowej 
łodzi. W czasie okupacji Gierszewscy 
zostali wysiedleni przez Niemców i za-
mieszkali u gospodarza Leona Skiby 
w Łąkiem. Jako dziewięcioletni chło-
piec Łucjan skonstruował swój pierw-
szy, prymitywny bojer. Po wyzwoleniu 
przyszły mistrz Polski doskonalił swo-
je umiejętności regatowe. Żeglował na 
własnej łodzi „P7”, a w sezonie zimo-
wym uprawiał żeglarstwo lodowe na 
bojerze zbudowanym z dwóch desek, 
łyżew oraz kija umocowanego drutem, 
który pełnił rolę masztu. Na podob-
nym sprzęcie przygotowywali się do 
wielkiego żeglowania inni powojenni 
adepci sportów wodnych. 

Z  czasem łodzie i  bojery własnej, 
domowej produkcji były wypierane 
przez  sprzęt pochodzący ze stoczni 
jachtowych: pojawiły się udoskona-
lone jednostki regatowe w wielu kla-
sach, zniknęły również prymitywne 
ślizgi lodowe, zastępowane bojerami 
typu Weiland 8 m² (Monotyp XV). 
Postępowi technicznemu polskiego 
żeglarstwa towarzyszył harmonijny 
rozwój sportowy Łucjana Gierszew-

skiego. Zawodnik Pocztowca i Budow-
lanych Chojnice oraz LZS (później 
LKS) Charzykowy (od założenia koła 
w 1947 roku) kontakt z wyczynowym 
sportem żeglarskim nawiązał w wieku 
dwunastu lat: był stałym załogantem 
brata Czesława na licznych regatach. 
W 1950 roku, po kilku latach termi-
nowania na własnych ślizgach, uzyskał 
stopień sternika bojerowego i rozpo-
czął bogatą w sportowe sukcesy karie-
rę żeglarza lodowego. W następnym 
roku siedemnastoletni Łucjan, startu-
jąc w Giżycku jako załogant (szotman) 
Pawła Sieradzkiego, wywalczył swój 
pierwszy tytuł mistrza Polski w  bo-
jerach. Takie znaczące osiągnięcie, 
również w załodze Sieradzkiego, po-
wtórzył rok później, w 1952. Ten rok 
przyniósł w życiu młodego sportowca 
dwa inne ważkie wydarzenia: ukoń-
czenie szkoły zasadniczej w  Chojni-

cach (w wyuczonym zawodzie ślusarza 
nigdy jednak nie pracował) i uzyska-
nie stopnia instruktora żeglarstwa, co 
w praktyce zaowocowało objęciem od-
powiedzialnej funkcji trenera społecz-
nego w charzykowskim klubie.

Swój prymat w środowisku polskich 
żeglarzy lodowych potwierdził młody 
Gierszewski w latach 1955 (z załogą 
– Henrykiem Januszewskim), 1956 
(z Zygmuntem Tarką) oraz 1958 (z Jó-
zefem Grzonką), kiedy w imponują-
cym stylu zdobywał kolejne mistrzow-
skie tytuły. Do swojej złotej bojerowej 
kolekcji dorzucił jeszcze srebrny krą-
żek w 1960 roku (również z Józefem 
Grzonką), startując na lodowej tafli 
Łukomia (Jeziora Charzykowskiego).

Znakomite rezultaty osiągał także 
Gierszewski w  żeglarstwie jachto-
wym. W  1953 roku został wicemi-
strzem Polski w klasie Omega i wraz 
z Wandą Rudnicką, Pawłem Sieradz-
kim, Stanisławem Lewandowskim 
i  bratem Czesławem reprezentował 
polskie barwy na międzynarodowych 
regatach („trójmecz” Polska – Węgry 
– NRD) przeprowadzonych w klasach 
Omega i Finn. Zawody te rozegrano 
na Jeziorze Krzywym w  wojewódz-
twie olsztyńskim. Będąc członkiem 
kadry narodowej, wielokrotnie wy-
stępował charzykowski żeglarz poza 
granicami kraju, startował w  NRD, 
w  Rumunii, na Węgrzech. W  1956 
roku wraz ze Stanisławem Trybą 
(późniejszym trenerem kadry naro-
dowej bojerowców) reprezentował 
Polskę (w klasie Słonka) w otwartych 
mistrzostwach Rumunii, zdobywając 
trzecią lokatę. Łucjan Gierszewski kil-
ka razy stawał na podium medalistów 

Z wiatrem w zawody.  
Charzykowianin Łucjan Gierszewski 
Każdy region ma swoich sportowych bohaterów – ponadczasowych, powszechnie znanych i hołubionych 
oraz tych, którzy trwają po latach jedynie w pamięci niewielu sympatyków sportu. Do grona najwybitniej-
szych i najwszechstronniejszych żeglarzy w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku należał Łucjan Gier-
szewski, pięciokrotny mistrz kraju w żeglarstwie lodowym i ceniony organizator ruchu sportowego. 

Łucjan Gierszewski (1934–1960)
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żeglarskich mistrzostw Polski i zawo-
dów o randze ogólnopolskiej, zdobył 
np. brązowe medale mistrzostw Polski 
w klasie Omega w 1956 roku (Sopot, 
wspólnie z Janem Tuszkowskim i Ry-
szardem Przyjemskim) i w 1958 roku 
(Giżycko, razem z Alojzym Jakuszem 
i Pawłem Trapem) oraz srebrny medal 
w  ogólnopolskich regatach w  klasie 
Finn w 1957 roku (Bydgoszcz-Łęgno-
wo). Reprezentant Polski był również 
zwycięzcą wielu regionalnych i okrę-
gowych regat, np. mistrzostw Pomo-
rza w klasie Finn w 1956 roku czy też 
zawodów rozegranych w  tej samej 
klasie podczas obchodów Dni Morza 
w Charzykowach (1956). 

Wielki Żeglarz z  małych Charzy-
ków był nie tylko utalentowanym 
i pracowitym sportowcem, był przede 
wszystkim serdecznym i  uczynnym 
kolegą. Charakterystykę pięciokrot-
nego mistrza Polski dopełnić może 
relacja z  przebiegu bojerowych mi-
strzostw w  1955 roku: „Przyjechał 
[Łucjan Gierszewski – przyp. K.J.] 
wówczas do Giżycka z  doskonale 
przygotowanym bojerem, który wy-
pożyczył na trening koledze. Tamten 
wpadł w  korkociąg, uderzył w  słup 
przy wejściu do portu i z bojera zosta-
ły drzazgi. Łucek nie powiedział ani 
słowa, nie wystąpił z żadnymi żalami 
i wyrzutami pod adresem pechowca. 
Odszedł tylko na bok i... po prostu 
rozpłakał się jak dziecko. Mistrzostwo 
Polski wygrał na innym, pożyczonym 
bojerze” (M. Liszewska, Łucek Gier-
szewski, „Biuletyn Polskiego Związku 
Żeglarskiego” 1960, s. 11).

Łucjan Gierszewski, zawodnik, 
trener i działacz sportowy w  jednej 
osobie, swym postępowaniem budził 
powszechną sympatię i  szacunek. 
Wszędzie, nie tylko w środowisku że-
glarskim, miał wiernych i oddanych 
przyjaciół. Za wybitne osiągnięcia 
sportowe i  zasługi dla rozwoju że-
glarstwa spotkały go w  1956 roku 
dwa zaszczytne wyróżnienia: otrzy-
mał tytuł Mistrza Sportu w  Żeglar-
stwie Lodowym (przyznany przez 
Główny Komitet Kultury Fizycznej) 
oraz tytuł Zasłużonego Działacza 
Żeglarstwa Polskiego (ustanowiony 

uchwałą zarządu Polskiego Związku 
Żeglarskiego). Został ponadto star-
szym instruktorem Rady Powiatowej 
LZS w Chojnicach. Kolejnym, innej 
już natury wyróżnieniem było zwy-
cięstwo w plebiscycie na najlepszego 
i najpopularniejszego sportowca wiej-
skiego w 1959 roku. Plebiscyt zorga-
nizowany został przez Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Młodzieży Wiejskiej w Bydgoszczy.

Sportowe zamiłowania Łucjana 
Gierszewskiego nie ograniczały się 
jedynie do żeglarstwa jachtowego 
i  lodowego. Słynny charzykowianin 
był również cenionym szachistą, zdo-
bywającym czołowe lokaty w różnej 
rangi turniejach regionalnych i powia-
towych. Interesował się także lekko- 
atletyką, uznanie mogły budzić jego 
wyniki w pchnięciu kulą i w konku-
rencjach rzutowych (dysk, oszczep), 
był zatem Gierszewski filarem istnie-
jącej wówczas sekcji lekkoatletycznej 
LZS Charzykowy. Mistrz lodowych 
ślizgów pasjonował się ponadto my-
ślistwem i z zapałem polował na dziki, 
jelenie i zające (był członkiem koła ło-
wieckiego w Chojnicach).

Łucjan Gierszewski, energiczny 
działacz charzykowskiego klubu, kon-
sekwentnie zabiegał o pozyskanie no-
wego sprzętu żeglarskiego dla LZS. 27 
czerwca 1960 roku, spiesząc do choj-
nickiej stoczni w celu zakupu łodzi, 

uderzył motocyklem w  przydrożne 
drzewo. Wypadek ten doprowadził 
do śmierci młodego człowieka; uni-
cestwił jego plany i marzenia. 

Pięciokrotny mistrz naszego kra-
ju w żeglarstwie lodowym i zarazem 
pięciokrotny zdobywca „Błękitnej 
Wstęgi Jeziora Charzykowskiego”, re-
prezentant Polski w zawodach mię-
dzynarodowych, zasługuje niewątpli-
wie na pamięć nie tylko miłośników 
sportów wodnych.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Podczas zawodów bojerowych

FOTOGRAFIE Z ARCHIW
UM

 RODZINNEGO
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Książę Fryderyk Wilhelm, władca 
Prus Książęcych, lennik Rzeczpo-

spolitej, przeszedł na stronę króla 
szwedzkiego Karola Gustawa podczas 
drugiej wojny północnej (1655–1660), 
przez ogół Polaków kojarzonej z „po-
topem”. W  odwecie jesienią 1656 r. 
wojska króla polskiego Jana Kazimie-
rza podjęły działania militarne prze-
ciwko księstwu. Najwyższą cenę za 
wiarołomstwo Fryderyka przyszło za-
płacić mieszkańcom Mazur. 

Walki rozpoczęło zwycięstwo het-
mana litewskiego Wincentego Gosiew-
skiego nad połączonymi siłami szwedz- 
ko-brandenbursko-pruskimi w bitwie 
pod mazurskimi Prostkami (8 paź-
dziernika). O ile nazwisko triumfują-
cego wodza dość szybko popadło w za-
pomnienie, o  tyle o  udziale w  jego 
wyprawie Tatarów mówiono na Mazu-
rach z  trwogą przez pokolenia. Jak 
twierdzi Sławomir Augusiewicz w pra-
cy Działania militarne w Prusach Ksią-
żęcych 1656–1657, ordyńcy przystąpili 
do łupienia przygranicznych terenów 
starostwa ełckiego od razu po zwycię-
stwie pod Prostkami, by w  ciągu 
dwóch następnych dni zacząć siać spu-
stoszenie także w starostwach piskim 
oraz oleckim, a później ryńskim.

Łupieżcza wyprawa oddziału ordy 
budziackiej (białogrodzkiej) doczekała 
się bogatej literatury. Dramatyczne wy-
darzenia, jakich świadkami stały się 
mazurskie starostwa, znalazły swe 
miejsce nie tylko w pracach history-
ków, ale także w  podaniach i  legen-
dach, prozie, dramacie, poezji i publi-
cystyce. Polscy czytelnicy znają je 
z kart Potopu Henryka Sienkiewicza. 
Wiedziony literacką fantazją autor 

Trylogii powierzył dowodzenie od-
działem Akbah-Ułana (w rzeczywisto-
ści: Suchan Ghazi aga) Andrzejowi 
Kmicicowi, który „nie mogąc wywrzeć 
zemsty za krzywdy Rzeczypospolitej 
i swoje na osobie zdrajcy (Bogusława 
Radziwiłła – W.M.), wywarł ją w strasz-
liwy sposób na posiadłościach elektor-
skich. Tej samej nocy jeszcze, w której 
Tatarzy minęli słup graniczny, niebo 
zaczerwieniło się łunami, rozległy się 
wrzaski i płacz ludzi deptanych stopą 
wojny. Kto polską mową o litość umiał 
prosić, ten z rozkazu wodza był oszczę-
dzany, ale natomiast niemieckie osady, 
kolonie, wsie i miasteczka zmieniały 
się w rzekę ognia, a przerażony miesz-
kaniec szedł pod nóż. (...) Sam pan 
Kmicic, mając w sercu niemało dziko-
ści, dał jej folgę zupełną i  choć wła-
snych rąk we krwi bezbronnych nie 
walał, przecie patrzył z zadowoleniem 
na płynącą. Na duszy zasię był spokoj-
ny i sumienie nic mu nie wyrzucało, bo 
była to krew niepolska i  w  dodatku 
heretycka, więc nawet sądził, że miłą 
rzecz Bogu, a zwłaszcza świętym Pań-
skim czyni. (...) Dlatego co wieczora 
spokojnie odmawiał różaniec przy bla-
sku płonących osad niemieckich, a gdy 
krzyki mordowanych zmyliły mu ra-
chunek, tedy zaczynał od początku, aby 
duszy grzechem niedbalstwa w służbie 
bożej nie obciążyć”.

Historiografia pruska, za nią nie-
miecka, ale i  polscy historycy przez 
wiele lat hołdowali stanowisku Chri-
stophera G. Pisanskiego z 1764 r., jako-
by efektem działań tatarskiej ordy od 
października 1656 do lutego 1657 było 
spustoszenie przygranicznych starostw 
Prus od Działdowa aż po Kłajpedę, 

bezkrytycznie przyjmując także jego 
wyliczenia: zniszczenie 13 miast i 249 
osad, wsi i dworów, 37 kościołów oraz 
11 tys. zabitych i aż 34 tys. wziętych 
w jasyr. Weryfikacji tych danych podjął 
się dopiero niedawno (1995) Sławomir 
Augusiewicz, który ocenił liczbę zabi-
tych w październiku 1656 r. przez Ta-
tarów mieszkańców Mazur na niewie-
le ponad pięciuset, wziętych zaś w jasyr 
na 5300 osób. Budziaccy ordyńcy opu-
ścili Prusy najpóźniej 14 października, 
po pięciu–sześciu dniach łupieskiej 
akcji i już tu nie powrócili. Jako jedną 
z przyczyn ich odejścia przyjmuje się 
zatarg z hetmanem Gosiewskim o naj-
ważniejszego jeńca spod Prostek – Bo-
gusława Radziwiłła. Zgodzili się puścić 
go wolno za 15 tys. talarów okupu. 
Z  resztą nadzwyczaj licznego jasyru 
ruszyli wolno w stronę Brześcia, co nie 
przeszkodziło im brać nowych jeńców 
w przemarszu przez polskie przecież 
Podlasie. 

Działania Tatarów w Prusach Ksią-
żęcych nie miały wielkiego znaczenia 
operacyjnego, nie zdobyli oni żadnego 
miasta czy zamku, nie szukali starć 
z regularnymi oddziałami przeciwni-
ka. Najważniejszym, trudnym do wy-
mazania z pamięci następstwem ich 
obecności było spustoszenie tej części 
Prus na nieznaną dotąd skalę. Strach 
padł na wszystkich, przerażające wie-
ści rozchodziły się lotem błyskawicy, 
a pogłoski o krwawej obecności egzo-
tycznych wojowników w różnych czę-
ściach kraju powtarzano jako oczywi-
ste nawet tam, gdzie Tatarzy nigdy nie 
dotarli. Jak zauważa Augusiewicz, 
źródeł ich powstania mogło być kilka, 
m.in. „branie za ordyńców żołnierzy 
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polskich lekkich chorągwi. Partie par-
tyzanckie (z  Mazowsza – W.M.) 
z pewnością wykorzystywały przera-
żenie ludności, sugerując obecność 
Tatarów (np. »hałłakując«). Podobnie 
mogły postępować nawet regularne 
oddziały”. 

Wydarzenia, które miały miejsce 
w  Prusach Książęcych między paź-
dziernikiem 1656 a lutym 1657 r., hi-
storiografia niemiecka określa błędnie 
mianem „najazdów tatarskich” (tatari-
sche Einfälle), tymczasem Tatarzy, jeśli 
po 14 października w ogóle pojawiali 
się w Prusach, to jedynie jako żołnierze 
polskich czy litewskich chorągwi. Już 
w  listopadzie oddziały pod dowódz-
twem Gabriela Wojniłłowicza zaatako-
wały z Mazowsza w starostwach nidzic-
kim, szczycieńskim i  działdowskim, 
zdobywając 6 grudnia Dąbrówno, 
a dwa tygodnie później Pasym. Działa-
nia te przypisano błędnie ordyńcom. 
O ich udziale w zajęciu Dąbrówna kro-
nikarz napisał: „W dniu św. Mikołaja 
(…) do miasta wpadli Tatarzy, plądro-
wali i zabijali, a wreszcie obrócili cały 
gród w  popiół. Opowiadają (…), że 
Tatarzy zastali mieszkańców akurat 
w kościele i na miejscu zarąbali ich sza-
blami, tak że jeszcze długo potem na 
ścianach widoczne były ślady krwi”. 
Przy próbie zdobycia Nidzicy, o ile taka 
miała miejsce, polec miał jakiś znaczą-
cy dowódca tatarski. Miejsce jego 
śmierci wyznacza oczywiście Tatarski 
Kamień. Nie jest to jedyna „tatarska” 
nazwa utrwalona w mazurskim kraj- 
obrazie, wymieńmy tylko Tatary, Tatar-
ską Górę, Tatarskie Wały, Jezioro Tatar-
skie i Tatarski Gościniec. 

Na początku stycznia 1657 r. znala-
zły się w  Prusach oddziały hetmana 
Stefana Czarnieckiego (20 stycznia za-
jęły Działdowo), w lutym zaś przekro-
czyły ich granice wojska litewskie. Od-
działy Aleksandra H. Połubińskiego 
zdobyły m.in. Pisz, Ryn, Giżycko, Wę-
gorzewo i Srokowo, samego zaś Go-
siewskiego Gołdap. Tradycja lokalna, 
za nią zaś historycy niemieccy utrwa-
lili przekonanie, że wyprawy te także 
były dziełem Tatarów.

W tej sytuacji niedalekie prawdy jest 
twierdzenie, że wszelkie nieszczęścia, 
jakie w  latach 1656–1657 spadły na 
mieszkańców mazurskiej części Prus, 
przypisano ordyńcom. Ogromu znisz-
czeń krainy dopełnił wybuch zarazy. 
Jak podaje Max P. Toeppen w Historii 
Mazur, „pochłonęła ona jeszcze więcej 
ofiar, gdyż jej zasięg wykroczył daleko 
poza granice ziem spustoszonych wal-
kami. (...) Jakby mało było biedy, doszła 
jeszcze klęska głodowa (...) a do tego 
zaraza padła także na bydło i konie”.

Erwin Kruk, który nie znając pracy 
Augusiewicza, powtarza niemiecką 
tezę o „najazdach Tatarów”, zauważa 
w książce Warmia i Mazury, że po tych 
strasznych wydarzeniach „nastąpiło 
też przecięcie żywych i naturalnych do 
tej pory związków z ludźmi tej samej 
kultury, a szczególnie związków z żywą 
i zmieniającą się polszczyzną. Identy-
fikacja ludności z Prusami, jako pań-
stwem odrębnym, nabierała coraz wi-
doczniejszego już wyrazu wśród 
mieszkańców wsi. Ocalała ludność, ta 
mówiąca po polsku, zaczęła uważać się 
za polskich Prusaków”. Potwierdze-
niem tej zmiany jest dla Kruka 41-stro-
fowa pieśń Tomasza Molitora, pastora 
z Różyńska, „O wtargnieniu tatarskim 
do Prus roku 1656”, rozpoczynająca się 
słowami „Oyczyzno tęskliwa, zaleway 
się łzami / wspomiycie Prusacy, co 
działo się z wami / w roku tysiąc sześć-
set pięćdziesiątym szóstym / kiedy róż-
ne woyska leżały, jak mostem. / Naród 
nieznajomy, jak orzeł przyleciał / z po-
gańskich krainów wszystko poźrzeć 
zechciał. / W niewinne granice niespo-
dzianie wkroczył / bystrym koniem na 
nie gromnie przyskoczył. / Tam wsie, 
domy, zboże i gumna palili / poniekąd 
kościoły w popiół obrócili./ Szaty, koni 
sobie i pieniądze zbiwszy / tylko szcze-
rą nędzę w Prusach zostawiwszy”. Mo-
litor napisał tę pieśń w 1657 r., a więc 
niedługo po „wtargnieniu”, gdy objął 
probostwo w spustoszonym przez Ta-
tarów Różyńsku. Stała się ona po-
wszechnie znana, w 1741 r. trafiła do 
Nowo wydanego Kancyonału Pruskiego 
(pod nr 740), przez prawie dwa i pół 

wieku śpiewano ją w mazurskich świą-
tyniach. Zbigniew Chojnowski w pra-
cy Wyobraźnia historyczna Mazurów 
pruskich zwraca uwagę na modlitew-
no-reporterski charakter utworu, roz-
poczynającego się patriotyczno-kroni-
karską i  wzywającą do pokuty apos- 
trofą, Erwin Kruk także na zawartą 
w pieśni przestrogę „O, ty Pruska Zie-
mio, choć rózga minęła / patrzay, byś 
w ostatku cale nie zginęła”. Przywoła-
nie w początku utworu słowa „Prusa-
cy” może, zdaniem Kruka, świadczyć 
„o powstawaniu tożsamości pruskiej 
wśród tej ludności, która posługiwała 
się językiem polskim”.

W pamięci historycznej Mazurów 
straszne czasy tatarskiego najazdu ode-
grały znaczącą rolę. Andreas Kossert 
w pracy Mazury. Zapomniane południe 
Prus Wschodnich słusznie zauważa, że 
„zdemonizowane, weszły na trwałe do 
kanonu antypolskiego w XIX i XX wie-
ku. Polacy, z biegiem czasu utożsamia-
ni z Tatarami, stali się symbolem »nie-
bezpieczeństwa od wschodu«”.

Mocą kończącego drugą wojnę  
północną pokoju oliwskiego (1660) 
Polska potwierdziła traktaty welaw-
sko-bydgoskie (1657) uznające suwe-
renność Prus Książęcych. Lawirujący 
między Rzeczpospolitą a Szwecją Fry-
deryk Wilhelm został największym 
zwycięzcą kilkuletnich wyniszczają-
cych zmagań. Historiografia polska 
uznała traktaty welawsko-bydgoskie za 
wielki błąd. Mądry Polak po szkodzie.

WALDEMAR MIERZWA

Kamienną kulą złożoną dziś na Tatarskim Kamie-
niu miał zostać zabity tatarski wódz oblegający 
Nidzicę. Fot. Waldemar Mierzwa
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Aleksander Labuda to autor, które-
go twórczość literacka doczekała się 
niemal w całości publikacji. W dzi-
siejszym obiegu czytelniczym obecne 
są jego poezje, felietony, opowieści bi-
blijne oraz opracowania kaszubskiego 
świata wyobraźni i wierzeń. Wyszła 
również drukiem jego biografia czy 
książka zbiorowa z konferencji jemu 
poświęconej. Rzadko który z  litera-
tów kaszubskich może się poszczycić 
taką sytuacją, choć trzeba zauważyć, 
że nie wszystkie propozycje pisarskie 
tego zrzeszyńca były w  całości do-
stępne za jego życia i nie wszyscy ze 
znawców kaszubszczyzny cenili jego 
prace. Istnienie Biblioteki Publicznej 
Gminy Wejherowa w Bolszewie oraz 
pasja wydawnicza dyrektor tej pla-
cówki Janiny Borchmann sprawiły, 
że w 2015 roku opublikowano kolej-
ną propozycję Aleksandra Labudy pt. 
Òstatny sąd w Mirchòwie. Brawãda na 
dzejowò-spòlecznym spòdlim. Nie by-
łoby to możliwe, gdyby nie pozytyw-
ne nastawienie rodziny kaszubskiego 
twórcy, która umożliwiła bolszew-
skiemu środowisku upamiętnianie 
postaci i  twórczości jednego z  pro-
jektodawców kaszubskiej tożsamości 
kulturowej.

Niewielkich rozmiarów utwór La-
budy rozpoczyna cząstka zatytułowa-
na Z dzejów Mirchòwa, która w zary-
sowaniu sytuacji wyjściowej dość 
dobrze obrazuje tendencję ideolo-
giczną całego utworu. Oto z pierw-
szego rozdziału opowieści wyłania się 
obraz mityczny: to, co najwspanial-
sze, zdarzyło się w okolicach Mira-
chowa w czasach najdawniejszych, to 
wówczas gród był najbardziej okazały, 
miejscowa ludność najszczęśliwsza, 
a  panujący Samborydzi (potomko-

wie mitycznego księcia wschodnio-
pomorskiego Sambora) odznaczali się 
największą sprawiedliwością. Było to 
wszakże, jak zaznacza Labuda, tysiąc 
lat przed XX wiekiem. Później było 
już tylko gorzej. Po zaniku miejsco-
wych władców nadeszli Krzyżacy, 
którzy podporządkowali sobie region 
i uczynili z niego przestrzeń ekono-
micznego zysku. Krzyżacy dawali 
jeszcze wedle Labudy możliwość za-
chowania przez okolicznych chłopów 
zwyczajowych praw. Tego wszakże nie 
czynili już przedstawiciele polskiej 
szlachty, którzy sprowadzili ze sobą 
bezprawie i biedę. Dopiero nadejście 
rządów pruskich polepszyło w rozu-
mieniu Labudy sytuację Kaszubów, 
wyprowadzając ich spod władztwa 
polskich uzurpatorów i zapowiadając 
lepsze czasy.

Już to streszczenie pierwszego 
rozdziału utworu wskazuje, z  jakie-
go typu baśnią obcujemy. Nie jest 
to wyłącznie opowieść o  zderzeniu 
dobra i zła czy uniwersalna narracja 
o dojrzewaniu do miłości i odpowie-
dzialności. To także zaprogramowa-
na do wyjaśniania w kolejnych roz-
działkach historia, która ma na celu 
pokazanie wielkiej wagi kaszubskich 
wartości rodowych i  rodzimych za-
grożonych zewnętrznymi czynnika-
mi społecznymi czy politycznymi. 
Tylko to, co lokalne i  wewnętrzne, 
ma w świecie baśni Labudy prawdzi-
wą wartość, natomiast pozakaszubscy 
mieszkańcy Pomorza to obcy, którzy 
przynoszą ze sobą wszelkie zło. Autor 
opowieści – w zgodzie ze swoimi po-
glądami wyrażanymi w wielu innych 
miejscach – dokonuje przy tym gra-
dacji w charakterystyce negatywnych 
wpływów na Kaszubach, wedle której 

to przedstawiciele tradycji polskiej są 
najgorszymi z zarządzających Pomo-
rzem i najpodlejszymi z mieszkańców 
tych ziem.

Baśń ideologiczna Labudy w nastę-
pujących później częściach potwier-
dza założony wcześniej systemat. 
Burgrabia Kminkowski, a zwłaszcza 
jego żona Brygida i  ich służący Le-
szek zwany Ślepcem, to niesprawie-
dliwi rządcy Mirachowa. Burgrabia 
ma dosyć luźne związki z  ludem 
wiejskim Kaszub, ponieważ zanadto 
się spolonizował, poza tym za bardzo 
powolny jest swojej żonie pochodzą-
cej z Rzeszowszczyzny. Ta znowu jest 
zawistna, pamiętliwa, niemoralna 
i  występna. Wszyscy oni, pod nie-
obecność zasadniczego właścicie-
la dóbr mirachowskich – hrabiego 
Przebendowskiego, wykorzystują 
dawne, niesprawiedliwe dla chłopów 
prawa Rzeczpospolitej, chcąc zmusić 
miejscowych Kaszubów do szarwar-
ku i innych ciężkich robót, których ci 
nie muszą już wykonywać. Zarządcy 
Mirachowa próbują do swoich nie-
cnych celów pozyskać inne rody po-
morskiej szlachty: Dobrzewińskich, 
Dąbrowskich, Dziecielskich, Węsier-
skich, Pobłockich, Lniskich, Zalew-
skich oraz Socha Borzestowskich, lecz 
nie do końca im się to udaje. Swoją 
drogą, miejscowi notable nie grze-
szą rozwagą, z chęcią ulegając napit-
kom i zabawom serwowanym przez 
Kminkowskich. Największymi prze-
ciwnikami uzurpatorskich pomysłów 
burgrabiów okazują się kaszubscy 
chłopi, którzy chronią swoje prawa 
i nie pozwalają na próby pozbawie-
nia ich wolności. To właśnie prości, 
ale dumni gburzy uosabiają według 
baśni Labudy odwieczne zwyczaje 
i dziedziczone po przodkach porząd-
ki społeczne. Jednoczą się w sprzeci-
wie wobec uzurpatorów i poszukują 

Baśń ideologiczna  
L E K T U R Y
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wsparcia u miejscowych Żydów. Nie 
zawsze im się to udaje. Nie są na przy-
kład w stanie ochronić mieszkających 
w Mirachowie samotnych kobiet zaj-
mujących się ziołolecznictwem, które 
choć powszechnie szanowane przez 
miejscowych, wywołują zazdrość 
u burgrabiny Kminkowskiej. Ta zaś 
przez swoje machinacje doprowadza 
do oskarżenia niewiast o czary i stra-
cenia ich w torturach wody i ognia. 
W jednym wszakże przypadku, naj-
ważniejszym w  baśni Labudy, wiej-
scy Kaszubi wywalczyli sobie spra-
wiedliwość. W  akcie samoobrony 
Matis – gospodarski syn – czynnie 
stanął w obronie ojca i w bójce zabił 
wykonawcę nierzetelnie stosowanego 
prawa. W konsekwencji musiał ucie-
kać z rodzinnej wioski i dopiero po 
17 latach, kiedy Kminkowscy nie byli 
już rządcami Mirachowa, mógł wró-
cić do domu i swojej ukochanej Jewki. 
Baśniowa opowiastka kończy się więc 
mimo wszystko dobrze: niemłodzi, 
ale wciąż miłujący się kochankowie 
biorą ślub i  doczekują się z  czasem 
potomstwa, dzięki któremu pojawi się 
na świecie i narrator baśni – zazna-
czający w ostatnim rozdziałku, że jest 
wnukiem szlachetnego Matisa. 

Warto w  tym miejscu zastanowić 
się nad tym, czy owa podzielona na 
20 minirozdziałków baśń (nie zaś 
„dzieło”, jak niektórzy chcieliby ową 
pozycję nazywać) przynosi jakieś 
nowe, nieznane wcześniej czytelniko-
wi utworów Aleksandra Labudy tre-
ści. Odpowiedź jest w tym przypad-
ku negatywna, fragmenty Òstatnégò 
sądu były już publikowane wiele lat 
temu w „Pomeranii”. Teraz wszakże 
przyszedł czas na prezentację całości 
i można pochwalić pomysłodawców, 
że do tego aktu doprowadzili.

Po co jednak dzisiejsze wydanie 
utworu opatrzone zostało Wprowa-
dzeniem autorstwa Dariusza Szy-

mikowskiego, które miało chyba 
uwrażliwić współczesnego czytelnika 
na aspekty historyczne propozycji 
Labudy? To mocno zaskakująca de-
cyzja, aby historyk doceniał litera-
ta. W efekcie zamiast eksplikacji, na 
czym polega artyzm utworu, ukazu-
je się sytuację poddaństwa chłopów 
w ostatnich latach I Rzeczpospolitej. 
Doceniając chęć odnalezienia histo-
rycznego tła dla opowieści Labudy, 
trzeba podkreślić zasadniczą metodo-
logiczną wadliwość interpretowania 
treści literackich za pomocą narzędzi 
nauk historycznych. Przecież – jak 
podkreśla podtytuł utworu – mamy 
do czynienia z baśnią, nie zaś z doku-
mentem czasu, czy nawet prywatnym 
wspomnieniem. Gdyby Labuda po-
dawał potwierdzalne innymi źródła-
mi fakty, odnosił się do obiektywnie 
przedstawionych procesów, w wywa-
żony sposób formułował swoje oceny, 
wówczas można by z pełnym przeko-
naniem zastanawiać się nad faktogra-
fizmem jego utworu. Kaszubski pisarz 
wszakże tego nie czyni, budując swój 
świat raczej na zasadzie schematu ak-
sjologicznego, ideologicznego układu 
dobro – zło, który jeszcze dodatkowo 
nasycony został opowieścią rodowo-
-prywatną, naznaczoną autoterapeu-
tycznym subiektywizmem. Labuda 
miał do tego pełne prawo jako artysta 
i trzeba zauważyć w tym miejscu jego 
ekspresję lokalnego i  kaszubskiego 
patriotyzmu. Dzięki niemu bowiem 
dostępne są dzisiaj opisy pomorskie-
go krajobrazu oraz idealizowane figu-
ry wiejskich kochanków. Zarysowane 
także zostały grubą linią stosunki 
społeczne Kaszub końca XVIII i po-
czątku XIX wieku, jako podłoże dla 
losów Matisa i Jewki. Owe wymienio-
ne czynniki jawią się jeszcze w kon-
wencji utworu baśniowego.

Kiedy jednak przyjrzymy się prze-
słaniu ideowo-politycznemu owych 

opisów oraz układowi wartości, ja-
kie reprezentują poszczególni bo-
haterowie Òstatnégò sądu, wyczuwa 
się swoisty program ideologiczny 
Aleksandra Labudy. Wówczas nie 
mamy już do czynienia z baśnią, lecz 
z  autokreacyjnymi figurami, które 
w  niektórych partiach tekstu stają 
się czynnikami bardzo silnymi, draż-
niącymi i… politycznymi. Być może 
to właśnie owa siła i  emocjonalna 
tendencyjność sprawia, że tak silnie 
– do dziś nawet – ten tekst wywołuje 
czytelnicze reakcje. To dla życia li-
terackiego bardzo ciekawa sytuacja. 
Jednakże włączanie baśni w dyskurs 
ideologiczny i podpieranie tego do-
wodzeniem historycznym wprowa-
dza w kaszubskie dyskusje tożsamo-
ściowe zamęt. Literatura i  jej mity 
nie potrzebują bowiem wsparcia ze 
strony historiografii, z  kolei dysku-
sja o  sytuacji prawnej i  społecznej 
na Kaszubach w XVIII i XIX wieku 
nie musi się posiłkować literackimi 
konstrukcjami świata przedstawio-
nego. Natomiast baśń ideologiczna pt. 
Òstatny sąd w Mirchòwie przynosi ze 
sobą mieszaninę specyficzną… Może 
ona i doprowadza do emocjonalnego 
wrzenia, ale jednak... nie wybucha. 

DANIÉL KALINOWSCZI,

Aleksander Labuda, Òstatny sąd w Mirchòwie. 
Brawãda na dzejowò-spòlecznym spòdlim,  
Bolszewo 2015.

R E K L A M A

pomerania.kaszuby Pomerania
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HUBERT POBŁOCKI  
W MOJEJ PAMIĘCI 

Nie tak dawno pożegnaliśmy 
człowieka, którego wielu z nas 

uważało za ostoję kociewszczyzny 
w  Trójmieście – śp. Huberta Po-
błockiego. Z  wielkim smutkiem 
przyjąłem wiadomość o Jego śmierci 
przekazaną mi przez Jego córka Ewę. 
Zapewne wszystkim trójmiejskim 
Kociewiakom oraz osobom, które 
miały bliski kontakt z p. Hubertem, 
jeszcze długo będzie się nasuwała 
jako pierwsza myśl o osobie najle-
piej znającej się w  Trójmieście na 
sprawach kociewskich myśl właśnie 
o Hubercie Pobłockim... 

W  tym krótkim tekście wspo-
mnieniowym chciałbym przedsta-
wić swoje osobiste klisze pamięci 
związane z p. Hubertem. Choć na-
sza znajomość trwała dość krótko, 
bo ok. 2 lat, to wiele jej zawdzięczam 
i czuję się niejako zobowiązany do 

podzielenia się swoimi refleksjami 
z innymi. 

Pierwszy raz zetknąłem się z Hu-
bertem Pobłockim w  gdańskim 
Ratuszu Staromiejskim na zebraniu 
Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 
(TKK). Przyszedłem na nie, bo by-
łem ciekaw, jak funkcjonują Kocie-
wiacy w Gdańsku. Zachętą do przyj-
ścia właśnie na to spotkanie była 
promocja kolejnego numeru „Tek 
Kociewskich”, które prezentował na 
nim dr Michał Kargul. To była moja 
pierwsza styczność i z Trójmiejskim 
Klubem Kociewiaków, i z p. Huber-
tem (jednak nie zamieniłem z Nim 
wówczas ani słowa).  

Drugi nasz kontakt nastąpił po 
tym, kiedy na łamach „Pomeranii” 
(nr 11/2014) opublikowano, w do-
datku „Najô Ùczba”, mój scenariusz 
zajęć o  Kociewiu. Gdy p. Hubert 

zobaczył tę publikację (dodam, że 
regularnie prenumerował „Pome-
ranię”), zadzwonił do mnie. Pamię-
tam, że w tym czasie miałem akurat 
zajęcia na uczelni, więc wyszedłem 
z sali, aby odebrać telefon. Hubert 
Pobłocki powiedział wówczas, że 
przeczytał mój scenariusz i bardzo 
mu się spodobał. Poprosił mnie, 
żebym zaprezentował tę lekcję na 
kolejnym spotkaniu Trójmiejskiego 
Klubu Kociewiaków. Zgodziłem się. 
Co prawda nie do końca spełniłem 
jego prośbę... na najbliższym spotka-
niu TKK nie zaprezentowałem owej 
lekcji o Kociewiu, lecz wygłosiłem 
mowę o tożsamości morzeszczynian 
(zob. relacja w numerze 88. „Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego”).  

Wydaje mi się, że po tym wystą-
pieniu p. Hubert zwrócił na mnie 
uwagę, zastanawiając się już wtedy, 

Hubert Pobłocki (stoi, pierwszy od lewej) wśród przyjaciół. Fot. Krzysztof Kowalkowski
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·  3 II 1997 – zmarł Gerd Wolandt, niemiecki profe-
sor filozofii, autor wielu tekstów o Kaszubach, znaw-
ca spraw kaszubskich na terenie dawnych Niemiec. 
Współpracował z wieloma instytucjami i stowarzy-
szeniami na Pomorzu Gdańskim. Urodził się w 1928 
roku w Heiligenhaus. Dziadek Wolandta był Kaszubą 
i pochodził z Goręczyna. Gerd Wolandt zmarł i został 
pochowany w Dassow w Meklemburgii.

·  10 II 1807 – do Kościerzyny wkroczyli polscy ułani 
pod dowództwem gen. Michała Sokolnickiego. 

·  11 II 1577 – król Stefan Batory zakazał handlu 

z Gdańskiem. Kara ta została zniesiona 12 grudnia te-
goż roku, kiedy delegacja gdańszczan przeprosiła króla 
i złożyła mu hołd.

·  16 II 1927 – w Chłapowie zmarł Franciszek Goyka, 
rybak i marynarz, gawędziarz kaszubski, założyciel 
pierwszej maszoperii na Kaszubach. U Goyki rybac-
kiego rzemiosła uczył się Augustyn Necel, który swego 
mistrza uwiecznił w powieściach Kutry o czerwonych 
żaglach i Maszopi. Franciszek Goyka urodził się w 1844 
w Sławoszynie, a pochowany został na cmentarzu pa-
rafialnym w Swarzewie.

·  20 II 1657 – w Gdańsku zmarł Jakub Wejher, wo-
jewoda malborski, założyciel miasta Wejherowa i Kal-
warii Wejherowskiej. Urodził się w 1609. Pochowany 
został w podziemiach kościoła św. Anny w Wejherowie, 
którego był fundatorem.

·  21 II 1987 – Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego w związku ze zbliżającą się pierwszą 
wizytą Ojca Świętego wysłał uroczysty adres do Jana 
Pawła II, w którym napisano m.in. o Gdańsku jako hi-
storycznej stolicy Kaszub i Pomorza.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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czy mógłbym być kandydatem na 
prezesa Trójmiejskiego Klubu Kocie-
wiaków. W lutym 2015 r. spotkałem 
się z Hubertem Pobłockim w domu 
przy Kwietnej, wyraził wówczas opi-
nię, że kolejny prezes TKK powinien 
być młody, najlepiej, by to był ktoś 
w moim wieku. Choć nie powiedział 
wprost, że chodzi mu o to, bym zo-
stał prezesem, jednak zacząłem 
się nad tym zastanawiać, mimo że 
w pierwszej chwili podszedłem do 
tego sceptycznie, uważając, że to 
wielka odpowiedzialność, i nie ma-
jąc pewności, czy podołałbym temu 
wyzwaniu. 

Przed następnym spotkaniem, 
kwietniowym, na którym wygłosiłem 
referat (jego tekst został opubliko-
wany w 90. numerze „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego”), zosta-
łem zaproszony do domu Pobłoc-
kich. Tym razem p. Hubert wprost 
mi zaproponował, abym poprowa-
dził Trójmiejski Klub Kociewiaków. 
Wówczas byłem już na tę rozmowę 
przygotowany mentalnie, gdyż często 
o tym myślałem. I odpowiedziałem 
twierdząco na Jego prośbę. 

Kolejne spotkanie TKK, które 
było ostatnim, na jakim był obecny 
p. Hubert, zapamiętam zapewne do 
końca życia. Odbyło się 28 czerwca 
2015 r. tradycyjnie w Ratuszu Staro-

miejskim w Gdańsku (zob. relacja 
w nr. 90. „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego”). Oprócz zwykłego 
programu spotkania miała wówczas 
miejsce zmiana władz Klubu. Hu-
bert Pobłocki zaprosił mnie do stołu 
prezydialnego, abym się przedstawił. 
Wygłosiłem wtedy krótką przemo-
wę, głównie o swoim miejscu pocho-
dzenia i korzeniach rodzinnych. I tak 
została mi przekazana prezesura. 

Rozmów z  p. Hubertem było 
znacznie więcej. Bardzo miło wspo-
minam również dwa inne nasze 
spotkania, które odbyły się w domu 
Pobłockich. Pierwsze, gdy p. Hubert 
zaprosił mnie do siebie, aby przeka-
zać mi część swojego bogatego księ-
gozbioru. Przypadły mi w  udziale 
książki chyba najcenniejsze – przy-
najmniej dla mnie – gdyż znala-
zły się wśród nich tak rzadkie już 
pozycje, jak 3-tomowe Słownictwo 
kociewskie na tle kultury ludowej ks. 
Bernarda Sychty, pierwsze wydanie 
Bajek kociewskich Bernarda Jano-
wicza czy kilka broszur autorstwa 
Józefa Milewskiego. Pozycji było 
łącznie kilkadziesiąt, spakowanych 
w kartonie, który obwiązany został 
licznymi krawatami... Drugie miało 
miejsce dwa dni przed pamiętnym 
dla mnie spotkaniem TKK, w cza-
sie którego zostałem prezesem tego 

stowarzyszenia. Pamiętam, że wcho-
dząc do pięknie urządzonego salonu 
w mieszkaniu p. Huberta, od razu 
zauważyłem dwa krawaty leżące na 
sofie. Jeden z nich miałem wybrać 
dla siebie, aby go włożyć i wyruszyć 
na Targ Drzewny pod pomnik Jana 
III Sobieskiego, miałem tam złożyć 
wieniec na cześć naszego nowego 
wówczas patrona Klubu. 

Gdy się zastanawiam nad naszą 
znajomością z  dzisiejszej perspek-
tywy, to dochodzę do wniosku, że 
oprócz tej schedy, jaką pozostawił 
mi śp. Hubert Pobłocki, również 
wiele się w tym krótkim czasie od 
niego nauczyłem. Pan Hubert był 
osobą niesłychanie uporządkowaną. 
Wszystkie spotkania, które zorgani-
zował, miał dokładnie udokumento-
wane w licznych segregatorach. Kil-
kakrotnie niejako przyuczał mnie, 
jak mam organizować spotkania, 
zwracając uwagę na czas, w którym 
powinienem wykonywać poszcze-
gólne czynności: od formułowania 
koncepcji spotkania, przez wydruk 
i wysyłanie zaproszeń, po samo pro-
wadzenie w Ratuszu. W konsekwen-
cji i z wdzięcznością mogę powie-
dzieć, że Hubert Pobłocki był moim 
mentorem i przewodnikiem w pracy 
organizacyjnej, za co z całego serca 
mu dziękuję!

PRZEMYSŁAW KILIAN
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FRANCËSZK ÒKÙŃ. ROZESTANIÉ

Jem Ce znôł przede wszëtczim jakno 
bëlnégò diôbelsczégò skrzëpka a przéd-
nika Levina. W pamiãcë òstónie wiele 
naszich pòspólnëch mùzycznëch zet-
kaniów, w tim chòcle to w TV Trwam 
czë na Papiesczim Wôłtôrzu w Serakòj-
cach. Na òdjimkach jes sã stanowił co-
lemało z  bòkù, ale to prawie Twòje 
granié dôwało tã òsoblëwą szmakã 
naszima kòncertoma... Béł jes baro 
rësznym menedżerã swégò karna. 
W krótczim czasu Levino dożdało sã 
pôrã płitów, wiele kòncertów. Mógł 
Was pòtkac na przezérkach w całim 
kaszëbsczim kraju: òd Wierzchùcëna 
pò bëtowską „Cassubiã Cantat”. Miło 
wspòminóm naszã pòspólną aùdicjã 
z kaszëbską mùzyką dlô dzecy w Rokù 
Kòlberga we Wickù... Czësto niedôwno 
jesmë sã pòtkelë we Wejrowie. Jes sã 
cesził, że w „Pòmeranii” nalazła sã recenzjô waszi òstatny 
platczi. Jesmë wspòminelë niedôwné fejrowanié 30-lecô 
Levina w lãbòrsczi „mùzyczny”. Jes pamiãtôł ò lëdzach 
zasłużonëch, ò tëch, co òdeszlë. Dzysô przëszło wspòmnąc 
nama Cebie...

10 stëcznika 2017 rokù w lãbòrsczim Sanktuarium sw. 
Jakùba Apòsztoła bëła mszô swiãtô jakno pòżegnanié i pò-
dzãka za sp. Francëszka Òkùnia, jaczi ùmarł dwa dni chùt-
czi. Prowadzył jã probòszcz òjc Róman Zioła. 11 stëcznika, 
w Lesniewie, skądka pòchòdzył Niebòszczëk, òdbéł sã Jegò 
pògrzéb. Mszą sw. pògrzebòwą kòncelebrowelë ks. Kaz- 
miérz Sënôk z francëszkaninã ò. Kazmierzã Kòzłowsczim. 

Nie zafelało òbczas ùroczëstosców familie, Levina, 
zrzeszeniowëch staniców, przedstôwców samòrządów 
a lëdzy, co znelë Ùmarłégò. W miono familie Niebòszczëka 
mówił Jegò brat Zbigórz Òkùń. W  miono lãbòrsczi 
spòlëznë przemówił Riszôrd Wenta, dzejôrz samòrządowi 
i spòlëznowi, zrzeszeniowi:

Lubòtny Drëchù!2

Trafił jes do lãbòrsczi spòlëznë ju jakò 
ùstny chłop, w wiekù 57 lat – z bògatim 
bagażã swòjich spòlëznowëch a mùzycz-
nëch doswiôdczeniów. W 2006 rokù jes 
sã włącził na trwałé do kapelë w Ka- 
szëbsczim Regionalnym Karnie Levino, 
wzbògacywającë akòrdionistów granim 
na diôbelsczich skrzëpicach. Jes béł za-
wòłónym méstrã na tim perkùsjowim 
instrumence.  

Nimającë fòrmalnégò wësztôłceniô 
mùzycznégò, Franek miôł mùzykã 
zakòdowóną w genach, bëła baro wôż-
nym dzélã Jegò żëcô. Jak wspòminô Jegò 
brat Stanisłôw: Franek ju jakno ùczéń 
szlusarsczi szkòłë zaczął namiãtno 
kùpiwac i  słëchac płitë tédëczasny 
awangardë: Niemena, Skaldów, The 
Rolling Stonesów. Pòwòłóny do wòjska, 

zaczarził swòją mùzyczną pasją pòdwëższich, co delë Mù 
leżnosc ji prakticzny realizacje – òstôł perkùsystą w żôłnier-
sczim karnie, co miało zgòdã na wëstãpë téż pòza jednostką. 
Granié tak Cã wcygnãło, że pò òpùszczenim wòjska jes za-
łożił z karnã drëchów w Lëzënie zespół Widnik (òrig. Hory-
zont), grającë wcyg na perkùsji.  

Przez wnetkã 20 lat dôwelë redotã wiele lëdzoma, òbsłu-
giwającë dancindżi, wiesela, zabawë i môlowé ùroczëstoscë.  
Tak bëło do pòczątkù lat 90., czej karno òstało wëpiarté 
z rénkù bez jednoòsobòwé òrkestrë z elektroniczną mùzyką 
(...). 

Ta mùzycznô pùstka mòckò Cë dokùcziwa – jes nie chcôł 
bëc leno biérnym słëchińcã, jes nie òdpùscył pòtrzebë graniô 
żëwi mùzyczi zapisóny w Twim sercu. 

Stądka wzãła sã ùdba Franeka na diôbelsczé skrzëpice, 
łączącô mùzykã z drëgą pasją: spòlëznową prôcą/służbą dlô 
Kaszëb – dlô ùkòchóny Tatczëznë. Ju chùtczi założił part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Lesniewie, pòdskôcôł 

Na pògrzebie grôł kamrôt Weber z Klarnétą i tima, z chtërnyma w gromadze niebòszczëk griwôł na 
chwałã Bòżą w Mirochòwsczim Lese. Bractwa wszëtczé z chòrągwiami prowadzëłë gò do grobù, a lëdzy 
sã zebrało jak na òdpùsce. Dzëwòwôł sã szôłtës Czedrowsczi, chtëren nie ùznôwôł jinszi robòtë jak ti, 
chdze gnôtë trzészczą, że biédny wanożący mùzykańt tëli w kraju miôł ùwôżaniô (...)1.

Je ùmarłi Francëszk Òkùń. Przédnik karna Levino z Lãbòrga. Pierszi przédnik chùru Lutnia z Lëzëna. 
Człowiek stolëmny mòcë do dzejaniô i szpòrtów. Kaszëba z Nordë, Lëzëna i Lãbòrga. 

1  Aleksander Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zwjercadło kaszubskji, opr. i przypisy Jerzy Treder, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2010, 
s. 669–670.

2  To wëstąpienié Riszarda Wentë jidze przeczëtac w pòlskòjãzëkòwi wersji na starnie www.miesiecznikpomerania.pl. 

Francëszk Òkùń. Òdj. R. Wenta
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do twòrzeniô pòsobnëch partów na zemi pùcczi i wejrow-
sczi. Rozkòscérzôł chlubné kôrtë z ùszłotë tikającë sã m.jin. 
TOW Pòmòrsczi Grif, wëpiéróné przez PRL-owsczich 
służélców. Dzãka Niemù szkòła w Lesniewie przëjãła pa-
tronat Józefa Dambka, dowódcë Grifa. Pózni, ju w wòlny 
Pòlsce, zawzãto brónił trudny prôwdë ò historii i terôcza-
snoscë, czãsto procëm wëdeptónëch stegnów, zadzywny – 
pragnący, żebë bëło prôwdzëwi i lepi.

Spòkój i żëcowé zjiscenié jes nalôzł w Levinie. Twòje 
wstąpienié do niegò stało sã baro brzadné dlô tegò nôstar-
szégò spiéwnégò kaszëbsczégò karna w Lãbòrgù. 

Pò òdejscym ze wzglãdów zdrowòtnëch Jana Fòrmelë 
Franek òstôł, òczëwidno, czerownikã Levina. Lubiony 
i ùczestniwóny, béł jednoczasno baro wëmagający – ni mógł 
zgarac na bëlejaczëznã.  Nowi repertuar, cekawé nowé 
aranżacje, dbałosc ò aùtenticzną kaszëbiznã przez 8 lat 
czerowaniô Levinã – dałë wielné kòncertë i jaż piãc płitów: 
„Zemia Rodnô”, „Pòmòranijô”, „Kaszëbsczé kòlãdë”, 
„Kaszëbë, Kaszëbë” a wëdóną na jëbleùsz dzejaniô Levina, 
òstatną platkã „Kaszëbskô Królewô”. 

Religijnô tematika bëła wcyg bliskô Cebie i całémù Le-
vinu. Chãtno i z wiôldżim zaangażowanim wa zagwësni-
wała mùzyczną òprawã cyklicznëch mszów swiãtëch 
z kaszëbską lëturgią Słowa a spiéw òbczas nôbòżeństwów 
Krziżewi Drodżi pò kaszëbskù – Francëszk nigdë nie òd-
môwiôł ti zajimający pòsłudżi, baro wzbògacywający lëtur-
gią. Jegò istrumentalné mésterstwò dobëtno wëzwëskôł téż 
Tomôsz Fópka, bédëjącë Mù jakno pierszémù mùzykòwi 
solowé partie w  „Mszë Kaszëbsczi na chùr i  diôbelsczé 
skrzëpice” a w „Lëtanii do Matczi Bòsczi Kaszëbsczi”. Fra-
nek Òkùń, równo z robòtą w Levinie, przez òsmë lat towa-

rził chùróm: lëzyńsczi Lutni a lëńsczi Piãclëni, pëszno gra-
jącë na swòjim instrumence.

Dzãkùjemë Cë dzysô, Drëchù, za to wszëtkò. Dlô nas, 
kòrzëstającëch pełnyma gôrscama z Twòjich talentów i re-
doscë żëcô – òdeszedł jes za chùtkò; dlô Jezësa Christusa, 
w chtërnégò Jes òstôł wszczépiony przez swój chrzest, jes 
òdeszedł w nôlepszi dzéń dlô Cebie, w swiãto Pańsczégò 
Chrztu.  

Dzãkùje Cë lãbòrskô kaszëbskô spòlëzna.
Dzãkùje bùrméster i lãbòrsczi samòrząd.
Dzãkùje kùreszce, pewno nôbarżi – Kaszëbsczé Regio-

nalné Karno Levino, chtërnémù jes òddôł swój talent, swòjã 
mòc i serce – całégò sebie. 

Dzãkùjemë za Twòjã òsobã, za redotã i aùtenticznosc 
w prezentowanim kaszëbsczi kùlturë w regionie i naszim 
miesce: òbczas Lãbòrsczich Dniów sw. Jakùba, Lãbòrsczich 
Mùzykaliów, festinów i wielnëch zetkaniów. Midzë jinyma 
dzãka Twòji szczeri pasji corôz wicy lãbòrżón je przekò-
nónëch, że jesmë jakno môlowô spòlëzna zakòrzeniałi na 
wiedno na Kaszëbach!

Dzãkùjemë, i  prosymë dzysô tuwò dobrégò Bòga ò 
pòtrzebné miłoserdzé dlô Cebie. Jak kòżdi z nas – béł jes téż 
grzésznym człowiekã: prosymë, żebë dopùscył Cã jak 
nôchùtczi w niebny òrkestrze do graniô na Twòjim ùkòchó-
nym instrumence – niech téż i diôbelsczé skrzëpice òddają 
chwałã Panu (...).

Jô sedzôł do rena na zédlu przë ùmarłim, 
a przed dëszą przëchòdzëłë mie òbrazë 
z naszégò w gromadze wanożeniégò (...) 3.

TOMÔSZ FÓPKA

Òdj. ze zbiérów T. Fópczi

3  Aleksander Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa..., s. 669.
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Piłka nożna jest zdecydowanie 
najpopularniejszą dyscypliną na 
świecie, więc co naturalne również 
na Kaszubach. Ale nie samym fut-
bolem człowiek żyje. Wiele emocji 
dostarczają fanom inne widowisko-
we sporty zespołowe: koszykówka, 
piłka ręczna czy bardzo popularna 
w naszym kraju siatkówka. U pro-
gu nowego roku sprawdźmy, jak 
radzą sobie pomorskie teamy w li-
gowych rozgrywkach na hali. 

Lata świetności pomorskiej ko-
szykówki, gdy nasze drużyny do-
minowały w  polskiej lidze, gra-
jąc z  mniejszymi czy większymi 
sukcesami w Europie, minęły, ale 
mam nadzieję, że wrócą. Nadal na 
najwyższym krajowym szczeblu 
występują drużyny ze Starogardu 
Gdańskiego – Polpharma, Sopotu 
– Trefl, Gdyni – Asseco i Słupska – 
Czarni. I to właśnie ta ostatnia dru-
żyna wiedzie obecnie prym wśród 
pomorskich drużyn. Miniony se-
zon zakończyła na podium Polskiej 
Ligi Koszykówki. Choć dziś (poło-
wa stycznia), zerkając na ligową 
tabelę, widzimy coś zgoła odmien-
nego. Najlepiej radzi sobie sopocki 
Trefl, z 6. lokatą, dalej Czarni – 11., 
Polpharma – 12., a poczet pomor-
skich drużyn zamyka na 14. miej-
scu Asseco. 

Niestety w przypadku przedsta-
wicielek płci pięknej na najwyż-
szym szczeblu rozgrywkowym 

mamy tylko jedną drużynę. Gdyń-
ski Basket 90 Gdynia ma wspaniałe 
tradycje. Drużyna reprezentująca 
„miasto z  morza i  marzeń” była 
wielokrotnym Mistrzem Polski, 
występowały w niej takie legendy 
tego sportu, jak np. śp. Małgorzata 
Dydek. Dziś Basket 90 Gdynia ra-
dzi sobie ze zmiennym szczęściem, 
zajmując 8. miejsce w tabeli Basket 
Ligi Kobiet. 

Gdy piszę ten tekst, na halach 
sportowych we Francji rozgrywa-
ne są kolejne Mistrzostwa Świata 
w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Polska 
kadra, radykalnie odmłodzona 
(średnia wieku 25 lat – najmniej 
spośród drużyn występujących na 
MŚ), pisząca własną historię tej 
dyscypliny sportu zbiera cenne 
doświadczenie. A jak jest na Pomo-
rzu? Piłką ręczną stoi Kociewie. Od 
wielu lat ekstraklasową drużynę, 
która z sukcesami promuje miasto 
i  region, ma Kwidzyn. Niedawno 
do tradycji handballa powrócono 
w Gdańsku, od 2010 r., gdy reak-
tywowano piłkę ręczną w  stolicy 
województwa, stopniowo Wybrze-
że dochodziło do pozycji, którą 
obecnie zajmuje, stałego bywalca 
krajowej elity. Aktualnie MMTS 
Kwidzyn zajmuje 4., a Wybrzeże 8. 
miejsce w tabeli. 

Lepiej niż w  przypadku koszy-
kówki wygląda zestawienie zespo-
łów żeńskich. Pomorze ma trzy 

drużyny w PGNiG Superlidze Ko-
biet. Najbardziej utytułowany team 
to Vistal Gdynia, wielokrotny, re-
gularnie „bijący się” o  najwyższe 
cele, Mistrz Polski. Jest akademic-
ka drużyna AZS Łączpol AWFiS 
Gdańsk oraz drużyna z serca Ka-
szub – UKS Kościerzyna. W tabeli 
ligowej wymienione zespoły plasu-
ją się na następujących pozycjach: 
Vistal na 3., Gdańsk na 7. i Koście-
rzyna na 10. 

Niezwykłą popularnością w na-
szym kraju cieszy się siatkówka. 
W 2005 r. powstał w Gdańsku klub 
siatkarski Lotos Trefl, klub dzięki 
silnym sponsorom mógł w  rela-
tywnie krótkim czasie osiągnąć 
spore sukcesy. Choćby wspomnieć 
wicemistrzostwo Polski z  sezonu 
2014/2015 i  grę w  europejskich 
pucharach. Do dziś jest to jedyny 
pomorski przedstawiciel w siatkar-
skiej elicie. Obecny sezon jest nie-
zły w wykonaniu gdańskich siatka-
rzy. Zajmują oni 7. miejsce w tabeli. 

Podobnie wygląda sytuacja 
u pań, jedynym pomorskim przed-
stawicielem jest drużyna Atomu 
Trefla Sopot. Popularne „atomów-
ki” obecnie zajmują 12. miejsce 
w ligowej tabeli.

Zachęcam wszystkich do ak-
tywnego kibicowania naszym po-
morskim teamom. Niezależnie od 
dyscypliny. Bo sport jest piękny 
w każdej postaci. 

A w ramach ciekawostki na za-
kończenie: UKS Ósemka z Wejhe-
rowa jest w ścisłym topie polskich 
drużyn unihokejowych. Również 
pięknego sportu halowego. 

MATEUSZ J. SCHMIDT

Nie tylko piłka nożna.  
Co słychać na pomorskich  
parkietach 
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WÒJCECH ÒD REMÙSÓW

Gôdómë z Wòjcechã w wejrowsczim 
mùzeùm. Chòc przed sztócëkã 

skùńcził zajmë z grëpą 26 sztëk dze-
cy, co bierzą ùdzél w òrganizowónëch 
tuwò zëmòwëch feriach, równak nie 
je pòznac pò nim zmarachòwaniô 
rëchlëwim a  głosnym karnã. Prawie 
procëm, rôd je, że mógł jima pòkazac 
swòje wërzinczi. Kòżdé dzeckò dosta-
ło od niegò drzewianą môłą rëbã, jaką 
mùszało samò pòmalowac. Rozmieje 
sã, że artista jima w ti robòce pòmô-
gôł – przede wszëtczim dobrą radą 
i òpòwiescą. Kò òpòwiadac Wòjcech 
lubi – òsoblëwie ò zwierzãtach, anio-
łach, żëcym swiãtëch czë bòhatérach 
ksążków, jaczé przëczëtôł, w tim jegò 
ùlubionym Remùsu z  romana Alek-
sandra Majkòwsczégò.  

Wòjcech, mòże smiało rzec, je fi-
lozofã, temù czekawò słëchô sã jegò 
interpretacjów rozmajitëch symbòlów 
i farwów, jaczé wëzwëskùje w swòjim 
ùtwórstwie. Tuwò wôrt je przëbôczëc 
jeden z  artisticznëch plenerów we 
Wiôldżi Wsë, co Wòjcech je czedës 
wëmëslił a òrganizowôł. Razã z Piotrã 
Gòllą mielë zamienic wiôldżi kloc 
drzewa w bëlny wërzink. Zdrzelë na 
nen sztëk, rozmëszlającë, co bë to mia 
bëc. W  kùńcu Wòjcech zabédowôł, 
żebë zrobic Remùsa. Pioter sã zgòdzył, 
kò téż prawie ò tim mëslôł. Czej szło 
ju do kùńca jejich wespólny robòtë, 
Wòjcech ùmëslił so, żebë Remùs miôł 
w môlu, dze mia bë bëc gãba, lãpka – 
symbòl òswieceniô! Nôprzód jegò to-
warzësz béł procëm, kąsk sã bòjôł, że 
jich lëdze wësmieją, równak Wòjtk nie 
dôł sã przegadac. Pòtemù lëdze, jaczi 
òbzérelë brzôd pleneru, nôdłëżi kòl 
tegò wërzinkù stojelë, rozmëszlającë, 
cëż na lãpka mòże znaczëc. Tec prawie 
ó to szło, żebë człowiek chòc na sztócëk 
sã zatrzimôł a pòmëslôł. 

Òd dzecka Wòjcech mieszkô 
w  Żelëstrzewie, wsë leżący niedalek 
Pùcka. Je to òsoblëwô wies, w jaczi mòże 
nalezc indianérską wioskã, bar Country 
a nawetkã môłi zómk. W ceńtrum wsë 
stoji Dodóm Kùlturë, w jaczim gmina 
òrganizëje rozmajité jigrë, pòkôzczi 
i przezérczi. Za sztrëką stoji erigòwóny 
w 1986 rokù kòscół, chtërny wëbùdo-
wôł ks. Zbigórz Kùlwikòwsczi, znóny 

chòcbë z tegò, że w latach 90. ùszłégò 
stalata wëdôwôł magnetofònowé kasétë 
z kaszëbsczima piesniama.

Na pitanié ò nôzwëskò Wòjcech òd-
pòwiôdô, że interesowôł sã jegò pòchô-
danim – czedës mëslôł, że przëszło òno 
z Niemców, ale pòtemù dowiedzôł sã, że 
je abò òlãdersczé abò frizyjsczé. Wedle 
jegò wiédzë w XVII stalatim hrabia von 
Krockow, pón na zómkù w Krokòwie, 

Òd pôrã lat laùreatóm Òrmùzdowëch Skrów – nôdgrodë przëznôwóny bez Redakcjowé Kòlegium cządnika „Pome-
rania” – wrãcziwóné są farwné pòstacëje Remùsa-ricerza. Jejich aùtorã je bòhatéra negò krótczégò repòrtażu, lëdowi 
artista Wòjcech Wesserling. 

Warstatë żłobieniô òbczas wernisażu wëstawë ò Gòdach na Kaszëbach w mùzeùm w Warendorfie 
(2016 r.). Òdjimk: rd

Wòjcech Wesserling òbczas zajmów dlô dzecy w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi w Wejrowie (2017 r.). Òdjimk: Anna Kąkol
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sprowadzył do òsëszaniô karwińsczich 
błotów dwie familie – Òlandów i pra-
wie Wesserlingów. 

Ze stronë matczi, Marie, mô kréw-
nëch Rôdków, ti zôs pòchôdają ze sta-
rzińsczi parafie, z Redeszewa. Wszëtcë 
bracynowie mamë bëlë zdólnyma 
mùzykańtama. Òjc téż dobrze spiéwôł, 
ale przede wszëtczim pò pòlskù. Wòj-
cech pò kaszëbskù rozmieje, kò starszi 
i wszëtcë krewny gôdelë midzë sobą 
w ti mòwie, równak òn sóm nie gôdô – 
starszi nie ùczëlë, kò pewno, jak wiele 
jinëch Kaszëbów, nie chcelë, żebë jejich 
dzecë miałë kłopòtë w szkòle. 

Jednégò razu mëma wzãła 13-lat-
négò Wòjcecha do Rédë. Mia òna tã 
cos do załatwieniô kòl białczi znóné-
gò lëdowégò żłobiôrza Izajasza Rzepë. 
Knôp przëzérôł sã na cëdné ptôszczi, 
farwné ptôszczi wërznioné w drzewie 
a ùdbôł so tedë, że téż mdze taczé robił. 
Przëjachôł dodóm a wëkùmôł… ba-
lownika. Ju tedë, w knôpiczich latach, 
czuł, że mô dëszã artistë. W szkòle do-
biwôł rozmajité nôdgrodë na plasticz-
nëch kònkùrsach, angażowôł sã téż 
w spòrce a kùlturalnëch rozegracjach. 
Wiele téż tedë czëtôł – òsoblëwie lëte-
raturã dlô młodzëznë, np. òpòwiescë 
Nienacczégò. 

Nen balownik to béł jegò pierszi 
dokôz, w nëch latach jedurny, kò pò 
spòdleczny szkòle przëszedł czas na 
technikùm w Rzucewie, wòjskò, fami-
liã, bùdowa dodomù, robòtã na banie. 
Na żłobienié nie bëło za wiele czasu ani 
nawetkã chãcë. 

Dopiérze na zôczątkù 90. lat XX 
stalata, czej pòznôł dwùch młodëch 
żłobiôrzów ze Smòlna, Łukasza i Môr-
cëna Dłudżich, ùdbôł so jesz rôz zacząc 
artisticzną przigòdã. Lëdze smielë sã, że 
môłpë wërzinóm – ùsmiéchô sã do tëch 
wspòminków. Równak jemù to lëdzczé 
wëszczérzanié nick nie robiło. Kò to 
mùszi pòmalë – taką mô filozofiã. 

Wtim chtos szarpie za klëczkã, 
dwiérze do jizbë, w  jaczi gôdómë, 
gwôłtowno sã òtmikają. Wchôdô Be-
nita Grzenkòwicz-Ropela – etnografka 
z  wejrowsczégò mùzeùm. Serdeczno 
witô sã z Wòjcechã, chwôląc jegò nowé 

wërzinczi, jaczé zdąża ju òbezdrzec – 
kò wiedno przëwieze òn z sobą całą ka-
stã nowëch rzeczi. Wòjcech prosy jã ò 
przekôzanié wejrowsczémù artisce An-
drzejowi Arendtowi sztaturë swiãtégò 
Andrzeja Bòbòlë stojący na kôrce Pòl-
sczi. Wòjtk, jak to mô w zwëkù, zarôz-

ka dolmaczi, co òznacziwają ne farwë 
ë symbòle – chòcbë nen miecz, co 
z jedny stronë òstrzô mô trzë szczerbë, 
a z drëdżi dwie – pierszé symbòlizëją 
trzë rozbiorë, drëdżé – dwie swiatowé 
wòjnë. 

Wspòminómë naju wespólny wë- 
jôzd do Niemców w kùńcu łońsczégò 
rokù. Wòjcech na wëstawã ò Gòdach 
na Kaszëbach, jakô prezentowónô bëła 
òd lëstopadnika 2016 do gromicznika 
2017 rokù w Westpreussisches Landes- 
museum w Warendorfie, przërëchto-
wôł m.jin. żłóbczi, farwną dankã, 
kòlãdników, trzech króli. Òb czas wer-
nisażu prowadzył téż zajmë ze żłobie-
niô a malowaniô. Z kòżdim rozmiôł 
bëlno zagadac, a na òsoblëwie czekawi 
ôrt zaprezentowac kaszëbską kùlturã. 
Jistno jak w jegò krómikù z pamiątka-
ma, co gò prowadzył bez czilenôsce lat 
òb lato we Wiôldżi Wsë.

Hańdlowac zaczął nôprzód na 
Hélu w  2001 rokù. Miôł stojiszcze 
krótkò Stacje Mòrsczi, dze hùrmë lë-
dzy chòdzëłë òbzerac zelińtë, temù 

nôwicy sprzedôwôł nëch mòrsczich 
zwierzãtów. Na drëdżi rok (na Hél 
z Żelëstrzewa bëło równak dosc dalek) 
przeniósł swój môłi biznes do Wiôldżi 
Wsë. W sztëczkù zemi wëpachtowóny 
òd banë wëbùdowôł chatinkã-krómik. 
Pòmòglë mù w tim jegò drëchòwie ar-
tiscë, jaczich pòznôwôł na rozmajitëch 
festinach. Zó to ti mòglë òstac òb noc 
a téż wëstawiac swòje dokôzë. Niżód-
nëch chińsczich pamiątków, jaczé 
wtenczas zaléwałë szasé i krómë kòl-
mòrsczich miast i wsów, kòl Wòjcecha 
nie dało do kùpieniô. 

Terôczas taczich krómów je na 
Kaszëbach dosc wiele, ale na zôczątkù 
XXI stalata Wòjcech béł, mòże rzec, 
taczim òsoblëwim Remùsã, chtërnégò 
misją bëło rozkòscérzanié dokôzów 
kaszëbsczégò lëdowégò kùńsztu. W ti 
robòce pòmôgała jemù familiô. Terô-
czas dzecë gôdają, że tatk béł nôlepszim 
szefã, jaczégò w żëcym mielë. Ju negò 
krómika we Wiôldżi Wsë nie nalézesz. 
Dzecë dorosłë, na pòmòc w tatkòwim 
biznesu ni miałë za wiele czasu, òn téż 
nie béł w sztãdze ju dłëżi parłãczëc la-
towégò hańdlowaniô z robòtą na banie. 

Wòjcech nômili wërzinô aniołë,  
swiãtëch i zwierzãta. Na pitanié, cze- 
mùż nie robi diôbłów, òdpòwiôdô, że 
czedës dôł jednégò Janowi Rokice. Në 
i widzysz, jak skùńcził – smieje sã. 

W żëcym ni ma przëtrôfków – takô 
je Wòjcechòwô filozofiô. Czej zapisôł 
sã do wielżóńsczi biblioteczi, pierszą 
ksążką, jaką wëpòżicził, béł dokôz 
Żëcé i przigòdë Remùsa, w jaczim nalôzł 
òpòwiésc ò skrach Òrmùzda. Drëgą 
ksążką (chwacył tak pò prôwdze pier-
szą òd stronë) béł roman Paulo Coel-
ho, równak nie pamiãtô ju terô jegò 
titla – òtemkł ksążkã, a tã… jistnô jak 
w Remùsu òpòwiésc ò Òrmùzdze. 

Negò artistã z  Żelëstrzewa mòże 
pòzwac, jak je w  titlu negò krótczé-
gò artikla – Wòjcechã òd Remùsów. 
Kò ni ma taczégò drëdżégò żłobiôrza 
na Kaszëbach, chtëren bë tak wiele 
Remùsów miôł wëkùmóné jak òn. 
Wëkùmóné, a jak Òrmùzdowé skrë pò 
swiece rozdrzuconé. 

RÓMAN DRZÉŻDŻÓN

Swiãti Francëszk i drzéwiã żëcô – wërzink 
przërëchtowóny bez Wòjcecha Wesserlinga na 
wëstawã ò Gòdach na Kaszëbach dlô mùzeùm 
w Warendorfie (2016 r.). Òdjimk: rd
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 KARTUZË. COS DLÔ LUBÒTNIKÓW HISTORIE

Kaszëbsczé Mùzeùm m. Frãcëszka Trédra w we-
spółrobòce z  kartëską Spòdleczną Szkòłą nr 2 
rôczą ùczniów spòdlecznëch i  gimnazjalnëch 
szkòłów do ùdzélu w kònkùrsu: „Zabytki Kaszub 
w miniaturze”. Je òn sczerowóny przede wszëtczim 
do lubòtników historie i zabëtkòwëch bùdowniów. 
Kòżdi, chto chce òstac ùczãstnikã kònkùrsu, mù-
szi zrobic swòjorãczną makétã pałacu, dwòru abò 
zómkù, jaczi stoji na Kaszëbach. Dokazë mòże 
przërëchtowac równo jaką techniką. 

Jak czëtómë na starnie òrganizatora: http://
www.muzeum-kaszubskie.gda.pl (tam téż je ca-
łowny regùlamin), célã kònkùrsu je „rozszérzwie-
nié i ùtrwalenié wiédzë na témã historie zabëtków 
Kaszub, a téż wspiéranié môlowégò patriotizmù 
i rozwijanié plasticznëch spòsobnosców”.

Dokazë na kònkùrs „Zabytki Kaszub w minia-
turze” bãdą przëjimóné w Kaszëbsczim Mùzeùm 
w Kartuzach do 28 gromicznika.

RED.

 LÃBÓRG. LËTERACË NÔDGRODZONY
Pòd kùńc 2016 r. òstôł rozrzeszony 
Òglowòpòlsczi Lëteracczi Kònkùrs 
m. Mieczisława Strijewsczégò. Jurorzë 
mùszelë wëbierac z 221 dokazów – z 93 
w kategórie prozë i z 128 wiérztów. Nôd-
grodã Grand Prix Marszôłka Pòmòr-
sczégò Wòjewództwa dostôł Jerzi Pio-
ter Kòzersczi ze Strzépcza. W kategórie 
pòézji pierszi plac i nôdgrodã Bùrméstra 
Miasta Lãbòrga miôł Karól Graczik z To-
runia, drëdżi i nôdgrodã Przédnika Mia-
stowi Radzëznë w Lãbòrgù Dorota Rist 
z Warszawë, a trzecy Nataliô Zalesyńskô 
z  Katowic. W  kategórie prozë dobiw-
cama òstelë: 1. môl (nôdgroda Starostë 
Lãbòrsczégò Krézu) – Grégór Mariô Pòzymka z Inowrocławia, 
2. môl (nôdgroda Przédnika Radzëznë Lãbòrsczégò Krézu) – Al-
fréd Satecczi z Zelony Górë, 3. môl – Katarzëna Żëwòt-Góreckô 
z Głubczëców.

Jak rok w rok bëłë téż wrãcziwóné specjalné wëprzédnienia, 
w tim za ùtwórstwò pò kaszëbskù. Nôdgrodã Òglowégò Zarzą-
du Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô dostôł Jerzi Stachùrsczi 
z Czeczewa, a nôdgrodã Gardowégò Partu Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniô w Lãbòrgù Kristina Léwna z Łãczëców.

RED.

 WEJROWÒ. „CZĄDË ROKÙ”
Ju 50. rôz òdbéł sã kòncert z cyklu 
„Spotkania z muzyką Kaszub”. Bëło 
to swójné pòdrechòwanié 14 lat wa-
raniô tëch mùzycznëch wëdarzeniów, 
ùdbónëch i  òrganizowónëch przez 
Witosławã Frankòwską (chtërna téż 
na ògle towarzëła artistóm, grającë 

na klawirze). 10 gòdnika 2016 r. z ti 
leżnoscë w  wejrowsczim Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i  Mùzyczi pòjawiło sã baro wiele 
lubòtników mùzyczi Kaszub, chtër-
ny wzãlë ùdzél w kòncerce pòd titlã 
„Cządë rokù”. W programie bëłë do-
kazë kómpòzytorów z Kaszub i całégò 

Pòmòrzô w wëkònanim przez dwadzesce 
artistów z  czileset, jaczé spiéwelë i  gre-
lë w pòprzédnëch kòncertach. Wëstąpilë 
m. jin. Anna Fabrello, Bògna Fòrkewicz, 
Piotr Kùsewicz, Wòjcech Winnicczi i fami-
liô Szeflerów: Aleksandra Kùcharskô-Sze-
fler, Tadéùsz Szefler i jich córka Katarzëna 
Bòrowskô.                                                 RED.

Nôdgrodã Òglowégò Zarzą-
du KPZ dostôł J. Stachùrsczi. 
Òdj. DM

Dzél plakatu z rôczbą do ùdzélu w kònkùrsu

 WDZYDZE. FERIE W MÙZEÙM
Do 24 gromicznika w Mùzeùm – Kaszëbsczim Etnograficznym 
Parkù we Wdzydzach mòże brac ùdzél w filmòwëch projekcjach 
i warkòwniach. Dzéń w dzéń òkróm sobòtë i niedzelë chãtny 
mògą òbzerac kaszëbsczé bôjczi: „Dlaczego flądra tak dziwnie 
wygląda?”, „Stworzenie Kaszub”, „Diabelskie zielsko”, „Jastrë – 
czyli Wielkanoc na Kaszubach”, kòcewsczé bôjczi: „Piekiełki – 
legenda o drwalu, miłości i pokrzywach”, „Kamień” (na spòdlim 
legendów ò diôbelsczim kamie z Pinczëna) i dokùmentalny film 
„Na psa urok!”.

Je téż mòżlëwòsc wzãcô ùdzélu w mùzeòwëch warkòwniach 
„Gôdómë pò kaszëbskù”, „Kaszubskie instrumenty obrzędowe”, 
„Wyrób kwiatów z papieru” i „Malarstwo na szkle”. 

Wszëtczé te wëdarzenia są dzélã akcje „Ferie w  Mùzeùm”. 
Kaszëbsczi Etnograficzny Park we Wdzydzach rôczi òd 10 reno 
do 3 pò pôłnim.

RED.
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 KASZËBË. „CZËTÔJ DZECÓM 
PÒ KASZËBSKÙ” 
Na facebookù warô akcjô promù-
jącô czëtanié dzecóm pò kaszëb-
skù. Zanôlégô òna na nagriwanim 
i wstôwianim na profil „Czëtôj 
dzecóm pò kaszëbskù” filmów, na 
jaczich ùczãstnicë prezentëją dzôt-
kóm dzélëczi kaszëbskòjãzëkòwëch 
ksążków. Żebë barżi rozpromòwac 
to kaszëbsczé wëzwanié, kòżdi 
ùczãstnik mô téż wskazac czile 
pòstãpnëch lëdzy, jaczim bédë-
je ùdzél w akcji. „Zachãcywómë 
wszëtczich do czëtaniô dzecóm pò 
kaszëbskù i do te, żebë sebie nagri-
welë, żebë sã nie bòjelë, ale z òdwôgą 
wzãlë do rãczi ksążeczczi dlô dzôt-
ków, nawetka jeżlë dopiérze sã ùczą 
kaszëbsczégò” – gôdô òrganizatorka 
akcji Aleksandra Majkòwskô.

Jednym z pierszich ùczãstni-
ków facebookòwégò wëzwaniô béł 
kaszëbsczi gazétnik Grégór Renusz: 
„Rôd jem òdpòwiedzôł na nomi-
nacjã i jem przeczëtôł pò kaszëb-
skù. Jinaczi jak w przëtrôfkù wiele 

jinëch wëzwaniów, jaczich ju dosc 
wiele zebrało sã na facebookù, to 
mô baro wôżné przesłanié – dôwô 
mòtiwacjã i zachãtã do czëtaniô dze-
cóm w kaszëbsczim jãzëkù” – pòd-
czorchiwô. 

Wszëtczé filmë jidze òbezdrzec na 
facebookòwim profilu Czëtôj dze-
cóm pò kaszëbskù/Czytaj dzieciom 
po kaszubsku. Tam téż wszëtcë chãt-
ny mògą wrzucywac swòje filmë. 

RED.

 LËZËNO. KÒLÃDOWÉ  
ZÉŃDZENIÉ 
W Gimnazjum miona Kaszëbskò-
-Pòmòrsczich Pisôrzów 18 gòd- 
nika 2016 r. òdbëło sã kòlãdo-
wé zéńdzenié lëzyńsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô. Zëbrónëch przëwitôł i pòtka-
nié prowadzył prezes KPZ Lëzëno 
Mieczësłôw Bëstrón (pòl. Bistroń). 
Kòlãdã òdprawił probòszcz parafii 
sw. Wawrzińca w Lëzënie ks. Zy-
gfrid Leżańsczi. Dlô gòscy wëstą-
piło karno wòkalné pòd czerënkã 
szkólny Zofii Meyer. Młodzëzna 
zaspiéwała snóżé kòlãdë kaszëb-
sczé i pòlsczé. Nen wëstãp béł pòd-
skacënkã do pòspólnégo spiéwaniô 
kòlãdów bez wszëtczich pòzeszłëch 
członków ë sympatików lëzyńsczé-
gò partu – do spiéwù bëlno przë-
griwalë Brunon Szpëca ë Zygmùnt 
Rohraff. Kòżdi mógł pòszmakac 
czwiklany zupë ë smacznégò kùcha. 
Nen czas mijôł téż na rozmòwach ë 

 BÓLSZEWÒ. PÒDRECHÒWANIÉ 
ROBÒTË JANINË BÒRCHMANN

Direktorka Gminowi Pùbliczny Biblio-
teczi w  Bólszewie Janina Bòrchmann 
pò 26 latach òddzãkòwała sã ze swòjim 
môlã robòtë. W tim czasu bólszewskô 
biblioteka wëdała cziledzesąt ksążków 
w wikszoscë sparłãczonëch z kaszëbską 
kùlturą i  pôrã aùdiobooków (w  sléd-
nym czasu felietonë Aleksandra Labùdë 
Chcemë le so zażëc).

Janina Bòrchmann swòjã robòtã kùń-
czëła w  nowòczasny bibliotece, jakô 
pòwstała m.jin. dzãka ji zaangażowaniu, 
a zaczinała jakno czerowniczka w jed-
noòsobòwi òbsadze, czej sama mùszała 
zajimac są ksążkama, sprzątac biblio-
tekã, òrganizowac rozegracje dlô dzecy, 
młodzëznë i dozdrzeniałëch. 

Z leżnoscë ji òdéńdzeniô na emeriturã 
20 gòdnika 2016 r. w Bólszewie òdbëło 
sã ùroczësté pòdrechòwanié dzejaniô 
biblioteczi w latach 1990–2016. Za ro-
bòtã wastnie Bòrchmann dzãkòwelë 
m.jin. przedstôwcowie samòrządowëch 
wëszëznów, wespółrobòtnicë i czëtińco-
wie. Dzélã zéńdzeniô bëła téż promòcjô 
ksążków wëdónëch w serie „Bibliotecz-
ka Gminy Wejherowo”: Stegnë dôwné 
i  nowé. Kaszubskie wzorce i  wartości 
(pòd red. Daniela Kalinowsczégò), Sześć 
dekad po kaszubsku (pòd red. J. Bòrch-
mann i Macéja Tamkùna), 80 lat książki 
w Gminie Wejherowo (pòd red. J. Bòrch-
mann). W dzélu artisticznym wëstąpiła 
Wérónika Kòrthals.

Wôrt pòdsztrichnąc, że òbczas ùro- 
czëznë Janina Bòrchmann zapòwiedza-
ła, że na emeriturze chce dali dzejac dlô 
kaszëbiznë w  Kaszëbskò-Pòmòrsczim 
Zrzeszenim. 

RED.

J. Bòrchmann. Òdj. DM

szpòrtach, tak że na òstatkù nicht 
nie chcôł jic dodóm. Òpłatkòwé 
zéńdzenié Kaszëbów w  Lëzënie 
ni mògło sã òdbëc bez żëczlëwòtë 
i direkcji lëzyńsczégò gimnazjum, 
za co part KPZ baro dzãkùje. 

Na Nowi 2017 rok zarząd partu 
KPZ w Lëzënie żëczi wiele miłotë ë 
wiedno zrozmieniô drëdżégò czło-
wieka w  naji piãkny robòce dlô 
Kaszëbiznë.

M. BËSTRÓN

Òdj. Part KPZ Lëzëno
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 BANINO. 15-LECÉ PARTU
8 stëcznika banińsczi part Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô swiãtowôł 
15 lat jistnieniô. Z ti leżnoscë w zalë 
sw. Floriana w Baninie zeszło sã kòl 
150 lëdzy, jaczich witała przédnicz-
ka Elżbiéta Prëczkòwskô. Westrzód 
gòscy béł m.jin. przédnik KPZ prof. 
Édmùnd Wittbrodt.

Dzysdnia w parce dzejô 251 nôleż-
ników. Wiôldżi cësk w swòjim dze-
janim banińsczi zrzeszeńcë mają na 
młodzëznã, co pòdczorchiwelë pro-
wadzący ùroczëznã Wérónika Prëcz-
kòwskô i Róbert Groth: „Part wiedno 
baro dbô o przińdnotã, a przińdnota 
to są młodi, chtërny mùszą sã ùczëc 

òd starszich. Jeżlë ni ma młodëch, tej 
próżné je dzejanié starszich (...). Temù 
më – jakno młodi – prowadzymë tã 
ùroczëznã i dzãkùjemë baro starszim 
za wajã bëlną robòtã”.

Òbczas ùroczëznë bùrméster 
Gminë Żukòwò Wòjcech Kankòwsczi 
wespół z przédniczką partu rozdelë 
przez 20 legitimacjów nowim nôleż-
nikóm, w wikszoscë młodzëznie z Ba-
nina i Miszewa.

Banińsczi part rok w rok rëchtëje 
kòl 20 wëdarzeniów – artisticznëch 
przezérków, kònkùrsów, kòncertów, 
religijnëch wëdarzeniów, festinów 
i  wanogów. Mést nôwikszą òrgani-
zowóną przez niegò rozegracją je 
Festiwal Kaszëbsczich Filmów. Łoni 

włącził sã téż w òrganizacjã Kòngresu 
Młodëch Kaszëbów w Kartuzach. Kòl 
partu dzejają dwie szkòłë wësziwkù 
i trzë karna mùzyczné: Mùlczi, Spiéw-
né kwiôtczi i Młodzëzna. 

 DZIEMIANY. WIERSZE  
W PREZENCIE
Kaszubskie Bajki na Mikołajki – 
kolejne przedświąteczne spotkanie 
uczniów z Dziemian z tworzoną dla 
nich kaszubską literaturą 

Członkowie dziemiańskiego od-
działu Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego zaprosili w  środę 14 
grudnia 2016 r. do sali Gminnego 
Ośrodka Kultury młodzież uczącą 
się języka kaszubskiego na prezen-
tację wydanego przez ZKP audio- 
booka z poezją Tomka Fopkego pt. 
Czë mùcha mô jãzëk – Wiérztë dlô 
dzecy. 

W programie spotkania znalazło 
się czytanie przez uczestników za-

wartych w  audiobooku pięknych, 
pełnych humoru, ale i refleksji wier-
szy, wspólne śpiewanie kaszubskich 
kolęd oraz tworzenie drewnianych 
ozdób choinkowych z kaszubskimi 
ornamentami metodą decoupa-
ge’u. Oprócz słodyczy, pierniczków 
i  mandarynek czekały na uczniów 
mikołajkowe upominki – wszyscy 
otrzymali płytę z wierszami, by móc 
ich posłuchać w świetnym wykona-
niu samego autora, oraz „kaszub-
skie” krówki. 

Część wykonanych dekoracji 
choinkowych dzieci oferowały od-
wiedzającym dziemiański Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który odbył się 
tradycyjnie w niedzielę poprzedzają-

cą święta, zbierając cegiełki wsparcia 
na sfinansowanie operacji Kornelka 
z Wielkiego Klincza.

Spotkanie w GOK-u zostało zor-
ganizowane przez dziemiańskich 
zrzeszeńców przy wsparciu dyrekcji 
Gimnazjum oraz Zespołu Kształce-
nia i Wychowania w ramach społecz-
nej kampanii „Kaszubskie bajania” 
realizowanej przez Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie i Radio Gdańsk, 
a obejmującej swym zasięgiem całe 
województwo pomorskie, której ce-
lem jest podniesienie świadomości 
społecznej dotyczącej zarówno roli 
czytania w rozwoju dzieci, jak i za-
poznanie z regionalną tradycją i kul-
turą (...).                   JOANNA TURZYŃSKA

Òdj. M. Gòrlikòwsczi

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU JANA DOSZA

Fot. z archiwum KPZ Dziemiany
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 ŁUBIANA. WILËJÔ PARTU
W  szkòle w  Łubianie 20 gòdnika 
2016 r. òdbëło sã pòtkanié dlô nôleż-
ników partu Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniô w ti wsy, lubòtników 
kaszëbiznë, przedstôwców sąsednëch 
òddzélów Zrzeszeniô: w  Kòscérz-
nie, Stãżëcë, Dzemiónach a  Bru-
sach, i harcérzów z Łubianë. Gòscy 
przëwitała przédniczka partu Irena 
Marszewskô, pózni ks. Mieczisłôw 
Gajewsczi zaczął mòdlëtwą gòdowé 
swiãtowanié. Nie felowało pòspólné-

gò spiéwaniô kòlãdów przë zwãkach 
akòrdionu, na jaczim grôł Arkadiusz 
Priebe. Bëłë téż darënczi òd gwiôzdo-
ra dlô wszëtczich ùczãstników.

Wëszëznë partu dzãkùją na kôr-
tach „Pòmeranii” za pòmòc w òrga-
nizacji pòtkaniô òsoblëwie swòjim 
nôleżniczkóm, a  téż dobrzińcóm: 
Kazmierzowi Bòncë, Nadlesnień-
stwù Kòscérzna, Riszardowi Ram-
czëkòwsczémù, Andrzejowi Millero-
wi i Marketowi Kasia w Łubianie.

RED.

 KARTUZY. KASZUBSKA GWIAZDKA

12 stycznia w Kartuskim Centrum Kultury 
odbyła się 5. edycja Kaszubskiej Gwiazdki 
organizowanej przez Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie. Udział w niej wzięło ok. 
120 dzieci.

Na początku wystąpili kaszubscy kolęd-
nicy – młodzież z Gowidlina pod kierow-
nictwem Bożeny Lejk. Następnie dzieci 
miały możliwość nauki tańca kaszubskie-
go. Jak co roku wielką frajdę sprawiło naj-
młodszym lukrowanie i zdobienie pier-
niczków.

Do Kartuskiego Centrum Kultury przy-
był również Gwiazdor z workiem pełnym 
prezentów. Po odebraniu upominków 
dzieci wspólnie z Gwiazdorem, rodzicami, 
dziadkami oraz opiekunami zaśpiewały 
kolędy. Podczas imprezy odbyła się rów-
nież krótka promocja publikacji Chceta 
wa lëdze gwiôzdkã widzec? V Kaszëbską 
Gwiôzdkã poprowadziła prezes kartuskie-
go oddziału ZKP – Elżbieta Kowalewska.

Składamy serdeczne podziękowania za 
wsparcie wszystkim osobom i instytucjom, 
które pomogły przy organizacji tegorocznej 
imprezy: Burmistrzowi Kartuz, Dyrektor 
Kartuskiego Centrum Kultury, kolędnikom 
z gowidlińskiego gimnazjum, Dyrektor 
GOK z Sierakowic, księgarni internetowej 
www.kaszubskaksiazka.pl oraz p. Andrzejo-
wi Mierosławskiemu, prezesowi Spółdzielni 
Produkcyjno-Handlowej „Mestwin”.

PAWEŁ WICZYŃSKI

Òdj. z archiwùm partu KPZ w Łubianie

 Fot. www.kaszubi.pl

 GDINIÔ. Ò PROTESTANTACH  
W XIX I XX WIEKÙ

W òbrëmienim òbchòdów 500-lecô 
Refòrmacje w czwiôrtk 12 stëczni-
ka w  Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë 
w Gdinie òdbëło sã pòtkanié namie-
nioné wëznôwcóm protestantizmù 
w tim miesce.

Przédnym pónktã tegò zéńdze-
niô bëła prelekcjô Jerzégò Kąkòla, 

jakô òpisywała protestancczé grëpë 
na dzysdniowim teritorium Gdini 
w XIX wiekù w Môłim Kackù i Kòlo-
nii (dzysdnia Òrłowò i Góra Donas).

Wôrtnym dofùlowanim wëkładu 
bëła prezentacjô przezérniców, jaczé 
pòkazowałë materialné szlachë, 
m.jin. ewanielicczi smãtôrz na Górze 
Donas, pòewanielicczi kòscół dzys-
dnia rozbùdowóny i  przesztôłcony 
na katolëcczi kòscół w Gdini-Òrło-
wie i  dôwny Dodóm Szwédzczégò 
Marénë z  rëmną protestancką ka-
plëcą kòl szas. Jana z Kòlna. W pre-
zentacji i diskùsji bëła téż gôdka ò 
terôczasny bëtnoscë protestantów 
w Gdini i ò ewanielickò-aùgsbùrsczi 
Pòmòrskò-Wiôlgòpòlsczi Diecezji, 
jaczi sedzba je w Sopòce.

NA SPÒDLIM INFÒRMACJE Z KFK

Òdj. ze zbiérów KFK

 BÒRZESTOWÒ.  
DLÔ DZECY I DLÔ STARSZICH
Na pierszim latosym Remùso-
wim Krãgù bëłë atrakcje dlô 
nômłodszich i përznã starszich 
nôleżników tegò klubù. Zéńdze-
nié 5 stëcznika zaczãło sã z wnet 
gòdzënowim òpóznienim na 
skùtk prôwdzëwie zëmòwëch 

warënków na drogach, ale wszëtczé 
pónktë programù ùdało sã zjiscëc. Na 
zôczątk sédmëlatnô Asza Majkòwskô 
przeczëtała ùczãstnikóm pòtkaniô 
dzélëczi ksążczi Werónka w  przed-
szkòlu, pòtemù razã ze swòjima star-
szima Aleksandrą i Dariuszã òpòwiô-
dała ò ji pòwstanim i zachãcywała do 
czëtaniô dzecóm pò kaszëbskù. 

Pózni ùszłi przédnik Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô Łukôsz Grzãdzëcczi kôrbił 
ò dzejanim KPZ w slédnëch latach. Pòkôzôł 
prezentacjã z  nôwôżniészima zwënégama 
i gôdôł ò historie Zrzeszeniô. Nie zafelowa-
ło téż wspòminków ò lëdzach, jaczi mielë 
wiôldżi znaczënk dlô rozwiju ti òrganizacje.

Na kùńc zéńdzeniô bëło dzelenié sã òpłôtkã, 
żëczbë i nowòroczny toast.

RED.
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 LÃBÓRG. PRZEZÉRK KÒLÃDÓW
W  lãbòrsczim sanktuarium òjców francyszkónów 8 stëcznika òdbéł 
sã I Lãbòrsczi Przezérk Kaszëbsczich Kòlãdów. Zòrganizowôł gò part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Lãbòrgù w wespółrobòce z Lãbòr-
ską Stowôrą sw. Jakùba Apòsztoła, Lãbòrsczim Centrum Kùlturë FRE-
GATA i Sanktuarium sw. Jakùba Apòsztoła. Patronama przezérkù bëlë 
m.jin. bùrméster Lãbòrga Witóld Namëslôk i miesãcznik „Pomerania”.

Wëdarzenié zaczãło sã mszą swiãtą òdprôwioną przez ks. Mariana 
Miotka w intencje ùmarłégò prawie tegò dnia sp. Francyszka Òkùnia. 

Przezérk prowadzëła Hanna Mancewicz. Wzãło w nim ùdzél szesc 
karnów: z Lãbòrga – Kaszëbsczé Regionalné Karno Levino, Karno Spiéwë 
i Tuńca Ziemia Lęborska, Szkòłowé Karno Lęborskie Słoneczka i Re-
gionalné Karno Frantówka, z Cewic – Marëszczi i Skrzaty, z Lesnic – 
Szkòłowé Karno Kolorowe Motylki. Wëstąpiła téż gòscynno Kapela BAS 
ze Serakòjc. Ùczãstników òceniwelë: Sławòmir Bronk, Igòr Jankòwsczi, 
ks. Miotk i ò. Róman Zioła.

Zgódno z regùlaminã kòżdé karno wëkònało trzë (szkòłowé karna 
dwie) kòlãdë. Nôwikszé brawa dostałë dzecë z zespòłów Lęborskie Sło-
neczka i Kolorowe Motylki. 

Karna prezentowałë barżi i mni znóné kòlãdë w rozmajitëch aranża-
cjach. Widzała sã czekawò zaaranżowónô kòlãda z Wdzydz „Hej nóm hej” 
z akómpaniamentã bazunë zaspiéwónô przez karno Ziemia Lęborska, 
„Pasturkòwô spiéwa” Tomasza Fópczi z mùzyką Jerzégò Stachùrsczégò 
(Lęborskie Słoneczka) i rzôdkò spiéwónô kòlãda ze Strzebielëna „Spòtkôł 
zając pieska” w wëkonanim karna Frantówka. Wicy bëło tradicyjnëch 
kòlãdów, ale trôfiałë sã téż napisóné przez terôczasnëch kómpòzytorów, 
m.jin. „Swiat przed Tobą klãkł” Renatë Gleinert i „Swiéc nóm gwiôzdo” 
Wòjcecha Bratka. 

Jurorzë przëznelë Grand Prix karnu Levino za wëstãp i całowną 30-lat-
ną robòtã, a wëprzédnilë dwa karna: Ziemia Lęborska i Frantówka.

Wszëtczé zespòłë dostałë nôdgrodë, diplomë i sztaturczi na wdôr. 
Wrãcziwelë je: bùrméster Namëslôk, przédnik lãbòrsczégò partu KPZ 
Riszôrd Wenta i ò. Zioła, kùstosz sanktuarium sw. Jakùba Apòsztoła.

Na zakùńczenié wszëtczé karna wëkònałë kòlãdã „Spiéwta ptôszczi” 
z mùzyką Witosławë Frankòwsczi do słów Léòna Roppla. W parafialnym 
dodomie na ùczãstnikôw żdôł cepłi môltëch przëszëkòwóny przez białczi 
z lãbòrsczégò partu.

REGINA SZCZUPACZIŃSKÔ
TŁÓM. DM

 KÒSCÉRZNA. 60 LAT  
DZEJANIÔ

Part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô w Kòscérznie pòwstôł 16 gòdnika 
1956 r. Z ti leżnoscë 60 lat i jeden dzéń 
pózni (to je 17 gòdnika 2016 r.) jegò 
nôleżnicë swiãtowelë swój jëbleùsz. 
Ùroczëznë zaczãłë sã mszą swiãtą w in-
tencji zrzeszeńców i  lubòtników partu 
w kòscele pw. Zmartwëchwstaniô Pań-
sczégò, a  pózni w  Strzélnicë òdbëło 
sã zéńdzenié na wdôr 60 lat dzejaniô 
sparłãczoné z wiliowim pòtkanim. 

Przédnik kòscersczégò Zrzeszeniô 
Sławòmir Szkòbel przëbôcził wszëtczim 
bëtnikóm òdwôgã i drãgą robòtã lëdzy, 
co szesc dekadów temù stwòrzëlë òrga-
nizacjã, jakô miała na kòscersczi zemi 
piastowac kaszëbsczi jãzëk i kùlturã. Za-
prezentowôł téż rozmajité pòdjimiznë, 
jaczé KPZ zrealizowało w  Kòscérznie, 
i rzekł ò planach na przińdnotã.

Gòscã òbchòdów béł m.jin. ùszłi 
przédnik Zrzeszeniô Łukôsz Grzã-
dzëcczi, chtëren wrãcził zasłużonym 
dzejôrzóm diplomë przëznóné przez 
Òglowi Zarząd. Dostelë je: Benedikt 
Karczewsczi, Kinga Lideke, Mariô Mach, 
Anna Grulkòwskô-Tuszkòwskô, Iwóna 
Makùrôt i Andrzéj Kòspał-Pawłowsczi. 
Za robòtã dlô kòscersczi spòlëznë pò-
dzãkòwôł téż zrzeszeńcóm bùrméster 
miasta Michôł Majewsczi.

RED.

Òdj. DM 

Òdj. Andrzéj Dąbek
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 KÒLBÙDË. KRÓLOWIE, KÒLÃDË I ÒPŁÔTK
Nôleżnicë kòlbùdzczégò 
partu Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô wzãlë 
ùdzél w  pierszim Mar-
szu Trzech Królów, jaczi 
òdbéł sã z jich pòdskacën-
kù. Zòrganizowelë gò we-
spół z  ZKPiG w  Kòlbù-
dach [Zespół Kształcenia 
Przedszkolnego i Gimna-
zjalnego], ze wspiarcym 

Wójta Gminë Kòlbùdë. 5 stëcznika szasëjama môlëznë 
przeszło wicy jak tësąc ùczãstników, jaczi rëgnãlë z pla-
cu przed ZKPiG i doszlë na Kòncertową Zalã Gminë 
Kòlbùdë, gdze béł pierszi Gminowi Kònkùrs Kaszëb-
sczich Kòlãdów (w kategórie kl. I–III dobëlë ùcznio-
wie z ZKPiG w Kòlbùdach, kl. IV–VI ze Spòdleczny 
Szkòłë w Prãgòwie, westrzód gimnazjalistów młodzëzna 
z Niepùblicznégò Gimnazjum m. W. Błeńsczi w Kòwa-
lach). W kònkùrsu wzãło ùdzél 46 dzecy i młodzëznë.

A 14 stëcznika bëło òpłôtkòwò-nowòroczné zéńdze-
nié nôleżników, lubòtników i  drëchów kòlbùdzczégò 
partu. Przëjachelë m.jin. przedstôwcowie Zrzeszeniô 
z Żukòwa, Banina i Pruszcza. Wëstąpiłë dzecë, chtërne 
spiéwałë kòlãdë, i gwiżdże.

NA SPÒDLIM NOTCZI NA STARNIE KASZUBI.PL

SZËMÔŁD. PÒMÒRSCZI KÒN-
KÙRS KASZËBSCZI GÒDOWI 
SPIÉWË

W Szëmôłdze ju 12. rôz pòtkelë sã 
spiéwôcë, jaczi wzãlë ùdzél w Pòmòr-
sczim Kònkùrsu Kaszëbsczi Gòdowi 
Spiéwë. Wëstąpiło razã 24 solistów 
i 20 karnów z całégò wòjewództwa. 
Rozegracjã òtemklë: direktor Gimna-
zjum w Szëmôłdze Grażina Bòchiń-
skô, wójt Gminë Szëmôłd Riszôrd 
Kalkòwsczi, nôleżnik Zarządu Wej-
rowsczégò Krézu Jack Thiel i przed-
stôwczka Kùratorium Pòùczënë we 
Gduńskù Jolanta Malinowskô. Me-
diowi patronat nad tim wëdarzenim 
miała m.jin. „Pomerania”. Ùczãstni-
ków òbsądzywała kòmisjô, w  jaczi 
bëlë: dwie akademicczé szkólné 
z  Mùzyczny Akademie we Gduń-
skù Aleksandra Kùcharskô-Szefler 
i  Witosława Frankòwskô, direktor 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pis- 
mieniznë i  Mùzyczi we Wejrowie 
Tomôsz Fópka i probòszcz szëmôłdz-
czi parafie ks. Róbert Kaczorowsczi. 
Òb sédmë gòdzyn z binë bëło czëc tak 

stôré, lëdowé kòlãdë, jak i dzysdniowé 
dokazë sparłãczoné z Gòdama. Niżi 
lësta dobiwców.
Przedszkòla i kl ,,0”
SOLISCË: 1. Zofiô Dzenisz, 2. Alek-
sandra Bùdzysz, 3. Aleksandra Dampc;  
wëprzédnienié: Emma Skiba;
KARNA: 1. duet ze Spòdleczny Szkòłë 
w Łebińsczi Hëce, 2. wókalné karno 
z  Zespòłu Szkòłów m. Eùropejsczi 
Ùnie w  Chòczewie, 3. „Jedyneczki” 
z Przedszkòlô nr 1 w Ùstce.
Klasë I–III Sp.Sz.
SOLISCË: 1. Nikòdém Bladowsczi, 
2. Maja Bùdniewskô, 2. Antoni Witt- 
stock, 3. Agnészka Roszkòwskô; 
KARNA: 1. Skowrónczi z  Zespòłu 
Sztôłceniô i Wëchòwaniô w Dzérząż-
nie, 2. Wejherowskie nutki ze Spò- 
dleczny Szkòłë nr 8 w  Wejrowie,  
3. Luzińskie dzwoneczki ze Spòdlecz-
ny Szkòłë m. Lecha Bądkòwsczégò 
w  Lëzënie; wëprzédnienié: wókalné 
karno z Zespòłu Szkòłów w Bòjanie, 
wókalnô grëpa z  Zespòłu Szkòłów 
w Czelnie, Pòmlewsczé Niezabôtczi 
ze Spòdleczny Szkòłë w Pòmlewie.

Òdj. ze zbiérów KPZ Kòlbùdë

Klasë IV-VI Sp.Sz.
SOLISCË: 1.Wérónika Kòrczëńskô, 
2. Gabriela Adamczik, 3. Rozaliô Je-
reczek, 3. Wiktoriô Dalekô; wëprzéd-
nienié: Agnészka Brzozowskô;
KARNA: 1. wókalné karno ze Spò- 
dleczny Szkòłë w Czãstkòwie, 2. Skôrb 
Złoti Górë z  Zespòłu Sztôłceniô 
i  Wëchòwaniô w  Brodnicë Górny,  
3. wókalné karno ze Spòdleczny Szkòłë 
w Szëmôłdze; wëprzédnienié: wókal-
né karno ze Spòdleczny Szkòłë nr 5 
w Kartuzach, karno z Zespòłu Sztôł-
ceniô i Wëchòwaniô w Dzérzążnie.
Gimnazjum
SOLISCË: 1. Aleksandra Perz, 2. Alek- 
sandra Pilarskô, 3. Patricjô Król; 
wëprzédnienié: Juliô Richert, Nikòla 
Neumuller;
KARNA: 1. wókalné karno z Pùblicz-
négò Gimnazjum w Lëzënie, 2. Batuta 
z Gimnazjum w Szëmôłdze, 2. Komat 
z Zespòłu Warkòwëch i Òglowòsztôł-
cącëch Szkòłów w Kartuzach.
Wëżigimnazjalné szkòłë, ùstny
SOLISCË: 1. Nataliô Machòll, 2. Béja-
ta Sypion, 3. Barbara Sypion. 

M. BËSTRÓN

 WARSZAWA. NÔDGRODA 
ZA ARCHEOLOGICZNE  
ZABYTKI POMORZA
Òbczas łońsczégò, ju 25. Òglo-
wòpòlsczégò Przezérkù Krajo-
znajôrsczi i  Turisticzny Ksąż- 
czi òstała wëprzédnionô pùbli-
kacjô przërëchtowónô przez Wë- 
dôwiznã Region z Gdini. Drëdżi 
plac w kategórie „Prowadniczi” 
miałë bò wëdóné przez niã Ar-
cheologiczne zabytki Pomorza: województwo pomorskie, 
dokôz napisóny przez Piotra Kalkã i Jarosława Ellwarta. 

Przezérk òstôł rozrzeszony w  gòdnikù 2016 r. Jegò 
òrganizatorama są: Midzënôrodné Pòznańsczé Tôrdżi, 
Samòrządzëna Wiôlgòpòlsczégò Wòjewództwa i Pòlsczé 
Turisticzno-Krajoznajôrsczé Towarzëstwò. Pùblikacje 
zgłoszoné do ùdzélu w przezérkù bëłë taksowóné w szesc 
kategóriach: krajoznajôrsczé albùmë, prowadniczi, mò-
nografie, kartë i atlasë, wëdôwiznë dlô dzecy, infòrmatorë 
i fòlderë. Òbsãdzëcele zdrzelë m.jin. na jakòsc dokùmen-
tacje, jãzëk, brëkòwnota pùblikacje, graficzné i editorsczé 
òbrobienié. W przezérkù wzãło ùdzél 69 wëdôwców, jaczi 
zgłosëlë 158 pùblikacjów. 

Winszëjemë Wëdôwiznie Region i aùtoróm ksążczi.
RED.
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SËCHIM PÃKÃ ÙSZŁÉ

ŻËCÉ BEZ TRZECH „K”
C hcemë jachac, nicht nie zwòni – mòżna bë 

strawestowac słowa méstra Adama z Krim-
sczich sonetów. A pùdze to? Nicht nie zwòni. 

Nie mejlëje. Nie esemesëje. Na festbùkù nie pisze. 
Znaczi to, że człowiek nie żëje? Niekònieczno, chòcô 
drãgò sobie wëòbrazëc dzysdniowé żëcé bez trzech 
„k”: kalãdôrza, kòmórczi a kómpùtra.  

Kalãdôrz. Nawetka taczi môlinczi, dlô białeczk – 
kùsy, òchli, mani, chłoscy, cobë w nim co zapisac. 
Pilną wizytã kòl dochtora, mùszebną dlô retaniô żëcô 
– ju za trzë miesące. Wëwiadówka kòl dzecka 
w szkòle. Pranié do òdebraniô. Ùrodzënë wùje, cot-
czi, chrzestniôka, sąsada. Czedë kòminiôrz mô przińc 
kòmin czëszczëc. Czej 
smiecôrze przëjadą swą 
landarą. A jaùchã czej 
wëwiozą. Że mùszi na 
wëbòrë jic. Stoją tam 
swiãta kòscelné a kòzé 
na czerwiono malo-
wóné. Są robòcé dnie, 
te na czôrno, i na legalu. 
Je wiedzec, chto mô 
prawie mionowi dzéń. 
Czasã białczi piszą téż 
swòje „królewsczé” dnie. Kalãdôrze są różnisté: môłé 
do taszczi, z wëzeblokłima bezsromòtnicama do 
aùtołowégò warsztatu a profesorsczi szuflôdë, lëstczi 
do miészka a wiôldżé gromë dlô ùrzãdowëch, dze 
kòżdi dzéń mô swòjã wiôlgą stronã z gòdzënoma 
przëjãcô. Są w kalãdôrzach cekawé wiadła: wiele je 
kilométrów z Czeczewa do Singapùru, jaką walutą 
nót płacëc w Pôlczënie, kùli je wôrt „Bóg zapłac” pò-
dług eùro, przepisë na kùchë i jak wëtrëc mùchë, 
jaczé są miarë skamżotnoscë w Bëtowie, a jaczé we 
Gduńskù, co je stolëcą Kaszëb (jaż trzë stronë bédën-
ków) a jak ùwarzëc zupã z dróta i zesadzëc z biedron-
czi szópã. Bëlny kalãdôrz mô blewiązkã, jaką mòże 
midzë starnë założëc. Z kalãdôrzã w rãce człowiek 
wëzdrzi mądrzi, bò nibë, że mësli do przódkù, planë-
je. Je téż baro mòżlëwé, że rozmieje taczi kalãdôrzo-
miéwca pisac a czëtac. Òd biédë mòże so kalãdôrzã 
wiater robic, czej je prawie hëc.

Kòmórczi abò mòbilczi mają dzysdnia w se cëda. 
To nie je leno telefón do zwònieniô. Mòże tam zwò-
nic, piszącë – esemesë. Mòże wzerac, zwòniącë – 
ememes. Mòże nagrëwac filmë, zwãczi. Òdjimczi 
robic. Grac. W internece sznëkrowac. Tam je taszlãpa. 

Mapa, jak wëprzińc ze sztopë w miesce a z rowù na 
wsë. Są melodie do słëchaniô. Kòmórczi są môłé jak 
słëchùlka i wikszé, co sã leno w paji miescą. Są z klap-
ką, z ekranã do gëldzeniô pôlcã a prosto z knąpkama. 
Różnofarwné. Dlô dzéwczãt – różewé a złoté. Dlô 
knôpów – mòdré, a dlô starszich chłopów – łësé. 
Trzimią je w taszce na piersy, na pasykù przë bùk-
sach, w miészkù na szëji… Są taczé, co mają bùdzyczi 
w se, co wibrëją, jazgòlą, gwiżdżą, grają „Kaszëbsczé 
Nótë” a nawetkã szczekają czë pieją jak kùrón. Nie 
jem gwës, ale zdôwô mie sã, że niejedne téż mògą 
prac stréfle, platowac tôflôczi a łowic rëbë w błotkù… 
Mają òne jedną felã: czãsto głosno zwònią w lëchim 

placu abò czasu. Òbczas 
kôzaniô na mszë, przë roz-
kòlibie miłosnëch jigrów, 
czej òpòcuszkù chcemë wró-
cëc ò pierszi reno, na ùczbie, 
na kòncerce, nawetka na pò-
grzebie… Colemało takô trą-
ba nie potrafi tegò tedë 
wëłączëc. Dobrze jesz, czej 
z tim wińdze. Gòrzi jak taczi 
wszón czë wszónka òdbiérô 
i głosno mówi: ni mògã terô 

gadac, bò jem w mùzeùm we Wejrowie na Zetka-
niach z mùzyką Kaszëb… Në i mùszi w taczim statkù 
bateriã ladowac…

Trzecé „k” – to kómpùter. Mòże òn bëc zatacony 
téż w drëdżim „k” – kòmórce. W drëdżim a trzecym 
„k” – na gwës nalézeta téż pierszé „k” – kalãdôrz. 
W kómpùtrze je ju czësto wszëtkò. I téż bez sztrómù 
ani mùk. Ale nôgòrszi z kómpùtrowëch flaków to je 
internet. Ò nim samim mógł bë niejeden felietón 
naskriblëc. Ale nié dzysô. Kómpùtrë są stacjonarné 
(do stolika przërzeszoné), w tabletach, laptopach, 
palmtopach, notbùkach, ebùkach a jinëch – topach 
i – bùkach. Do robòtë i zabawë. Òkróm telewizje – 
nôwikszi dzysdniowi kradélcowie czasu. 

Szło to bë bez tëch trzech „k” żëc? Leno cobë zé-
gar béł. Ò niedzelë człowiek bë sã domëslôł.  
Ò swiãtach téż, bò w krómach jinaczi bë òkna wëz-
drzałë. To, co bë miało sã stac – bë sã prosto stôwa-
ło. Pò nocë przëchôdôł bë dzéń. Pò zymkù lato. Żód-
nëch telefónów. Żódnëch mejlów. Żódnëch kôrtków 
z kalãdôrza. Bezpiek swiãti. Z cywilizacją za dôką 
zabôczeniô…

TÓMK FÓPKA

Szło to bë bez tëch trzech 
„k” żëc? Leno cobë zégar 
béł. Ò niedzelë człowiek 

bë sã domëslôł.  
Ò swiãtach téż, bò  

w krómach jinaczi bë 
òkna wëzdrzałë.
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PËLCKÒWSCZI ZJÔZD KLAPÉTNIKÓW
Nen brifka, pùrtk przegrzeszony, sztël sedzy, czas 

nëkô jak òbarchniałi, a më ju dôwno mielë òbgadac 
nają pierszą wiôlgą imprezã w Roku Pëlckòwa. 

Wierã mògã wama ju zdradzëc, że mdze to Pierszi 
Òglowòpëlckòwsczi Zjôzd Pludrów a Klapétników – 
zéńdzenié, dze mdze mógł klapama sã pòdzelëc, kla-
pów pòsłëchac a klapë w wikszim karnie rozkòsce- 
rzac. Në, rzeczëta, bëlnô ùdba, në nié? Tak co jesz nie 
bëło, a nama zanôlégô bëc òriginalnyma.  

Brifka jakno nôbëlniészi i nôbarżi doswiôdczony 
klapzdroch w najim, zapadłim na zbërkù swiata Pëlc-
kòwie miôł Zjôzd òtemknąc, pùszczającë w lëft pierszą 
klapã. Miôł téż nen kùńda załatwic kòl probòszcza 
pluderkastã, żebë ti sro-
mający sã głosno gadac, 
mielë leżnosc bez ne krôt-
czi swòje klapë jinszima 
lëdzama, òpòcuszkù, pò- 
wiedzec.

Równak terôzka nie 
wiém – mdze nen Zjôzd 
czë nié? Kò niech nen, co 
to mô wëmëszloné, kòl 
tegò robi! Temù wzął jem 
a do brifczi zazwònił. 
Drëch, jem tegò gwës, chòc czuł zwónk, nie òdbiérôł. 
Dopiérzë za czwiôrtim razã, kòle wieczora, òdebrôł 
pòłączenié.

– Haló – riknął brifka w słëchôwkã, a czëc bëło, że 
głos mô taczi jaczis pòdskôcony.

– Klaperdina stina – pòdôł jem hasło, kò më sã 
ùgôdelë, że do czasu, jak Zjazdu na tip-top nie 
zrëchtëjemë, mdzemë kòńtaktowac sã ze sobą jak 
naju krajewi pòliticë, to je tak, żebë naju gôdka wë- 
zdrzała za mądrą, równak, żebë ji nicht nie rozmiôł.

– Chto gôdô? – krziknął.
Në jo, miôł òn doch òdrzeknąc „klapétnica rica”, 

ale pewno ju zabéł, jak më to mielë wëmëszloné.
– To jô – prosto, bò co jô miôł w taczi sytuacji zro-

bic, przedstawił jem sã.
– Ach të – wëjiknął, a tej dodôł: – Mòżesz pózni 

zazwònic? Jô terôzka móm wôżną sprawã do zała-
twieniô.

– Nie pleszczë, jak të òdebrôł, tej mòżesz gadac – 
òdrzekł jem kąsk znerwòwóny. 

–Terô nié, kò jô jem prawie w mùzeùm – jãknął.
– Jaczim mùzeùm? Òb wieczór? – zadzëwòwôł jem 

sã, tec brifka do negò kùlturalnégò karna lëdzy chò-
dzącëch pò mùzeach nie słëchôł.

– W Miesce w mùzeùm, móm biliet za 100 dëtków 
wëkùpioné, tej mùszã w nim sedzec – wëdolmacził. 

– Za 100 dëtków? A wiele to je? – spitôł jem sã 
czekawi wôrtnoscë naji walutë. 

– Nie wiém, pewno wiele, kò sygło na biliet, co je 
wôżny òb całi rok. Sedzã w nym mùzeùm, żebë mie 
nie przepadło. 

– Zjôzd nama przepadnie – przëbôcził jem ò najim 
projekce. 

– Terôzka nick nie zrobiã, jem bańkrut. Wszëtczé 
dëtczi mają mie mòje lorbasë wzãté – brika wzdichnął 
do słëchôwczi.

– Gadôj rozëmni! – terô jô riknął. 
– Nie wrzeszczë, lepi pò- 

mëslë, co zrobic, żebë jô sã 
z tegò mùzeùm wëdostôł – 
rzekł zajisconym głosã brifka.

– Co zrobic? Prosto wële-
zë z negò mùzeùm a jedzë 
dodóm!

– Kò jô jem doma! 
Nié, tegò ju bëło za wiele!
– Doma? Rzeczë mie 

prôwdã, co të robisz!?
– Grajã – òdrzekł prosto brifka. 
– Grajesz?! W co? – pùrtk sã bawi, a jô jiszczã sã ò 

naju Zjôzd!
– W „Pëlckòwsczi geszeft” z dzecama grómë. 

Wiész, jak to wcygô? Më ju z mòjima lorbasama 
mómë stopiãcdzesątą ruńdã zaczãté. Jô cë gôdajã, co 
to je za fejnô jigra. Mòżesz so bùdińczi, gòspòdë 
a hòtelë kùpiac. Në prawie jak më kòl tegò jesmë, czuł 
të, że naju lesny mdze w lese hòtel bùdowôł a grëbé 
dëtczi na nim zarôbiôł? Szôłtëska mie to pòwiôda…

– Chłopie, to doch są le zwëczajné klapë! – chca 
mie sã ju płakac.

– Klapë? Jo, klapë! – brifka zasmiôł sã głosno, 
a czej sã ùspòkòjił, ùroczësto rzekł: – Ògłosziwóm 
Pierszi Òglowòpëlckòwsczi Zjôzd Pludrów a Klapétni-
ków za òtemkłi. 

W słëchôwce dało sã le czëc „kùpiwóm hòtel 
w Bëtowie” ë brifka sã rozłącził. 

Tej co, przëjedzeta na Zjôzd? Serdeczno rôczã. Na 
gwës mdzemë sã baro dobrze bawilë. Leno nie wiém, 
czë do te czasu brifka z negò mùzeùm wëléze... 

W „Pëlckòwsczi 
geszeft” z dzecama 

grómë. Wiész, jak to 
wcygô? (...) co to je 

za fejnô jigra. 
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Dyrektor 
prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry PFB
Ernst van Tiel

04 04/02 SOBOTA 19:00 
V BAL GDAŃSKI 

Królewska Orkiestra Salonowa
Natalia Walewska - skrzypce, prowadzenie orkiestry
Julia Iwaszkiewicz - sopran
Marcin Pomykała - tenor
Witalij Wydra - tenor
Zespół Taneczny RAPSODIA  
- przygotowanie Beata Stoppa
Barbara Żurowska-Sutt - opracowanie i prowadze-
nie koncertu
W programie usłyszymy „hity” muzyki wokalnej  
i instrumentalnej - arie operowe i operetkowe.  
Będzie to pełne brawury i humoru wielkie muzycz-
ne show  z udziałem pary tanecznej. Poczuj się jak 
na królewskim dworze podczas balu na Ołowiance! 

05 05/02 NIEDZIELA 18:00 
Z CYKLU „MISTRZOWSKIE  
RECITALE”. ORGANOWY  
MAJESTAT - LIGHT OF STONE

Svetlana Berezhnaya – organy
Piotr Nikiforoff – skrzypce
M.in.: Schubert - „Serenada”, „Moment muzyczny”, 
„Ave Maria”
Schnittke - Suita w dawnym stylu
Kreisler - March Miniature Viennoise

11 11/02/2017 SOBOTA 19:00 
VI BAL GDAŃSKI – KRZYSZTOF 
HERDZIN – STRING BIG BAND

Orkiestra Sinfonia Viva
Atom String Quartet: Dawid Lubowicz,  
Mateusz Smoczyński - skrzypce,  
Marcin Stefaniuk - altówka,  
Krzysztof Lenczowski - wiolonczela
Krzysztof Herdzin - dyrygent
gościnnie: Nika Lubowicz - wokal,  
Robert Kubiszyn – kontrabas
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie
M.in.: Joe Garland/Andy Razaf - „In the Mood”, 
Ellington - „Satin Doll”, Desmond - „Take Five”,  
Rodgers/ Hart - „Blue Moon”
Magiczna noc z orkiestrą smyczkową zaklętą  
w big band

12 12/02 NIEDZIELA 17:00 
KONCERT WALENTYNKOWY  
– ROBY LAKATOS 

Roby Lakatos - skrzypce, dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna PFB
Krzysztof Dąbrowski - prowadzenie
M.IN. Monti - „Czardasz”, Bock - „Skrzypek na da-
chu”, melodia tradycyjna - „I’ve Met You/ Mama”, 
Williams - „Lista Schindlera”

13 13-14/02 PONIEDZIAŁEK  
 -WTOREK 9:00, 11:15 
KONCERTY EDUKACYJNE.  

Z KRÓLEWSKICH DWORÓW  
DO DYSKOTEKI

Gdańska Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
Zespół Taneczny RAPSODIA  
Beata Stoppa – choreografia
Zespół Standard Acoustic, Wojciech Wiśniewski – 
instr. klawiszowy, akordeon, vocal
Marek Horewicz – trąbka,  
Kazimierz Milewski – klarnet, saksofony
Jerzy Jaskulski – gitara elektryczna, vocal
Jędrzej Jakubowski – instrumenty perkusyjne
Barbara Żurowska–Sutt, opracowanie  
i prowadzenie koncertów
Zapraszamy Was na interesujący pokaz tańców  
w stylowych kostiumach od XVIII wieku do dziś – 
będzie to istna karnawałowa rewia! Młodzi melo-
mani poznają podstawowe kroki tańców dworskich 
takich jak menuet, gawot, walc, a także poloneza, 
mazura i polki i rozrywkowych tańców  
współczesnych.

17 17/02/2017 PIĄTEK 19:00 
W LATYNOSKICH RYTMACH 

José Maria Florêncio – dyrygent
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran
Orkiestra Symfoniczna PFB
Guerra-Peixe – Tributo a Portinari
Villa-Lobos – Bachanas Brasileiras nr 5
Ginastera – Panambi z Suity z baletu „Panambi”, 
Tryptyk symfoniczny „Ollantay” op. 17,  
Suita z baletu „Estansias”

18 18/02/2017 SOBOTA 19:00 
VII BAL GDAŃSKI - SAWARS 
TANGO ORQUESTA.  
JAK ZA DAWNYCH LAT

Anna Wandtke - skrzypce 
Magda Navarette - wokal 
Hadrian Tabęcki – fortepian 
Grzegorz Bożewicz - bandoneon 
Sebastian Wypych - kontrabas i kierownictwo  
artystyczne 
Piotr Malicki - gitara oraz gość specjalny 
Anna Iberszer i Jakub Korczewski - para mistrzów 
tanga 
Krzysztof Dąbrowski - prowadzenie
M.IN.: Piazzolla,  Ferrer - Chiqulin de Bachin,  
Petersburski, Friedwald - To ostatnia niedziela, 
Rodriguez - La Cumparsita

24 24/02/2017 PIĄTEK 19:00 
MUZYKA FILMOWA  
WOJCIECHA KILARA.  
ANDRZEJ WAJDA IN MEMORIAM

Jerzy Maksymiuk – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik - prowadzenie 
M.IN.: Muzyka z filmów „Ziemia obiecana”,  
„Zemsta”, „Trędowata”, „Drakula”,  
polonez z filmu “Pan Tadeusz”

25 25/02/2017 SOBOTA 19:00 
VIII BAL GDAŃSKI  
- VIVO AMORE.  
NAJPIĘKNIEJSZE DUETY  
I PIEŚNI O MIŁOŚCI 

Bogusław Morka - tenor
Iwona Kaczmarek - sopran
Orkiestra Kameralna Alla Breve
Krzysztof Dąbrowski - prowadzenie
W programie pieśni, piosenki i duety miłosne, 
m.in. „Besame Mucho”, „Love Story”, „El Condor 
Pasa”, „Moonriver”, „Usta milczą, dusza śpiewa”

71. SEZON
2016/2017

WYDARZENIA IMPRESARYJNE

 6/02 PONIEDZIAŁEK 17:30 I 20:15 
SIOSTRUNIE 

 10/02 PIĄTEK 19:00 
BEATA RYBOTYCKA I JACEK WÓJCICKI

 14/02 WTOREK 19:00 
MIETEK SZCZEŚNIAK - „NIERÓWNI”

 15/02 ŚRODA 19:00 
BROADWAY EXCLUSIVE 

 28/02 WTOREK 19:00 
VARIUS MANX I KASIA STANKIEWICZ 

SPONSOR STRATEGICZNY PFBPATRONI MEDIALNI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017 WSPÓŁPRACASPONSORGŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

Nie masz pomysłu na prezent? 
Spraw swoim bliskim…

UPOMINEK 
Z NUTĄ KULTURY!

Najlepszy muzyczny prezent 
w Trójmieście! 
Doładuj kartę za minimum 25 zł, 
a wybór koncertu pozostaw obdarowanemu. 
Karta podarunkowa do nabycia 
w kasach PFB na Ołowiance. 

Regulamin karty na www.filharmonia.gda.pl

03 03/02 PIĄTEK 19:00 
MARZĘ O WIOŚNIE 

Massimiliano Caldi – dyrygent
Klaudiusz Baran – akordeon
Orkiestra Symfoniczna PFB 
Rossini - Uwertura „La Cenerentola” („Kopciu-
szek”), Repnikow - Koncert Nr 3, Schumann
I Symfonia B-dur „Wiosenna” op. 38

Zatosowanie zapisu

Królewska Orkiestra Salonowa

Klaudiusz Baran

Svetlana Berezhnaya, Piotr Nikiforoff
fot. E. Evtjukhov

Krzysztof Herdzin
fot. K. Wierzbowski

Jose Maria Florencio
fot. I. Skąpski

Jerzy Maksymiuk
fot. W. Wołkow

Roby Lakatos

Anna Mikoajcyzk-Niewiedział




