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na publiczne uznanie, za pasje twórcze i propagowanie 
kultury kaszubskiej i pomorskiej. Laureatom raz jeszcze 
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Marzec to również kolejna rocznica wyzwalania 
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trzeba zobaczyć wystawę przygotowaną przez Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, która także opowiada 
o ponurych czasach wojny i jednocześnie daje nam wszystkim 
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o Muzeum na stronach 12–13.    
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Radio Gdańsk: Dzysô chcemë pògadac ò tim, jak zro-
bic biznes, wëzwëskiwającë kaszëbiznã.

„Pomerania”: Bãdzemë téż kôrbic ò jiwrach najich 
pòdjimiznów, ò tim, co jima zôwôdzô w rozwiju.

RG: Naji gòsce to Andrzéj Bùsler z firmë CZËC, Edita 
Jankòwskô-Germek – pòdjimizna Tatumi i Andżelika 
Szulfer z Farwë. 

„P”: Chcemë zacząc òd zôwadów. Andrzéj, jaczé trzë 
sprawë są nôwikszim jiwrã dlô kògòs, chto zajimô sã 
hańdlowanim kaszëbsczima ksążkama i pamiątkama?

Andrzéj Bùsler: Pitanié je dosc drãdżé... Pò pier-
szé, z mòjich òbzérków wëchôdô, że w skalë Kaszëb, 
Pòmòrzô mómë straconé wiôldżé miasta, jak Gduńsk 
czë Sopòt. Sygnie przeńc òb lato pò Dłudżim Tôrgù 
abò pò jinëch gduńsczich môlach. Ùzdrzimë, że są 
tam przedôwóné łowicczé pamiątczi. Swiąda miesz-
kańców wiôldżich gardów je baro môłô. Òd turistów 
tegò nie wëmôgóm, bò òni przëjéżdżają na Pòmòrzé, 
chcą kùpic cos regionalnégò, a że wicy mają we Gduń-
skù pamiątków kùrpiowsczich abò łowicczich, to je 
kùpiwają, ale naji mieszkańcë mòglëbë pòmëslec ò 
promòwanim swòji kùlturë. 

Pò drëdżé, wedle mie za mało mómë wspiarcô ze 
stronë samòrządów dlô môłégò biznesu, a to prawie 
òn colemało zajimô sã kaszëbizną. Są ju taczé gminë, 
chtërne to widzą, ale w wikszich miastach tegò do 
czësta ni ma. 

I trzecô sprawa, jaką wôrt bë bëło dzys pòdczorch-
nąc, to łómanié aùtorsczich praw. Ten problem je 
corôz wôżniészi. W przëtrôfkù taczi firmë jak mòja 
to jesz nie je tak lëchò, bò w ji miono zajimô sã tim 
prawnô kancelariô, ale wiém, że w przëpôdkù lëdo-
wëch ùtwórców, jaczi z nama wespółrobią, je to czãsto 
wiôldżi jiwer, bò jich mòdła są bezprawno kòpiowóné.

RG: Bãdzemë gadac dzysô wicy ò tëch jiwrach, ale 
nôprzód jesz jedno pitanié. Dlôcze më na Kaszëbach 
wcyg mómë jiwer z robienim dëtka na naji kùlturze? 
Rozmieją to robic bëlno Górale, móm czëté, że jesz 
lepi dôwają so z tim radã chòcle Frizowie, a më co?

Edita Jankòwskô-Germek: Pò prôwdze nie rozmie-
jemë tegò tak wëzwëskac jak òni. Zdrzã na to jak 
człowiek, chtëren mieszkô òd wiele lat na Kaszëbach 
i  jem sã naùczëła gadac pò kaszëbskù, ale równak 
jem z bùtna. I widzã, że przede wszëtczim kaszëbsczi 

W tim miesącu do studia Radia Gdańsk jesmë rôczëlë przedstôwców môłëch firmów, jaczé próbùją 
ùtrzëmac sã i rozwijac dzãka przedôwaniu wërobiznów sparłãczonëch z kaszëbsczim jãzëkã i kùlturą.

Òd lewi: A. Bùsler, E. Jankòwskô-Germek, A. Szulfer. Òdj. DM
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jãzëk je baro mało wëzwëskiwóny w regionie. Wedle 
mie mùszôłbë òn bëc wszãdze – w restaùracjach, na 
ùlëcach w miastach. Mòże Kaszëbi nie wiedzą, jak to 
zrobic? Mòże je na to za mało dëtków?

„P”: Ti, co zaczinelë kaszëbsczé geszeftë w 90. latach, 
czasã wspòminają, że na zôczątkù wiele lëdzy jima gô-
dało, że ni mòże robic pieńdzy na kaszëbiznie, bò to 
sprawa serca, a zarôbianié na ni to sromòta. „Kaszëb-
sczé sprawë je mùsz robic spòlëznowò, pò gòdzënach 
robòtë” – czëjesz, Andżelikò, taczé głosë czë ju dzys 
nicht tak na to nie zdrzi?

Andżelika Szulfer: Jo, jesz czasã tak je. Kaszëbsczi 
w  biznesu wcyg nie je czim zwëczajnym i  trzeba 
miec wiele mòcë, energie, żebë kaszëbsczé produktë 
wëpromòwac. Czasã je to lëchò òdbiéróné, ale je wi-
dzec, że pòmalë sã to zmieniwô. Ni mòżna sã pòddac. 
Jô to robiã téż z miłotë do Kaszëb i chcã, żebë Kaszëbë 
bëłë rozpòznôwalnym znakã w Pòlsce i nié leno. 

AB: Czë je wstëdã zarôbiac na kaszëbiznie? Czedës 
tak bëło, ale to mëslenié sã zmieniwô. Widzã téż jinszi 
problem. W slédnëch latach pòwstało wiele môłëch 
firmów, tpzw. start-upów, jaczé kòrzistałë z  roz-
majitëch dofinancowaniów. I wedle mie te dofinanco-
wania zrobiłë baro wiele lëchégò na rënkù. Taczé firmë 
jak CZËC abò Farwa mòcno to czëją. 90% start-upów, 
ò jaczich jem wspòminôł, a mòże i wicy, ju dzysô ni 
ma. Òne czãsto wchòdzëłë na krótczi czas, na rok abò 
dwa, zrobiłë wiele lëchégò na rënkù i sã skùńczëłë. 
Mòżna pòmagac, ale trzeba to robic ùmiejãtno. Czasã 
miôł jem wrażenié, że młodi kaszëbsczi pòdjimcowie 
dostôwelë marchiew, a nié wądkã. I mëszlã, że prawie 
dlôte wikszoscë tëch firmów ju ni ma. 

Wrôcającë do twòjégò pitaniô. Dlô mie je to òso-
blëwie cãżczé, bò nigle jem sã wzął za kaszëbsczi biz-

nes, béł jem wiele lat kaszëbsczim dzejôrzã. Zdôwô 
mie sã równak, że pòkòlenié sztërdzescë-, trzëdze-
scë- i dwadzescelatków ju zaczinô jinaczi na to zdrzec. 
Wedle mie je czims bëlnym, czej jaczés grëpë w roz-
majitëch regionach rozmieją robic na swòji kùlturze 
téż biznes. Równak bëm so żëcził, żebë w tim wszët-
czim béł trzimóny wësoczi niw. Mòżemë jic w chiń-
szczëznã – są firmë, co jidą tą drogą – ale dlô lëdzy, 
jaczi żëją kaszëbsczima wôrtnotama i òd dzecnëch 
lat czëją ten región, to nie je dobrô ùdba. Chcemë 
zarôbiac, ale téż trzëmac dobrą niwiznã.

RG: Mómë równak swiądã, że za lepszą niwizną mùszi 
jic wëższi priz...

AS: To prôwda. Jeżlë mô bëc dobrô jakòsc, bëlné 
wëkònanié, a przë tim ùchòwanié tradicji, to mùszi 
to kòsztac. Mëszlã, że lëdze, chtërny szukają taczich 
rzeczi, wiedzą, jak drãgò je sã robi i są w sztãdze za-
płacëc wikszé dëtczi. Rãkòdzeło i w Pòlsce, i na swiece 
kòsztô dosc wiele, a jeżlë to dodôwkòwò je cos najégò, 
to kòsztë ni miałëbë miec jaż taczégò znaczeniô.

EJG: Zdôwô mie sã, że to sã wszëtkò zmieniwô, je 
corôz lepi. Nie rzekã, że dobrze je robic kaszëbsczi 
biznes i wszëtcë rôd wëdôwają pieńdze na kaszëbsczé 
rzeczë, bò niejednym przëchòdzy to cãżkò...

RG: A òsoblëwie Kaszëbóm.

EJG: To czãsto prôwda, chòc nié wiedno. Czasã czëjã 
téż, że Kaszëbóm nie widzy sã za baro, że chtos z bùtna 
robi biznes na kaszëbiznie.

„P”: Taczi jesmë. Sami nie chcemë, a  jinëch nie 
pùscymë.

EJG: Cos w tim je. Chcã jesz rzeknąc ò czim jinym. 
Wedle mie, żebë kaszëbizna sã rozwijała, to mùszimë 
dzejac na nowi ôrt. Wiém, że to, co je tradicjowé, mô 
wiôlgą wôrtnotã, ale żebë to bëło atrakcyjné dlô lë-
dzy, mùszi bëc to robioné na nowi ôrt. I mëszlã tu ò 
kaszëbsczim jãzëkù, tuńcu, ò ksążkach... Ò wszëtczim.

AS: Jinaczi nie przekònómë młodëch. Jeżlë chcemë 
jima pòkazac, że Kaszëbë są wôrtné i sparłãczëc jich 
z regionã, to mùszimë jic w nowòczasnosc.

„P”: A jak to je z òdbiércama wajich dokazów? Barżi 
rôd kùpiwają je lëdze starszi, namikłi kaszëbizną òd 
wiele lat, czë równak młodi?

EJG: I taczi, i taczi. Wiele razy je tak, że kùpiwają star-
szi lëdze dlô swòjich dzecy i ùczą je, że kaszëbizna je 
wôżnô.

RG: Chcemë wrócëc do aùtorsczich praw, ò jaczich 
na zôczątkù naji kôrbiónczi gôdôł Andrzéj. Jes rzekł, 

Kaszëbiaczczi wastny Editë. Òdj. ze zbiérów EJG
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że wespółrobisz z prawną kancelarią. Jak to wëzdrzi 
w praktice?

AB: Na szczescé w całi Pòlsce je widzec mòcną zmianã 
w przërównanim do te, co bëło jesz 10 czë 5 lat temù. 
Ju wiele lëdzy mô swiądã, że fónksnérëje tak cos, jak 
aùtorsczé prawa. Òsoblëwie je tak w  òbrëmienim 
mùzyczi. Ju równak w przëtrôfkù lëdowëch ùtwór-
ców, jak np. wësziwôrków lëdze czãsto mëszlą, że jich 
mòdła je to dokôz, chtëren ni mô swòjégò miéwcë. 
A tak nie je. Kómpilacje kaszëbsczégò wësziwù, żelë 
chtos ùsadzy swój projekt, są chronioné prawã jistno 
jak jinszé dokazë. Co jinégò składowé dzéle wësziwù 
– òne nie są òbjimniãté prawã aùtorsczim, ale jeżlë 
mómë projekt z czile elementów, chtos nad 
nim robił czasã pôrã dni, nacéchòwôł 
gò, to ju je aùtorsczi projekt. Jô ni 
móm nick procëm, jak te mòdła 
są kòpiowóné przez szkòłë, jaczé 
òrganizëją np. Kaszëbsczi Dzéń. 
Czasã sã ùsmiéwóm, czej widzã, 
że dostôł jem rôczbã na taczé 
wëdarzenié, a tam są naje mòdła. 
To nie je równak problem, bò ni 
mómë tu do ùczinkù z kòmercyj-
nym wëzwëskanim. Jeżlë kòrzistô 
z  tegò firma, jakô zarôbiô na tim 
dëtczi, to wedle mie sprawa nie je 
czëstô i mùsz je robic z tim pòrządk.

„P”: Co môsz na mëslë? Widzysz, 
że chtos wëzwëskôł twòje mòdło i co robisz?

AB: Na zôczątkù jem próbòwôł z taczima firmama 
gadac, ale nié wiedno to dôwało jaczi skùtk. Pismò 
z prawny kancelarii mô równak wiele wikszą mòc jak 
naje kôrbiónczi z pòdjimcama, chtërny nie widzą nick 
złégò w kòrzistanim z najich mòdłów.

„P”: Taczich firmów je wiele?

AB: Colemało wikszosc na zôczątkù je dbë, że nick 
sã nie stało. Pò gôdce abò pierszich mailach 80–90% 
zmieniwô swój pòzdrzatk, ale są i taczi, co do kùń-
ca òstôwają przë swòjim i jesz przekònywają, że na 
taczi ôrt robią nama promòcjã. Wnenczas pòmôgô 
kancelariô. Gòrzi wëzdrzi to w przëtrôfkù lëdowëch 
ùtwórców. Czãsto są to lëdze, co ni mają zaregistro-
wónégò gòspòdarczégò dzejaniô, Stowôra Lëdowëch 
Ùtwórców téż nie bédëje jima w ti sprawie pòmòcë. 
W jinëch dzélach Pòlsczi jem dozdrzôł, że taczé sto-
wôrë swòjim nôleżnikóm pòmôgają téż w tegò ôrtu 
sytuacjach. I dobrze, bò to taczé same dokazë rãkò-
dzeła jak wszëtczé jiné.

RG: Edita w swòji robòce wëzwëskiwô dzéle kaszëb-
sczégò wësziwù. Dôwôsz bôczenié na sprawã aùtor-
sczich praw?

EJG: Jô kòrzistóm leno z pòjedincznëch elementów – 
kwiatów abò jinëch, nié z kómpilacjów.

AS: Jô téż wëzwëskiwóm tradicyjné elementë i  je 
przesztôłcóm na swòje. Móm starã parłãczëc tradicjã 
z nowòczasnoscą. Jistno jak Andrzéj jem sã ju pòtkała 
z kòpiowanim mòjich ùdbów i sã staróm na to òpa-
sowac. 

„P”: Próbùjesz sã dogadëwac czë téż òddôwôsz to 
prawnikóm?

AS: Donądka kùńczi sã na dogôdanim i ni mù-
szała jem jic dali.

„P”: Chcemë ju òdeńc òd tëch zôwadów 
w robienim geszeftów i pògadac ò tim, 
jak sã rozwijają waji pòdjimiznë. An-
drzeju, jak to wëzdrzi kòl ce? Czãsto 
mëslisz, że równak lepi bë bëło robic 
pieniãdze w jiny branżë?

AB: CZËC dzejô òd 11 lat, baro mòckò 
w kaszëbiznie òd 7 lat. Móm tej ju përznã 
doswiôdczeniô. Gwës mógłbëm zajimac sã 
czim jinym, z wësztôłceniô jem inżiniérą 

chemikã, ale kaszëbizna to dlô mie nié 
leno robòta. Kòchóm to robic, dlô mie 
– i mëszlã, że téż dlô Editë i Andżeliczi 

– je to pasjô. 

RG: Andżelikò, czej të bë mia jesz rôz wëbrac, bës 
pòszła tą samą stegną, jaką jidzesz?

AS: Jo, tą samą. To mie dôwô wiôlgą satisfakcjã, 
wiôlgą redotã. Móm w se miłotã do regionu, to je môl, 
w jaczim jô sã wëchòwała, kòl mie doma wszãdze wkół 
bëłë kaszëbsczé mòtiwë, tej je to ze mną òb całé żëcé.

RG: Edita to òsoblëwi przëtrôfk, bò nie je Kaszëbką...

EJG: Nie jem, ale baro lubiã Kaszëbë. Òdkąd tu 
mieszkóm, òd piãtnôsce lat, mie sã tu widzy, naùczëła 
jem sã jãzëka. Ale nôbarżi widzy mie sã robòta z dze-
cama. Jem przede wszëtczim szkólną i ceszã sã, czej 
dzôtczi interesëją sã kaszëbsczima sprawama. 

AB: Gôdómë ò rozmajitëch zôwadach, ò najich żëcz-
bach, ale czej sã przëzéróm temù, jak sã to zmieniwało 
w slédnëch latach, to widzã wiôldżi pòkrok. Jak wiele 
sã zmieniło na lepszé, jeżlë jidze ò rënk pamiątków, 
rãkòdzeła, ò kaszëbsczé ksążczi! Przez òstatné 10 lat 
jesmë przeszlë wiele dali i stojizna je dzys wiele lepszô 

Kaszëbsczé trampczi



jak wnenczas. Pamiãtóm, jak na pierszich zjazdach 
Kaszëbów jem ni mógł nalezc niżódny kaszëbsczi pa-
miątczi zrobiony na nowòczasny ôrt. Czedë kùreszce 
ùdało mie sã nalezc jaczis magnesk z grifã, to bëła 
wiôlgô redota. Dzys je czësto jinaczi. Nié do pòrów-
naniô!

EJG: Jô téż widzã tã zmianã. Je jinaczi. Piãtnôsce lat 
temù, czedë jem tu przecygnãła, nie bëło nick. Terô 
ten biznes z  kaszëbsczima ksążkama, pamiątkama 
jakòs sã krący.

RG: A co bãdze za pòstãpné 15 lat?

EJG: Jesz lepi! Jak Górale mògą robic biznes, to dlôcze 
nié Kaszëbi?

AB: Jô përznã òpaczno rzekã, że jak ten rënk sã za 
dobrze rozwinie, to nie bãdze placu dlô taczich fir-
mów jak naje, familijnëch, môłëch, bò mdą to robic 
kòrpòracje. To tak kąsk szpòrtowno, ale pòwôżno gô-
dającë, lepi, żebë taczi biznes òstôł w môłëch firmach, 
bò jinaczi stracymë cos wôżnégò.

AS: Nie bãdze tedë ti dëszë, bò më wkłôdómë w tã 
robòtã sebie, swój czas i wseczëca. 

„P”: Dzejôta wszëtcë tak pò prôwdze na tim samim 
rënkù. Môta sebie za kònkùrencjã czë barżi zdrzita 
jak na partnérów do wespółrobòtë, żebë pòspólno ten 
rënk rozwijac?

EJG: Wespółrobòta.

AB: Wespółrobòta. Na przëmiôr z Andżeliką czãsto 
wespółrobimë, òna przedôwô produktë CZËC-a. Mie 
sã leno nie widzy, czej w kaszëbsczé témë wchòdzą fir-
më z Łowicza abò Krakòwa. A dlôcze? Bò lëdze stądka 
nie zdrzą na to leno biznesowò, wikszô je szansa, że 
bãdą stôwielë téż na jakòsc.

„P”: To wierã nie bëło czerowóné w stronã Editë?

AB: Nié.

EJG: Jô wiedno ò sobie gôdóm, że jem Kaszëbką 
z wëbiéru. I tak sã czëjã. Jak Kaszëbka. Króm te jem 
człowiekã z Pòmòrzô, bò pòchòdzã z Kwidzyna. I zgô-
dzóm sã z tim, że w taczim dzejanim mùszi bëc dëch. 

„P”: Ale òkróm dëcha mùszi bëc téż cało, jaczé 
chce jesc, mùszi bëc òblokłé itd. Zdrzã np. na Editã 
i mëszlã, czë dodôwkòwô robòta w szkòle to skùtk 
miłotë do ùczeniô dzecy czë tegò, że z Kaszëbiaczków 
drãgò wëżëc?

EJG: Z mòją firmą je dosc dobrze i zdôwô mie sã, że 
jakbëm miała starã zajic sã leno tim dzejanim, to bëło-
bë jesz lepi, ale jô sã czëjã przede wszëtczim szkólną 
i ta robòta mie sã nôbarżi widzy. Chcã parłãczëc jedno 
z drëdżim.

RG: A jak to je kòl Andżeliczi?

„P”: Widzysz na swòjim kònce, że je lepi jak czile lat 
temù?

AS: Në, jidze lepi. Jô téż prowadzã warkòwnie 
w szkòłach dlô ùstnëch, artisticzné, sparłãczoné z re-
gionã, z rãkòdzełã. To wiôldżé wspiarcé. A w Farwie 
wcyg je mùsz wëmësliwac cos nowégò, dobrze sã 
promòwac, ale zaczinającë ten biznes, jem wiedzała, 
co za tim pùdze, i téż to, że czej wicy czasu mdã sã nim 
zajimac, bãdã miała wikszi brzôd. 

„P”: A  jak wëzdrzi dzysô docéranié do klijentów? 
Corôz wôżniészé je przedôwanié w internece czë rów-
nak tradicyjné pòtkanié z drëdżim człowiekã dôwô 
wicy?

AB: Wszëtkò je wôżné. Mùszimë corôz mòcni bëc wi-
doczny w internece, ale bezpòstrzédny kòntakt mô dlô 
naji wiôldżé znaczenié, bò dzãka temù pòznôwómë 
czekawëch lëdzy.

EJG: Dlô mie przede wszëtczim pòtkania z lëdzama, 
bò òni nie chcą blós kùpic, ale téż sã czegòs dowie-
dzec – jak to sã robi, czemù tu je taczé mòdło, dlôcze 
to tak wëzdrzi, a nié jinaczi, pitają ò kaszëbiznã. To 
je dobri òrądz, żebë jima zaprezentowac kaszëbsczi 
jãzëk, òpòwiedzec ò kùlturze, tradicji, wësziwkù itd. 

AS: Pòtkania z  lëdzama wiedno są wôżné, móm 
tradicyjny króm w Kòscérznie, ale ù mie dominëje 
przedôwanié przez internet.

RG: Bóg zapłac za kôrbiónkã.

GÒSPÒDARZËNK
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Farwa przedôwô swòje wërobiznë przédno w internece
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„Pomerania”: Co skłoniło pana do organi-
zacji w Chmielnie Dnia Jedności Kaszubów?
Wójt Gminy Chmielno Jerzy Grzegorzewski: 
Organizacja tej prestiżowej i cieszącej się tak 
dużą popularnością imprezy to dla nas szcze-
gólne wydarzenie. Tożsamość kaszubska jest 
w Chmielnie bardzo silna. Dzień Jedności Ka-
szubów stanowi okazję do zaprezentowania 
przez mieszkańców gminy przynależności do 
tej grupy etnicznej, czynnego udziału w wyda-
rzeniach wiążących się z troską o dziedzictwo 
kulturowe i kształtowanie tożsamości kaszub-
skiej wśród mieszkańców gminy – także tych młodszych, 
którzy dopiero poznają swój region.

Chmielno nazywane jest stolicą „Rodnej Mowy”. Od bli-
sko pół wieku w gminie organizuje się Wojewódzki Kon-
kurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej mający na celu 
poznawanie i popularyzację literatury kaszubskiej oraz ję-
zyka kaszubskiego. Nie można także zapomnieć o odbywa-
jącym się od 15 lat w naszej miejscowości Festiwalu Tradycji 
Kaszubskich – Mistrzostwach Polski w Zażywaniu Tabaki.

Ten szczególny dzień, upamiętniający ważną dla Kaszu-
bów datę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach w bulli 
papieża Grzegorza IX, to okazja do promocji kaszubszczy-
zny, podtrzymywania tradycji regionu oraz integracji Ka-
szubów. Chcemy jak najlepiej uczcić to tak istotne dla na-
szej tożsamości kaszubskiej święto. Zapraszamy wszystkich 
tych, którzy czują się Kaszubami, do odwiedzenia 19 marca 
Chmielna, by wspólnie celebrować to kaszubskie święto. 
Dodam, że w tym roku gościć będziemy także delegację 
zagraniczną oraz Górali i Łowiczan – przedstawicieli sa-
morządów partnerskich Powiatu Kartuskiego, który wraz 
z nami jest współorganizatorem tegorocznej edycji. Jestem 
przekonany, że dzięki organizacji w Chmielnie Dnia Jed-
ności Kaszubów, nasza gmina jeszcze bardziej będzie się 
kojarzyć z Kaszubami.

Czy pod względem logistycznym jest to duże wyzwanie 
dla gminy?
Oczywiście. Każda impreza o  tak wielkim zasięgu jest 
wyzwaniem logistycznym dla organizatorów. Mamy do-
świadczenie w organizacji dużych imprez kulturalnych oraz 
sportowych zarówno o zasięgu lokalnym, jak i krajowym – 
w sezonie letnim w gminie Chmielno organizujemy m.in. 

Festiwal Truskawek Kaszubskich, Chillout 
– koncert muzyki reggae, Triathlon czy też 
Ogólnopolskie zawody w Wyciskaniu Sztangi. 
Jesteśmy również współorganizatorami cyklu 
regat. W Chmielnie każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Wszystkie z dotychczas organizowanych 
przez nas imprez odbywały się w  plenerze. 
Tym razem centrum wydarzeń będzie Zespół 
Szkół w Chmielnie wraz z przylegającą do nie-

go dużą halą sportową.

Co do zaoferowania będzie miało gościom 
w tym dniu Chmielno?
Oprócz wydarzeń już na stałe związanych z Dniem Jedności 
Kaszubów, tzn. biciem rekordu Polski w jednoczesnej grze 
na akordeonach, turniejem gry w baśkę, wystawą akorde-
onów z kolekcji Pawła A. Nowaka, stoiskami kaszubskich 
twórców ludowych, mamy do zaoferowania przybyłym 
gościom m.in. występy artystyczne, maraton czytania ka-
szubskiej literatury „Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù”, a także 
wystawę poświęconą Józefowi Chełmowskiemu.
Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby również przy-
gotowało atrakcje dla uczestników obchodów: będzie tam 
można wziąć udział w projekcji filmów poświęconych ka-
szubskim zwyczajom i obrzędom oraz w pokazach w sali 
interaktywnej.
W tym dniu warto odwiedzić w Chmielnie Galerię Kaszub-
ski Róg prezentującą bogatą kolekcję wyrobów rogarskich 
pana Rudolfa Kręckiego oraz Muzeum Ceramiki Kaszub-
skiej Neclów, które w tym roku świętuje jubileusz 120-lecia. 
Tych, którzy lubią dobrze zjeść, zapraszamy do lokalnych 
restauracji oferujących potrawy kuchni regionalnej.

Organizacja takiego wydarzenia, jak Dzień Jedności Ka-
szubów to oprócz wyróżnienia również doskonała pro-
mocja dla gminy.
Jest to okazja do zaprezentowania gminy pod względem 
atrakcji turystycznych, walorów krajobrazowych, ale także 
kultywowanych w naszym regionie tradycji. Cieszymy się, 
że dzięki organizacji tego wydarzenia możemy zaprezen-
tować gminę Chmielno tak szerokiej grupie odbiorców. 
Liczymy, że przyczyni się to do zwiększenia zainteresowa-
nia gminą wśród turystów nie tylko w sezonie letnim, ale 
i przez cały rok.

DZIEŃ JEDNOŚCI  
KASZUBÓW 2017

Jerzy Grzegorzewski

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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FOTORELACJA Z ...
MIEJSCE NA ŁADNY TYTUŁ I AUTORA FOTOGRAFII

Nôdgrodë „Pòmeranii” dostało sétmë (a tak pò prôw-
dze òsmë) nowëch Òrmùzdowëch Skrów. 9 gromicznika 
w Stôromiesczi Radnicë we Gduńskù ùroczësto jesmë 
jima dzãkòwelë za spòlëznową robòtã dlô Pòmòrzô.

Òsmë laùreatów (jedno z  wëprzédnieniów òstało 
przëznóné chłopu i białce – Bernadece/Gabrielë i Cze-
sławòwi Bielicczim) òdebrało diplomë i rzezbë, jaczé są 
widzewnym dokazã najégò ùwôżaniô i pòdzãkòwaniô za 
to, że rozmieją rozpôlëwac lëdzy wkół se i zachãcywac do 
robòtë dlô naji tradicji, zemi i mòwë. Ò jich zwënégach 
jesmë përznã piselë ju w stëcznikòwi „Pòmeranii”, terô 
tej blós przëbôcziwómë, że Skrama Anno Domini 2016 
są: Wérónika Kòrthals-Tartas, Jerzi Kreft, Hana Makùrôt, 
Mariô Michalik, Jack Pùchalsczi (ò nim piszemë wicy 
na s. 38–39), Riszôrd Szwòch i wspòmnióny ju Bieliccë.

Ùroczëzna wrãcziwaniô nôdgrodów zaczãła sã prze-
czëtanim przez Bògùmiłã Cërocką, nôleżniczkã redak-
cjowégò karna „Pòmeranii”, dzélëka z ksążczi Aleksandra 
Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa. To z tegò romana 
wzãła sã pòzwa Òrmùzdowëch Skrów. 

Pózni béł czas na czëtanié protokòłu z zéńdzeniô Re-
dakcjowégò Kòlegium i redakcje najégò miesãcznika z 16 
gòdnika 2016 r. Prawie wnenczas jesmë wëbrelë z wiel-
nëch kandidatów sédmë laùreatów najégò wëprzédnieniô.

Pò tim òficjalnym zôczątkù na binie pòjawił sã Zespół 
Pieśni i Tańca „Gdynia”, jaczi zaprezentowôł pòzeszłim 
czile kaszëbsczich i pòlsczich sztëczków. Nodżi wiele 
ùczãstników ùroczëznë chcałë tańcowac wespół z ar-
tistama, ale ni mielë jesmë tegò w planach, tej wszëtcë 
mùszelë ùsedzec do kùńca tegò gòrącégò wëstãpù. 

ÙROCZËSTO, ARTISTICZNO 
I ZE SZMAKĄ
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WËDARZENIA

Chcemë dodac, że rôczba sczerowónô prawie do tegò 
karna nie bëła przëpôdkã – jedna z latosëch Skrów Mariô 
Michalik je wielelatną nôleżniczką „Gdini”. 

Pózni prowadzący ùroczëznã Karolëna Serkòwskô 
i Andrzéj Bùsler (nôleżnik kòlegium najégò cządnika) 
rôczëlë na binã, za régą, nowé Skrë. Tam laùreacë, se-
dzącë na wëgódnëch krzasłach, słëchelë pòchwalnëch 
mòwów, a  pózni òdbiérelë kwiatë, diplomë i  rzezbë, 
jaczé ju piąti rok rëchtëje artista z Żelëstrzewa Wòjcech 
Wesserling (pisôł ò nim w gromicznikòwi „Pòmeranii” 
Róman Drzéżdżón). Pamiątkòwé sztaturczi tradicyjno 
bëłë wëfùlowóné rozmajitima symbòlama z dokazu Maj-
kòwsczégò, jak miecz, wid czë skrë, ale téż mòtiwama 
znankòwnyma dlô robòtë wëprzédnionëch – np. rzezba 
spiéwôczczi Wéróniczi Kòrthals miała wãps zdobny 
nótama.

Nôdgrodë wrãcziwôł przédnik Redakcjowégò Kòlegium 
Pioter Dzekanowsczi i naji przédny redaktor Sławòmir 
Lewandowsczi – òbëdwaji debiutowelë w ti rolë. 

Òkróm Skrów swój wiôldżi dzéń miôł téż Grégór Re-
nusz, gazétnik, chtëren swòje pierszé warkòwé kroczi 
stôwiôł w Radiu Kaszëbë, a dzysdnia rozkòscérzô kaszë-
biznã w rozsélnicë Norda FM i w stacje Twoja Telewizja 

Morska. Nôleżniczka Redakcjowégò Kòlegium Éwa Gór-
skô wrãczëła mù stipendium Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô m. Izabellë Trojanowsczi.

Rozegracjô skùńczëła sã wëstãpã Pawła Ruszkòwsczé-
gò, chtëren wespół ze swòjim mùzycznym karnã zapre-
zentowôł kaszëbsczé dokazë z platczi „Kamiszczi”, jakô 
mô òstac wëdónô jesz na zymkù latoségò rokù. Slédną 
spiéwã òbczas tegò krótczégò kòncertu – „Kaszëbsczé 
nótë” na jazzowò – pòmòglë wëkònac bëtnicë imprezë.

Bëłë jesz òficjalné gratulacje òd KPZ wëgłoszoné przez 
wiceprzédniczkã Zrzeszeniô Danutã Pioch i pòspólny 
òdjimk, do jaczégò drãgò bëło zebrac lëdzy, bò wnetka 
wszëtcë chcelë ju jic na młodzowi kùch i zupã z wrëków, 
chtërny pôchã bëło czëc w Mieszczańsczi Zalë.

Bóg zapłac ùczãstnikóm tegò wëdarzeniô, mómë 
nôdzejã, że nicht nie żałowôł tëch dwùch gòdzyn spã-
dzonëch z nama. Ju terô rôczimë na ùroczëznã w przińd-
nym rokù. Żdajemë téż do gòdnika na zgłoszenia kandi-
datów do Òrmùzdowëch Skrów 2017.

DARK MAJKÒWSCZI
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GDIŃSKÔ FABRIKA CËDÓW

Kadrë z filmù „Rodzina Treflików” ùprzistãpnioné przez Studio Trefl S.A.

Familiô Treflików to Mëma, Òjc, Treflinka i  Treflik. 
W òbsadze animòwónégò serialu dlô dzôtków są téż Môłi 
i Wiôldżi Wùja (pòl. Wujcio), richtich kaszëbsczi Robo-
bot, Prince Kong, Kòt Rudolf, Cotka a wiele jinech. Całosc 
robionô je techniką pòklatkòwi animacje. Na antenie TVP 
ABC dérëje prawie emisjô drëdżégò sezóna „Familie Tre-
flików” (pòl. „Rodzina Treflików”), a produkcjô dzejô ju 
kòle trzecy serie. Producentã animacje je, bãdącé dzélã 
znóny zabôwkarsczi pòdjimiznë Trefl, Studio Trefl S.A. 
Pòmòrskô firma pòdjimnãła sã drãdżégò zadaniô – nié 
dosc, że òd zôczątkù do kùńca twòrzi sóm serial, to téż 
òd spòdlów twòrzi pierszi w nym dzélu Pòlsczi ùtwórczi 
òstrzódk animacje. Òkróm te miéwca pòdjimiznë Trefl 
scygnął do robòtë nad „Treflikama” zdolnëch plastików 
a filmówców – reżiséra serialu Mark Skrobecczi chùdzy 
béł scenografã òscarowégò filmù „Piotruś i wilk według 
Sergiusza Prokofiewa”. „Familiô Treflików” to téż wiôlgô 
leżnota do te, cobë w Pòlsce pòkazac kaszëbiznã. Wôrt tej 
przëzdrzec sã Treflikóm, lëdzóm, jaczi je twòrzą, a placo-
wi, w jaczim „rodzą” sã bòhaterowie serie a jich historie. 

Bùdink wëzdrzi niepòzórno. Stôrô sedzba Dalmoru, 
chtërna miescy sã czësto krótkò nowégò symbòla Gdinie 
– chmùrnika Sea Towers, to dwapiãtrowi szôri klock. Kòle 
dwiérzów witô mie Bartosz Kłopòtk-Główczewsczi, szef 
produkcje serialu. To òn bãdze mie òprowôdzôł pò studiu. 

Cobë dostac sã do fabriczi „Treflików”, nót je wlezc na 
piãtro. W westrzódkù fùl jesz je pamiątków pò jegò ùszłim 
przeznaczenim – na dwiérzach jizbë, w jaczi robi reżiséra, 
wisy jesz tôblëczka „Suchy pion wodny”, jednakò nimò 
tëch wszëtczich znaków, zarôzkù pò weńdzenim do stu-
dia chùtkò zabôcziwô sã ò wszëtczim wkół – hewò jesmë 
w czëstò jinym swiece. Jesz przed biórã lëdzy z produkcje 
mijô sã wiôldżé skrzënie wëfùlowóné gãbama Treflików, 
Wiôldżégò i Môłégò Wùje a resztë pòstacjów z animòwó-
ny serie. Razã mómë w studio kòl 1600 taczich gãbów. 
Kòżdô z  pùpków mô zestôwk òdklejiwónëch pòwieków 
w różnym sztóce òdmikaniô òczów a zestôwk cziledzesąt 
gąbków, jaczé przëczepioné są na magnesë. Animatorowie, 
cobë òddac rëch lëp pòstacjów òb czas gôdaniô, mùszą ùżëc 
cziles rozmajice ùłożonëch gãbów – lëpë wëzdrzą tak, jak 
tedë, czedë sã wëmôwiô różné samòzwãczi, ale téż jak òb 
czas wëpòwiôdaniô rozmajitëch spółzwãków. Cobë pòka-
zac Treflika gôdającégò jedno le słowò, mùsz je ùżëc czile 
– czilenôsce taczich gãbków a tëż wekònac czile – czilenôsce 
òdjimków. Dlô najich pòstacjów przërëchtowóné są téż tzw. 
„gãbë specjalné” ùdôwającé mimikã np. òb czas dmùchaniô 
czë mëcô zãbów” – tołmaczi mie szef produkcje Bartosz 
ë zarô prowadzy do pierszi jizbë, sedzą w ni programiscë 
robiący przë drukarkach 3D. Chòc „Familiô Treflików” 
w wëzdrzatkù mòże kòjarzëc sã ze stôrima produkcjama, 

Dobiwca Òskara. Méstrowie, jaczi rozmieją bùdowac méble, aùta, armaturã, malowac tapétë, zbùdowac las, 
a na kùńc zrobic kùcha i galaretkã. Białczi, co trzë dni òklejiwają kòta szerzchlą. Szpecjaliscë òd 
projektowaniô na drëkarkach 3D, richtich kaszëbsczi robòt a téż lëdze zajimający sã naprôwianim aktorów 
– taczé cëda jidze nalezc w Gdinie, jakô mô wiôlgą szansã stac sã nową stolëcą pòlsczi pùpkòwi animacje. 
Wszëtkò dzãka familie sympaticznëch, tuszowatëch, lëdzkòsztôłtnëch stwòrów – Treflików. 
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jak „Kasztaniaki” i „Przygody Misia Kolargola” czë „Miś 
Uszatek”, to do produkcje gdińsczi animacje wëzwëski-
wóné są też mòderné technologie, taczé jak drëk 3D. Czej 
przëzéróm sã robòce programistów, jeden z nich robi pra-
wie nad pòstacją, jakô sã zwie Lord Wiader: Jesmë rôd, 
czej mòżemë zrobic pòstacjã jinszą niżlë Treflik. Treflików 
robimë cziledzesąt abò i czileset, a leno czasã trafi sã nama 
co jinszégò – to milecznô òdmiana – gôdô mie jeden z nich. 
Cobë nie przeszkadzac lëdzóm w robòce (abò wszëtczim 
przeszkadzac równo krótkò), jidã do pòstãpny jizbë. W ni 
„szkieletë” pòstacjów robioné na drëkarkach 3D są òblepi-
wóné fùtrã albò sylikònową skórą. Robi sã jima téż tuwò 
frizurë, wąsë a òbleczenia. To téż tu plasticzczi robią jima 
pòwieczi na rozmajitim etapie zamikaniô/òdmikaniô. 
Jedna z artistków sedzy prawie i òklejiwô kòżëchã kòta. 
Òblepienié 20-centimétrowi pùpczi Kòta Rudolfa sztëcz-
ną szerzchlëną zajimô trzë dni. Figùrków nót je zrobic 
czile. Pitóm sã białczi, czë terô mô ù se doma kòta. Terô nié 
i mòże to i lepi – òdpòwiôdô i sã smieje. Przë pòstãpnym 
biórkù sedzy plasticzka, jakô robi terôzkù za... doktorkã. 
Naji aktorowie téż sã psëją. Czasama rozmajitima szpilka-
ma trzeba jim cos przëczepic do rãczi, tak cobë wëzdrzało, 
że to trzimią, a pòtemù te dzurë w rãkach mùszã zaklejic. 
Òkróm te nôczãscy niszczą sã òbleczenia a òdklejiwóné 
pòwieczi. Nót je to ùprawic. 

Jidã razã z Bartekã do scenografów. Ti lëdze rozmieją 
zrobic wszëtczé rekwizytë – môłé méble, armaturã, sprzãtë 
RTV i  AGD, zabôwczi, rãcznie malowóné tapétë, ale 
przede wszëtczim malińczé jedzenié. Wszëtczé te rzeczë 
robią nôprzódka z mòdelinë, ale nót je miec téż kòżësz-
niczé, stolarsczé, szklarsczé a garnkòwné rozmiałoscë. 
Tuwò trzeba bëc kreatiwnym – nigdze nie naléze sã ùcz-
bòwnika ò tim, jak zrobic môłi tort, kwiatë czë aùto. Trze-
ba wiedzec, jak zrobic np. galaretkã z żëwicë – gôdô mie 
scenografka. Dokôz kreatiwnoscë scenografów pòtikóm 
w drodze na filmòwi plan. Ta wiôlgô rëra do laniô betonu, 
jaką mómë kùpioné w bùdowlanym krómie, bãdze niedłu-
gò raketą kòsmiczną! – tołmaczi mie Bartosz i prowadzy 
do... lasu. Las zajimô czile kwadratowëch métrów a zro-
biony je z papioru, wełnë, sztëcznëch kwiatów, stiropianu 
a téż z prôwdzëwégò mechù, jaczi scenografowie zbiéralë 

òb czas całodniowi wanodżi do prôwdzëwégò lasu. Zarô 
kòl plenerowégò planu nalôżô sã môl, w jaczim je wioska 
Treflików, a chtërną mòże widzec chòcbë le w przédnym 
dzélu serialu. Wôrt òbôczeniô je téż bùdinôszk robòta Ro-
bobota, jaczi mieszkô w kaszëbsczi chëczë – jegò dodóm 
wëzdrzi jak wëjãti ze skansenu we Wdzydzach abò Nado-
lim. Robobotowi widzy sã kaszëbsczi wësziw – doma mô 
zacygadła a tasczi z tim wzorã. Jeżlë ò kaszëbiznã jidze, 
to w serialu wëstąpia téż hańdlôrka w kaszëbsczim swi-
etlëcowim stroju. Terôzkù Studio Trefl S.A. zrëchtowało 
pòstãpny darënk dlô òbzérników – sztëczk z czołówczi 
programù, jaczi spiéwie Nataliô Kùkùlskô, ùczëc téż 
pùdze w  kaszëbsczi wersje w  wekònanim Wéróniczi 
Kòrthals-Tartas. Te kaszëbsczé akceńtë to ùdba miéwce 
pòdjimiznë Trefl Kazmierza Wierzbicczégò. I tuwò do-
chôdómë do te, co w „Treflikach” nôbarżi môlowé – lë-
dze. Pòmòrzé ni mô tradicje w animacje, a ju òsoblëwie 
w pùpkòwi animacje. Lëdze, jaczi robią nad „Treflikama”, 
to w wiãkszim dzélu impòrt z Łodzë, a richtich z ùpadłé-
gò studia Se-ma-for. Corôzkù wiãcy nôleżników karna to 
jednakò lëdze stąd, co w „Treflikach” jidze ùczëc – głosë 
bòhatéróm serialu dôwają gwiôzdë pòlsczégò kina – Jaro-
słôw Bòberek, Magdaléna Różczka czë Macéj Zakòscelny, 
równak corôz wiãcy głosów brzëmi Gdińsczim Mùzycz-
nym Téatrã. W òbsadze serie są Karolëna Trãbôcz (pòl. 
Trębacz), Marta Smùk, Andrzéj Slédz (Śledź), Tomôsz 
Gregòr i Sasza Reznikow. 

Wôrt je pamiãtac, że animacjô to technika, co mô 
w Pòlsce dobrą historiã. Pierszi Oscar dlô pòlsczégò filmù 
dobéł prawie animòwóny krótkòmétrażowi film – Tan-
go Zbigòrza Ribczińsczégò, jaczé tã nôdgrodã dostało 
w 1983 rokù. Dobëcé pòlsczi animacje òstało pòwtórzoné 
w 2006 rokù òprzez pòlskò-anielsczi pùpkòwi film Pio-
truś i wilk, kòl jaczégò robił prawie, jak jem wspòmnia, 
reżiséra „Familie Treflików”. Òbëdwie produkcje to brzôd 
niedzejającégò ju studia Se-ma-for. Terôzkù równak òd 
łódzczégò Se-ma-fora rolã przédnika pùpkòwi animacje 
mòże przejąc gdińsczi Trefl – Mark Skrobecczi, jaczi dlô 
„Treflików” przeprowadzył sã z Łodzë do Gdinie, gôdô 
z gwôsnoscą: Studio Trefl S.A. to terô nôlepszi w Pòlsce plac 
do produkòwaniô pùpkòwi animacje! 

TATIANA SLOWI
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Wojna, konflikt zbrojny – przeciwień-
stwo pokoju. Niezależnie od nazwy to 
katastrofa, o czym dobrze wiedzą ci, 
którzy ten koszmar przeżyli, także tu: 
na Kaszubach, Kociewiu czy Żuła-
wach. Pomorze Gdańskie w  trakcie 
działań wojennych lat 1939–1945 było 
niemym świadkiem okrucieństwa, ja-
kie jego mieszkańcom zgotowała woj-
na i związane z nią represje. KL Stutt- 
hof, Piaśnica, Szpęgawsk – to tylko nie-
które z  symboli okrucieństwa, jakie 
niesie ze sobą konflikt zbrojny. Miejsc, 
w których ginęli cywile, było rzecz ja-
sna znacznie więcej. Lasy, pola, drogi, 
ulice, więzienne cele, w końcu prywat-
ne mieszkania i domy spływały krwią 
wielokrotnie. 

Ogrom wojennych tragedii, jakie 
dotknęły ludzkość na świecie w trakcie 
II wojny światowej, niestety nie spowo-
dował, że konflikty zbrojne ustały. Po 
1945 r. wybuchały kolejne wojny. Moż-
na oczywiście napisać, że miały cha-
rakter lokalny, toczyły się bowiem na 
ograniczonym obszarze (m.in. Korea, 
Wietnam, Afganistan, Falklandy). Jed-

nak dla ludności żyjącej na tych tere-
nach czy też dla uczestniczących 
w  walkach żołnierzy często było to 
starcie na śmierć i życie. Nie inaczej jest 
dzisiaj, wojna toczy się każdego dnia 
na ekranach naszych telewizorów, śle-
dzimy doniesienia choćby z  Syrii 
i Ukrainy, kraju, który sąsiaduje z Pol-
ską! Jednak dla nas jest tylko kilkumi-
nutowym przekazem telewizyjnym, po 
którym wracamy do codziennych obo-
wiązków. Szklany ekran nie oddaje jej 
grozy, stąd szczególnie dla młodego 
pokolenia Polaków i Europejczyków 
wojna pozostaje abstrakcją, czymś, co 
znają z mediów czy gier komputero-
wych. Trudno dostrzec masową empa-
tię wobec ofiar wspomnianych konflik-
tów. To źle, gdyż świadomość tego, że 
wojna to ostateczność, a  jej skutki 
mogą być tragiczne, powinna być za-
korzeniona w nas wszystkich, bo tylko 
w ten sposób jesteśmy w stanie uchro-
nić się przed okrucieństwem wojny. 

Musimy przez cały czas pamiętać, że 
Polska i  Polacy mocno doświadczyli 
czasu II wojny światowej, której skutki 

polityczne odczuwalne były do 1989 r., 
a skutki gospodarcze i infrastruktural-
ne nasz kraj odczuwa tak naprawdę do 
dziś. Co spowodowało, że doszło do 
tego największego i najbardziej tragicz-
nego w historii świata konfliktu zbroj-
nego, w  którym zginęło 60–70 mln 
ludzi? Kto stoi za rozpętaniem tego 
szaleństwa, w  którym życie ludzkie 
przestało mieć w pewnym momencie 
jakiekolwiek znaczenie? Na to i wiele 
innych pytań odpowiada Muzeum II 
Wojny Światowej, które w najbliższych 
dniach zostanie otwarte w Gdańsku.

Nie bez przyczyny muzeum po-
wstało właśnie w Gdańsku – to miasto 
bowiem miało nieszczęście stać się jed-
nym z  pierwszych zaatakowanych 
przez nazistów, jego mieszkańcy albo 
zginęli z rąk wroga, albo uciekli przed 
zbliżającym się frontem, jest też jed-
nym z miast niemal całkowicie znisz-
czonych przez działania wojenne. Po-
mysł utworzenia placówki muzealnej 
przedstawiającej losy Polski w latach 
1939–1945 na szerokim tle europej-
skim zrodził się w 2007 r., a jego pomy-
słodawcą był ówczesny premier Do-
nald Tusk. Rok później powołano 
Muzeum II Wojny Światowej, którego 
dyrektorem został prof. dr hab. Paweł 
Machcewicz. Misją muzeum od po-
czątku jest przedstawienie z  jednej 
strony dramatu II wojny światowej 
z punktu widzenia Polski i innych kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej, 
z drugiej – pokazanie całego zła, jakie 
niesie ze sobą wojna także poprzez do-
świadczenia innych narodów.

Obiekt powstał w położonej w są-
siedztwie historycznego centrum mia-
sta dzielnicy Wiadrownia (Eimerma-
cherhof), która niemal całkowicie 
została unicestwiona w 1945 r. Przed 
rozpoczęciem budowy muzeum znaj-
dowała się tu pętla autobusowa, pod 
którą asfalt wylano na gruzy przedwo-

Wojna to nie jest czas bohaterów, wojna to przede wszystkim jej ofiary. Zmarli, ranni, zmaltretowani, 
poniżeni, wreszcie wypędzeni ze swoich domów, z rodzinnego miasta, z ojczystej ziemi. Groza wojny może 
przybrać najróżniejszą postać, niezależnie jednak od formy, jaką przyjmuje, pozostawia w człowieku traumę, 
od której ten często nie potrafi się uwolnić do końca życia.
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jennych zabudowań. Sposób budowy, 
cała architektura tego obiektu nie jest 
przypadkowa, bardzo mocno wkom-
ponowuje się zarówno w misję placów-
ki, jak i  w  historię Gdańska, która 
zresztą jest obecna w przestrzeni mu-
zeum, choćby w postaci przedwojen-
nej ulicy Grosse Gasse, której ślady 
odnaleziono podczas budowy. Bruk 
z dawnej ulicy został częściowo odtwo-
rzony w centralnej części budowanego 
obiektu. Także inne przedmioty znale-
zione przez archeologów na działce, na 
której zbudowano muzeum, zostały 
zaprezentowane na wystawach. 

Muzeum pod kątem architektonicz-
nym i konstrukcyjnym można uznać 
za cudo. Budynku tak zagłębionego, 
o tak nietypowej architekturze nie ma 
w Polsce i w Europie, i być może także 
na świecie. Dekonstruktywizm, styl, do 
którego nawiązuje budowla, wprowa-
dza kontrolowany chaos, ma sam w so-
bie wywołać emocje u zwiedzających 
jeszcze przed wejściem do muzeum. 
Aby obejrzeć ekspozycje, trzeba zejść 
14 metrów pod powierzchnię ziemi, co 
dodaje dodatkowych emocji zwiedza-
jącemu.  

Wystawa opracowana przez zespół 
pod kierunkiem dyrektora Machcewi-
cza i przy współudziale najwybitniej-
szych historyków z Polski i świata to 
ogromne bogactwo zbiorów. Ekspozy-
cja jest podzielona na trzy bloki tema-
tyczne: „Droga do wojny”, „Groza woj-
ny”, „Długi cień wojny”. 

Już na samym początku zwiedzają-
cy dowiedzą się, jak po I wojnie świa-
towej rodziły się rządy autorytarne 
i reżimy, które przyczyniły się do wy-
buchu największego konfliktu zbrojne-
go w XX wieku. Trzy sąsiadujące ze 
sobą ekspozycje pokazują, jak powsta-
ły reżimy odwołujące się do totalitar-
nych ideologii: komunizmu, faszyzmu 
i  narodowego socjalizmu. Cechą 
wspólną poglądów obowiązujących 
w Związku Radzieckim, we Włoszech 
i w Niemczech była absolutna władza 
przywódców (Józef Stalin, Benito Mus-
solini, Adolf Hitler), stosowanie przez 
ich zwolenników terroru i agresywnej 
propagandy. Wyróżniającą właściwo-
ścią ich władzy była także pogarda dla 
demokracji i wszystkich instytucji de-

mokratycznego państwa, dążenie do 
podporządkowania społeczeństwa 
oraz mocarstwowe ambicje. Wspo-
mniane reżimy wyróżniała także nie-
chęć do obcych narodowości i kultur, 
które postrzegane były jako zagrożenie 
choćby dla czystości rasy.    

Wśród tysięcy zbiorów, jakie pozy-
skało muzeum, są te najcenniejsze, bo 
podarowane przez świadków wojennej 
zawieruchy i ich rodziny. Często to bar-
dzo osobiste pamiątki, które przez lata 
skrywane były w  domowych szufla-
dach. Na wystawie wyeksponowane są 
również eksponaty, które stanowiły 
o sile i przewadze militarnej, jak nie-
miecki motocykl DKW odnaleziony 
pod podłogą stodoły w okolicach Góry 
Kalwarii, gdzie ukryto go we wrześniu 
1939 r. po udanej zasadzce na niemiec-
kiego motocyklistę, czy czołg M4 Sher-
man „Firefly” – podstawowy sprzęt 
pancerny aliantów zachodnich w la-
tach 1943–1945 – oraz sowiecki 
T-34/85 stojący na gruzach ulicy. Za 
ogromnymi literami tworzącymi sło-
wo TERROR stoi niemiecki wagon 
towarowy, symbolizujący deportacje 
dokonywane przez hitlerowskie Niem-
cy oraz Związek Sowiecki. 

Dużą wartość mają fotografie. Za-
trzymane w czasie kadry pokazują co-
dzienność wojny z jej najciemniejszą 
stroną. Obok tych zdjęć nie można 
przejść obojętnie, jak w przypadku fo-
tografii autorstwa Juliena Bryana – 
dziesięcioletnia Kazimiera Mika opła-
kuje na niej starszą siostrę Annę, która 
chwilę wcześniej zginęła ostrzelana 
przez niemiecki samolot. Zdjęcie było 
opublikowane na łamach magazynu 
„Life”, obiegło świat, stając się symbo-
lem oblężonej Warszawy.

Na wystawie głównej przygotowano 
również przestrzeń przeznaczoną dla 
dzieci. „Podróż w czasie”, bo tak na-
zwana jest ta część ekspozycji, to re-
konstrukcja mieszkania warszawskiej 
rodziny w trzech dniach: 5 września 
1939 r., w czasie okupacji niemieckiej 
15 marca 1943 r. oraz 8 maja 1945 r., 
tuż po zakończeniu działań wojen-
nych. Taki przekaz pokazuje, jak zmie-
niały się warunki życiowe polskiej ro-
dziny. Znikające elementy wyposażenia 
(obrazy, meble, książki) czy też poja-

wiające się w mieszkaniu nowe rzeczy 
(piecyk „koza”, łóżko polowe dla nowe-
go mieszkańca-przesiedleńca) to tylko 
nieliczne dowody tego, że sytuacja ro-
dziny w tych latach mocno się zmie-
niała. Zmiany zachodziły także w ka-
mienicy. Mieszkający jeszcze na 
początku okupacji sąsiad żydowskiego 
pochodzenia wkrótce znika. Można się 
tylko domyślać, gdzie jest. Jego miesz-
kanie zajmują kolejni lokatorzy, czego 
dowodem jest tabliczka z nazwiskiem 
na drzwiach mieszkania. 

Muzeum to ponad 2500 ekspona-
tów i 250 stanowisk multimedialnych. 
Nie sposób tego opisać, to trzeba zoba-
czyć. Jestem przekonany, że opuszcza-
jąc muzeum, każdy będzie wstrząśnię-
ty. Nie sposób bowiem przejść obo- 
jętnie obok zła i nienawiści, jakie zro-
dziło się ponad 70 lat temu w człowie-
ku, doprowadzając do najstraszliw-
szych w  historii ludzkości zbrodni. 
Muzeum II Wojny Światowej przypo-
mina o tych wydarzeniach i jednocze-
śnie przestrzega, w myśl sentencji, jaką 
możemy przeczytać na Westerplatte – 
„Nigdy Więcej Wojny”.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI  
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Tematyka kaszubska była systematycznie podej-
mowana w polskim radiu, począwszy od okre-
su międzywojennego, kiedy to w 1934 r. regu-

larną działalność rozpoczęła Pomorska Rozgłośnia 
Polskiego Radia z siedzibą w Toruniu. Emitowała ona 
na swojej antenie m.in. audycje „Na kaszubskim brze-
gu” oraz „Dawni i  współcześni poeci kaszubscy”. 
W studiu gościli kaszubscy działacze i twórcy, tacy 
jak Aleksander Labuda (1902–1981) i  Andrzej 
Bukowski (1911–1997). Kaszubskim audycjom towa-
rzyszyły recytacje utworów literackich Majkowskiego, 
Derdowskiego i Heykego. Emitowane było również 
kaszubskojęzyczne słuchowisko satyryczne Jana 
Biangi (1913–1993) i Bolesława Kullasa (1903–1978) 
pod tytułem „Tôna i Gust” [w dzis. pisowni: Tóna 
i Gùst]. Pomysł na tę audycję zrodził się z inspiracji 
bardzo popularnymi wówczas radiowymi gawędami 
lwowskimi Szczepcia i Tońcia1.

W związku z rosnącym znaczeniem gospodar-
czym i kulturalnym Pomorza za sprawą szybko roz-
wijającej się Gdyni w 1937 r. powstało tam podstu-
dio rozgłośni toruńskiej, w  którym miały być 
przygotowywane programy związane z Pomorzem 
i  Kaszubami. Działalność rozgłośni przerwała II 
wojna światowa2.

Po wojnie na obszarach wyzwolonych spod nie-
mieckiej okupacji rozpoczęła się odbudowa polskiej 
radiofonii. W 1945 r. wznowiły nadawanie dotych-
czasowe rozgłośnie regionalne. W drugiej połowie 
tego roku powstała nowa rozgłośnia z  siedzibą 
w Gdańsku3.

Program stacji od początku miał się koncentro-
wać na zagadnieniach związanych z morzem (odbu-

dowa portów, rozwój rybołówstwa, działalność ma-
rynarki wojennej). Audycje dotyczące Kaszubów 
były emitowane w  większości w  języku polskim 
z niewielkim udziałem dialogów i przyśpiewek w ję-
zyku kaszubskim. W całości po kaszubsku można 
było usłyszeć wznowioną audycję „Tôna i Gust”, re-
alizowaną nadal przez Biangę i Kullasa, oraz gawędy 
kaszubskie Jana Piepki (1926–2001). Pojawiały się 
również pojedyncze programy mające przedstawiać 
zwyczaje i obyczaje kaszubskie. Do tej grupy zalicza-
ły się m.in. cykle „Od zapustów do Wielkiej Nocy na 
Kaszubach” oraz „Od wiosny do jesieni na kaszub-
skiej ziemi”4.

Kaszubszczyzna w mediach elektronicznych na 
dobre zagościła dopiero po 1989 r., kiedy rozpoczął 
się proces transformacji ustrojowej. Akt prawny re-
gulujący działalność mediów elektronicznych 
w Polsce doczekał się uchwalenia przez Sejm RP 29 
grudnia 1992 r. Ustawa o  radiofonii i  telewizji 
wreszcie usankcjonowała możliwość legalnego 
działania niezależnych od państwa stacji radiowych 
i telewizyjnych5. Rozpoczęło się również przekształ-
canie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej z nadaw-
ców państwowych w  media publiczne6. Zgodnie 
treścią artykułu 21 ustawy o radiofonii i telewizji: 
„Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynika-
jących z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, na-
leży w szczególności: uwzględnianie potrzeb mniej-
szości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym, w tym emi-
towanie programów informacyjnych w  językach 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku 
regionalnym”7.

KASZUBSZCZYZNA  
W ROZGŁOŚNIACH RADIOWYCH I W TELEWIZJI

ODC. 

1

ADAM ŁUCZYŃSKI

1   B. Domańska, Rola Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Toruniu w upowszechnianiu i współtworzeniu kultury literac-
kiej na Pomorzu w latach 1935–1939, [w:] Rocznik Gdański, 1986, z. 2, s. 129–150.

2   Ibidem.
3   S. Miszczak, Historia radiofonii i telewizji w Polsce, Warszawa 1972, s. 252.
4   J. Schodzińska, Kaszubi i kaszubszczyzna na antenie radiowej w pierwszych latach działalności rozgłośni gdańskiej po  

II wojnie światowej, [w:] Acta Cassubiana, t. IV, Gdańsk 2002, s. 106–110.
5   J. Beliczyński, Rozwój Radia w Polsce w latach 1989–2009, [w:] Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regional-

nych po 1989 roku, pr. zbior. pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Toruń 2010, s. 23.
6   M. Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruń 2006, s 41.
7   Art. 21.1 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2531 ze zmianami.
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Wejście w życie ustawy o radiofonii i  telewizji 
było więc gwarancją emisji przez media publiczne 
programów w języku kaszubskim. Na obszarze za-
mieszkałym przez Kaszubów działa trzech nadaw-
ców publicznych: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk oraz 
Radio Koszalin, które swym zasięgiem obejmuje 
ziemię słupską, lęborską i bytowską8.

W 1990 r. Radio Gdańsk zaczęło emitować pierw-
szą audycję w  języku kaszubskim „Na bôtach ë 
w bòrach”, czyli cotygodniowy godzinny program 
o  najważniejszych wydarzeniach na Kaszubach. 
Głównymi tematami audycji były i są tożsamość, 
język i kultura kaszubska. W programie obecne są 
również zagadnienia gospodarcze i społeczne, a tak-
że prezentuje się fragmenty kaszubskiej literatury 
(najczęściej prozy) oraz kaszubskie utwory muzycz-
ne. Można też posłuchać dyskusji dotyczących ak-
tualnych problemów społeczności. Niedługo później 
pojawił się również kaszubskojęzyczny serwis infor-
macyjny „Klëka” (nadawany wieczorem w dni po-
wszednie). Oba programy są do dziś emitowane 
w Radiu Gdańsk (od 2014 r. „Na bôtach ë w bòrach” 
ukazuje się pod zmienioną nazwą: „Magazyn Ka-
szubski”). Przygotowuje je zespół młodych dzien-
nikarzy, którzy mówią po kaszubsku i silnie identy-
fikują się ze swą wspólnotą, w ostatnich latach m.in. 
Magdalena Kropidłowska i Tatiana Slowi9.

Bogatą ofertą audycji kaszubskich jeszcze do nie-
dawna dysponowało Radio Koszalin, które przygo-
towywało aż sześć cyklicznych programów dla Ka-
szubów. Najstarszy z nich jest „Magazyn Kaszubski”, 
który rozgłośnia nadaje od 1997 r. To audycja infor-
macyjno-publicystyczna, prowadzona w języku ka-
szubskim i w języku polskim, aby słuchacze, którzy 
nie znają kaszubskiego, mogli się zapoznać z aktu-
alnościami z życia zachodnich Kaszubów. Poza „Ma-
gazynem” w Radiu Koszalin można było usłyszeć 
krótkie programy skupiające się na nauce języka 
kaszubskiego takie, jak: „Kaszëbsczé Słowa na Mą-
drą Głowã” i „Lekcja Języka Kaszubskiego” oraz au-
dycje kulturalne i poradnikowe „Pogadanki Kaszub-
skie” i  „Z  Poradnika Cotczi Trudë”10. W  2015 r.  
Radio Koszalin niestety zredukowało liczbę audycji 

przeznaczonych dla Kaszubów. Nadal emitowany 
jest „Magazyn Kaszubski”, lecz w okrojonej formie 
(20 minut co niedzielę wieczorem w  ramach 
„Mniejszościowej Godziny”, w skład której wchodzą 
także programy przeznaczone dla Romów i Ukra-
ińców). Z kolei w każdy niedzielny poranek nada-
wane są trzyminutowe audycje: „Serwis Kaszubski” 
i „Pogadanka o języku kaszubskim”11. 

Gdański oddział Telewizji Polskiej po raz pierw-
szy wyemitował kaszubski program 21 lipca 1990 r. 
Był to magazyn „Rodnô Zemia”, powołany w wyni-
ku podjęcia współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego z Telewizją Polską. Pierwszym redakto-
rem tego programu została Izabella Trojanowska 
(1929–1995), dziennikarka prasowa znana przedtem 
z „Głosu Wybrzeża”, „Dziennika Bałtyckiego” i „Biu-
letynu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. „Rod-
nô Zemia” ukazywała się co dwa tygodnie i trwała 
pół godziny. W każdym odcinku były relacje z aktu-
alnych wydarzeń, trochę historii, wiersze kaszubskie 
i prezentacja świeżo wydanych książek, jak również 
wywiady z naukowcami i działaczami kaszubskimi. 
Początkowo magazyn prowadzony był tylko częścio-
wo po kaszubsku. Od listopada 1990 r. pojawiły się 
w jego ramach lekcje kaszubszczyzny pt. „Gôdómë 
po kaszëbsku”, przygotowywane przez Marka Cybul-
skiego (językoznawcę), Eugeniusza Gołąbka (publi-
cystę) i  osoby zrzeszone w  akademickim klubie  
Pomorania. Lekcje każdego roku miały inny cha- 
rakter. Raz były skierowane do absolwentów szkół  

8  Czwarty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 2013, s. 32.

9 Ibidem, s. 79.
10 Ibidem, s. 80.
11  Informacja na temat audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych w programach publicznej radiofonii i telewizji 

oraz nadawców koncesjonowanych w latach 2015–2016. Opracowanie: Departament Mediów Publicznych Biura KRRiT, 
Warszawa 2016, s. 18.

A. Cupa i D. Majkowski. Kadr z programu „Kaszëbë”
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wyższych, innym razem do dzieci. Także ich tema-
tyka była zróżnicowana. Dotyczyła ona zarówno 
języka, np. leksyki, neologizmów czy zawiłości gra-
matycznych kaszubszczyzny, jak i literatury kaszub-
skiej, interesujących miejsc regionu i kaszubskiej 
muzyki12. Wraz ze wzrostem popularności progra-
mu zwiększono częstotliwość jego ukazywania się 
na antenie TVP Gdańsk do cotygodniowej. Jedno-
cześnie nieco skrócono czas emisji z 30 do 20 mi-
nut13. W kwietniu 1995 r., po śmierci Izabelli Troja-
nowskiej, program przejęli kaszubscy dziennikarze, 
którzy na początku lat 90. debiutowali w „Tatczëz-
nie” – Eugeniusz Pryczkowski i Artur Jabłoński. Po 
trzech latach Jabłoński zrezygnował ze współprowa-
dzenia programu, skupiając się na działalności sa-
morządowej (w 1999 r. został starostą powiatu puc-
kiego). Od tego czasu przygotowywaniem „Rodny 
Zemi” zajmowali się Eugeniusz i Elżbieta Pryczkow-
scy wraz z licznymi współpracownikami14.

W 2006 r. TVP Gdańsk postanowiła wprowadzić 
do swojej oferty nowy program „Kaszëbë”, prowa-
dzony przez Annę Cupę i Dariusza Majkowskiego 
(potem Majkowskiego zastąpił Wojciech Makurat, 
a wśród prowadzących należy wymienić jeszcze We-
ronikę Korthals i Bartka Kunca). Jego następczynią 
była audycja „Tedë jo”, która miała premierę w listo-
padzie 2008 r. Odtąd magazyn „Rodnô Zemia” dzie-
lił z nią czas antenowy (były emitowane na zmianę, 
co tydzień). W takiej formie „Rodnô Zemia” utrzy-
mała się jeszcze 2 lata na antenie gdańskiego ośrod-
ka Telewizji Polskiej. Ostatni jej odcinek wyemito-
wano 24 października 2010 r.15.

Wcześniej wspomniany magazyn „Tedë jo” został 
stworzony po to, aby w telewizji prezentowane było 
również nowe, współczesne spojrzenie na Kaszuby 
i Kaszubów. Program miał być z założenia w więk-
szości kaszubskojęzyczny i  przeznaczony dla 

wszystkich „młodych duchem” Kaszubów. Pierwszą 
prowadzącą była Anna Cupa16. Próbowała zaintere-
sować młodszą widownię takimi tematami, jak wa-
lentynki po kaszubsku czy moda z elementami haftu 
kaszubskiego. Od roku 2011 magazyn przygotowy-
wała Karolina Raszeja. Stał się w zasadzie polskoję-
zyczną audycją o Kaszubach. Rozmowy przeprowa-
dzano w języku polskim. W materiałach pojawiał 
się jedynie kaszubski głos lektorski, któremu towa-
rzyszyły polskojęzyczne napisy na ekranie. Wywo-
łało to krytykę ze strony lokalnych dziennikarzy 
i  polityków, takich jak Eugeniusz Pryczkowski17 
i  senator Kazimierz Kleina18. Na zastrzeżenia 
w związku z niewystarczającą ilością języka kaszub-
skiego na antenie regionalnego ośrodka Telewizji 
Polskiej odpowiedziała Dorota Hebel z  TVP 
Gdańsk, tłumacząc, że „(…) problemem przy reali-
zacji programów kaszubskich często jest opór wy-
stępujących w nim osób przed używaniem... języka 
regionalnego. Być może to wynika z obaw przed 
oceną środowiska, które może krytykować słabą 
znajomość »rodnej mowy«”19. Od połowy 2015 r. 
do stycznia 2017 „Tedë jo” przygotowywała Anna 
Włodkowska. Można w nim było wówczas usłyszeć 
kaszubszczyznę już nie tylko w głosie lektorskim, 
ale również w wypowiedziach poszczególnych roz-
mówców.

Sytuację niewystarczającej ilości kaszubszczyzny 
w TVP Gdańsk trochę poprawił 8-odcinkowy cykl 
„Wiedno Kaszëbë”, przygotowywany przez Annę 
Cupę-Dziemińską i emitowany co 2 tygodnie od 10 
września do 24 grudnia 2014 r. Program realizowa-
ny był w zdecydowanej większości po kaszubsku 
i informował o tym, co się dzieje w kaszubskiej lite-
raturze, muzyce czy też w turystyce20.

12  E. Pryczkowski, Funkcjonowanie i kres telewizyjnego magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia” (1990–2010), [w:] Biuletin 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2011, s. 264–266.

13 Ibidem, s. 266.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 270–272.
16 Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2008 roku, Gdańsk 2008, s. 8.
17 E . Pryczkowski, Czy „Tedë jo” spełniło oczekiwania ZKP?,  <http://www.gazetakaszubska.pl/27858/czy-%E2%80%9E-

tede-jo-spelnilo-oczekiwania-zkp> [dostęp: 23.07.2015].
18  M. Adamkowicz, Kaszubi walczą o własny program. Senator Kazimierz Kleina krytykuje TVP, <http://www.dziennik-

baltycki.pl/artykul/3379297,kaszubi-walcza-o-wlasny-program-senator-kazimierz-kleina-krytykuje-tvp,1,id,t,sa.html> 
[dostęp: 23.07.2015].

19  M. Adamkowicz, Nowy program kaszubski w gdańskiej telewizji, „Norda”, nr 6, 12.09.2014.
20  Ibidem.
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WAŻNE DATY

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest Or-
ganizacją Pożytku Publicznego i zbiera środki 
z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego. 

Przekazanie 1% dla Zrzeszenia jest niezwykle 
proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią ru-
brykę w rocznym zeznaniu podatkowym i wpi-
sać nr KRS Zrzeszenia: 0000228279.

PRZEKAŻ
  

PODATKU DLA ZKP

KRS: 
0000228279

• DZIAŁO SIĘ W MARCU • DZIAŁO SIĘ W MARCU • DZIAŁO SIĘ W MARCU • DZIAŁO SIĘ W MARCU

·  10 III 1637 – zmarł Bogusław XIV, władca Pomorza 
Zachodniego, ostatni z rodu Gryfitów.

·  13 III 1867 – król i rząd pruski udzielili swej usta-
wowej zgody na budowę linii kolejowej Szczecin – 
Gdańsk. 28 sierpnia 1870 ukazało się pierwsze ogłosze-
nie w prasie na temat otwarcia linii Słupsk – Gdańsk. 
Przejazd na tej trasie trwał 6 godzin.

·  17 III 1997 – w Wierzchucinie odbyła się pierwsza 
próba Zespołu Kaszubskiego „Nasze Stronë”. Kierowni-
kiem zespołu został znany kompozytor i poeta kaszub-
ski Jerzy Łysk.

·  19 III 1997 – zmarł dr Hans Georg Siegler, prawnik, 
niemiecki poeta i publicysta, urodzony i zakochany 
w Gdańsku, laureat Medalu im. Bernarda Chrzanow-
skiego „Poruszył wiatr od morza”.

·  21 III 1907 – w Puzdrowie urodził się ks. dr Ber-
nard Sychta, leksykograf kaszubski, dramatopisarz, 
etnograf, twórca wiekopomnego dzieła Słownik gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej. Ks. Sychta zmarł 25 
listopada 1982 w Pelplinie i tam został pochowany na 
cmentarzu parafialnym.

·  21 III 1957 – w Kościerzynie powstał oddział Zrze-
szenia Kaszubskiego.

·  29 III 1937 – w Sopocie zmarł Friedrich Lorentz, 
slawista niemiecki, badacz gwar kaszubskich. Od 
1903 mieszkał na Kaszubach, początkowo w Wejhe-
rowie, następnie w Kartuzach, by na końcu osiedlić 
się w Sopocie. Urodził się 28 grudnia 1870 w Güstrow 
w Meklemburgii, pochowany został w Sopocie na ów-
czesnym cmentarzu ewangelickim (obecnie to Cmen-
tarz Komunalny).

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie

www.KaszubskaKsiążka.pl

45 zł
45 zł

45 zł

zamówienia telefoniczne pod numerem 607904846
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PÒÙCZËNA

Wedle niejednëch jeżlë donëchczôs wiele dzecy pò skùń-
czenim szósti klasë w gimnazjum ju nie zapisywało sã 

na kaszëbsczi, tej je terô wiôlgô szansa na to, że òstóną na 
tëch ùczbach òb òsmë lat i dzãka temù z wikszą swiądą bãdą 
decydowelë ò nôùce najégò jãzëka téż w strzédnëch i war-
kòwëch szkòłach. Mómë równak téż jiné głosë – òsoblëwie 
samòrządôrzów, jaczi ju rechùją stratë, chtërne bãdą mielë 
na skùtk refòrmë. Pòdług niechtërnëch wójtów i bùrméstrów 
wzątczi z subwencji na ùczbã kaszëbsczégò jãzëka mdą wie-
le mniészé chòcbë dlôte, że wicy dzecy ùczącëch sã w jedny 
szkòle òznôczô mni dëtka na jednégò ùcznia (tak je zbùdo-
wóny system tpzw. wôgów). Czasã je téż czëc, że pieniãdze 
na subwencjã ju latos mdą òbcãté i mòże sã òkôzac, że tam-
-sam kaszëbsczi w szkòłach nie mdze ju ùczony.

Na przëmiôr wójt Tëchómia Jerzi Lewi Czedrowsczi 
gôdôł òbczas sesji radzëznë gminë 30 stëcznika, że spòdzéwô 
sã kòl 1 mln zł stratë: 500 tës. zł mni dostóniemë na skùtk 
òdéńdzeniô z najich szkòłów kòl 100 dzecy. Drëdżé tëlé na 
skùtk mniészi subwencji do kaszëbsczégò jãzëka – klarowôł 
radnym (cytat za gazétą „Kurier Bytowski” z 2.02.2017 r.). 
Pòdczorchiwôł téż, że direktor szkòłë w Tëchómiu mësli nad 
tim, czë „wôrt dali ùtrzëmòwac kaszëbsczi”, bò na 140 ùcz-
niów bãdze dostôwôł kòl 140 tës. zł, co wedle słów wójta 
sygnie leno na penzje szkólnëch, ale ju nié na dodôwkòwé 
atrakcje, wanodżi itd. 

Mómë téż chòcle głos Andrzeja Lemańczika, wójta gminë 
Lëpińce, chtëren mô nôdzejã, że nie zmieni sã sëma dofinan-
cowaniô ùczbë kaszëbsczégò jãzëka. Wierzã, że za refòrmą 
pùdą téż pòzmianë wskôzów rechòwaniô subwencji na kaszëb-
sczi – gôdô. Zwikszoné mògą òstac wskôzywôcze, wedle jaczich 
je rechòwónô subwencjô, abò prodżi wielënë ùczniów, jaczé 
mają cësk na wësokòsc dofinancowaniô ùczbë rodny mòwë.

Mómë sã tej bòjec czë nié? Ò kòmentôrz jesmë pòprosëlë 
wiceprzédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Łukasza 
Grzãdzëcczégò, chtëren tak òdpisôł na naje pitanié:

Refòrma pòùczënë i mùsz ùstaleniô przez gminë nowi sécë 
spòdlecznëch szkòłów mô zbùdzoné w môlowëch spòlëznach 

baro wiele emòcjów. Zwiksziwają je spiérczi midzë prowadzą-
cyma òrganama a szkólnyma, co mają strach ò swòjã robòtã 
przë jesz òglowò òbòjãtny pòstawie starszich. Chòc w mediach 
nôwicy je czëc ò edukacyjnëch sztridach w miastach na pra-
wach pòwiatu, to wedle mie tam refòrmë bãdą nômni ùcãż-
lëwé dlô dzecy, starszich, szkólnëch i samòrządôrzów. Nôwikszé 
zmianë bãdą w gminach na wiesczich terenach, a jich skùtczi 
mdą òdłożoné w latach. 

Szkòłowi rok 2019/2020 bãdze ju bez gimnazjów, tej – co 
za tim jidze – bùdżetë wiesczich gminów sã zmniészą. Na 
zwiksziwanié lokalnëch biôtków i  wòjnów w  òbrëmienim 
pòùczënë mają cësk rozmajité klaprë, manipùlacje, propagan-
da i dezinfòrmacjô wëchôdającô z wszelejaczich zdrzódłów: 
w tim òd niejednëch samòrządôrzów abò szkólnëch. Nie je 
timczasã prôwdą, że na bùdżetowi rok 2017 òstałë zmniészoné 
strzodczi z subwencje na nôùkã kaszëbsczégò jãzëka. Czile 
tidzéniów temù z naji inicjatiwë na zéńdzenim z przédnictwã 
Minysterstwa Nôrodny Edukacje i jich specjalistama jesmë 
gôdelë na témã financowaniô ùczbë kaszëbsczégò w pòstãp-
nëch latach. Mómë zagwësnienié i òstróżno bierzemë je za 
„dobrą mònétã”, że financowé mechanizmë zachãcywającé do 
nôùczi kaszëbsczégò bãdą ùchòwóné i pasowno mòdifikòwóné. 

Czëjã, że niechtërny samòrządôrze robią financowé pro-
gnozë pòùczënë na 2018 i pòsobné lata przë założenim, że 
pòdzél subwencje bãdze jistny jak w ùszłëch latach. Wedle mie 
to lëché założenié, bò system tpzw. wôgów rok w rok je zmie-
niwóny, a terô ta zmiana bãdze mùszała bëc głãbszô, co nie 
òznôczô, że lëchô dlô ùczbë regionalnégò jãzëka. 

Dlôte bédëjã, żebë pëtac samòrządôrzów, direktorów abò 
szkólnëch, co głoszą òbcãcé subwencji na kaszëbsczi, skąd mają 
taczé wiadła. Niech pòdadzą zdrzódło. Donëchczôs niżódnëch 
taczich infòrmacjów ze stronë rządu nie bëło. Timczasã biôtka 
ò warënczi ùczbë kaszëbsczégò jãzëka bãdze sã òdbiwała na 
lokalny niwiznie – w  gminowëch i  pòwiatowëch samòrzą-
dzënach, a z doswiôdczeniô wiémë, że ze zrozmienim najich 
pòstulatów w dzélu szkòłów i samòrządzënów bëło rozmajice. 
Te nôpiãca òb czile nôblëższich lat bãda sã zwiksziwałë, tej 
i Zrzeszenié mùszi zwerifikòwac swòje metodë. Mùszą òne rów-
nak – nimò corôz wikszégò infòrmacyjnégò szëmù i histerie – 
wcyg òpierac sã na meritoricznym spòdlim i determinacje (...).

Chcemë miec nôdzejã, że pò prôwdze ta „dobrô mònéta”, 
ò jaczi pisze wiceprzédnik Grzãdzëcczi, nie òkôże sã leno 
òbiecënkã, a kaszëbiznie mòżemë le żëczëc, żebë wszëtcë – 
òd rządu przez samòrządzënë i szkòłë – mielë do ni nié blós 
zrozmienié, ale i miłotã.      DM

MÓMË SÃ CZEGÒ BÒJEC?
Rëchtowónô refòrma pòùczënë, a òsoblëwie òdéńdzenié òd gimnazjów i wprowôdzenié òsmëklasowi 
spòdleczny szkòłë, je rozmajice przëjimóné na Kaszëbach. 

(...) system tpzw. wôgów rok w rok  
je zmieniwóny, a terô ta zmiana bãdze mù-
szała bëc głãbszô, co nie òznôczô, że lëchô 

dlô ùczbë regionalnégò jãzëka.
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III KONGRES KASZUBSKI

O DOBRĄ POZYCJĘ KASZUB 
TRZEBA ZABIEGAĆ
Wielokrotnie i przy różnych okazjach 
w  ostatnich latach podnoszono po-
trzebę organizacji III Kongresu Ka-
szubskiego. Wiele postanowień uch- 
wały II Kongresu Kaszubskiego na-
dal bowiem pozostaje aktualnych 
i czeka na dokończenie realizacji, ale 
trzeba też zauważyć, że Kaszuby 
i otaczający świat istotnie się zmieni-
ły i permanentnie się zmieniają. Co-
raz mniej jest wśród żyjących uczest-
ników II Kongresu. W międzyczasie 
urodziło się i wykształciło, nie tylko 
na krajowych uczelniach, nowe po-
kolenie Kaszubów mające inne do-
świadczenia biograficzne niż pokole-
nia ukształtowane w czasach PRL-u. 
Przedstawiciele każdego z tych poko-
leń zgłaszali aspiracje urządzenia do-
stępnej przestrzeni wolności, opiera-
jąc się również na tradycji regionalnej. 
Przed nami cykl wydarzeń związa-
nych ze 100-leciem odzyskania nie-
podległości. Środowiska regionalne 
będą wykorzystywały to do uwypu-
klenia i podkreślenia wkładu swoich 
dzielnic w odbudowę państwowości 
polskiej. Małopolska i  Podkarpacie 
będą przypominać o  dziedzictwie  
autonomii galicyjskiej jako polskim 
Piemoncie i Legionach Polskich oraz 
Piłsudskim z  tradycją w  kongreso-
wiackim PPS, Wielkopolska przypo-
mni, jak wygrała powstanie, Śląsk 
o  specyfice plebiscytowo-powstań-
czej, a  Warmia, Mazury i  Powiśle 
o  pechowym plebiscycie. Wysiłek 
Kaszubów z  przełomu XIX i  XX w. 
przyczynił się do uzyskania przez 
Rzeczpospolitą w  1920 r. wolnego 
dostępu do Morza Bałtyckiego – 
czynnika ważnego z  punktu widze-
nia suwerenności gospodarczej. Tak 
wówczas jak i współcześnie o dobrą 

pozycję Kaszub trzeba zabiegać – 
świadomość tego mieli inicjatorzy 
I i II Kongresu Kaszubskiego. Z tego 
powodu byłoby optymalnym rozwią-
zaniem, aby III Kongres Kaszubski 
odbył się z kumulacją 2020 r. 

Wydarzenia rocznicowe związane 
ze  100-leciem niepodległości sprzę-
żone z  rozbudowanym programem 
III Kongresu Kaszubskiego to szansa 
na odświeżenie i wypromowanie blis- 
kich naszemu regionowi bohaterów 
historycznych, dobrych doświadczeń 
organizacyjnych i  tłumaczenie jego 
specyfiki dzisiejszym mieszkańcom. 
Chodzi o  to, aby współcześni – nie 
tylko Kaszubi – zdali sobie sprawę 
z tego, że takiego Pomorza, jakie zna-
my, nie byłoby, gdyby nie działalność 
Aleksandra Majkowskiego, Jana Kar-
nowskiego, Franciszka Kręckiego, Ste- 
fana Łaszewskiego, Antoniego Abra-
hama czy Józefa Wryczy oraz wielu 
innych. To są bohaterowie kaszub-
skiej – pomorskiej stegny do niepod-
ległości i  polskiej drogi do morza. 
W  konsekwencji II wojny światowej 
przez te nadbałtyckie obszary przeto-
czyła się fala wysiedleń i migracji lud-
ności. Kaszubi zachowali swoje sie-
dziby, a  nawet powrócili na swoje 
dawne tereny. Trudno jednak do 
świadomości współczesnych miesz-
kańców Pomorza dotrzeć z informa-
cją, że Polska zakotwiczyła i utrzyma-
ła się nad Bałtykiem poprzez trwanie 
kaszubszczyzny. Nie da się tego zrobić 
w sytuacji, kiedy nawet rodzima lud-
ność kaszubska o tych wydarzeniach 
nie pamięta. Co więcej nie brakuje 
w  dyskursie publicznym wystąpień 
stawiających np. Trójmiasto poza Ka-
szubami i nostalgicznego wspomina-
nia Wolnego Miasta Gdańska – 

a  przecież jego utworzenie było 
wynikiem porażki Polski i  zaprze-
paszczeniem marzeń ruchu kaszub-
skiego. 100-lecie niepodległości to 
więc szansa dla III Kongresu Kaszub-
skiego, aby idee kaszubsko-pomor-
skie mogły się przebić do szerszego 
grona odbiorców w  całym kraju, 
a przede wszystkim na Pomorzu.

Tak I Kongres Kaszubski z 1946 r., 
jak i  II Kongres Kaszubski z  roku 
1992 opierały się na przekonaniu 
o  potrzebie wzmocnienia aspiracji 
Kaszubów na rzecz aktywnego uczest-
nictwa  w życiu społecznym. Odby-
wały się one w  przełomowych mo-
mentach historii: pierwszy zaraz po 
II wojnie światowej, a drugi w okresie 
głębokiej transformacji w  Europie. 
Za narastającym poczuciem swobo-
dy działania szło przekonanie o poja-
wiającej się możliwości, a  wręcz  
konieczności włączenia się środowi-
ska kaszubskiego jako podmiotu 
w  kreowanie rzeczywistości. Skom-
plikowane (jak zawsze) realia, które 
towarzyszyły organizatorom kolej-
nych Kongresów, nie zdołały jednak 
ostudzić nadziei i wiary, że przedsię-
wzięcia te przyczynią się do uzyska-
nia przez Kaszuby i Kaszubów dobrej 
pozycji w polskim państwie i w ob-
szarze nadbałtyckim. Przed uczestni-
kami III Kongresu Kaszubskiego 
będą stały pytania o  przyszłość Ka-
szub w  polifonicznym świecie. 
W tym kontekście najważniejsze jest 
to, aby nasze próby nadawania przy-
szłości kształtów opierały się na prze-
myślanej twórczej aktywności. I wła-
śnie temu warto, aby sprzyjał III 
Kongres Kaszubski.

ŁUKASZ GRZĘDZICKI
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WËDARZENIA

KÒHÉLET SPIÉWIE 
PÒ KASZËBSKÙ

W piątk 6 gromicznika w kòlegiace we Wej-
rowie ju sztërnôsti rôz bëła prezentowónô 

Bibliô Kaszëbskô, to wëdarzenié je dzélã wiôldżé-
gò, òglowòpòlsczégò projektu pn. Verba Sacra – 
Mòdlëtwë Pòlsczich Katédrów, chtëren je zjiscy-
wóny òd 2000 rokù. Pòsobny rôz Danuta Stenka, 
Kaszëbka rodã z Gòwidlëna, òdczëtała w rodny 
mòwie dzél ze Swiãtëch Pismionów. Tim razã 
nawetka całą jedną knégã ze Stôrégò Testamentu 
– Knégã Kòhéleta, wëjimk z Biblii skłôdający sã 
z 12 dzélów. 

Ùdbòdôwcą kaszëbsczi czãscy wëdarzeniô je 
òjc profesor Adóm Riszôrd Sykòra, frãcyszkón. 
Òn téż na kòżdą Verba Sacra Bibliô Kaszëb-
skô tłomaczi z  hebrajsczégò wëjimk Swiãtëch 
Pismionów. Òd dwùch lat, pò smiercë widzałé-
gò jãzëkòznôwcë Jerzégò Trédra z  Wejrowa, 
jãzëkòwą kòrektã przekładu prowadzy wielelat-
nô przédniczka Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 
i wiceprzédniczka KPZ Danuta Pioch. 

Aktorsczé czëtanié Knédżi Kòhéleta przez 
Stenkã bëło niedosygłé. Artistka nie zrobiła ani 
jedny zmiłczi fòneticzny, nie przekrącëła ani 
jednégò słowa. To bëła bëlnota nad bëlnotama. 
Ji kaszëbizna je barô głãbòkô, aktorka rozmie-
je pòdczorchnąc kòżdi dwùzwãk (ò, ù) i kòżdi 
apartny kaszëbsczi samòzwãk (ã, ô, ë, é).

W kaszëbsczi „òdsłonie” Verba Sacra wôżnô je 
mùzyczno-spiéwnô strona. Jak ju òd lat i w nym 
rokù mùzyczné czerownictwò òbjimnął Cezari Pô-
córk, a pòmôgelë jemù spiéwôcë i mùzycë: Kinga 
Prus (pòl. Pruś), Gabriela Janusz, Paùl Ruszkòwsczi, 
Emil Miszk, Pioter Lemańczik i Tomôsz Łosowsczi. 
Scenariusz, jak wiedno, napisôł i zetkanié wespół-
wëreżiserowôł Przemësłôw Basyńsczi, chtëren téż 
mô starã ò snôżi, farwny wid. 

Òd pòczątkù czëtaniô Biblie Kaszëbsczi nick sã 
nie zmieniwô we frekwencji: wejrowskô kòlegiata 
je kòżdégò rokù w całoscë wëfùlowónô.  

SJ

Danuta Stenka. Promòcyjné materiałë: www.wejherowo.pl
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„Pomerania”: Serdeczno gratulëjã Skrë. Mógłbë 
të òpisac najim Czëtińcóm twòjã warkòwą dargã? 
Jak të doprzëszedł do bëcô „człowiekã radia”?

Jack Pùchalsczi: Mòja warkòwô darga miała swój 
zôczątk ju w spòdleczny szkòle. Mòja mëma „ro-
bia w kùlturze”, temù jem jakno dzeckò chôdiwôł 
na colemało wszëtczé szpetôkle, kòncertë, prelek-
cje, co òdbiwałë sã w mòjim rodzynnym miesce 
Suwałkach, ale téż w całim pòwiace (kùlturalné 
placówczi, wiesczé klubë i dodomë kùlturë, bi-
blioteczi). Wdôrziwóm sobie kòncertë Czer-
wionëch Gitarów, Mòdro-Czôrnëch, pózni Tru-
badurów i trójno jinëch karnów. Òni tedë mielë 
taką wanogã pò całi Pòlsce. Mëma grała téż 
w Téatrzikù Pùpów, a jô jem czãsto przesôdiwôł 
kòl mëmë w  robòce, słëchającë aktorsczich 
a mùzycznëch próbów. W liceùm jem założił swò-
je pierszé mùzyczné karno – w latach 70. nie bëło 
letkò ze sprzãtã. Pózni bëłë sztudia na Gduńsczi 
Pòlitechnice, na wëdzélu Inżinierie Zwãkù, tej 
prakticzi i robòta w Radio Gduńsk. Tedë to bëła 
magiô. Warkòwé sztudio, wieleszlachòwé magne-
tofónë, mikrofónë, pògłosowô płita, lampòwé 
kómpresorë, taszmòwé efektë. Kùreszce samò na-
griwanié, nôprzódkã dzennikarzów, pò tim cha-
riz-maticznëch aktorsczich głosów, instrumeń-
tów, karnów, mùzyków, kòncertów a jinëch. To 
béł prôwdzëwi doswiôdczalny pòligón, z jedny 
starnë – technicznëch doswiôdczeniów, a z drëdżi 
– doswiôdczeniów z wespółrobòtë z reżiserama, 
aktorama, mùzykama, z jãzëkã. To dało mie mòż-
nosc warkòwégò rozwicô, rozwiniãcô wëòbraznie 
a téż pòzwòlëło mie doznac pòdskôcënkù twòrze-
niô. I tak jem sã stôł „człowiekã radia”.

Strzód twòjich wielnëch realizacjów nôwôż-
niészé są dlô naju te w kaszëbsczim jãzëkù. Bëłe 
tam jaczé, co ce òstałë w pamiãcë na dłëżi? 
Jo, baro wiele taczich bëło. Pamiãtóm, że mòckò 
w  pamiãcë òstałë mie piesnie Jana Trepczika 
w òprôcowanim Witczi Frankòwsczi. Zetkanié 
snôżi mùzyczi z kaszëbsczim jãzëkã. 

Mô sã rozmiôc, bëłë to kaszëbsczé słëchòwiska, 
dze ùwiélbióm robòtã z aktorama, czãsto z nowò- 
ùsadzoną mùzyką, diskùsjã nad zwãkòwima plana-
ma, dramaturgią. Téż nagrania płitów, dze człowiek 
sã òsoblëwie zajimô spiéwã i interpretacją. W òstat-
nym cządze baro mie sã widzała òsoblëwô wespół-
robòta z  8-latną Anielką Makùrôt przë robie- 
nim platë Balbina z  IVB. To mądré dzéwczątkò  

WSZËTCZÉ RZECZË DÔ SÃ ZLËSZËC

Jack Pùchalsczi. Òdj. DM

ROZMÒWA Z JACKÃ PÙCHALSCZIM, LAÙREATÃ 
LATOSY ÒRMÙZDOWI SKRË, REALIZATORÃ ZWÃKÙ 
W RADIO GDUŃSK.
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ÒRMÙZDOWÉ SKRË 2016

naprôwdã mie zaskòczëło wëczëcym czasu (time-
-ù), dikcją i pëszną melodią mòwë (tuwò stolemnô 
robòta ji mëmë).

Robòta realizatora zwãkù to bezùstôwné miónczi 
z czasã. Co robiwôsz, czej ni ma cëskù. Czë kòmet-
ka to je jediny spòsób na zabôczenié, òdpòczink 
òd robòtë?

Lubiã robic chùtkò, ale sã nie spieszëc, tej, czej 
wszëtcë są przërëchtowóny i wszëtkò sprawno ji-
dze. Wiedno je, mô sã rozmiôc, môl na improwi-
zacjã, dzejanié pòdług chwilë. To je téż baro wôż-
ny dzél w twórzbie – takô pierszô, czëstô mësla. 
Pò tëli latach nie czëjã już cëskù czasu, barżi bez-
piek, cekawòsc, ale trema przed rozpòczãcym 
wikszich projektów wiedno je. Dżinie zarô pò 
zaczãcym robòtë. Spòrt to przédno badmintón 
i tenis a robòta na dzałce na Kaszëbach – to barżi 
ùtrzimanié sã w szëkù i szturze. Tej-sej chòdzã do 
kina, téatru czë na bëlny kòncert.

A czegò słëchô Jack Pùchalsczi pò robòce? Môsz 
swòjich ùlubionëch artistów? 

Wiedno jem béł wiérny karnóm Pink Floyd, 
Enigma, Led Zeppelin czë dżezowi mùzyce. Ta 
mùzyka nigdë sã nie starzeje.

Òd 23 lat jes czësto krótkò z kaszëbską mùzyką 
i lëteraturą. Jak to wëzdrzi / je czëc z twòjégò 
pòzdrzatkù?
Jaczés 20 lat temù jem przezérôł radiowé ar-
chiwùm z  kaszëbską mùzyką. Wszëtczégò do 
grëpë bëło kòl 150 dokôzków. W naszich aùdi-
cjach pòjôwiałë sã wcyg ne same spiéwë. Jaż 
przëszedł kùlturowi grzim (boom) na kaszëbską 
kùlturã. Zaczãlë sã pòjawiac ùtwórcë, pisôrze, 
pòécë, mùzycë, domòwé nagraniowé sztudia. 
I narôz, czej to rëgnãło, dzysô mómë ju kaszëbsczé 
dokôzë we wnetkã kòżdim mùzycznym zorce.  

Lëdze gôdają, że jes méstrã w  robienim 
słëchòwiszczów. Rzeczesz nama, jak to mùszi 
robic?
Spòdlim je bëlny tekst. Tej mùszi zrobic adapta-
cjã, to znaczi przełożëc na radiowi jãzëk. Dobrac 

pasowné głosë, mùzykã, efektë i przedzegwic to 
wszëtkò z aktorama i kómpòzytorã... Nawzôjné 
zaùfanié i wòlô twórzbë to baro wôżné dzéle ro-
bòtë. Nie wiém, jak to przëchòdzy, ale jô pò prze-
czëtanim tekstu – czãsto czëjã ju kùńcowi efekt.

Głosë, głosczi, głosëszcza. Czëjesz je warkòwò. 
Za czim szlachùje „rasowi” radiowi głos?
Farwa, dikcjô, wërazowé i zdaniowe akcentë to je 
spòdlé, ale jesz bë sã przëda charizma – to je cos, 
co sprôwiô, że chcemë kògòs słëchac.

Radio òd lat je to samò, ale technika sã zji-
nacziwô. Kùli je w twòji robòce rzemiãsła a kùli 
kómpùtrowégò czarzeniô?
Jem przeszedł całą drogã òd analogòwi techniczi 
do cyfrowi. Òczëwidno, kómpùtrë baro ùproscy-
wają i przërëchliwają robòtã. Zaòstałë mie rów-
nak wszëtczé zwëczi analogòwi robòtë òbczas 
realizacjów na cyfrowëch statkach. Całi miks 
czëjã pòd pôlcama, wnet dotikóm zwãkù. Kóm-
pùtrowô mëszka je leno wspòmóżkòwim statkã. 
A czarzenié? To leno wiédzô a wëòbrazniô. 

Przińdze tak, że wënoszôsz swój môl robòtë dali 
z bùdinkù na Grunwaldzczi we Wrzeszczu. Je 
dze, dali òd radia, plac, dze chãtno wrôcôsz 
z tima wielnyma radiowima fizmatentoma?
Jo, dzysdniowé statczi pòzwòliwają na robòtã dali 
òd radia. Np. kòncertë, mùzyczné nagrania 
a w slédnym czasu téż słëchòwiszcza w nôtërze, 
chòcle w gduńsczim „falowcu” (…). Të wierã ò 
chëczë mëslisz. Nié, móm starã robòtë dodóm nie 
nosëc. To je mòja schróniô. 

Dzãkùjącë za rozmòwã, zapitóm jesz. Czerow-
cóm sã żëczi szeroczi drodżi a  gùmòwëch 
drzéwiãtów. Maturańtóm – pòłómieniô piórów. 
A czegò cebie żëczëc?
Pewno, cobë felowało rutinë i bëm béł wcyg ce-
kawi swiata zwãków. Më, w  radio momë taczi 
rzeklan: „Wszëtczé rzeczë dô sã zlëszëc!” (Nie ta-
kie rzeczy kładliśmy!).

ROZMÒWÃ PROWADZYŁ I ZAPISÔŁ PÒ KASZËBSKÙ TÓMK FÓPKA
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Laùdacjô (chwalba) Jacka Pùchalsczégò, jaką 
przërëchtowôł i  przeczëtôł òbczas ùroczëznë 
wrãcziwaniô Skrów Tomôsz Fópka

Człowiek zeza kònsoletë Radia Gdańsk. Zawòłóny 
reżiséra zwãkù. Méster słëchòwiszczów. Òd 1993 
rokù zrobił sta nagraniów, aùdicjów a platków w na-
szi rodny mòwie. Cëchi dozérôcz kaszëbsczich 
zwãków i głosów. 

Òd 20 lat skłôdô do grëpë kaszëbskòjãzëkòwé 
radiowé programë. Do jegò dokôzów nôleżą téż na-
grania akcje „Kaszëbsczé bajania”, dze znóny i mni 
znóny lëdze czëtają bôjczi. Słëchòwiszcza, chòcle 
ksãdzasëchtowe, etnografné „Dzéwczã i miedza” 
z Dramaticznym Téatrã z Lëzëna czë czësto swiéżô 
„Kaszëbògònia” – szpetôczel s-f Jarka Szroedera na 
spòdlim ksążczi Piotra Dzekanowsczégò. Aù-
diobùczi, jak Chcemë le so zażëc z 196 felietónoma 
Aleksandra Labùdë. Samòùczk Słówka jidą w głów-
kã z 465 lekcjoma kaszëbsczégò. Kòl niegò robioné 
bëłë aùdioprowadniczi pò kaszëbskù, w tim òstatny 
– pò Mùzeùm Miasta Gdinie. Jegò kôrta robòtów je 
gãsto znaczonô zwãkã. Na zetkanié z nim przëjéż-
dżelë do gduńsczégò radio z Chwaszczëna, Bòr-
kòwa, Lëzëna, Gòwidlëna, Kòleczkòwa, Chmielna, 
Bëtowa, Serakòjc, Wejrowa, Gdinie, Brusów, Bani-
na, Kòscérznë… Nagriwôł fòlklor, klasykã, rocka, 
dżez, fòlk, spiéwóną pòézjã… Gòscył w studiach 
i łowił na Kaszëbach chùrë, òrkestrë, kòła wiesczich 
gòspòdëniów, szkòłowé dzecë, warkòwëch aktorów, 
spiéwôków a tëch, co dopiérze zaczinelë… Co mó-
wią ò wespółrobòce z nim?

Jakno méster w swim warkù nie przepùscy żódné-
gò złégò zwãkù. Baro bëlno czëje. Mô wërafinowóné 
wëczëcé szmaczi i spiéwającégò, i grającégò. Jack Szi-
mańsczi. Spiéwôk – tenór. Plata Piôsnicczé Requiem 
z mùzyką Andrzeja Nanowsczégò.

Wiedno w nëkù, z przëjãcym. Ùsmiéchniãti i żëcz-
lëwi. Mëszlã, że nasze fòlklorné karna wiele zwëskałë 
na wespółrobòce z nim. Tec baro wiele zanôlégò òd 
realizatora nagraniów, òd jegò bezpiekù, żëcznégò 
wiodra procëm różnëch spiéwnëch niedobëców, w ca-
łoscë kòl nié-warkòwëch wëkònôwców… Witosława 
Frankòwskô. Aùtorka ksążczi Mùzyka Kaszëb. 
Mùzyk. Kaséta Lecë chòrankò z  dokôzama Jana 
Trepczika.

Z Jackã Pùchalsczim jesmë nagriwelë platkã karna 
Serakòjce. To je człowiek baro cepłi, z  wiôldżim 
pòczëcym specyficznégò hùmòru. Cerplëwi jak aniół, 
z niespòtikónym wëczëcym i mùzycznym ùchã. Irena 

Kùlwikòwskô. Direktorka Gminowégò Òstrzódka 
Kùlturë w Serakòjcach. 

To je radiówc z nôwëższi pòlëcë, ò wësoczi òsobisti 
kùlturze. Pòtrafi pò mésterskù rozwinąc mòżlëwòscë 
karna, z jaczim robi. Òtemkłi na lëdzy, w całoscë na 
amatorów, dlô chtërnëch mô wiele serca i czasu. Jist-
nô symfóniô ùdbów. Witóld Tréder. Czerownik 
mùzyczny, kònsultant. Platczi fòlklornëch karnów: 
Serakòjce, Chmielanie, Bazunë a  Dãti Òrkestrë 
Gminë Żukòwò.

Jack to je nôchùtczi chòdzący i mówiący realizatór, 
jaczégò znajã, co mô przënômni jedną znankã, jakô 
bë sã Kaszëbama przëdała. Òbczas nagraniów 
kaszëbsczich tekstów wiele razy jem widzała, jak in-
struòwôł czëtającëch, z jaczim wseczëcym a intóna-
cją mają przëczëtac dóny dzél. Cobë rozlóznic czëta-
jącégò i wprowadzëc w klimat, sóm czëtôł. Wëchòdzëłë 
z tegò przesmiészné nowé kaszëbsczé słowa, a òn sã 
za tim nick nie czerowôł i dali robił swòje! Jack je bez 
wątpieniô człowiekã radia z  krwie a  gnôta, to je 
wieczno jidącégò na miónczi z czasã. Wdôrziwóm 
sobie takcos, czej na samim zôczątkù mòji robòtë 
w radio jem nie sfòrtowała zrobic skrótu „Klëczi” na 
czas. To prawie Jack ùretôł sytuacjã – w òstatnëch 
sekùńdach przez emisją zrealizowôł aùdicjã… Në 
i za bòga nie wiém, jak òn to robi, że wié, do czegò są 
te wszëtczé knąpczi na stole w reżiserce sztudia. A są 
jich sta! Magdaléna Kropidłowskô. Redaktórka Ra-
dia Gdańsk. Lektórka.

Jacka jem pòznôł przë nagrëwanim a’cappella psal-
mów tłómaczonëch przez Eùgeniusza Gòłąbka. Béł 
jem tej młodim sztudérą mùzyczny akademie, jaczémù 
sã wëdôwało, że wcyg spiéwie za niskò. Jack pòwiedzôł, 
że… zawëżiwóm zwãk, czim wnëkôł mòjã tremã do 
trëmë… Pózni pòtkelë jesmë sã jesz pôrãdzesąt razy. 
Trzimie robòtã w szturze. Dbô ò jakòsc – pòwtôrzô 
nagranié tëli razy, jaż mdze dobrze. Jack pòtrafi 
pòchwôlëc, np. „No, powiem ci, Tomuś, rewelacja!”. 
Pòtrafi téż òdesłac lechtora dodóm, czej czëje, że je za-
chrapiałi. Tomôsz Fópka. Spiéwôk – baritón. Lektór. 

Grôł jem tedë na elektriczny gitarze, co pòdług 
kòlegów zwãcza jak bórmaszina. Wasta Jack dozérôł 
zwãk tak bëlno, że pò niecałi minuce jem ju brzëmiôł 
jak gwiôzda rocka. (…) Sôdł jem tej w studio, leno jô 
i gitara – całi w mikrofónach. Wasta Jack włącziwô 
nagrëwanié i mówi swòje energiczné „Start!”. Jem sã 
zmilił. Chcemë jesz rôz? „W porządku, nagrywa się, 
zaczynaj, jak będziesz gotów”. Paweł Ruszkòwsczi. 
Mùzyk – gitarzista. Ùsôdca mùzyczi. 
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Kapral Alfons odetchnął z ulgą. Ucieczka jego 
jednostki z Elbląga – przez front radziecki – uda-
ła się. Teraz czołg, na którym siedział, trzymając 
się siatki maskującej, wjechał do Nowego Dwo-
ru Gdańskiego. Roiło się tutaj od rozproszonych 
żołnierzy i uciekinierów. Kolumny pojazdów za-
przężonych w konie zapychały ulice. Zmęczone 
matki z dziećmi wędrowały wzdłuż ścian domów, 
by dotrzeć do szosy prowadzącej na wybrzeże.

Kiedy czołg przejeżdżał przez most nad Tugą, 
miejscowość została zaatakowana przez nisko le-
cące samoloty. Wycie silników, krzyk dzieci, wo-
łania żołnierzy, strzały pistoletów maszynowych 
i ostrzał armaty przeciwlotniczej dopełniały cha-
osu. Po drugiej stronie mostu stał na jezdni żan-
darm polowy. Jakby ten hałas nie robił na nim 
najmniejszego wrażenia, machał ramionami wo-
kół siebie, wskazując pojazdom wojskowym dro-
gę w różnych kierunkach. 

Czołg jechał dalej, musiał się więc zatrzymać 
przy boisku sportowym koło schroniska mło-
dzieżowego. Tutaj zebrano resztki Regimentu 
Grenadierów Pancernych Feldherrnhalle i sfor-
mowano ponownie jako Regiment 62 (Feldherrn- 
halle). Alfons z radością zlazł z czołgu, zobaczył 
koło schroniska swoich gdańskich kompanów. To 
nie był cud, ponieważ jego regiment był począt-
kowo wystawiony w Gdańsku.

– Ludzie, jakie to szczęście, że jeszcze jesteście! 
– zawołał do nich. 

Późnym popołudniem ostatni rozproszeni 
grenadierzy przybyli do schroniska młodzieżo-
wego. Wszyscy oni zostali teraz wcieleni do nowo 
powstałego regimentu. Alfons wiedział swoje. 
„W 1939 roku droga regimentu rozpoczęła się 
w Gdańsku i w 1945 roku tu się zakończy, nic tyl-
ko uciekać!”. Ta myśl zadawała mu ból. Ale życze-
nie było zrozumiałe. Alfons mieszkał na wschód 

od Gdańska, w Olszynce Wielkiej, w kolonii Son-
nenland. Po tym jak oddział został przeniesiony 
do Koszwał, na zachód od Wisły, poczuł, że jest 
blisko domu rodzinnego. Odległość od Gdańska, 
przez łąki i strumienie, szacował na 15–18 km. 

Saperzy wysadzili wały wiślane. Woda zalewała 
łąki. Atak rosyjskiej piechoty właściwie utknął 
w błocie. Z tego powodu część niemieckich od-
działów została odwołana i wysłana na niepewny 
front przed Oliwą. Kiedy dotarli w tamtą okolicę, 
granaty i bomby zaczęły padać na nich jak grad. 
Codziennie trzeba było przesuwać pozycję do 
tyłu. Niektóre kompanie składały się już tylko 
z dwudziestu ludzi. Ustępując przeważającym si-
łom, niemiecka obrona wycofała się aż do Bramy 
Oliwskiej i walczyła teraz na obrzeżach Gdańska. 
27 marca regiment Feldherrnhalle bronił domów 
kolonii Schichaua1. Kiedy Alfons biegł w kierun-
ku jednej z hal przy stoczni, na placu detonowała 
salwa z katiuszy. Alfons rzucił się na ziemię, po-
czuł jednak w tej samej chwili mocny ból w le-
wym udzie. Odłamek wyrwał mu głęboką ranę. 
Podpełzł do hali. Jakiś sanitariusz opatrzył mu 
krwawiącą ranę i zawlókł go do bramy stoczni. 
Na szczęście zatrzymał się kübelwagen2. Alfon-
sa wtłoczono na tylne siedzenie, między dwóch 
oficerów, i podróż do szpitala mogła się zacząć. 

– Pojedziemy Toruńską. Ta okolica nie jest tak 
mocno ostrzeliwana, można potem pojechać Łą-
kową aż do Długich Ogrodów – zaproponował 
Alfons.

Szofer skinął głową, a oficerowie zgodzili się 
na tę propozycję. Przed szpitalem było jak w ulu. 
Ledwo odjeżdżał jeden ambulans, już wtaczało się 
następne auto. Alfons podziękował i wygramolił 
się z samochodu. Powoli kuśtykał do wejścia. Ja-
kiś sanitariusz ruszył mu naprzeciw i podparł go. 
W taki sposób dotarł do budynku. 

POWRÓT DO DOMU...
GERHARD JESKE

1   Nieistniejące dziś domy przy ul. Marynarki Polskiej, w których mieszkali pracownicy Stoczni Schichaua.
2   Volkswagen typu 82 – osobowo-terenowy samochód z okresu II wojny światowej.
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„Leżysz tutaj, a twoi rodzice o tym nie wiedzą” – 
myślał sobie Alfons, kiedy wybudził się z narkozy. 
Siostra go pocieszała. 

– Rana nie jest wcale straszna, oczyszczono ją 
i porządnie zszyto. Po dwóch, trzech dniach bę-
dzie pan mógł już wstać – powiedziała.

Jej słowa sprawiły, że Alfons całkiem odzyskał 
przytomność. Jego plan był niezmienny – w żad-
nym wypadku nie chciał wracać na front. Natych-
miast pomyślał o ucieczce ze szpitala. Udało się to 
bez przeszkód. Już drugiego dnia rano spróbował 
chodzić. Po południu powtórzył próbę, kilkakrot-
nie w ciągu dnia chodząc do toalety, tam i z po-
wrotem. Zdecydował się, że następnego wieczoru 
zwieje. Jak pomyślał, tak zrobił. 

W międzyczasie zatroszczył się o lnianą tor-
bę, tam upchnął swoją wojskową kurtkę. Chciał 
włożyć pasiastą bluzę szpitalną i udawać, że jest 
na spacerze… Po tym, jak zmrok przykrył miasto 
szarym welonem, wyszedł na ulicę i poszedł aż do 
Reduty Wyskok. Nie zrobiło się ciemno. Błyski 
wybuchających granatów, płomienie płonących 
spichrzów oświetlały ulice. W chmurach odbijały 
się drgające światła płonącego miasta. Wspinał się 
wolnym krokiem drogą do mostu przy ul. Kurzej. 
Wiedział, że tam u góry, na starym murze obron-
nym, ustawiono na koźle pistolet maszynowy 
i grupa żołnierzy piechoty kontrolowała przejście. 
Jednak nikt tam się nie poruszył. Żołnierze na 
pewno w schronieniu tłukli w skata.

Posuwał się szybko naprzód. Po drugiej stro-
nie mostu skręcił na grobli w lewo, pokuśtykał 
po piaszczystej dróżce przez pas trzciny i w ten 
sposób dotarł w okolicę kolonii Sonnenland, 
gdzie stał dwupiętrowy dom rodziców. Po dru-
giej stronie Motławy, mniej więcej przed Orunią, 
słyszał odgłosy walki. Niedługo już Sowieci dotrą 
do Motławy i ją przekroczą. Bramka do ogrodu 
zaskrzypiała, kiedy ją otwierał. Powoli wcisnął 
klamkę. Drzwi były zamknięte. Powściągliwie za-
pukał w drewno. Pośród niespokojnych odgłosów 
bitwy usłyszał zgrzytanie klucza. Otwarto drzwi 
i przed nim stanęła jego matka. 

– Czego pan chce – zdanie to utknęło jej w gar-
dle. – Alfons, to ty? Ojciec, nasz Alfons tu jest!

Objął ją i szepnął: – Uciekłem, muszę się ukry-
wać.

Ojciec nie powiedział wiele. Jako pracownik 
stoczni nauczył się mówić tylko tyle, ile trzeba.

Matka stanęła przy piecu kuchennym i dołoży-
ła drewna. Czajnik z ciepłą wodą przesunęła na 
prawą fajerkę. 

– Jeszcze mam prawdziwą kawę – powiedziała. 
Ojciec otworzył jedną z szafek ściennych i wy-

ciągnął z niej butelkę wódki. Matka postawiła na 
stole dwa kieliszki, potem wbiła na patelnię cztery 
jaja i wyjęła chleb z pojemnika. 

– Kiełbasy nie mamy, ale jest jeszcze marmo-
lada porzeczkowa.

Alfons oddychał głęboko. Potem odzyskał 
w końcu mowę. 

– Być w domu – powiedział – to tak, jakby już 
był pokój.

– A więc na zdrowie, jutro świat będzie wy-
glądał spokojniej. Cały ten bałagan się skończy 
– powiedział jego ojciec.

Następnego dnia wiele oddziałów niemieckiej 
piechoty przemaszerowało obok w  kierunku 
miasta. 

– Wycofują się, najlepiej będzie, jeśli znikniesz 
na tyłach, w pustej altanie Gustawa.

Matka dała Alfonsowi dwie kanapki i butelkę 
po piwie wypełnioną słodkim sokiem wiśniowym.

– Dzięki temu wytrzymasz do wieczora – 
stwierdziła.

Alfons poszedł na tył ogrodu, przeszedł przez 
płot, powtórzył to przy następnym ogrodzie i do-
tarł tak do letniej altany u Gustawów. Aby mogli 
pilnować ich domu, dostali od sąsiadów klucze. 
W ten sposób Alfons bez trudu dostał się do al-
tany. Altana miała werandę, przez jej okna mógł 
obserwować drogę po prawej i lewej stronie. Na 
plecionym fotelu położył kilka poduszek i wygod-
nie się umościł.

Wieczorem wrócił do domu rodziców. Ojciec 
był niespokojny. Na pytanie, dlaczego nerwowo 
wygląda przez okna, odpowiedział, że Rosja-
nie umieścili gdzieś obserwatora artyleryjskiego 
i przy jego pomocy kontrolują ulice. Wielokrotnie, 
na oślep, ostrzeliwano most na Motławie. Eksplo-
dowały granaty na ulicy i między ogrodami. 

– Ogień rozproszony, tak się nazywa taką strze-
laninę bez planu, za jego pomocą ma zostać prze-
pędzona ludność – wyjaśnił im sytuację Alfons. 
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Było już po zmroku. Jasne błyski ognia strzelni-
czego zmieniały krajobraz w nienaturalny sposób. 
Pomimo tego natura domagała się swoich praw, 
mieszkańcy domu w kolonii Sonnenland poczuli 
zmęczenie i ułożyli się do snu, by odpocząć od 
znojów wojennej codzienności. 

Alfons z namysłem patrzył przez okno. Słyszał 
grzechotanie salw rosyjskich karabinów maszy-
nowych przed Motławą. „Jutro – pomyślał – będą 
tutaj, mogę mieć tylko nadzieję, że nie będą trak-
tować nas jak wrogów”. Zdjął kurtkę i położył się 
na łóżku. Pomimo hałasu wkrótce zasnął.

O świcie ojciec Alfonsa stał w ogródku przed 
domem. Niespokojnie spoglądał na kilku śpiesznie 
przemieszczających się niemieckich żołnierzy. „To 
było zabezpieczenie tyłów” – pomyślał. Za nimi 
jechał opancerzony samochód rozpoznawczy. 

Wrócił do kuchni, tam jego żona rozpalała 
w piecu. Nie udało mu się opowiedzieć jej o tym, 
co zobaczył. Ogłuszający huk, pękanie i skrzy-
pienie belek wstrząsnęły domem. Przez sufit do 
kuchni wpadła belka dachowa i  tak pozostała. 
Zaprawa i kurz opadły na małżonków.

Ojciec zerwał się, gwałtownie otworzył drzwi 
i  wbiegł na schody. Przez wielką dziurę w  da-
chu zaglądało niebo. Powietrze pełne było dymu 
z  prochu i  kurzu. Gruzy tarasowały mu drogę 
do wiszących na jednym zawiasie drzwi pokoju, 
w którym spał Alfons. Przerażony spojrzał na łóż-
ko. Belka leżała w nogach łóżkach, cement i ka-
wałki cegieł pokrywały koc, którym przykryty 
był Alfons. A potem spojrzał na twarz syna. Z le-
wej strony jego czoła płynęła krew. Z wysiłkiem 
ściągnął przykrycie i zamarł. Odłamek granatu 
wyrwał w brzuchu jego syna dziurę na wylot wiel-
kości pięści.

Powoli zszedł schodami na dół. 
– Nie masz po co tam chodzić – stwierdził. – Tu 

na dole możesz go umyć i przygotować. 
Wiedziała, co miał na myśli, postawiła wielki 

gar z wodą na piecu i dołożyła drew do ognia. 
W korytarzu ktoś chrząknął. Sąsiad, też emery-

towany stoczniowiec, wszedł na korytarz.
– Mocno was trafiło – powiedział głośno. 
Ojciec podszedł do niego i wskazał na schody. 

Powoli weszli na górę. Jako pierwszy do pokoju 
wszedł sąsiad.

– To przecież Alfons – wykrzyknął zdziwiony.
– Tak, to był on – powiedział ojciec. – Przy-

szedł ranny ze Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
do nas, by tu zakończyć wojnę. Dlaczego nas to 
spotkało?!

Sąsiad otarł łzy z oczu: – Niech zrozumie, kto 
chce. Ja tego nie pojmuję.

Zabrali się za zniesienie ciężkiego ciała na dół. 
Położyli je w ogrodzie przed domem. Matka za-
częła myć twarz syna. Modliła się. Ojciec nie wie-
dział, dlaczego się nie modli. 

– Mam jeszcze papę dachową w  stajni, nie 
da się teraz zrobić trumny – powiedział sąsiad. 
– Trzeba go tak i tak pochować, wody gruntowe 
się podnoszą, nasza kolonia zostanie zalana przez 
wodę.

Emeryt poszedł, by przynieść kilof i papę. Ki-
lof był konieczny. Ziemia była zmarznięta i trzeba 
było ją rozkopać. Dopiero po dwudziestu centy-
metrach szpadel wbił się w ziemię uprawną. 

– Musimy kopać z boków szerzej, byśmy mogli 
tam stanąć – domagał się sąsiad. 

Tak też się stało. Ze względu na wodę gruntową 
wykopali dół tylko na 70–80 centymetrów. Po-
tem odcięli dwumetrowy kawałek papy, emeryt 
podał go na dół. Położyli ciało na szerokiej desce 
i emeryt powoli przesunął je nad dół, z lekkim 
przechyłem deska zsunęła się do krzywego grobu. 
Udało im się złożyć zmarłego do grobu tak, by nie 
uderzył w ziemię. Leżał tam teraz syn na czarnej 
smołowanej papie. Chusta zsunęła mu się z twa-
rzy i matka spojrzała po raz ostatni na twarz swo-
jego dziecka. Kiedy ojciec przykrył twarz chustą, 
matka zdała sobie sprawę, że straciła swojego 
syna na zawsze. Głośny, wysoki krzyk wyrwał się 
z jej gardła, jęk i lament przerwały ciszę poranka 
i połączyły się z dudnieniem frontu. Na koniec 
przykryli martwe ciało kawałkiem papy. Obaj 
mężczyźni wolno zakopywali grób. Emeryt po-
szedł ponownie do stajni i zrobił z desek drewnia-
ny krzyż. Czarną farbą napisano na nim: Alfons, 
zabity 30.03.1945 roku.

TŁUM. MAGDALENA DARSKA-ŁOGIN

Tytuł pochodzi od redakcji
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VIII EDYCJA KONKURSU „KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ”
Wzorem ubiegłych lat Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie organizuje kolejną edycję konkursu „Kaszubi 
wczoraj i dziś” dla gimnazjalistów ze szkół województwa pomorskiego. Tym samym serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w tegorocznej edycji poświęconej tematowi „Józef Chełmowski, Marian Mokwa i Kazimierz 
Jasnoch – artyści z Południa Kaszub”. Bieżąca tematyka wpisuje się w ustanowiony przez Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie „Rok Józefa Chełmowskiego”.

Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
• I etap – szkolny – 28 kwietnia 2017 r.
•  II etap – półfinałowy – 25 maja 2017 r., godz. 10 – Sala Widowiskowa im. L. Szopińskiego w Kościerzynie
• III etap – finałowy – 25 maja 2017 r., godz. 14 – Sala Widowiskowa im. L. Szopińskiego w Kościerzynie.

Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Sali Widowiskowej 
im. L. Szopińskiego w Kościerzynie. Podczas uroczystości odbędzie się także konferencja popularnonaukowa.

Dla laureatów konkursu przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Ponadto Pomorski Kurator Oświaty przy-
znał dla zdobywców tytułu laureata konkursu dodatkowe 5 punktów w procesie rekrutacji do szkół ponadgim-
nazjalnych.    

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24.03.2017 r. Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie 
http://muzeumziemikoscierskiej.com.pl/

RAJMUND KNITTER 

Szanowny Panie Redaktorze,
Przygotowując dokumentację iko-
nograficzną do trzeciego już filmu 
„Kaszubi w Gdańsku”, traktującego 
tym razem o Wrzeszczu i jego związ-
kach z kaszubszczyzną, natrafiłem 
na ryciny Daniela Chodowieckiego 
zamieszczone w jego dzienniku Po-
dróż z Berlina do Gdańska. Wśród 
wielu scen rodzajowych związanych 
z jego konną podróżą (1773 rok) au-
tor wykonał kilka rysunków ukazu-
jących życie Kaszubów w tamtych 
latach. Jedna z  rycin przedstawia 
kaszubską gospodę (zajazd) w miej-
scowości położonej gdzieś koło 
Słupska o nazwie Wutzkow. Zacie-

kawiła mnie ta miejscowość, więc 
zacząłem jej szukać. Udało mi się 
znaleźć osadę kaszubską położoną 
w województwie pomorskim, w po-
wiecie lęborskim, w gminie Cewice 
o nazwie Oskowo. Nazwa ta w ję-
zyku kaszubskim została zapisana 
jako Òskòwò. Nazwa Oskowo, jak 
utrzymują niektórzy, może pocho-
dzić od słowa oczy, gdyż pierwotnie 
wieś podobno nosiła nazwę Oczko-
wo. Jednak według zapisów (aktów) 
granicznych krzyżackich z  roku 
1310 miejscowość ta nazywała się 
Ozkowe, potem Wozkowe (nazwa 
najbardziej przypominająca dzisiej-
sze kaszubskie Òskòwò). W  1379 
roku pojawia się nazwa Wozkow, 
a  około 1717 roku Wutzkow. Pa-
miętajmy jednak, że te ziemie leżały 
poza granicami Rzeczypospolitej.

Pierwsza zatem wzmianka o tej 
miejscowości pochodzi z aktu gra-
nicznego z  1310 roku. Po poko-
ju oliwskim w  1660 roku elektor 
brandenburski Fryderyk Wilhelm 
utworzył tu przygraniczny urząd 
pocztowy. Zmieniło to przebieg 

szlaku pocztowego z  Berlina do 
Królewca, z ominięciem polskiego 
wówczas Gdańska. Istniał tu też 
tzw. dom królewski, w którym za-
trzymywała się rodzina panujących 
podczas przejazdów nową trasą. 
W wieku XIX Oskowo należało do 
różnych właścicieli pruskich. Nieda-
leko Oskowa położone jest cmenta-
rzysko kultury łużyckiej z  okresu 
epoki brązu z około XII–VII wie-
ku przed Chrystusem. Znaleziska 
z epoki brązu zaliczane są do grupy 
wschodniopomorskiej (kaszubskiej) 
kultury łużyckiej.

W centrum wsi znajduje się dwór, 
zbudowany w XIX wieku. Atrakcją 
tej liczącej dziś około 200 mieszkań-
ców osady jest replika rzymskiego 
obozu zimowego z  największą na 
świecie repliką konia trojańskiego 
(ponad 16 metrów wysokości), któ-
ra znalazła się w Księdze Guinnessa.

Warto odwiedzić kaszubskie, oto-
czone lasami, Òskòwò. Przez miej-
scowość przepływa rzeka Bukowina 
będąca jednym z dopływów Łupawy.

JERZY NACEL
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 „Grabić zagrabione”

Przed laty na wykładach opowiadałem o polskich stra-
tach wojennych w związku z obiema wojnami świato-

wymi. Nie raz mnie wówczas pytano, kto zrabował najcen-
niejsze polskie skarby – Niemcy czy Rosjanie. Odpo- 
wiadałem, że nie minimalizując strat poniesionych przez 
wieki za ich przyczyną, to jednak być może najcenniejsze 
polskie dobra kultury zrabowali Szwedzi w czasie szwedz-
kiego „potopu” w XVII w. Ostatnio sprawa grabieży dóbr 
kultury w czasie II wojny światowej stale powraca w me-
diach czy w badaniach naukowych. Niestety nie zmienia to 
faktu, że rozlicznych zagrabionych dzieł sztuki, jeżeli ich 
dotąd nie odzyskano i nie są znane ich losy, to raczej nie 
odzyskamy.

Grabieże wartości materialnych czy dóbr kultury to stałe 
zjawisko w historii ludzkości. Warto więc zasygnalizować 
popularnie ujęte szkice historyczne, które omawiają szereg 
głośnych wydarzeń z tej „dziedziny” dla długiej epoki od 
średniowiecza polskiego po koniec wieku XVIII.

Jednym z takich szkiców jest książka historyka Jerzego 
Besali Grabież skarbów Polski1. Autor nieco wbrew tytułowi 
swojej pracy omówił w niej także niektóre przykłady histo-
ryczne świadczące o  tym, że także Polacy czasami cudze 
skarby rabowali. Warto jednak, ale chyba bez melancholii, 
stwierdzić, że od XVIII w. byliśmy tylko ofiarami grabieży, 
i można się nawet dziwić, że po XIX–XX w. jeszcze sporo 
tego naszego bogatego dziedzictwa kulturalnego ocalało. 
Besala omawia najrozmaitsze kwestie: od wyprawy księcia 
czeskiego Brzetysława „na Polskę” poprzez pamiętne epi-
zody najazdów tatarskich czy tureckich, wojny z  carami 
Rosji, po łupiestwa szwedzkie i pruskie. Opisał nawet spra-
wę tzw. „sum neapolitańskich”. Wyjaśnijmy, że chodzi 
o  ogromne dobra materialne wywiezione przez królową 
Bonę do Włoch. O grabieży w sensie prawnym trudno by-
łoby tu mówić, ale faktem jest, że wielki majątek wywiezio-
ny z Polski przez Bonę, który dziedziczyć miał król Zyg-
munt August i Rzeczpospolita, nigdy do kraju nie wrócił: 
Bona pożyczyła pieniądze hiszpańskim Habsburgom bądź 
w  inny sposób trafiły do ich rąk, a Rzeczpospolita, która 

domagała się wielokrotnie zwrotu tych majątków, nigdy ich 
nie odzyskała.

W średniowieczu obok wojen o władzę na szczeblu lo-
kalnym czy europejskim wszyscy wszystkich napadali i za-
bijali, niszczyli. Przykładem niech będzie tu najazd Brzety-
sława, co prawda nie jest do dziś pewna jego data (1039?), 
ale skutki są znane: złupienie Krakowa i  Gniezna, skąd 
Brzetysław wywiózł relikwie świętego Wojciecha. Być może 
mścił się za wyprawy Bolesława Chrobrego do Czech, być 
może chodziło głównie o  owe relikwie świętego, który 
o czym zazwyczaj zapominamy, był Czechem. 

Przez kilka wieków z napadów łupieżczych w całej nie-
mal Europie słynęli Wikingowie (Normanie), protoplaści 
późniejszych Szwedów, których król Gustaw II Adolf zy-
skał sobie zasłużone miano „rozbójnika Europy”. Z czasem 
w średniowieczu wytworzyła się pewna feudalna rycerska 
etyka, prowadzenie wojen wedle zasad „honorowych”. Ni-
gdy to jednak nie było trwałe, a w całej Europie (z wyjąt-
kiem Polski) wielkie państwa narodowe będą przechodzić 
na system zawodowych, najemnych wojsk. Owe płatne ar-
mie zawodowe będą z reguły żyły w czasie wojny na koszt 
kraju, w którym toczyła się wojna, i nieraz „własne wojska” 
były dla ludności równie niebezpieczne jak armie nieprzy-
jacielskie. Znamy wiele przykładów historycznych z dzie-
jów wojen europejskich, zwłaszcza w XVIII w. Być może 
wojną nie tylko najkrwawszą, ale i słynącą ze zbrodni na 
biednej ludności cywilnej była słynna wojna trzydziestolet-
nia (1618–1648). Niemcy i Czesi, Francuzi i Szwedzi, Hisz-
panie czy Duńczycy mordowali się wzajemnie i rabowali 
wszystko to, co można było zrabować.

Rzeczpospolita polsko-litewska w wojnie trzydziestolet-
niej udziału nie brała, ale Jerzy Besala przypomniał mało 
chwalebną epopeję tak zwanych lisowczyków (od nazwiska 
pierwszego ich dowódcy Aleksandra Lisowskiego znanego 
z „rajdów komandoskich”, jak dziś byśmy powiedzieli, po 
całej Rosji z łupiestwami, które Rosjanie do dziś, z braku 
„lepszych” polskich łupiestw, lubią wspominać). Otóż od-
działy najemnej polskiej lekkiej kawalerii lisowczyków 

STANISŁAW SALMONOWICZ

1   Jerzy Besala, Grabież skarbów Polski, Warszawa 2015.
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wzięły udział w wojnie trzydziestoletniej po stronie katolic-
kiej (czyli Habsburgów) i siały grozę od Słowacji po Alza-
cję. Sądzono o  nich w  Niemczech, że to raczej „Tatarzy, 
a nawet zgoła jakieś monstra”. Dodam jeszcze, że pod ko-
niec XVII w. niegrzeczne dzieci w Niemczech straszono li-
sowczykami.

Szwedzi dali się poznać jako łupieżcy na Pomorzu czy 
w Inflantach już za rządów Zygmunta III Wazy. Prawdziwy 
jednak „potop szwedzki” miał miejsce w latach 1655–1660. 
Wkraczające do Polski pułki, choć zdyscyplinowane 
w boju, po zwycięskiej walce zamieniały się w bezlitosnych 
łupieżców. Grabienie polskich wszelkich dóbr material-
nych, dzieł sztuki, bibliotek i archiwów było nakazywane 
odgórnie: taka była oficjalna polityka Królestwa Szwecji. 
Epoka ta przyniosła więc dzięki niefrasobliwości polskiej 
szlachty niebotyczne straty. Gospodarkę można było odbu-
dowywać, acz z  wielkim trudem, natomiast zniszczone 
bądź wywiezione do Szwecji dobra kultury były stracone 
bezpowrotnie. Zniszczono bądź zrabowano znaczną część 
polskiego dorobku kulturalnego, który dziedziczono po 
polskim złotym wieku, jakim było XVI stulecie. Pokolenia 
Polaków jeszcze pierwszej połowy XX w. zazwyczaj znały 
opisy znakomite tej epoki piórem Henryka Sienkiewicza. 
Dziś rzadko się o tym pamięta, a Szwecja słynie po wiekach 
jako kraj bogaty, spokojny i tolerancyjny. Szwedzi rabowali 
wszystko, co można było zabrać do Szwecji, nawet marmu-
ry wyłamywane ze ścian pałaców, klasztorów czy kościo-
łów. Rabowano przemyślnie także polskie archiwa, biblio-
teki i  zbiory sztuki. Wszystko płynęło Wisłą do morza 
i  morzem do Szwecji. Niejedna cenna zdobycz trafiała 
w  nurty wiślane czy na dno Bałtyku. Dla regionu warto 
przypomnieć, że już w latach dwudziestych XVII w. Szwe-
dzi obrabowali dokładnie katolicką Warmię i  sąsiadujące 
z  nią ziemie (w  tym wspaniałe biblioteki w  Braniewie, 
Fromborku i Pelplinie). W dobie „potopu” rabowano w To-
runiu, Bydgoszczy, Malborku, Kartuzach. W całym kraju 
grabieży ulegały zamki magnatów, bogate klasztory, miasta 
znaczne (Poznań, Kraków, Warszawa zwłaszcza). Nasze 
zbiory malarstwa europejskiego są skromne, jeżeli chodzi 
o  dzieła XVI–XVII w. Gros obrazów ze zbiorów ówcze-
snych polskich powędrowało do Szwecji, dziś często te ob-
razy znajdują się w  muzeach amerykańskich. Tylko nie-
znaczny procent łupów oddali Szwedzi wedle traktatu 
w Oliwie. Szwedzi, ani po roku 1918, ani po roku 1945, nie 
czuli się zobowiązani, by chociaż część dla nich w istocie 
bezużytecznych polskich XVI–XVII-wiecznych książek 
oraz rękopisów zwrócić prawowitym właścicielom. Mając 
na uwadze niespokojne losy naszego kraju w XX w., jeden 
z moich przyjaciół powiedział, że może lepiej, że te zbiory 
do dziś są w  szwedzkich bibliotekach. Inny badacz tych 
spraw wielce sobie chwalił służbowe wyjazdy badawcze do 
Szwecji w dobie Polski ubogiej za Gomułki czy wczesnego 
Gierka!

Polska szlachta żyła w  dobrobycie, nie troszcząc się 
o państwo i lekceważąc licznych naszych wrogów. Bała się 
płacić podatki na silne wojsko, by królowie elekcyjni zbyt-
nio nie rośli w potęgę. Nawet lekceważyła niemal coroczne 
wycieczki Tatarów po łupy w Polsce. Potężne państwo pol-
sko-litewskie nawet w  czasie formalnych lat pokojowych 
nie potrafiło skutecznie chronić swoich granic przed łu-
pieżcami, rzekłbym: drugiej kategorii. W XVI w. powołano 
dla ochrony stale zagrożonej granicy południowo-wschod-
niej tzw. obronę potoczną, której już sama nazwa nie 
brzmiała zbyt poważnie. Liczyła, i to nie zawsze, około ty-
siąca ludzi, którzy mieli pilnować szerokiego terytorium 
zwanego nie bez racji Dzikimi Polami. To dopiero za Zyg-
munta Augusta, z  wielkim trudem szlachty niechętnej 
wszelkim podatkom (gdzież ja tę niechęć do dziś zauwa-
żam?!), powołano tzw. wojsko kwarciane, które jednak 
w sile, w najlepszym razie, do 4000 żołnierzy miało chronić 
otwarte granice na południowym wschodzie, czyli linię kil-
kuset kilometrów granicy. Oczywiście każdy szlachcic boga-
ty, a zwłaszcza magnat, miał zbrojny orszak czy nawet pułk 
prywatnej armii, ale tak czy owak Tatarzy radzili sobie z gra-
nicą bardzo dobrze i przez cały wiek XVII brali „w  jasyr” 
bądź mordowali ludność wsi, dworów czy małych miast. 
Teoretycznie mocarstwowa (przynajmniej do 1648 r.) 
 Rzeczpospolita nie potrafiła silnym działaniem wyelimi-
nować szlaku łupieżczego małych czambułów tatarskich.

Tak więc bywało niewesoło w dawnej przeszłości, a okres 
lat 1939–1945 raz jeszcze oddał nasze skarby kultury w ręce 
najeźdźców. Do dziś w Rosji spoczywają liczne polskie do-
bra sztuki i  kultury zrabowane przez zwycięską Armię 
Czerwoną.

Stare powiedzenie głosi, że i książki mają swoją historię. 
Zadziwić mogą w historii ludzkości od wieków dwa trendy 
sobie przeciwne i  stale aktywne: jedni budują i  wznoszą 
wspaniałe gmachy, zdobią je szczególnie, tworzą zbiory 
sztuki, biblioteki. Innych interesuje tylko destrukcja bądź 
grabież tego, co inni byli w stanie, nieraz trudem wielu wie-
ków, zbudować. Inni to nie tylko barbarzyńcy czy koczow-
nicy różnej maści, ale i Kulturträgerzy, niemieccy doktorzy 
sztuki czy filozofii, którzy rabowali w  Polsce ołtarz Wita 
Stwosza czy obrazy najznakomitszych mistrzów europej-
skich2. Zadziwiać też może, że z jednej strony nieraz wielkie 
kultury przeszłości zagrzebane zostały gdzieś w  piaskach 
azjatyckich, a z drugiej strony z każdego potopu historycz-
nego ludzkość ratuje różnymi sposobami egipskie papiru-
sy, rękopisy wczesnego średniowiecza, dzieła architektury 
greckiej czy rzymskiej. Co przeważy na przyszłość: barba-
rzyńcy, których wokół Europy nie brakuje, czy miłość do 
własnej kultury i radość z obcowania z produktami obcych 
kultur?

2   Stanisław Waltos, Grabież ołtarza Wita Stwosza, Warszawa 2015.
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W drëdżi pòłowie 1955 r., to 
je pò skùńczenim przez 
Bruna Richerta robòtë 

w Veritasu i wëjachanim z Warszawë, 
skùńcza sã jegò łączba z  chòrążim 
Janã Suwińsczim i  wëzdrzi na to, 
że jaż do czasu jegò zatrzimaniô 
w  Bëtowie przez szandarów bez-
pieka wierã nie wiedza, gdze ji wia-
dłodôwôcz tak pò prôwdze je. Do-
piérze na zaczątkù stëcznika 1956 r., 
czej wiadło ò „nalézenim” Richerta 
przez Òbëwatelską Milicjã trafiło 
do warszawsczi centralë ùrzãdu do 
sprawów pùblicznégò bezpiekù, jegò 
fónkcjonariuszowie ùdbelë so dali 
z nim wespółrobic. Człowiekã, jaczi 
tedë òsoblëwie zainteresowôł sã per-
soną dôwnégò przédnégò redaktora 
„Zrzeszë Kaszëbsczi”, béł robòtnik 
III Departamentu Kòmitetu do spra-
wów Pùblicznégò Bezpiekù (dali: 
KdsPB) ppòr. Władisłôw Pòtapczuk. 
Chłop nen wëstãpòwôł ju na kôr-
tach mòjich artiklów pùblikòwónëch 
w „Pòmeranii”, bò je to prawie nen 
sóm człowiek, co òb lato 1955 r. òdbéł 
dwie òperacjowé rozmòwë z  Janã 
Trepczikã. Interesowôł sã òn sprawą 
kaszëbsczégò separatizmù i  wedle 
jego dbë prawie Richert mógłbë do-
tegòwac bezpiece wiele wiadłów na 
tã témã. Temù téż pòprosył Suwiń-
sczégò, chtëren dotëchczôs òficjalno 
trzimôł łączbã z  wiadłodôwôczã ò 
tacewnym mionie „Wojciech Kos”, 
ò przekôzanié gò sobie. Pò nié za 
dłudżim czasu Pòtapczukòwô ùdba 
sã zjisca i  òd 17 stëcznika 1956 r. 
Richert miôł zacząc wespółdzejac 
z III Departamentã warszawsczi cen-
tralë bezpieczi. Kąsyczk pózni, bò 25 
stëcznika tegò rokù, ppòr. Pòtapczuk, 
chtëren dowiedzôł sã ò Richerto-
wim tôklu z  felënkã zameldowaniô, 
zrëchtowôł do wicedirektora swòjégò 

departamentu pismiono, z  chtërné-
gò wëchôdô, że chcôł mù pòmòc tã 
sprawã załatwic.

Co robił w tim czasu sóm Richert? 
Wiémë, że w  stëcznikù 1956 r. za-
mieszkôł òn we Wdzydzach, gdze 
przëjachac miôł nibë pò to, żebë zro-
bic pòrządk w  kaszëbsczi bibliotece, 
jakô miesca sã w ti wsë. Przëszedł òn 
nawetka do sedzbë Pòwiatowi Dele-
gaturë do sprawów Pùblicznégò Bez-
piekù w Kòscérznie, gdze z pòmòcą 
przedstôwców ùbówsczi centralë chcôł 
załatwic sprawã meldënkù. W kùńcu 
dzãka telefónóm z III Departamentu 
KdsPB fónkcjonariuszowie kòscer-
sczi bezpieczi pòprosëlë czerownika 
tamecznégò Bióra Òsobistëch Do-
kazów (pòl. Biuro Dowodów Osobi-
stych), żebë nen zameldowôł Richerta 
na czasowé bëcé, pò czim nen sléd-
ny miôł dokùńczëc załatwiac fòr-
malnoscë i  zameldowac sã na stałé. 
Z akt dejade wëchôdô, że czas nëkôł 
i cząd wôżnoscë czasowégò meldën-
kù miôł sã ju za niedłudżi czas skùń-
czëc, a  timczasã Richert dërch nie 
przëchôdôł i  sprawë zameldowaniô 
sã na stałé nie dokùńcził. Jaż kùreszce 
sta sã tak, że na zymkù bòhater naszé-
gò tekstu bez załatwieniô sprawë 
w  kòscersczich ùrzãdach wëjachôł 
z Wdzydzów.

Jakùż wëzdrzôł czas mieszkaniégò 
familie Richertów we Wdzydzach? 
Wedle òswiôdczeniô, jaczé bòha-
ter tegò artikla napisôł w  séwnikù 
1956 r., żëcé jegò tam wëzdrzało 
biédno. Nie béł w sztãdze nalezc so 
w  tim môlu niżódny robòtë, temù 
téż niechtërny mieszkańcë ti wsë za-
czãlë mù i jegò familii pòmagac. Do-
stôł na bórg mieszkanié. Jistno bëło 
z òpałã. Za wszëtkò to miôł zapłacëc 
pózni. Równak nimò tegò wszëtczé-
gò w łżëkwiace miôł ju swiądã tegò, 

że we Wdzydzach nie dô radë wëżëc, 
temù téż zaczął wëjéżdżac z ti wsë na 
jaczis czas, nibë pò to, bë gdze jindze 
nalezc so nowé mieszkanié i pasowną 
robòtã. Co cekawé, w  drëdżi pòło-
wie łżëkwiata 1956 r. przedstôwco-
wie kòscersczi bezpieczi dostelë òd 
henëtnégò Pòwiatowégò Kòmańdan- 
ta Òbëwatelsczi Milicje wiadło, że 
przëchôdelë do niegò mieszkańcë 
Wdzydzów, co pòwiedzelë, że Richert 
pòżëcził òd nich kòle 4 tësąców 
złotëch. Òkróm tegò gôdelë òni, że 
dostôł òn téż òd nich rzeczë pòtrzéb-
né do codniowégò żëcô, a  timczasã 
òd jaczégòs czasu nie mieszkô ju 
we Wdzydzach. Lëdze ti chcelë tej 
òd kòscersczich szandarów, żebë 
szukelë Richerta. Widzymë tedë, że 
dôwny przédny redaktor „Zrzeszë” 
znôwù miôł jiwer z  òddôwanim 
pòżëczonëch dëtków i rzeczów.

Wôrt w tim môlu napisac, jak tã 
sprawã przedstôwiôł sóm Richert 
w  swòjim nadczidniãtim ju wëżi 
òswiôdczenim z séwnika 1956 r. Pisze 
òn w tim dokùmence, że czej wëjachôł 
slédny rôz ze Wdzydzów, to za swòje 
dłëdżi òstawił tam ksążczi, białogłow-
sczé zëmòwé bótë, zédżerk i  ruchna. 
Wspòmnął téż ò tim, że na pòczątkù 
dostôwôł na bórg òd lëdzy mieszka-
nié i  drzewò. Przë leżnoscë pòdsz-
trëchnął òn téż w swòjim pismionie, 
że wszëtczé te rzeczë i dëtczi lëdze ti 
delë mù sami a dopiérkù pózni, czej 
sã òkôzało, że Richert je czerwòny 
i kòmùnysta, że nie chòdzy do kòsco-
ła i  że nie dôwô òchrzcëc dzecka, 
zmieniło sã òdniesenié mieszkańców 
wsë do niegò. Tedë téż lëdze chcelë, 
żebë Richert zwrócył swòje dłëdżi. 
Chcemë le równak pamiãtac, że tima, 
dlô chtërnëch człowiek nen pisôł 
swòje òswiôdczenié, bëlë przedstôw-
cowie kòmùnysticznëch wëszëznów, 

Pòmachtóny żëwòt 
Bruna Richerta   
WEDLE AKTÓW Z ARCHIWÙM INSTITUTU NÔRODNY PAMIÃCË 
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temù téż mùsz je baro òstróżno pòd-
chadac do tegò, co je tam napisóné. 
Òsoblëwie je tuwò widzec Richerto-
wą zgrôwã do tegò, żebë zrobic z se 
„òfiarã” i  żebë przë ti leżnoscë abò 
pòdchlébic sã kòmùnystóm, abò 
òbronic sã przed òdpòwiedzalnotą 
za swòje wëstãpczi. Wątpiã równak, 
że fónkcjonariuszowie krëjamnëch 
służbów Lëdowi Pòlsczi ùwierzëlë, 
że Bruno Richert béł prôwdzëwim 
„mãczelnikã”, co „cerpiôł” niezgarã 
òd lëdzy, bò béł wiérny kòmùnysticz-
nym pòzdrzatkóm. Kò doch w czasu, 
czej pisôł swòje òswiôdczenié, to je 
w séwnikù 1956 r., béł ju ùsëniãti z re-
gistru krëjamnëch wespółrobòtników 
bezpieczi, a ji fónkcjonariuszowie ni 
mielë bëlny dbë ò „Wojciechu Kosie”, 
bò ju sami dobrze wiedzelë, jaczi to 
pò prôwdze „kùńda” je.

Jeżlë chòdzy ò krëjamną wespół-
robòtã Richerta z  Pòtapczukã, to 
dérowa òna kòle trzech miesąców, to 
je òd stëcznika do łżëkwiata 1956 r.  
Brzadã ji bëło szesnôsce rapòrtów, 
chtërne colemało tikałë sã dzejnotë 
kaszëbsczich „separatistów”. Bëlë to 
przede wszëtczim zrzeszińcë, chtërny 
wedle donieseniów „Wojciecha Kosa” 
mielë chãc wësłac do wëszëznów So-
wiecczégò Związkù (chòdzëło tuwò 
ò towarzëszów Bùłganina i Chrusz-
czowa) prosbã ò pòmòc dlô Kaszë-
bów i  ò cësk na pòlsczi rząd, żebë 
pòprawił jich sytuacjã. Òkróm tegò 
Richert òpisôł téż midzë jinszima hi-
storiã kaszëbsczi rësznotë òd czasów 
Cenôwë jaż do czasu pò drëdżi swia-
towi wòjnie, to je zrobił to, na co nie 
zgòdzył sã òb lato 1955 r. Jón Trep-
czik. Dejade jistno jak przódë, tak téż 
terô pò nié za dłudżim czasu wespół-
dzejanié midzë fónkcjonariuszã bez-
pieczi a jegò wiadłodôwôczã zaczãło 
sã psëc. W łżëkwiace 1956 r. Richert 
nie przëchôdôł na zetkania i nie dote-
gòwiwôł ju nowëch wiadłów. Òkróm 
tegò ùbówcë òd jinszégò swòjégò 
krëjamnégò wespółrobòtnika (tacew-
né miono „Żeromski”) wëdowiedzelë 
sã, że Richert sã „zdekònspirowôł”. 
Miôł òn nibë rzec „Żeromsczémù”, 
a  ten gwësno òdkôzôł to „swòjé- 
mù” fónkcjonariuszowi, że bezpieka 
gò zwerbòwa, przëmùsziwa gò do 
wespółdzejaniô a  nawetka do pro-
wòkacjowégò pòstãpòwaniô. Na tim 

spòdlim ùbówcë doszlë do swiądë, że 
„Wojciech Kos” specjalno nie przë- 
chôdô na zéńdzenia z przedstôwcama 
bezpieczi i nie chce ju wiãcy z nima 
wespółrobic. Dowiedzelë sã téż ò cë-
gaństwach Richerta we Wdzydzach 
i  ò tim, że szukô gò z  ti przëczënë 
milicjô. Wszëtkò to sprawiło, że ppòr. 
Pòtapczuk stracył dowiérnotã do 
„Wojciecha Kosa” i ùdbôł so skùńczëc 
wespółdzejanié z nim. W maju 1956 r. 
zrëchtowôł òn w ti sprawie pismiono, 
z chtërnégò wëchôdô, że Richert miôł 
bëc ùsëniãti z registru wiadłodôwô-
czów. Nie skùńczëło to jesz równak 
tôklów bezpieczi ze swòjim dôwnym 
zdrzódłã wiadłów. Òkazywô sã, że 
przedstôwcowie ùrzãdu bezpiekù ni 
mòglë ùdostac òd niegò òbòwiązadła 
ò zachòwanim w  krëjamnoce faktu 
agenturowi wespółrobòtë ze swòjim 
resortã, bò nie wiedzelë, gdze dôw-
ny „Wojciech Kos” pò wëjachanim 
z Wdzydzów mieszkô.

Òb czas swòji wespółrobòtë z ppòr. 
Pòtapczukã Richert dostôwôł dëtczi 
za swòjã dzejnotã. Òrãdzą do tegò 
bëło wrócenié mù kòsztów rézów, 
jaczé bëłë sparłãczoné z jegò zéńdze-
niama z przedstôwcą KdsPB. W jegò 
zmikrofilmòwónëch i zeskanowónëch 
aktach przewarałë do dzysô dwa 
pòkwitowania, chtërne miałë bëc 
dokazã tegò, że dostôł òn dëtczi òd 
„swòjégò” fónkcjonariusza.

Z aktów wëchôdô, że dôwny wia-
dłodôwôcz „Wojciech Kos”, co zôs 
zwiornął swòjim „przédnikóm”, 
wpôdł w jich rãce w séwnikù 1956 r.  
Z  trzënôstégò dnia tegò miesąca 
pòchôdô służbòwi zôpisk, z chtërné-
gò jidze wëczëtac, że dzéń rëchli, to je 
dwanôstégò séwnika pòr. Pòtapczuk 
przëprowadzył Richerta do bùdinkù 
Pòwiatowi Delegaturë do sprawów 
Pùblicznégò Bezpiekù w  Wejrowie. 
Òb czas tegò zetkaniô, chòc ùbówcë 
ni mielë ju tedë chãcë dali wespół-
robic z Richertã, tej dejade przë leż-
noscë wëpitelë sã gò ò to, co wié ò fi-
gùrantach, jaczi w tim czasu nôbarżi 
interesowelë wejrowską (i  nié leno) 
bezpiekã, to je ò Janie Trepczikù, 
Aleksandrze Labùdze i  Ignacu Szu-
tenbergù. Richert òdpòwiedzôł tej, 
że nick nowégò ò figùrantach nie wié, 
bò nie trzimie niżódny łączbë z nima. 
Pòwiedzôł równak ò tim, co sã sta-

ło, czej w  kùńcu zélnika 1956 r. na 
kònferencji dlô szkólnëch pòtkôł sã 
z Labùdą. Hewò jak to, co ùczëlë òd 
Richerta ùbówcë, zapisôł w  swòjim 
służbòwim zôpiskù jeden z nich, to je 
ppòr. Aleksander Kwasniewsczi: Czej 
Labùda ùzdrzôł gò [Richerta – S.F.], 
wzął [gò] na bòk i òbgôdôł jegò òdnie-
senié do karna „Zrzeszińców”. Rzekł 
mù, że w slédnym czasu ù Trepczika 
w wikszi grëpie atakòwelë gò (…) za 
niekatolëcczé pòstãpòwanié, bò nie 
wzął kòscelnégò zdënkù, nie òchrzcył 
dzecka. W karnie tim mielë gò za stra-
conégò dlô kaszëbsczi sprawë. Labùda 
pòwiedzôł [Richertowi], że barni gò 
przed tima atakama. Pòtemù Labùda 
wzął wiadłodôwôcza do szituza, wëcy-
gnął wiertlówkã kòrnusa, pòczestowôł 
i  zaczął nalënac, bë nie rezygnowôł 
z  łączbë ze „Zrzeszińcama”. Labù-
da mòcno prosył wiadłodôwôcza, bë 
przemëslôł swòje pòstãpòwanié; ùdo-
kazniwôł, że òni, to je „Zrzeszińcë” 
dërch parłãczą z nim wiôlgą nôdzejã, 
bò je człowiekã wësztôłconym, co zna-
je cëzé jãzëczi, a w przińdnoce je nót 
lëdzy, jaczi bë mòglë przedstawiac 
kaszëbsczé sprawë za grańcą.

Wëzdrzało to wszëtkò tak? Chto 
to terô wié? Chto, jak chto, ale Bruno 
Richert fejn rozmiôł bëlno „wëmie-
szac” łeż z prôwdą…

SŁÔWK FÒRMELLA*

*  Aùtor je starszim archiwistą w archi-
walnym dzélu gduńsczégò partu Insti-
tutu Nôrodny Pamiãcë.
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Mordor był całkiem blisko. Czerwone oko, 
przenikające wszystko i wszystkich, świeci-
ło upiornym blaskiem, ani na chwilę nie 

ustając w poszukiwaniu Opiekuna Pierścienia. 
Wstrętna pajęczyca właśnie ukąsiła Froda, być może 
śmiertelnie. Cóż z tego, że dzielny Sam ugodził ją 
w obmierzły brzuch, rozpruwając trzewia pełne mazi, 
której składu wierny sługa wolał się nie domyślać.

– Dobra pajęczyca, dobra, pomogła biednemu 
Sssmeagolowi. Teraz odzzzysssskamy naszszszego 
jedynego, naszego wssspaniałego – przysiągłby, że 
gdzieś całkiem niedaleko usłyszał syczenie stwora, 
co do którego od początku nie miał żadnych złu-
dzeń. Sam w akcie bezsilnej złości chciał zdjąć 
z palca Pierścień, który ciążył mu coraz bardziej. 
Jednak jakaś tajemnicza opanowująca go siła nie 
pozwoliła mu na to. Podniósł się z ziemi i w akcie 
bezsilnej złości kilkoma szybkimi ruchami przeciął 
powietrze swoim mieczykiem.

A potem przyszedł krótki, niespodziewany sen. 
Zbudził się po kilku minutach. Joystick był na biur-
ku, czekając na dalszą współpracę. Przez chwilę nie 
mógł pojąć, co się dzieje. Wreszcie z wolna otrzeź-
wiał. Już wiedział, co należy robić. Zdecydowanym, 
mocarnym ruchem prawicy zagarnął joystick. Mie-
czyk w dłoniach skamieniałego Sama poruszył się. 
Ożył też jego właściciel. Otarł pot z czoła i wrócił 
do gry. Nie. Nie można poddawać się rozpaczy. Na 
nim spoczywa teraz zadanie ponad ludzkie siły, któ-
remu jednak należy stawić czoło.

Musiał nie dosłyszeć pukania. Do gabinetu wsu-
nęła się sekretarka.

– Panie notariuszu, za piętnaście minut stawi się 
rodzina pana Prangi. Wszystko już przygotowane, 
dokument pozwoliłam sobie wyjąć z sejfu. Kładę go 
tutaj, na biurko – położyła kopertę na rogu masyw-
nego dębowego mebla, uśmiechnęła się służbowo 
i wyszła, bezszelestnie zamykając za sobą drzwi.

Dopiero teraz zdał sobie sprawę z tego, co właści-
wie jest rzeczywistością. I zrobiło mu się żal, że zo-

stawi Sama sam na sam z Pierścieniem, sąsiedz-
twem Szeloby i wielką niewiadomą, jaką był los 
pana Froda. Żal był tak wielki, że nie utrwaliła mu 
się w myślach spódniczka sekretarki, odsłaniająca 
cokolwiek, jak na realia urzędu uświęconego go-
dłem państwowym, za dużo.  

– Jessica, mówiłam ci sto razy, że nie wolno jeść 
wafelków w samochodzie! Ty mnie w ogóle nie słu-
chasz! – Karolina o sekundę za długo patrzyła na 
tylne siedzenie i musiała zrobić gwałtowny zwrot 
kierownicą w prawo, żeby wrócić na środek jezdni.

– Ja bym już ją dawno zabił za te wafle – z zimną 
zawziętością oświadczył sąsiad Jessiki.

– Nie gadaj głupot, Axel – matka poczuła się 
w obowiązku wziąć w obronę młodsze z dzieci.  
– Zabić, zabić, ty w ogóle wiesz, co mówisz?!

– Pewnie – całkiem poważnie odparł Axel.
– Sam się zabij, trollu – syknęła Jessica i wpako-

wała w dziecinne usteczka ostatni kawałek wafelka.
Karolina westchnęła. Nie miała z dziećmi szcze-

gólnych problemów (w myślach dodawała: na razie), 
niemniej męczyły ją ich ciągłe utarczki słowne, a nie-
kiedy rękoczyny o umiarkowanych, co prawda, skut-
kach. Ostatnio w ogóle była bardziej nerwowa niż 
zwykle. Nagła choroba ojca, jak najszybszy wyjazd 
z Mannheim i na koniec kłótnia z Andrijem, kóry 
nie miał czasu ani ochoty jechać z nią na Kaszuby.

– Ojca pozdrów. Wystarczy. Może zdążysz. Nie 
akceptował mnie nigdy i pewnie nie byłby zadowo-
lony, gdyby mnie zobaczył. „Przyjechałeś po spa-
dek, co?” Czy to moja wina, że się z tobą ożeniłem? 
– dodał.

– Raczej tak – kwaśno uśmiechnęła się Karolina, 
a Andrij zrozumiał swój lapsus i też się uśmiechnął.

– A poza tym on nigdy nie zaakceptował, że nie 
wyszłaś za „swojego”. Gdybym chociaż nie był 
Ukraińcem.

– Wiesz, ojciec miał takie doświadczenia z Armią 
Czerwoną...

OJCOWIZNA	 (część	1)
P IOTR S CHMANDT
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– Ale to byli komuniści, Ruscy. On tego nie roz-
różnia. A ja z porządnego domu, mój dziadek jesz-
cze na początku wojny z Melnykiem w OUN...

– Nie kończ, bo się znowu pokłócimy – ostrzegła 
Karolina.

Nie posłuchał. Z czarnych chmur poleciał deszcz. 
Zapakowała dzieci do wozu i ruszyła. Nie miała 
czasu, stan ojca był dramatyczny. 

Kiedy przyjechała na miejsce, okazało się, że zdą-
żyła dosłownie w ostatniej chwili. W małym cegla-
nym domu Brunon Pranga kończył swój długi ży-
wot. Pożegnał się z córką i wnukami, jak należało. 
Na szczęście pamiętał język niemiecki, więc zdaw-
kowa komunikacja z Jessiką i Axelem nie stanowiła 
problemu, chociaż wolałby, żeby dzieci mówiły po 
kaszubsku, a przynajmniej po polsku.

Zupełnie jak w dawnych czasach, jak na jakichś 
obrazach, trzymał w ręku gromnicę, a sąsiadki ci-
cho odmawiały różaniec nad umierającym. Wszy-
scy wiedzieli, że to właśnie ten czas. Umarł po ka-
szubsku, spokojnie i z godnością, bez jakiegoś 
zawodzenia zgromadzonych. Jest życie, a potem jest 
śmierć – zdawały się mówić twarze sąsiadek uzbro-
jonych w różańce.

Karolina nie potrafiła się skupić. Nigdy nie miała 
dobrego kontaktu z ojcem. W dodatku firma ubez-
pieczeniowa, w której pracowała, prawdopodobnie 
miała przeprowadzać restrukturyzację i wiedziała, że 
w razie czego jest na wylocie. Polka, ma polski ak-
cent, pracuje krótko. Bez szans. Dobrze, że Andrij ma 
ten autoryzowany salon samochodowy. Dzieło życia 
jego dziadka i ojca. Dziadek miał po wojnie kontakty 
z pewnymi ludźmi, pod którymi służył do 1945 roku, 
wtedy pomagano sobie. Braterstwo broni zobowiązy-
wało. Stąd ten salon. No ale być całkowicie zależną 
od męża? I ciągle się kłócą o byle co. A czasami 
o Wołyń, choć raczej z przekory, bo co ją właściwie 
obchodzą jakieś stare kombatanckie historie?

Nie, nie potrafiła się skupić. Rzadko przyjeżdżała 
i wszystko tu wydawało się jej zacofane. Kapliczki, 
przydrożne krzyże, kręte kaszubskie drogi otulone 
kasztanowcami, stare chałupy jak ta, w której się 
wychowała. No, takich na szczęście coraz mniej, 
my, Niemcy, topimy tutaj tyle pieniędzy, żeby była 
jakaś cywilizacja.

Docisnęła pedał gazu. Trochę za długo im zeszło 
w hipemarkecie, a notariusz czekać nie będzie. Jesz-

cze tyle formalności. Nim sprzedadzą ziemię po ojcu, 
dokonają podziału, minie trochę czasu. Trudno.

Odsuwała od siebie widok otwartej trumny. 
Z mszy pogrzebowej nic nie pamiętała. Takie rzeczy 
lepiej wyrzucić z pamięci.

Na pewno zapomni o ojcu, zaraz jak wróci do 
tych Niemiec – pomyślał Grzegorz. Nie było w nim 
jednak mściwej satysfakcji ani złości. Może trochę 
goryczy? Gdy wracali ze stypy, powiedział o tym żo-
nie. Agnieszka rzadko kiedy wyrażała się źle o kim-
kolwiek, zwłaszcza wtedy, gdy słabo znała osobę, 
o której była mowa.

– Wiesz, ona ma własny świat. Daleko stąd. Z oj-
cem coraz mniej ją łączyło. Prawie nic. Nic na przy-
szłość. Jakieś wspomnienia z dzieciństwa i tyle. 
A jak ma się własne dzieci, męża, to ta przeszłość 
coraz mniej ważna.

– Ładnie powiedziałaś – smutno uśmiechnął się 
Grzegorz, który zawsze uważał, że żona ładnie 
mówi. – Pewnie to nawet nie jej wina.

– Żadna wina. Już tak jest na świecie.
– No – zaprotestował delikatnie – ale u nas prze-

cież było inaczej. Myśmy widzieli ojca częściej. 
I przepierki mu czasem robiłaś i obiad na święta.

Agnieszka odparła, że jakby Karolina była na 
miejscu, robiłaby to samo, ale on miał poczucie, że 
się myliła. Karolina to nie Agnieszka. „Matka Tere-
sa z Katapulty” – ich syn przekręcił kiedyś słowa 
zasłyszane od pewnej starszej kobieciny odnoszące 
się właśnie do jego żony. Jego Agnieszki. Uśmiech-
nął się do niej. Smutno, bo smutno, w końcu to był 
pogrzeb ojca, ale jednak. Ładnie jej było w czerni. 
Ta czerń nie tuszowała bujnych kształtów. Franek 
szedł kilka kroków przed nimi. Chudy, w ciasnym 
modnym garniturku, drogim, komunijnym.

Grzegorz był zdziwiony, że nie czuje dojmujące-
go smutku. Żal mu było ojca, jeszcze bardziej żal, że 
już nigdy go nie zobaczy, ale miał obok wszystko, co 
najważniejsze. Wieczorem najpierw razem zmówią 
różaniec, potem on naleje kielicha, wypiją sobie dla 
znieczulenia, a jutro od nowa będzie budował ten 
swój dobry, bezpieczny świat. Z żoną i synem. Pie-
niędzy mogłoby być więcej, prawda. Czasami musi 
się zastanawiać, co ważniejsze, a z czego muszą zre-
zygnować. Porządny kaszubski chłop powinien dać 
rodzinie stabilizację i bezpieczeństwo. To jasne. Ale 
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nie zawsze takie proste. Dobrze, że KRUS-u nie zli-
kwidowali i nie zlikwidują, dopłaty są, ale gospo-
darstwo nie za duże, a większość zysku i tak trafia 
do pośredników. Nie, nie można narzekać. I ojciec 
nigdy nie narzekał. Czasami cieszył się jak dziecko, 
jak wtedy, gdy zabrali go do Kartuz. Do Kartuz to 
on często jeździł, ale wtedy wzięli go do restauracji. 
Na obiad! I to bez żadnej okazji. Kelnerka była taka 
miła, ubrana w modrą spódnicę i haftowaną po ka-
szubsku bluzkę. „Gdybym był młodszy – mówił po-
tem żartem do syna – to ho, ho!”   

I nie będzie już ojca. Nie, nie ma co narzekać, 
jakoś sobie poradzą. Teraz już na pewno. Karolina 
nie będzie musiała jechać do tej Irlandii. Choć tam 
pielęgniarkom płacą aż miło... Uścisnął mocniej jej 
dłoń. Żeby tylko ten testament już odczytali i po 
sprawie. Jeszcze tylko dwadzieścia cztery godziny. 
Nie miał wątpliwości, komu ojciec zapisał gospo-
darstwo. Potem wrócą do swoich zajęć, będą ze 
czcią wspominać ojca i wszystko się ułoży.

Znów siedział po nocy. Jak długo tak można? 
Wykończy się jak nic. I dla kogo właściwie? Miesz-
ka sam, w olbrzymiej chałupie za trzy miliony. No, 
przychodzi gosposia, Ksenia spod Grodna, ale to 
tylko tak, do sprzątania, ogród wypieli i zakupy zro-
bi. Nie, nie, nic z tych rzeczy, specjalnie wybrał 
taką, o której nikt by nie pomyślał, że on z nią... Po 
co ludzie mają we wsi gadać, a jakby przyszła młoda 
i ładna, to by leniwa była i by go podrywała, w koń-
cu porządek musi w domu być, nie jakieś tam takie.

Ból głowy nie ustawał. Żeby się chociaż porząd-
nie napił, ale nie, siedział w papierach. Księgowa 
swoją drogą, ale pańskie oko konia tuczy. Tylko 
przepracowanie? Nie, ojciec! Ojciec umarł. Powtó-
rzył na głos „ojciec umarł”. Potem jeszcze raz, gło-
śniej. I sam się zdziwił znaczeniu tych dwóch słów 
powiązanych w jakieś nierzeczywiste znaczenie, 
nieznane, nieoswojone, obce, wrogie. Co teraz... Bę-
dzie musiał żyć dalej. Za dużo spraw na głowie. 
Wstał z łóżka. Ciężko było, ale dał radę. Podszedł 
do pozłacanego stolika wzorowanego na ludwiku 
XVI i sięgnął po karafkę z single maltem, którego 
nazwy nie pamiętał, bo Ksenia za szybko przelała 
z butelki. Co prawda, sam jej kazał. Nieważne, waż-
ne, że była droga – uśmiechnął się kwaśno. I zaraz 

cofnął dłoń. Spojrzał na cyferblat rolexa. Rano pić 
nie będzie, bez przesady. Gdyby jeszcze miał wolny 
dzień, to owszem, może. Zresztą nie pamiętał, kiedy 
miał wolny dzień. A za dwie godziny musi wyjechać 
na odczytanie testamentu. Skrzywił się na myśl 
o wszystkim, co go tam czekało. Cofnął się w stronę 
łóżka i nacisnął dzwonek.

Nie minęła minuta, a w drzwiach stanęła Ksenia.
– Pan winszuje sobie czegoś bądź? – zapytała ze 

śpiewnym akcentem.
– Przygotuj mi kąpiel z algami, wiesz, jaką. 

I kawę. Bardzo mocną kawę.
– Śniadać takoż pan zamiaruje?
– Nie zamiaruję. Tylko kawa. Jeszcze trochę po-

pracuję, a potem do tych Kartuz jadę.  
– Wedle łaskawego życzenia – skłoniła się Kse-

nia. – To ja w tę pędy usłużyć idąca jestem.
Uwielbiał jej sposób wysławiania się. Osobliwe 

pomieszanie białoruszczyzny i polskiego z jakichś 
przedpotopowych czytadeł, które podobno miała 
w domu jej babcia, a Ksenia, wiedząc, że jedzie do 
Polski, uczyła się języka właśnie na tych ramotach. 
Zupełnie jak w takiej książce, którą kiedyś, w szko-
le, musiał przeczytać na polskim. O jakimś kowalu 
czy rybaku, nie pamiętał, ale w każdym razie tam-
ten czytał chyba jakąś starą Biblię i z niej nauczył się 
polskiego.

Nie miał nic do Grzegorza i Agnieszki, ale draż-
niła go ich życiowa nieporadność. Bieda, bieda 
i w biedzie umrą. I nawet go nie poproszą o pomoc, 
a on by chętnie. Nie to nie. Innym pomaga. Na 
sztandar straży pożarnej dał cztery tysiące. I na 
sztandar ZKP też, w końcu on Kaszuba z dziada 
pradziada i swój honor ma. I do nowych organów 
się księdzu dołożył, i na jakąś publikację o Łupasz-
ce, co to w Borach Tucholskich czas jakiś był. Cze-
mu nie? No to niechby Grzegorz poprosił. A Karo-
lina? Niech sobie żyje w zdrowiu, ale zarozumiała 
jakaś i nerwowa. I mąż nie nasz...

Niech to już będzie za nim. Nic przyjemnego. 
Wieczorem leci do Oslo. Pieczarki i króliki same się 
nie sprzedadzą, na miejscu trzeba wszystko zała-
twić. A z tej części, co po ojcu zostanie, to da na ja-
kieś hospicjum albo coś. Jemu wystarczy z tego, co 
sam zarobi.

DOKOŃCZENIE W NASTĘPNYM NUMERZE
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STOCZNIOWY ZABYTEK 
Sala BHP to budynek mieszczący się 
na dawnym terenie Stoczni Gdań-
skiej. Stoi w tym miejscu od XIX wieku 
i cierpliwie znosi wszelkie zmiany. Od 
2015 roku jej adres to ul. ks. Jerzego 
Popiełuszki – arteria przecinająca póki 
co puste tereny postoczniowe, któ-
ra otwarta została rok wcześniej jako 
tzw. Nowa Wałowa. Nie tylko adres 
się zmieniał, również nazwa samego 
obiektu. Sala BHP zbudowana została 
jako Torpedo-Lagerhaus, czyli maga-
zyn torped. Niemiecki napis zachował 
się od strony ulicy Popiełuszki. Maga-
zyn służył też jako montownia uzbro-
jenia okrętów wojennych, które budo-
wano w ówczesnej Stoczni Cesarskiej. 
Po II wojnie światowej budynek ni-
czym się nie wyróżniał. Sytuacja zmie-
niła się w  1961 roku. Po tragicznym 
wypadku przy budowie statku Maria  
Konopnicka, wskutek którego zginęło 
22 stoczniowców, postanowiono zwró-
cić większą uwagę na szkolenia pra-
cownicze. Od tej pory dawny magazyn 
znany jest jako Sala BHP, czyli Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy. Stoczniowcy 
zorganizowali w niej również muzeum 
zakładowe. W  czasie sierpniowego 
strajku w  1980 roku budynek stał się 
miejscem obrad Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego. To właśnie tutaj 
podpisane zostały słynne Porozumie-
nia Sierpniowe. Dziś, jako zabytek, jest 
własnością NSZZ Solidarność. W 2006 
roku Sala BHP została gruntownie wy-
remontowana. Jest obiektem ogólno-
dostępnym, choć przed wizytą warto 
upewnić się telefonicznie, czy danego 
dnia nie odbywa się w nim np. konfe-
rencja uniemożliwiająca zwiedzanie.

JAK TO BYŁO?
Sala BHP to powierzchnia około 700 
metrów kwadratowych. Centralna jej  

część jest wciąż wykorzystywana jako 
miejsce spotkań. Natomiast przy 
ścianach urządzono wystawę „Stocz-
nia Solidarność. Historia Stoczni 
Gdańskiej 1844–2015”. Hitem tego 
miejsca jest niewątpliwie diorama, 
która pokazuje Stocznię Gdańską 
w momencie podpisania Porozumień 
Sierpniowych i  zakończenia straj-
ku. Makieta obejmuje aż 12 metrów 
kwadratowych, składa się z  czterech 
segmentów. Ustawiono na niej około 
2,5 tysiąca figurek. Na podstawie ana-
lizy zdjęć autorzy przedstawili tłum 
ludzi, odwzorowując ich ubrania, ge-
sty, a  także miejsca, w  których stali. 
Można tu także zobaczyć stocznio-
we budynki, których dziś już nie ma. 
Zabudowa z  1980 roku kontrastuje 
z  obecnym widokiem dookoła Sali 
BHP. Dioramę ożywiają efekty świetl-
ne, a nawet dźwiękowe – można usły-
szeć Lecha Wałęsę obwieszczającego 
zwycięstwo strajku. Dioramę stworzy-
ła Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
REKO z  Warszawy pod kierunkiem 
Jana Nałęcza.

POTĘGA ZAKŁADU  
Stocznia Gdańska to jednak nie tylko 
wielkie wydarzenia społeczne i poli-
tyczne. To przede wszystkim historia 
gospodarki, przemysłu morskiego, 
techniki i technologii morskiej. Nowa 
wystawa kładzie na to nacisk, przez 
co uzupełnia pobliskie Europejskie 
Centrum Solidarności. Wszystkie 
eksponaty ściśle wiążą się z  gdań-
skim zakładem. W gablotach pięknie 
prezentuje się dwadzieścia modeli 
zbudowanych w  Gdańsku statków. 
Oko cieszy żaglowiec Dar Młodzieży 
w skali 1:25, który pojawił się nawet 
w  filmie „Człowiek z  żelaza”. Pracę 
w  stoczni uzmysławiają także diora-
my wydziałów K2 i K3. 

Te makiety z lat siedemdziesiątych 
służyły do nauki, a dziś przypomina-
ją o  przeszłości powstającej powoli 
w  miejscu stoczni nowej dzielnicy 
Gdańska o historycznej nazwie – Mło-
de Miasto.

MARTA SZAGŻDOWICZ

Zdjęcie dioramy z Sali BHP

GDAŃSK MNIEJ ZNANY

NOWA ODSŁONA  
SALI BHP
Dziś zapraszamy na spacer do budynku Sali BHP. Nowo zagospodarowane wnętrze  
nawiązuje do mieszczącej się tu w latach 1978–1996 Izby Pamięci Stoczni Gdańskiej. 

FO
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Berlińczyk z Brus
Nosił popularne wśród Krëbanów nazwisko, znane też na całych Kaszubach, Lemańczyk. Przyszedł na 
świat w Brusach, ale swoich losów nie związał z ziemią zaborską. Zamieszkał w Berlinie, gdzie zasłynął 
w środowisku polonijnym jako sprawny i skuteczny działacz gospodarczy. 

FILOMATA I DYREKTOR BANKU
Franciszek Lemańczyk urodził się 21 marca 1894 r. 
w rodzinie chłopskiej Antoniego i Pauliny z domu 
Knut. Naukę pobierał w słynnym pelplińskim pro-
gimnazjum Collegium Marianum, a  następnie 
w gimnazjum w Brodnicy. Przygotowania do matu-
ry łączył tam z  działalnością w  tajnych związkach 
młodzieży patriotycznej. Udział w  ruchu filomac-
kim (1910–1912) wpłynął na jego późniejsze losy, 
stał się aktywnym organizatorem polskiego życia 
gospodarczego i oświatowego w Niemczech.

Podczas I  wojny światowej był sanitariuszem. 
Później studiował prawo na uniwersytecie i ekono-
mię w  akademii handlowej w  Berlinie. W  latach 
1919–1920 należał do zarządu Akademików Pol-
skich w Berlinie. Pociągała go praca w bankowości. 
Znalazł zatrudnienie najpierw w Banku Kupiectwa 
Polskiego, a potem w Polskim Banku Handlowym 
oraz w  gdańskim Banku dla Handlu i  Przemysłu. 
Lemańczyk miał także zdolności organizacyjne i ad-
ministracyjne. Był współzałożycielem i dyrektorem 
dynamicznie rozwijającego się w  latach trzydzie-
stych XX w. Banku Słowiańskiego (Slawische Bank-
-Aktions-Gesellschaft Berlin), o  którym pamiętają 
jeszcze współcześni działacze polonijni. Wrodzoną 
inteligencją, umiejętnościami przywódczymi i bie-
głą znajomością kilku języków budził szacunek 
w Związku Polaków w Niemczech (ZPwN). W  tej 
zasłużonej dla ruchu polonijnego organizacji (zało-
żonej w 1922 r.) pełnił funkcje doradcy ekonomicz-
nego i kierownika działu gospodarczego. Należał do 
bliskich współpracowników Księdza Patrona dra 
Bolesława Domańskiego, duchowego przywódcy 
Polaków w Niemczech. Był ponadto prezesem To-
warzystwa „Opieka Polska” w Berlinie i dyrektorem 
banku Unia (mniej popularnego wśród Polonii). 
Nazywano go tytanem pracy, dziś powiedzieliby-
śmy: człowiek sukcesu.

Miejscem, które przyniosło Franciszkowi Lemań-
czykowi zasłużony rozgłos, był jednak Centralny 
Bank Spółdzielczości Polskiej (CBSP) w Niemczech, 

zwany potocznie w  języku niemieckim Slawische 
Bank AG. Bank, będący spółką akcyjną, założono  
8 lutego 1933 r. z inicjatywy ZPwN i Związku Spół-
dzielni Polskich w Niemczech. Berlińska instytucja 
stanowiła centralę finansową licznych spółdzielni 
oraz ponad trzydziestu banków polskich funkcjonu-
jących w  przedwojennych Niemczech. Bank Sło-
wiański był instytucją kredytową finansującą różno-
rodne inicjatywy gospodarcze osób oraz organizacji 
mniejszości polskiej. Z udzielanych przez CBSP kre-
dytów w  ok. 90% korzystały banki spółdzielcze 
i  spółki rolno-handlowe (np. na zakup nasion czy 
nawozów sztucznych).

Kapitał zakładowy wynosił w  dniu założenia 
CBSP w  1933 r. 150 tys. reichsmarek, a  w  1937 r. 
podniesiono go do kwoty pół miliona marek. Obro-
ty banku systematycznie rosły i na rok przed wybu-
chem wojny przekroczyły 30 milionów marek  
(ok. 64 milionów ówczesnych złotych polskich). 

DZIAŁACZ POLONIJNY
Pracownicy banku, a  szczególnie zarządzający nim 
Franciszek Lemańczyk i Juliusz Malewski, zabiegali 
o rozszerzenie polskiego stanu posiadania i sprzyjali 
konsolidacji gospodarczej i  kulturalno-oświatowej 
niemieckiej Polonii. Bank Słowiański nie tylko ufun-
dował polskie gimnazjum męskie w Kwidzynie, ale 
również wykupił teren pod budowę gimnazjum żeń-
skiego w Raciborzu. Bank był też m.in. właścicielem 
domu bursy akademickiej we Wrocławiu. Godny 
podkreślenia jest również fakt, że każde dziecko uro-
dzone w  Niemczech w  polskiej rodzinie mogło 
otrzymać od Banku Słowiańskiego książeczkę 
oszczędnościową z wkładem 20 marek. Z tej atrak-
cyjnej, symbolicznej oferty skorzystało wiele pol-
skich rodzin, a bank zyskał potencjalnych klientów.

Bank Słowiański, którego centrala mieściła się 
w Berlinie przy Potsdamer Strasse 61, został zlikwi-
dowany przez władze niemieckie w  1939 r. przed 
napaścią III Rzeszy na Polskę. Majątek tej polonijnej 
instytucji został zarekwirowany, a wielu pracowni-
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ków aresztowano bądź otoczono dozorem policyj-
nym. Później, na podstawie rozporządzenia władz 
z  1940 r., zlikwidowano szereg innych instytucji 
i  stowarzyszeń zrzeszających Polaków. Komisarz 
Schmid zajmujący się przejmowaniem mienia polo-
nijnego w Preussische Staatsbank zdeponował środ-
ki pochodzące ze sprzedaży majątku banku, którym 
przed wojną kierował Lemańczyk. Wcześniej ten 
niemiecki urzędnik przejął wkłady udziałowców 
banku i  skonfiskował własność należącą m.in. do 
Związku Polaków w Niemczech.

Oprócz zarządzania Bankiem Słowiańskim ber-
lińczyka rodem z  Brus pochłaniała praca na rzecz 
rozwoju polskiego życia społecznego i kulturalnego 
w Niemczech. Temu celowi służyła szczególnie dzia-
łalność w ZPwN i w Światowym Związku Polaków 
z  Zagranicy. Franciszek Lemańczyk wchodził 
w skład Komisji Rewizyjnej tego prężnie funkcjonu-
jącego w  latach 1934–1939 związku, zwanego też 
Światpolem. Na czele tej organizacji stał Władysław 
Raczkiewicz, późniejszy Prezydent RP na uchodź-
stwie (przed wojną był m.in. marszałkiem Senatu RP 
i wojewodą pomorskim). Współpraca tego polityka 
z dyrektorem Banku Słowiańskiego w Berlinie ukła-
dała się znakomicie i służyła rozwojowi Światpolu. 

Przejawem troski dyrektora Banku Słowiańskiego 
o rozwój polonijnego życia oświatowego w ówcze-
snych Niemczech było utworzenie w  1937 r., ze 
środków banku, wspomnianego już prywatnego 
gimnazjum w Kwidzynie z polskim językiem wykła-
dowym. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem 
w  prasie niemieckiej i  odnotowane zostało na ła-
mach miesięcznika Światpolu „Polacy Zagranicą”. 
Szkoda, że współcześnie nie istnieją dofinansowy-
wane przez państwo stowarzyszenia czy fundacje 
z  takim rozmachem i  tak skutecznie zabiegające 
o zakładanie szkół, bibliotek (centrów kultury), klu-
bów sportowych czy towarzystw śpiewaczych zrze-
szających naszych rodaków poza granicami kraju. 

WSPÓŁPRACOWNIK OSMAŃCZYKA
W 1939 r. Franciszek Lemańczyk, dyrektor central-
nej polskiej instytucji kredytowej w  Niemczech,  
został zatrzymany przez władze bezpieczeństwa  
III Rzeszy i oddany do dyspozycji komisarza likwi-
dującego polskie organizacje gospodarcze. Okres 
wojny przeżył pod nadzorem policyjnym, w bardzo 
trudnych warunkach materialnych. Po zakończeniu 
działań wojennych zajął się odbudową struktur or-
ganizacyjnych życia Polonii niemieckiej. Był m.in. 

członkiem prezydium Polskiego Komitetu ds. Repa-
triacji Polaków z  Niemiec. Współpracował z  red. 
Edmundem Osmańczykiem w  berlińskim biurze 
wydawnictwa Czytelnik. Dr Osmańczyk (1913– 
–1989), dziennikarz, autor książek i parlamentarzy-
sta, należał do grona najaktywniejszych działaczy 
polonijnych. Po reaktywowaniu Związku Polaków 
w Niemczech Lemańczyk wspólnie z jego prezesem 
Stanisławem Szczepaniakiem zabiegał w  Bonn 
o zwrot zagrabionego przez III Rzeszę majątku pol-
skich organizacji i stowarzyszeń.

Wywodzący się z ziemi zaborskiej Franciszek Le-
mańczyk zmarł w Berlinie 17 stycznia 1964 r. Spoczął 
na cmentarzu St. Matthias – Mariendorf. Jego mał-
żeństwo z Martą z domu Limpach było bezdzietne. 

Warto wzbogacić swoją wiedzę o  losach ludzi 
urodzonych na południu Kaszub i pomnażających 
dorobek Polaków poza granicami ojczyzny.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Rodło – znak przedstawiający bieg Wisły wraz z zaznaczonym Krakowem, 
używany przez Związek Polaków w Niemczech od roku 1933 do dzisiaj
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PÒMÒRZANIE Ë PÒMÒRSCZI  
JÃZËK W BRAZYLËJI

WSTÃP
Ùznôwóm, że dlô kògòs bë sã mògło zdawac miono tegò 
artikla përznã niespòdzóné: Pòmòrzanie w Brazylëji? Ë 
pòmòrsczi jãzëk? Në jo (chtos bë mógł rzec), òni doch téż 
w Brazylëji mają mòrze, to dlôcze bë ni mòglë miec téż 
swòjich Pòmòrzanów, czej Ruscë jich mają1. Abò chòdzy 
ò Kaszëbów, jaczi òdjachalë na sztrąd Copacabana abò 
retac amazońsczi pralas? Ale nié, ja-
wernota je përznã apartnô. Żebë 
òdpòwiedzec na wszëtczé dosebné 
pitania, w  tim artiklu spróbùjemë 
krótkò wëjasnic, chto są brazylijsczi 
Pòmòrzanie, jaczim gôdają jãzëkã ë 
cëż òni mają wespólnégò z Kaszëba-
ma. Zaczniemë naje kôrbienié dze-
jama negò lëdu ë pòkôżemë so téż 
jegò dzysdniowòsc, a  skùńczimë 
krótczim wiadłã ò tim, jak wëzdrzi 
jich jãzëk.

HISTORËJÔ
Historëjô brazylijsczich Pòmòrza-
nów zaczinô sã w piãcdzesątëch la-
tach XIX wiekù na Zôpadnym 
Pòmòrzim (tedëczasnô prëskô pro-
wincëjô Pommern), dokładno gô-
dającë, na wschòdze dzysészégò 
zôpadnopòmòrsczégò wòjewódz-
twa ë na zôpadze pòmòrsczégò2. 
Prawie tuwò mieszkelë biédny parobkòwie, chëczowé, 
pasturze, jaczi mùszelë cãżkò robic dlô bòkadnëch 
gbùrów ë krëjamno snilë ò swòjim gruńce. Zdôwało sã, 
że to żëczenié nie je do zjisceniô. W nym cządze wiele 
lëdzy z westrzédny Eùropë ùcékało na zôpôd przez òcean 
z nôdzeją na lepszé żëcé. Téż naji Pòmòrzanie bëlë zwa-
biony przedstawą gwôsnégò gbùrstwa ë wòlnotë, tej ja-
chalë do Hambùrga, żebë wstãpic na jaczi òkrãt, co bë 
jich przewiózł do „òbiecóny zemi”. Òkrãtë stąd jachãłe 

w rozmajité stronë, nôwicy do Zjednónëch Krajów Ame-
riczi, ale téż do Brazylëji. Czerënk, jaczi so wëbrelë mi-
grancë, zanôlégôł mést nôwicy òd retoricznëch ùmiejãt-
nosców agentów, jaczi wabilë lëdzy do swòjich krajów 
òbiecënkama, chtërne nié wiedno bëłë prôwdzëwé. 

Pòpiarcé emigracëji z niemiecczich krajów do Brazylëji 
bëło jednym z prioritetów brazylijsczégò przédnictwa – 
niewòlëzna bëła tuwò corôz wicy ògrańcziwónô, ë brazy-
lijsczi césôrze ju òd pierszich lat swòji panowiznë (1822) 

rôczëlë òsoblëwie biôłëch kòlonistów 
z Eùropë do jesz nie òsedlonëch nór-
tów swòji òbjimny zemi, żebë ekòno-
miczno pòmòc swiéżémù, ale baro 
wiôldżémù krajowi. 18 stëcznika 
1858 r.3  przëjachôł jeden z pierszich 
òkrãtów z  colemało pòmòrsczima 
kòlonistama do dzysészégò stanu Rio 
Grande do Sul (kasz. Wiôlgô Pôłnio-
wô Rzéka, dali RGS) na grańcë z Ùru-
gwajã. Sómnô wanoga bëła strasznô ë 
niemało dzecy ùmarło, a  do te na 
môlu żdôł nowëch przëbëczników 
klimaticzny szok. Pò przëbëcym 
Pòmòrzanie zgłosëlë sã kòle òrgani-
zatora môlowi kòlonizacëji, Jacoba 
Rheingantza, jaczi dôł Pòmòrzanóm 
môłé czôłenka, a  do kòlonizowaniô 
môl nazéwóny São Lourenço do Sul. 

Jinô wôłnica pòmòrsczich kòloni-
stów, jakô mia pierwòtno téż doja-
chac na brazylijsczé pôłnié, bëła scze-
rowónô na nordã òd tedëczasny 

brazylijsczi stolëcë (Rio de Janeiro), do dzysészégò stónu 
Espírito Santo (kasz. Swiãti Dëch, dali ES). Ti lëdze 
przëjachelë do stolëcë stónu zwóny Vitória 28 czerwińca 
1859 r., wëcëgnãlë kawle ò kąsczi zemi i bëlë wësłóny na 
czôłnach do 50 km daleczégò môla. Tuwò kòżdô rodzëna 
dosta kòl 50 ha gruńtu dlô ùprawë roscën, co rôd roscą 
w tropicznym klimace. W ES nie bëła kòlonizacëjô òrga-
nizowónô, lëdzóm szło òd pòczątkù gòrzi jak w drëdżich 

Pòmòrską emigracjã do Brazylie òpisôł m.jin.  
K. Gradowsczi

1  Rusczé Pòmòrzé (Поморье) zajimô nordã eùropejsczi teritorëji Rusëji. Słowiańsczi mieszkańcë nëch zëmnëch zemi pòsôdają swòjã 
tipòwą pòmòrską gôdkã (поморский говор).

2  Nôwicy z òkòlégò Kòszalëna, Kòłobrzegù, Biôłogardë, Reska, Grific, Swidwina ë Szczecënka, mni ze Stôłpska, Sławna, Nowògardu 
ë Bòbòlic (Grantzow, K., Pomeranos no Cruzeiro do Sul, Vitória 2009, s. 167). 

3  Nen dzéń òstôł w RGS ùznóny za òficjalné swiãto – Dzéń Pòmòrzanów.

VLADISLAV KNOLL
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regionach ë wicy Pòmòrzanów bëło izolowónëch òd kra-
jówców gôdającëch pò pòrtugalskù. 

Trzecym regionã, dze zamieszkelë Pòmòrzanie, béł 
nordowi stón Santa Catarina (kasz. Swiãtô Katarzëna, 
dali SC). Tuwò bëła kòlonizacëjô òrganizowónô przez 
doktora Herrmanna Blumenaua ë wiele Pòmòrzanów 
òsedlëło gard, jaczi do dzys nazéwô sã mionã swòjégò za-
łóżcë (Blumenau). W 1863 r. bëło ùsadzoné do dzys wôż-
né môlowé pòmòrsczé centrum: Pomerode. 

Wiele dalszich kòlonistów z Pòmòrzô przëbiwało do 
nëch regionów przede wszëtczim w  60. a  70. latach. 
Òkòma nich tuwò jachelë téż lëdze gôdający wszelejaczi-
ma niemiecczima dialektama. Wënikã bëło, że niemiec-
czé zamieszkanié SC bëło dosc farwné, w RGS sã nôwicy 
rozkòscérzelë przëbësze òd gór Hunsrück w  Nadrenii  
ë Palatinatu4, w ES òsta nômòcniészô pòmòrskô gôdka. 
Kòloniscë z jinëch nórtów bëlë tuwò z czasã asymilowó-
ny. W  80. latach rosce italskô kòlonizacëjô5. Czile Pò- 
mòrzanów w tëch regionach sã copô w nym cządze dali 
òd mòrza do bëna. Slédnô wikszô kòlonizacëjô z  We-
strzédny Eùropë przëbëła pò pierszi swiatowi wòjnie.

Pòmòrsczé wespólnotë gôdałë swòją gôdką, ale jakno 
jãzëka pisónégò ùżiwelë standartny niemczëznë, pierszi 
przëbëcznicë mòglë rozmiec pisac jesz ze szkòłë na 
Pòmòrzim. Niemiecczi jãzëk béł ùżiwóny téż jakno jãzëk 
lëtersczi religii ë kòloniscë mielë prawò zakładac szkòłë 
ze swòjim (niemiecczim) jãzëkã nôùczaniô. Prostszô bëła 
sytuacëjô w RGS i SC, gdze bëło wicy jinszich niemiec-
czich kòlonistów – tuwò Pòmòrzanie mòglë so ùchòwac 
dobrą znajomòsc standartnégò niemiecczégò ë pòstãpno 
sã naùczëlë téż bëlno pò pòrtugalskù. Jinô sytuacëjô rów-
nak bëła w ES, gdze môlowi Pòmòrzanie bëlë izolowóny 
òd jinszich mieszkańców ë bezmała zabëlë niemiecczi 
(chòc lëtersczi kòscół òrganizowôł szkòłë pò niemieckù)6  
ë nie naùczëlë sã dobrze gadac pò pòrtugalskù7 . Òstelë tej 
pòmòrsczima mònoglotama. Jich głównym zajãcym bëła 
ùprawa rizu, kùkùridzë, szabelbónu, kawë ë cëkrowi 
strzënë.

Wôżné zmianë dlô wszëtczich jãzëkòwëch miészëz-
nów w  Brazylëji nastąpiłë za aùtoritarnégò prezydenta 
Getúlia Vargasa. W 1937 r. òstôł òbòwiązkòwò wprowa-
dzony pòrtugalsczi jãzëk jakno jãzëk nôùczaniô we wszët- 

czich brazylijsczich szkòłach. W 1939 r. béł przëjãti ùstôw 
ò zakazu ùżëwaniô w szkòłach ë ùczeniô dzecy jinszégò 
jãzëka jak pòrtugalsczi ë téż drëkòwaniô ksążków 
w  cëzëch jãzëkach8. W  1942 r. sã zwikszëłë represëje 
procëm Niemcóm (ë téż Italóm ë Japónóm). Pòmòrzanie 
w ES taczim ôrtã bezmała zgùbilë dostãp do wësztôłce-
niô, bò pòrtugalskòmòwnëch szkólnëch nie rozmielë, 
a niemiecczi òstôł le jãzëkã kòscoła. Pòmòrsczé regionë 
ES taczim ôrtã ùchòwałë swòjã gôdkã ë izolacëjã. To sã 
zmieniło dopiérze z mòdernizacëją òbéńdë w 80. latach, 
czedë nastąpił téż tuwò mòcny cësk pòrtugalsczégò. 

DZYS
Jak wëchôdô z  tegò, co je napisóné wëżi, Pòmòrzanie 
ùtwòrzëlë w piątim nôwikszym kraju na swiece enklawë 
na rozmajitëch, baro òddalonëch môlach. Gôdô sã, że 
terô w Brazylëji żëje kòl 300 tësący Pòmòrzanów, z nich 
„bezmała pòłowa w ES, dze téż pòmòrsczi jãzëk mô nô-
gwësniészą pòzycëjã. Dlô ilustracëji mùszi bëc rzekłé, że 
gard Santa Maria de Jetibá, nôwôżniészé pòmòrsczé cen-
trum w ES, je bezmała 1600 km dalek (na pôłnié) aùtołã 
òd Pomerode, pòmòrsczégò gardu w SC. Òd niegò mùszi 
jachac pòstãpnëch 850 km na pôłnié do dalszégò pòmòr-
sczégò centrum Canguçu w RGS. W 60. latach XX sta-
latégò pòwstała téż pòmòrskô enklawa w  Espigão do 
Oeste w stanie Rondônia w òbrëmienim programù òse-
dleniô amazońsczégò pralasu9. Nen gard je 3000 km da-
lek (na zôpôd) òd Santa Maria de Jetibá. Òkróm tëch 
môlów je téż pòmòrsczi gôdóny w stanie Minas Gerais na 
grańcë z ES (w gminie Itueta). Z negò je widzec, że ne en-
klawë długò ni miałë niżódnëch kòntaktów. 

W 1988 r. bëło ùstôwã gwarantowóné prawò ùchòwaniô 
gwôsnégò jãzëka, kùlturë ë religii (Foerste, Peres, Küster 
2016, s. 71). Òd 90. lat rosce téż ù Pòmòrzanów chãc za-
chòwaniô gwôsnégò jãzëka, ale jakno pisóny jãzëk sã do-
piérze pòjôwiô pò 2000 r. W 2005 r. szkólny ë gminné za-
rządë piãc pòmòrskòmòwnëch gmin w  ES10 założëlë 
„Program pòmòrsczégò szkòłowégò wësztôłceniô” (Pro-
epo). Célã negò programù bëło òd pòczątkù wprowa- 
dzenié nôùczi pòmòrsczégò jãzëka ë kùlturë do szkół  
ë propagòwanié dwajãzëkòwégò nôùczaniô (pòmòrskò-
-pòrtugalsczégò), a téż twòrzenié tekstów pò pòmòrskù. 

4  Jich gôdka je w RGS ùznónô jakno kùlturowô spòdkôwizna ë chòdzy mést ò nôwicy gôdóny niemiecczi dialekt w Brazylëji. 
5  Brazylijsczi Italianie ùżiwają przede wszëtczim gôdkã na spòdlim wenecëjańsczégò (nazywóną talian).
6  Kuster, S.B., Cultura e língua pomeranas: um estudo de caso em uma escola do ensino fundamental no município de Santa Maria de 

Jetibá – Espírito Santo – Brasil, Vitória 2015 (dissertação), s. 52–53.
7  Grantzow 2009, s. 182, cytëje swiôdka taczi sytuacëji z 1912 r.
8  Foerste, E., Ponzo Peres, E., Bausen Küster, S., Políticas linguísticas e o ensino bilíngue português-pomerano em Santa Maria de Jetibá, 

Espírito Santo, „Matraga” 23/28, 2016, s. 68–70.
9  http://www.newsrondonia.com.br/noticias/maior+colonia+de+pomeranos+da+amazonia+vive+em+rondonia/46451 [przistãp 

27.01.2017] 
10  Laranja da Terra, Domingos Martins, Pancas, Santa Maria de Jetibá ë Vila Pavão. 
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Spòdlecznym materiałã do twòrzeniô didakticznëch ma-
teriałów sã stаłë dwa wôżné dôkazë wëdóné w  2006 r. 
przez lingwistã prof. Ismaela Tressmanna: jãzëkòwò- 
-etnograficzny słowôrz pòmòrsczégò jãzëka11 ë zbiér  
tekstów ò pòmòrsczich tradicëjach w nym jãzëkù12. Jãzëk 
nëch ksążk je òd jich wëdaniô ùwôżóny za jãzëkòwą normã 
dlô pòmòrsczégò. Didakticzné materiałë są rëchtowóné 
przez szkólnëch dlô jich sztudérów, twòrzi sã jãzëkòwi kòr-
pùs13, òstatno (w  2016 r.) jeden szkólny wëtwòrził apli-
kacëjã dlô nôùczaniô jãzëka dostãpną na Google Play 
(Aprender Pomerano)14. Pierwòtnô deja bëła, żebë pòmòr-
sczi béł jãzëkã wëkładu 50% szkòłowégò czasu, ale do tegò 
nie doszło, dzysdnia chòdzy le ò kùrsë jãzëka. Òkróm ES są 
próbë wprowadzeniô pòmòrsczégò (pòmerańsczégò) do 
szkòłë w Canguçu (RSG)15. W szkòłach pòmòrsczich gmin 
jinszich stanów je ùżiwóny niemiecczi16.

Skùtkã propagacji pòmòrsczégo jãzëka sã stało przë- 
znanié statusu pòmòcnégò ùrządowégò jãzëka w  piãc 
pòmòrsczich gminach w  latach 2007–201117. Nôwikszô 
z nëch gmin, Santa Maria de Jetibá, mô 38 tësący miesz-
kańców, z chtërnëch 70% je pòmòrsczégò pòchòdzeniô18. 
Dzyrzkòsc môlowëch Pòmòrzan z latama rosła: w 2009 r. 
tuwò bëło òbchòdzoné swiãto 150 lat Pòmòrzanów w ES, 
a  òd 2011 r. pòmòrsczi jãzëk òstôł zapisóny do kònsti-
tucëji stanu jakno kùlturalnô spôdkòwizna. Status 
pòmòcnégò òficjalnégò jãzëka chcą dostac téż gminë 
w jinëch stanach: Canguçu ë Sãо Lourenço do Sul w RSG, 
Espigão do Oeste w Rondonii. Gminë Pomerode ë Blu-
menau w SC mają òd 2010 r. jakno pòmòcny jãzëk nie-
miecczi. Òd 2010 r. téż òsta zwiãkszonô wespółrobòta 
pòmòrskòmòwnëch regionów òbczas pòmòrsczich zjaz-
dów PommerBR, jaczé sã òdbiwają co rok na jinszim 
pòmòrskòmòwnym môlu.

Żelë jidze ò media, w Santa Maria de Jetibá jistnieje 
Pomerisch Radio, jaczé je mòżno słëchac przez internet19. 
Pòmòrsczé artikle sã pòjôwiają w  internetowi gazéce 
„Folha Pomerana” (kasz. Pòmòrsczi lëst), mni w kòscelny 
gazéce „O Semeador” (kasz. Séwca). Pòmòrsczi jãzëk je 
corôz wicy òbecny w internece, òficjalną pòmòrską wer-
sjã stronë internetowi mają równak le Swiôdkòwie Je-
hòwë. Ksążkòwô produkcëjô je minimalnô, òkróm ju 
wëmienionëch dokazów prof. Tressmanna jistnieje np. 
zbiérk biblijnëch historëji20, jaczi je napisóny w brazylij-
sczim pisënkù21. Dwajãzëkòwé pòmòrskò-pòrtugalsczé 
spòminczi z RGS jidze nalezc w normalizowónym pisën-
kù w knédze Ivana Seibela22.

JÃZËK
Ë cëż to je za jãzëk, jaczim ny Pòmòrzanie gôdają? Wcza-
sni gò Pòmòrzanie nazéwelë wszelejaczima mionama, np. 
Düütsch abò Plattdüütsch abò Pommerisch. Dzys je w Bra-
zylëji preferowòné miono Pomerisch språk, tj. pòmòrsczi 
jãzëk, ë môlowi ùczałi rôd pòwtôrzają, że nie chòdzy ò 
niemiecczi, ale ò jeden z jãzëków dÓlnosaksońsczégò kar-
na, pòtómka midzënôrodnégò hańdlowégò jãzëka na Bôł-
ce sprzed 1600 r., jaczémù je blëżi do niderlandzczégò jak 
do niemiecczégò23. Nót je dodac, że dólnoniemiecczi abò 
dólnosaksońsczi24 jãzëk (Neddersassich, Nedersaksies) mô 
status regionalnégò jãzëka w Niderlandach ë Niemcach, 
w związkòwëch zemiach Schleswig-Holstein ë Hambùrg 
je ùżiwóny téż jakno kòòficjalny jãzëk.

Przëzdrzima sã terô barżi szczegółowò na nen jãzëk ë 
mdzemë szukac jegò tipòwëch znanków, cobë zidenti-
fikòwac, z jaczégò regionu Pòmòrzô òn pòchôdô. Pòmò-
że nama w tim stôri jãzëkòwi atlas Wenkera z kùńca XIX 

11  Tressmann, I.: Pomerisch-Portuguisisch Wöirbauck – Dicionário Enciclopédico Pomerano-Português, Santa Maria de Jetibá 2006.
12  Tressmann, I., Upm Land. Up pomerisch språk, Santa Maria de Jetibá 2006.
13  Beilke Silva Veloso, N., Pommersche Korpora: uma proposta metodológica para compliação de corpora dialetais, Uberlândia 2016 

(dissertação).
14  https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.aprendapomerano [przistãp 27.01.2017] 
15  http://www.jornaltradicao.com.br/site/content/educacao/index.php?noticia=11287 [przistãp 27.01.2017].
16  Cekawô tôblëca z 2013 r. ùżëcô pòmòrsczégò jãzëka w pòmòrskòmòwnëch gminach je w artiklu Beilke, N.S.V. Pomerano: uma 

variedade germânica em Minas Gerais, „Anais do SILEL” 3/1. Uberlândia 2013, s. 4; http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/wp-con-
tent/uploads/2014/04/silel2013_2440 [przistãp 27.1.2017].

17  Márcia de Merlo, S., Ipomeranos de Santa Maria de Jetibá: nós entre os outros. 2013, „Anais do Seminário de pesquisa da FESPSP”, 
Ano II, vol. 2, num. 2, São Paulo 2013, s. 8–9; http://www.fespsp.org.br/seminario2013/artigos/IISeminarioPesquisa_SandraMelo.
pdf [przistãp 27.01.2017]. 

18  http://www.dw.com/pt-br/esp%C3%ADrito-santo-investe-na-preserva%C3%A7%C3%A3o-da-l%C3%ADngua-pomera-
na/a-17884813 [przistãp 27.01.2017]

19 http://www.pomerischradio.com.br/ [przistãp 27.01.2017].
20 Bíbliha, Aventures (aventuras da Bíblia em Pomerano) 2012.
21 Napr. yexiht w placu normalizowónégò geschicht (czetôj /jeszicht/).
22 Seibel, I., Imigrante no século do isolamento / 1870–1970, São Leopoldo RS 2010.
23  Tressmann, I., O pomerano: uma língua baixo-saxônica. Educação, Cultura, “Sociedade. Revista da Farese (Faculdade da Região 

Serrana)” vol. 1, 2008, s. 10–21.
24  Wedle naji ùdbë ùżëcé nazwë dólnosaksońsczi dlô pierwòtno słowiańsczich zemi mòże bëc përznã problematiczné, bò w gwësnëch 

òbéńdach je gôdka barżi òwpłiwnionô niderlandzczim (téj fransczim/frankòńsczim ë nié saksońsczim).
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stalatégò, jaczi mòże nalezc w internece25. Chcemë le za-
cząc naszã detektiwną robòtã:

Zdanié Dat wait ik ni (nid. Dat weet ik niet, niem. Das 
weiß ich nicht) nama jasno gôdô, że na gôdka je z nordë 
Niemców (abò Niderlandów), ale gwësno nié z òkòlégò 
Gduńska, Chònic, Szczecëna abò Berlëna.

J- na pòczątkù słowa na môlu niemiecczégò g- (jak 
jészeft [geszëft] w  niechtërnëch kaszëbsczich gwarach) 
nama pòkazywô, że mùszimë szukac na Pòmòrzim, fòr-
ma wait w pòprzednym zdanim nama zamkła drogã do 
Prës ë Brandenbùrgii.

Słowò fruug (nid. vrouw, niem. Frau, kasz. białka, czë- 
tôj /fróch/) nama signalizëje, że na gôdka nie je ze zemi za 
Òdrą ë nie je òd sztrądu (téj nié z  òkòlégò Kòszalëna, 
Kòłobrzegù, Grific).

R miast -d- w słowach jakno np. braurer (nid. broer, 
niem. Bruder, kasz. brat) nama kôże szukac na zôpôd òd 
Stôłpska, Miastka ë Bòbòlic.

A  kùreszce diftondżi w  słowach köipe (nid. kopen, 
niem. kaufen, kasz. kùpic) ë gruin (nid. groen, niem. grün, 
kasz. zelony) naju rëszą dzes midzë Biôłogard ë Bòbòlëce. 

Gôdka ti òbéńdë midzë brazylijsczima Pòmòrzanama 
dominëje, chòc pierwòtny kòloniscë bëlë z wszelejaczich 
nórtów Pòmòrzô. Ze wzglãdu na to, że sã na westrzéd-
nym Pòmòrzu jesz do pòczątkù XVII wiekù gôdało pò 
słowiańskù, brazylijsczich Pòmòrzanów mòże nazwac 
zgermanizowónyma Kaszëbama26. Nót je téż dodac, że 
w Eùropie ti gôdczi ju ni ma27, ji nôblëższi je dzysészi dia-
lekt Przédnégò Pòmòrzô. 

Pisënk pòmòrsczégò jãzëka w Brazylëji je zrobiony na 
spòdlim niemiecczégò z  gwësnyma ùproszczeniama28, 
widzymë téż niderlandzką inspiracëjã (np. tijd, kasz. 
czas). Jãzëk mùszôł nôtërno reagòwac na nowé jawernotë 
żëcégò w tropikach29 ë pózni na nowi dominantny jãzëk 
– pòrtugalsczi miast niemiecczégò. Taczim ôrtã mómë 
dzysô na półkùglë òriginalny jãzëk, jaczi pòchôdô 
z Pòmòrzô ë jaczi sã tam dali rozwijô. 

Pòd kùńc najégò wëkładu chcemë pòkazac czile 
spòdlowëch fraz ë rechùbników w tim jãzëkù30.
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twai twāi twee zwei

drai drāi drie drei

fair fāier vier vier

fijw fīf vijf fünf

söss säs zes sechs

soiwen sē(i)wen zeven sieben

acht acht acht acht

neegen nējen negen neun

teigen tē(je)n tien zehn

Brazylijskò-pòmòrsczi jãzëk Kaszëbizna

Gun morgen! Dobri dzéń (pò pôłnim)

Wou gäit? Cëż je czëc?

Mij gäit gaud. Móm sã dobrze.

Wou is dij nåme? Jak sã nazéwôsz?

Ik forstå ni. Jô nie rozmiejã.

Reere jij Pomerisch? Gôdôce Wë pò pòmòrskù?

Jå / Nei Jo / Nié

Dankeschöin. Dzãka.

Taum gefale. Proszã.

Forgeew mij. Wëbaczë.

25  https://www.regionalsprache.de/ [przistãp 27.01.2017].
26  Wedle Tressmanna (2009) w brazylijskò-pòmòrsczim ju òkróm gwôsnëch mión nick słowiańsczégò nie je òstóné. Chòc dokładné-

gò badérowaniô jesz ni ma, ale je prôwda, że wiele słowiańsczich słów w slédnopòmòrsczim òznôczało przërodniczo-gòspòdarczé 
jawernotë Pòmòrzô, tej ze wzglãdu na zmianë klimaticznëch ë ekònomicznëch warënków, w jaczich żëlë brazylijsczi Pòmòrzano-
wie, mògłë ne wërazë ju nie bëc aktualné. 

27  Dólnoniemieczi dialekt na Pòmòrzim midzë Òdrą ë dzysészima Kaszëbama niemiecczi ùczałi nazéwają slédnopòmòrsczim (niem. 
Hinterpommersch).

28  Ale np. lëtrã g mòże czëtac jak no j, ch abo g wedle pòzycëji.
29  Mùszałë sã np. pòjawic nazwë wczasni nieznónëch roslën ë zwierzãt (np. nowé słowò Schupeswijr 'pancernik‘, prosã z pażwinama‘)
30  Na spòdlim aplikacëji Aprenda Pomerano ë krótczégò internetowégò kùrsu Aprenda pomerano / Leir pomerisch; http://www.mem-

rise.com/course/754507/lingua-pomerana-pomerisch/ [przistãp 27.01.2017].
30  Nót je rzec, że wëmòwa je prakticzno identicznô jak w brazylijskò-pòmòrsczim, bò tuwò g przed e/i sã wëmawiô j ë ij òznôczô 

dłudżé i. Adaptowóné z ksążczi Mischke, K., Rummelsburger und Bütower Mundart, Greifswald 1936, s. 54. 
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KÒL ÙJECZKA  
BERNATA 
SËCHTË 
Ksądz kanónik Stanisłôw Bach z  Gòscëcëna béł 

w sétmëdzesątëch latach w Dëchownym Semina-
rium w  Pelplënie razã z  Danielã Nowakã. Czedës 
rzekł mie ò nim tak: „Òn przepisywôł na maszinie 
kaszëbsczi słowôrz [Słownik gwar kaszubskich na tle 
kultury ludowej – 7 tomów] ksãdza Bernata Sëchtë 
i wnetka przez to bë wëlecôł z seminarium”. 

– W tim je përznã przesadë – gôdô ksądz prałat 
Nowak, òd trzëdzescë lat probòszcz parafii Christusa 
Króla w  Wejrowie, kùstosz Piôsznicczégò Sanktu-
arium, a òd wnet dwùch lat wejrowsczi dzekón. – Ji-
wer z tim béł, ale wszëtkò sã dobrze skùńczëło, bò jô 
nen słowôrz i Słownictwo kociewskie [3 tomë] przepi-
sywôł jaż dzewiãc lat. 

Jak do tegò doszło? To nie je krótkô òpòwiésc.
Daniél Nowak je rodzony 8 strëmiannika 1953 rokù 
w Starzënie. Czemù prawie tamò? Bò ta wies miała 
pòrodówkã. Tak pò prôwdze jegò starszi mieszkelë 
w czinszówce w Kłaninie, niedalek zómkù von Gras-
sów. Òjc Daniela – Mieczisłôw – rodã z Trzech Młë-
nów kòl Lësewa – w  kłanińsczim Technikùm Ról-
niczim béł i  szkólnym, i  ksãgòwim – w  młodëch 
latach ùcził sã w Pedagògicznym Liceùm w Wejrowie 
i  Szkòle Rechùnkòwòscë Rólny w  Dërszewie. Stark 
Tomôsz Nowak béł przez jaczis czas wójtã gminë 
Krokòwò, lëdze znelë gò z  rësznégò spòlëznowégò 
dzejaniô. 16 lëstopadnika 1939 rokù, czej miôł 70 lat, 
Miemcô gò rozstrzélelë w  Piôsznicë. Tegò samégò 
dnia zabilë 20 lat stôrégò brata mëmë Stanisława Le-
wińsczégò; òni dwaji bëlë w  tim samim transpòrce 
na smierc. 

Temù téż, czej Daniél Nowak òstôł probòszczã pa-
rafii Christusa Króla w Wejrowie, zarô ùdbôł so, żebë 
w  swòjim kòscele zrobic Piôsznicczé Sanktuarium 
i założëc Stowôrã Piôsznicczich Rodzëznów. Tã wej-
rowską parafiã biskùp chełmińsczi Marión Przëkùc-
czi pòwòłôł 27 stëcznika 1987 rokù, ksądz Nowak béł 
ji pierszim probòszczã. W kòscele, chtëren wëbùdo-
wôł, stwòrził Piôsznicką Kaplëcã, a  za ji patrónkã 
òbrôł błogòsławioną sostrã zmartwëchwstónkã Ali-
cjã Kòtowską. Miemcë jã stracëlë w  Piôsznicë do-
kładno 11 lëstopadnika 1939 rokù, w  roczëznã 
nôrodnégò swiãta Pòlôchów.

Jak bëło kòl ksãdza Nowaka za dzecka, czë gôdôł 
tedë pò kaszëbskù – wrôcómë do kaszëbiznë.

– Starszi do se gôdelë pò naszémù, do jinëch 
Kaszëbów tak samò. Równak do lëdzy zrzeszonëch 
ze szkòłą gôdiwało sã pò pòlskù, do nas dzecy téż, tak 
jak to tej za peerelu bëło. Kaszëbizna bëła ùpchónô 
w nórce. Starszi sã bòjelë, żebë më lëchò nie kôrbilë 
pò pòlskù, tej delë sobie pòkù z kaszëbsczim jãzëkã. 
Jô rozmiejã wszëtkò pò kaszëbskù, ale sóm gadac jô 
bë sã nie òdwôżił – smieje sã prałat.

Pitóm sã ksãdza, czë pamiãtô, czedë przëszło do 
niegò kapłańsczé pòwòłanié.

– Tegò tak pò prôwdze jô do kùńca nie wiém. Wie-
le gwës znaczëło, że më mielë ksãżi w rodze. Przed 
wszëtczim Bòlesława Lewińsczégò, chtëren béł tej 
probòszczã w Łebczu, i ksãdza Bernata Sëchtã z Pel-
plëna. Na tegò pierszégò më gôdelë ùja, a na Sëchtã 
ùjeczk. Czemù tak bëło, jô nie wiém. Ksądz Bernat 
colemało przëjéżdżôł òb lato na plebaniã do Łebcza 
i  wszëtczich tamò wëpëtiwôł ò kaszëbsczé słowa – 
mëma ksãdza, jegò sostrã Zoszã i  wiele jinëch. Jak 
szedł na wies, to biédno sã òblôkôł i gôdôł z lëdzama 
leno pò kaszëbskù.

We wstãpie do swòjégò słowôrza ksądz pisôł 
o mëmie i sostrze ksãdza Bòlesława Lewińsczégò: „Òne 
nôleżałë do karna mòjich nôbëlniészich infòrmatorów, 
a téż co rokù gòscëłë mie na plebanii i òtôczałë żëcz-
lëwą òpieką, czej zmãczony codniową gòńbą za słowã 
pò òkòlnëch wsach, jô wrôcôł do jich dodomù”.

Ks. Sëchta. Òdj. ze zbiérów J. Walkùsza
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Na zéwiszcze „szandara” (pòlicjant przed wòjną) 
ksądz Sëchta przeznacził w  słowôrzu wnet całą 
stronã. W całoscë słowa ò miemiecczim pòchòdze-
nim wëjasniwôł w sódmim tomie słowôrza – suple-
mence. Tuwò zrobił wëjimk, bò to hasło przede 
wszëtczim òpiarł na gôdkach i  przëpòwiôstkach ò 
szandarze Léònie Lewińsczim, òjcu Bòlesława. Tuwò 
je jedna z nich: „Rôz przëwiozlë stôréwò Drzeżdżóna 
do szandarë Lewińsczégò. Przëwiozlë gò wòzëszczã, 
bò béł baro stôri, miôł szescdzewińcdzesąt lat. 
Trzãsło sã chłopiskò i prosëło szandarã, żebë mù sã ò 
rińtã pòstarac. Szandara gò spitôł: Në, Drzeżdżónie, 
òpłacy to sã jesz? A òn rzek: Në, panie szandara, chòc 
kòżdé dzesyńc lat je dobré”. 

Òbczas wòjnë Léón Lewińsczi òstôł przez Miem-
ców zamkłi w Stutthòfie. Przez rozsmiészanie i szpòrt 
wiele lëdzy ùrëtôł przed załómanim sã. Szandarã 
baro lubilë, rôcziwelë na rozmajité rôczëznë.

– To ale bãdze wieselé, bò tam szandara Lewińsczi 
bãdze.

Wrôcómë w rozmòwie z ksãdzã Nowakã do jegò 
pòwòłaniô.

– Jô pòwiém tak – letkò sã ùsmiéwô. – Czej jô béł 
w  pùcczim liceùm, wikari z  farë, pózni probòszcz 
w Łebczu, ksądz Mieczisłôw Lella wësłôł mie i dwùch 
mòjich drëchów na rekòlekcje dlô maturzistów do 
Pelplëna. Jô wtenczas ju dosc tëlé przemësliwôł ò 
mòji przińdnoscë w kapłaństwie, ale pò tëch rekòlek-
cjach, jô so rzekł: „Nié, to nie je dlô mie!”… Nie wiém, 
co tam sã stało, ale równak pò maturze jô złożił pa-
piorë do Dëchòwnégò Seminarium w Pelplënie. 

– I òd pòczątkù ùczbë ksądz sã spòtikôł ze swòjim 
ùjeczkã?

– Mòże tak dëcht òd samégò pòczątkù seminarium 
nié, ale prôwdą je, że jô tam biwôł pò trzë gòdzënë 
nôpierwi co wtórk, a pózni téż jesz w piątk kòżdégò 
tidzenia. Ksądz Sëchta miôł swój dniowi ritual: pò 
pôłnim drzémka, pózni kawa, a  pò ni szpacéra pò 
plebanijnym ògrodze, a jô mù tej towarził i òpòwiôdôł, 
co je czëc w seminarium. Pò szpacérze jô sã brôł do 
przepisywaniô tegò, co ùjeczk napisôł. Òn miôł taką 
ekstra maszinã z dodatkòwima diakriticznyma zna-
kama, żebë to szło zapisac w transkripcji, w fòneticz-
nym pisënkù, jaczi je zastosowóny w jegò słowôrzach. 
Jô spisywôł to, co przed mną zapisała rãczno na cé-
delkach cotka Hanka (pò prôwdze Ana), sostra ksã-
dza. Òna to wszëtkò baro bëlno miała przërëchto-
wóné, pòdczorchniãté kreską abò wãżëkã. 

– We wiele kòpiach ksądz to pisôł?
– I tu je czekawô sprawa, dëcht w jednym egzem-

plarzu.
– To je pò prôwdze òsoblëwé, ale szczestlëwò nick 

nie zadżinãło. A skądka ten trim do pisaniô na ma-
szinie.

– Tegò jô sóm nie wiém, ale jak jô skùńcził liceùm, 
to jô ju rozmiôł pisac. To mùszało bëc napisóné òd 
zarô w  znormalizowónym fòrmace, taczim, jaczi 
szedł do drëkù.

– Przez całi czas ksądz regùlarno chòdzył na ple-
baniã i pisôł?

– Przez pierszi rok jô to robił leno na plebanii, ale 
pózni jô to brôł do se do seminarium i przepisywôł 
w swòji jizbie, a pò dzesąti wieczór – żebë jinym nie 
przeszkadzac – w seminarijny swietlëcë. 

Dwa razy za to ksądz rektor Jerzi Buxakòwsczi 
wzywôł gò na czerwòny tëpich, ale jakòs wszëtkò sã 
rozeszło pò gnôtach. 

Daniél Nowak zajimôł sã tą robòtą przez całé se-
minarium, a pózni jakò wikari w Òselskù kòl Bëd-
gòszczë i  w  Gdinie-Òbłużu. W  całoscë – jak 
wspòmniôł przódë – jaż dzewiãc lat.

Dzãka temù, że ks. Daniél Nowak trzimôł z ksãdzã 
Sëchtą, pòznôł wiele żëczlëwëch mù lëdzy. Òkróm 
Anë Sëchtë prof. Tadéùsza Bilikewicza, widzałégò 
psychiatrã, bëlnégò drëcha ùtwórcë słowôrza, ksãżi 
infùłatów Frãcëszka Janka i Antona Liedtkã.

Jak pòwiôdô ksądz prałat Nowak, Bernat Sëchta 
baro lubił szpòrtowac, zajimac sã malarstwã i karika-
turą. W całoscë miôł wiôlgą starã ò kapłańską nôtërã. 
Nicht bùten plebanie ni widzôł gò bez kòloratczi. 
Jego nôwikszim òsobòwim mòdłã béł biskùp Kòn-
stantin Dominik, Słëga Bòżi, wiôldżi Kaszëba, 
chtëren gò ùcził w seminarium, a ters czekô na beati-
fikacjã.

STANISŁÔW JANKA

Ks. kanónik Bernat Sëchta. Òdj. domôcé archiwùm aùtora
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W  dniu 9 lutego 1920 r. obudził 
mnie kolega Bąk Józef, biegał wzdłuż 
drogi wiejskiej i  wołał: – Nosce 
wiorną, wëcygają z Pucka rut.

Na tę chwilę czekali wszyscy. Nic 
więc dziwnego, że wyprysnąłem 
z  łóżka, by czym rychlej się ubrać 
i sprawdzić tę radosną wiadomość. 
Noskami nazywaliśmy niemieckich 
żołnierzy pełniących u nas obowiąz-
ki straży granicznej. Niewdzięczne 
miano ukuto od ministra wojny No-
skiego, on to wówczas ochotniczą 
armię formował. Wsławili się ci żoł-
nierze napadami na polskich działa-
czy, rozbijaniem wieców polskich, 
przeprowadzaniem rewizji po do-
mach co żywotniejszych obywateli. 
Dlatego to Józef swoim wołaniem 
ogromne zainteresowanie budził. 
Nie tylko my, chłopcy, prześcigać się 
zaczęli biegiem w  kierunku szosy 
puckiej, ale i nasi rodzice i dziadko-
wie wylecieli za wieś, pod folwark 
Hannemanna. Rzeczywiście szli żoł-

nierze, sprężystym maszerowali kro-
kiem, ich miny były zadzierzyste, 
butne, wzrok ich ciskał strzały nie-
nawiści, a rytmiczny śpiew zdawał 
się podnosić ich siłę.

Przy folwarku się zatrzymali. Tu 
pracownicy właściciela czekali na 
nich z pożywieniem. Liczne konwie 
z  parującym mlekiem miały ich 
wzmocnić do dalszego marszu; gra-
nica była daleko, het za Żarnowcem. 
Tam, przy rzece Piaśnicy, niedawno 
komisarze, rozjemcy graniczni słup 
kamienny postawić kazali. Ze strony 
wschodniej widniał na nim napis 
POLSKA, a  ze strony zachodniej 
DEUTSCHLAND. Teraz za ten słup 
mieli zastopkować Noskowie. Pili 
mleko folwarczne i dziewuchy dwor-
skie szczypali, te śmiały się i opędza-
ły się kaszubskimi wyzwiskami, nie 
zważając na grymasy jejmościny, 
pani swojej, Niemki. Papierosami 
hojnie żołnierzy obdarować kazała. 
Palili te papierosy, głośno szwargo-

tali, a dowódca ich wskoczył na ka-
mień, by mógł ogarnąć kompanię 
i zbiegowisko cywili i palnął mowę. 

Składnie mu biegły słowa, przepo-
jone nienawiścią do mocodawców 
Traktatu Wersalskiego, do Polski 
i jej ludu. Nie wróżył Polsce długie-
go bytu państwowego. – Po trzech, 
czterech miesiącach tu znowu bę-
dziemy, a więc do rychłego zobacze-
nia – zaryczał w końcu. Jejmościni 
oczy wycierała. On jeszcze raz za-
gardłował: – Niech żyją Niemcy, już 
się spieszy ich zwycięstwo! Hoch, 
Heil! 

Daremnie się wysilał, ręką wyma-
chiwał, tylko żołnierze mu zawtóro-
wali. Stojący z boku milczeli, tylko 
jejmościni zapiszczała cieniutkim, 
starczym głosem: – Lebe hoch und 
Heil. – Obejrzała się na swoje przy-
boczne, chcąc je przywołać do po-
rządku, bo się kręciły, chcąc je za-
pewne zmusić do naśladowania, ale 
one przecież Polkami były. Tak więc 
wyskok propagandowy dowódcy 
niewypałem się okazał.  

No cóż, musieli Niemcy maszero-
wać dalej. Czas uciekał – żelazne 
jego prawa, dyktat wersalski wolę 
kruszył. Ruszyli, niby zawstydzeni 
nieco. Nowa pieśń miała ich ożywić, 
ale zanucili: „Nun ade du mein lieb 
Heimatland” – do widzenia moja 
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kochana ojczyzno. Nastrojowa to 
pieśń, nawet dźwięczna, ale z tłumu 
cywilów głos się wydarł donośny:  
– Heimatland? To krôj pòlsczi, a nié 
jich Heimatland! Za tym głosem 
pojedynczym inne poleciały głosy. 
Chłopcy zaświergotali: – Lżą, wied-
no lgalë, manijôcë, w szkòli...

Tamci jednak maszerowali, nie 
zwracając na nasze frywolne woła-
nia uwagi. Żaden z nas im nie towa-
rzyszył, zresztą mieliśmy przed sobą 
wiele, wiele roboty. Sołtys do szkoły 
wołał. Następnego dnia wieś miała 
manifestować swoją radość – Polska 
nadchodziła w postaci armii gene-
rała Hallera. Każda wieś chciała 
zbudować jak najpiękniejszą bramę 
tryumfalną. Krzątali się ludzie 
i  w  obejściach swoich chorągwie 
umieszczali. Chłopcy czapki i bluzy 
stroili orzełkami, a przy tym sprze-
czali się, różnie oceniając wystrój.

10 lutego 1920 r. Dzień powoli 
wstawał z nocnego zmroku, „szlagę” 
zwiastował ponurą, ale mu na prze-
kór serca ludzkie słońcem gorzały. 
Oczy wszystkich promieniały rado-
ścią. Niebywały ruch ożywiał wsie 
i osiedla. Lud do Pucka się wybierał, 
bo tam generał Haller miał z woj-
skiem błękitnym wkroczyć, doko-
nać zaślubin symbolicznych kraju 
z morzem, pierścień rzucić w fale. 
Tam władze centralne Zmartwych-
wstałej – jak wówczas powszechnie 
mówiono i  pisano – objąć miały 
w  normalne urzędowanie powiat 
cały.

Całe rodziny kroczyły do Pucka, 
razem, w gromadach wiejskich, pro-
wadzonych przez sołtysów. Ja rów-
nież szedłem, razem z ojcem i dziad-
kiem. Obok nas szli sąsiedzi, są- 
siadki, młodzi i  starsi. Nigdy tak 
gromadnie, tak radośnie wieś do 
Pucka nie kroczyła. Chorągiew pol-
ska, biało-czerwona nią kierowała, 
trzepocąc wysoko na długim drzew-
cu dzierżonym tęgą ręka kowala 
Chylińskiego, najwyższego mężczy-
zny we wsi. Nauczycieli wśród nas 
nie było, dzieci szły przy rodzicach. 
Niemieccy nauczyciele optowali do 

Wolnego Miasta Gdańska lub do 
Rzeszy. Puck ściągał nasze oczy z da-
leka, chcieliśmy jak najrychlej do-
strzec jego narodowy wystrój. Ojciec 
mój miał zapewne najlepszy wzrok 
z  całej kroczącej szosą gromady,  
bo on pierwszy krzyknął: – Wej! 
Zdrzëta! Na kòscele je wëwieszonô 
naszô pësznô chòrągwia biôlo-czer-
wionô! Nie mogliśmy jej dostrzec, 
a on ciągle nam ją charakteryzował, 
umiejscawiał i dopiero po dalszych 
setkach metrów drogi ten i ów zaczął 
potwierdzać jego spostrzeżenia.

Pierwsza polska chorągiew w Puc-
ku, na farze, ogromna, długa, pano-
sząca się nad miastem. Jakub Pło-
min, draszk stodołowy, co niedaleko 
nas mieszkał, pieśń teraz zanucił 
„Boże coś Polskę...” – nie bardzo pa-
sowała do marszu, ale podjęliśmy ją 
ochoczo. Łzy ocierał ze wzruszenia, 
ale gdy skończył przodkowanie pie-
śni, to wskazał na zwoje tumanów 
mgielnych i zawołał: – Hewò! Knôpi! 
Widzyta, jak niemiecczi czôrny 
òrzel pòd Zdradã wiornie. Zdrzëta! 
Zdrzëta, jak sã w blónach tacy, a wej 
za nim rwie dôką nasz òrzel, cali 
w strzébrze. Wej! Wej! Ju czôrnéwò 
dopôdô, ju gò bëkô, sëkô... Wpatry-
waliśmy się w  te opary mgielne 
i nam się zdawało, że prawdę głosi 
stary zapiewajło kościelny.

Szosa zaczęła się zaludniać. Z lewa 
i z prawa dołączały się gromady z in-
nych wsi. Gnieżdżewiacy, pewnie 
lepiej komenderowani niż my poł-
czyniacy, maszerowali czwórkami, 
śpiewali w takt marszu „Nie rzucim 
ziemi, skąd nasz ród”; bębenek do-
dawał im tempa. My chłopcy za-
zdrościliśmy im tego marszu spraw-
nego i  tego bębenka, tej dobrze 
opanowanej pieśni. Widocznie 
w ostatnich dniach dobrze ją ćwi-
czyli, długo i mozolnie, bo w owym 
czasie tylko w kościele przy pomocy 
gry organów mogliśmy tak udanie 
śpiewać po polsku.

Puck jawił się nam w girlandach, 
transparentach, bramach tryumfal-
nych, hasłach i napisach. Wszędzie 
na domach i  wieżach powiewały 

polskie chorągwie. Ulice, zwane 
wówczas jeszcze gasami (niem. die 
Gasse), roiły się tłumami. Okazało 
się bowiem, że byliśmy w stosunku 
do innych wsi spóźnieni, nasz sołtys 
za długo marudził, czekając przy 
szkole na spóźnialskich, i znowu na-
sza duma chłopięca poniosła poraż-
kę. Jeszcze bardziej zawstydziliśmy 
się, gdy zaczęliśmy porównywać 
wzniesione bramy wiejskie. Nasza 
wcale nie była lepsza od innych, na-
wet była bardziej od tamtych przy-
ziemna, niska, nie mogliśmy jej ze-
stawić z  bramami wsi helskich. 
Rybacy bili rekordy. Przecież kto by 
pomyślał, że są zdolni wciągnąć 
ciężkie łodzie bałtyckie na korony 
wysokich przyszosowych drzew, 
ustawić je w poprzek szosy, tak, że 
dzioby ich opierać się mogły o gałę-
zie drzewa z  jednej strony, a  rufy 
o gałęzie z drugiej, tamtej przeciw-
ległej. A te „baty” [kasz. bôtë] takie-
lunek miały pełny, nowy, a przy nich 
maszopi w  długich „skorzniach” 
[kasz. skòrznie – buty robocze, za-
zwyczaj gumowe], tranem i poko-
stem nasyconych „wępsach” [kasz. 
wãps – marynarka, żakiet] i „zyd- 
westkach” [kasz. rybacki nieprze-
makalny kapelusz] uwijali się przy 
mancach i sieciach. Nic więc dziw-
nego, że powszechny podziw budzi-
li. Nic też dziwnego, że my, chłopcy, 
przy nich się zatrzymali na czas ja-
kiś. I tak rozsypywać się zaczęła gro-
mada połczyńska, zresztą i tak by się 
rozsypała, bo każdy chciał to lub 
owo zlustrować, tu i tam pobiec. Na 
nic się zdały polecenia porządkowe 
policji narodowej, której przedsta-
wiciele paradowali w  żołnierskich 
mundurach, wprawdzie niemiec-
kich, ale unarodowionych opaskami 
biało-czerwonymi na lewych ręka-
wach. Długie szable kawaleryjskie 
dodawały im siły i powagi. Tłumy 
ciągnęły pod dworzec, wchłonęły 
i nas. Byliśmy mali, więc musieliśmy 
skorzystać ze sprytu i pomysłowo-
ści. Przy dworcu rosły drzewa, te 
oferowały nam miejsca w koronach. 
Bąk Józef pierwszy się na jedno 
wdrapał, za nim Łęga Leon i ja – nie 
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mogłem być mniej sprawny od nich. 
Z „wyżawy” [kasz. wiżawa – wyso-
kość] koron tych drzew mogliśmy 
dobrze obserwować wszystko, co się 
przed nami działo. Na razie tłumy 
zalewały „gasy” i  place w  cichym 
oczekiwaniu tego, co lada chwila mia-
ło nastąpić. Kierowały oczy w  kie- 
runku południowym, ku Żelistrze-
wu. My lepiej widzieliśmy, ale mimo 
przewiercania przestrzeni aż do naj-
dalszych zakoli widnokręgu, przez 
dłuższy czas nie mogliśmy nic, co by 
mogło obudzić naszą specjalną cie-
kawość, dostrzec. Korony drzew 
były teraz pełne główek chłopięcych; 
jak duże ptaki siedzieliśmy, dziwne 
były grzędy, a my jeszcze dziwniej-
szymi ich mieszkańcami. Wiercili-
śmy się na wszystkie strony, mając 
pozycje coraz to uciążliwsze. Nikt na 
nas nie zwracał uwagi, tylko wróble 
jakoś wojowniczo ćwierkały. Chcie-
liśmy już z naszej „wyżawy” zesko-
czyć – wszystkie gnaty nas bolały, ale 
jeden z celbowian krzyknął: – Hewò! 
Widzã blãkrowanié. Cos strzéb- 
rznéwò nëkô! 

Spojrzeliśmy w  pokazywanym 
przez niego ręką kierunku – pod Że-
listrzewo. Słońce wyjrzało, jakby 
również chciało coś ciekawego zo-
baczyć. Wyjrzało i  promieniami 
strzeliło, te odbijały się w  lancach 
ułańskich, o kolorowe choragiewki 
i my krzyknęliśmy jak jeden: – Hura! 
Hura! Jadą! Lance podskakują – 
hopsa, hopsa. Wnet będą tu!

Ruch zrobił się i przy dworcu. Po-
ciąg zadudnił, gwizdać zaczął, po-
tem zasapał, zasapał i  przystanął. 
Ubogacony był girlandami, gałązka-
mi świerku. Wysokich panów przy-
wiózł. Witano ich na peronie; nie 
tylko ludzie ich witali, witały ich 
okoliczne domy, bramy, przecież 
wszyscy oddawali się im w dzierża-
wę. Dygnitarze to byli, przedstawi-
ciele Matki Ojczyzny, która Puck 
obejmowała w swoje władanie.

My chłopcy teraz nie wiedzieliśmy, 
gdzie patrzeć. Tu i tam nowości, tu 
i  tam waliło wojsko – to piechota 
w  równych rzędach maszerowała 
doborową orkiestrą prowadzona 

spod Celbowa, to za nią turkotała 
artyleria konna i owa konnica stroj-
na plac dworcowy zalewała. Słysze-
liśmy komendy, widzieliśmy spraw-
ne reakcje przeformowujących się 
oddziałów, obroty, zwroty, przemar-
sze. Potem zatrzymaliśmy wzrok na 
raportowaniu dowódców, wreszcie 
orkiestry do popisów przystąpiły. 
Trzy były orkiestry: ułańska, co 
srebrne miała instrumenty, artyle-
ryjska, co na złocistych grała, i  ta 
nam najbliższa orkiestra pułku pie-
choty, co chlubiła się instrumentami 
różnymi; jej bęben najgłośniej takty 
wybijał, jej basy najpełniej brzmiały. 
Ptaki zdziwione tą grą przeróżną 
a piękną zrazu jakby oniemiały, za-
zdrośnice, ale gdy bębny zagrzmiały, 
to tylko furkot po nich pozostał – 
w dal umknęły w przestrachu, wszak 
też pierwszy raz zatknęły się z takimi 
popisami.  

Defilada ruszyła. Oddziały błękit-
ne wlały się rzeką w  wąskie ulice 
miasteczka, meandrowały, ale i uno-
sić się zdawały jak rzeka, co przy 
tamach się podnosi, a  przedzierz-
gnąwszy się przez nie na dół, znowu 
spada. Nam się wydawało, że ta 
szczególna rzeka faluje jak morze, 
gdy bryza wieje, a płynęła, płynęła ta 
fala wojskowa obrzeżona barwnymi 
tłumami w dół ku hangarom lotni-
czym. Orkiestry jej grały melodie 
wojskowe, siłę ich wyrazu domy 
wzmacniały – te jakby dzwoniły do 
wtóru dzwonów kościelnych, które 
z wysokich dzwonnic glorię Bogu, 
dawcy zwycięstwa nad wrogiem 
niosły, ale tłumy też wnosiły do 
chwalby tej swój udział – wiwatowa-
ły, podnosząc radosne okrzyki na 
cześć generała Hallera, na cześć woj-
ska polskiego, na cześć i chwałę Oj-
czyzny – Polski Kochanej.

Ten niezapomniany pochód prze-
barwny ożywił przymorskie łąki, po 
brzegi je wypełnił. W  pewnym  
zacisznym miejscu kobiety starsze 
stały, chciały generała zobaczyć, 
chciały i we Mszy Świętej polowej 
uczestniczyć, ale wnet wchłonięte 
zostały przez zwały tłumu, które sze-
roko rozlały się wokoło.

My, chłopcy, przy żołnierzach się 
kręciliśmy, by jakąś lufę „posmu-
kać”[kasz. pòsmùkac – pogłaskać], 
to pod konie podchodziliśmy, by 
siodło dotknąć, to do ułanów zbliża-
liśmy się, by przedługie szable po-
dziwiać lub jakąś lancę pogłaskać. 
Nie bronili nam tego żołnierze, 
uśmiechali się do nas, a jeden nawet 
zagadnął, pewnie Kaszubą był, bo 
z kaszubska nas się spytał: – Knôpi, 
skąd wa jesta? Naturalnie z  dumą 
w głosie odpowiedzieliśmy prawie 
chórem: – Kò z Polczëna – a przy 
tym wyprostowaliśmy się jak na 
przyszłych żołnierzy przystało.

Po Mszy Świętej ks. kapelan Wry-
cza kazanie wygłosił podniosłe, 
o Kaszubach mówił, o naszych ryba-
kach, których znał dobrze, wszak 
proboszczem był przed wojną w Ja-
starni. Podnieśliśmy więc i my głowy 
do góry, by wsłuchać się w słowa tego 
kaznodziei, o  obowiązkach wobec 
Ojczyzny mówił, do ofiarności na 
ogromne jej potrzeby zachęcał, czuj-
ność wobec zakusów wroga budził.

Ledwie skończył kazanie, ruch po-
wstał na placu, poszczególne grupy 
przewalać się zaczęły pod morze, 
pod morze, a rwały w jakimś nieby-
wałym porywie, jakby je ktoś popę-
dzał, a i oddziały wojskowe tam ma-
szerowały. Oddział kawalerii tam 
również się podsunął. Dzwony zno-
wu zagrały, nie tylko te z fary puc-
kiej, słyszeliśmy dzwonienie spod 
Jastarni, spod Swarzewa. Morze je 
przenosiło daleko, nawet z drugiej 
strony słychać było tony dzwonów 
kościelnych z Mechowa, ze Strzelna, 
a i orkiestry zagrały również, wszyst-
kie. Poruszenie jakieś wielkich mocy 
łzy wyciskać zaczynało z oczu osób 
starszych, bo i armaty się odezwały; 
spod lasku miejskiego biły. Ich poci-
ski szybowały wysoko nad nami, 
kierując się ku szarawym falom Bał-
tyku. My, chłopcy, byliśmy zdumie-
ni, nie wiedzieliśmy, co się właściwie 
dzieje, nie wiedzieliśmy, co będzie, 
bo i karabiny zaterkotały i okrzyk 
wzniósł się gromki. Od morza rwały 
w  kierunku kraju krzyki: – Niech 
żyje Polska, Nasza Matka Kochana! 
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WSPOMNIENIA

Niech żyje Wojsko Polskie! – Te 
i inne okrzyki wznoszono, a i frene-
tyczne oklaski usłyszeliśmy. 

Potem wszystko się uspokoiło i od-
działy zaczęły odpływać pod lasek, 
a za nimi owe rozradowane tłumy.

Ojca spotkałem przypadkowo, 
z wujami szedł gnieżdżewskimi, cie-
kawość mnie go spytać kazała, bo od 
morza wracali: – Co to bëlo, tatkù, 
że tak strzélalë, a wa przë mòrzu tak 
wiwatowalë? – szepnąłem, zawsty-
dzony, że tego nie wiem. 

– To tak të tu ùwôżôl na gôdkã? 
Przecã to przed sztócëkã pón jenerôł 
zloti pierscéń szmërgnąn w mòrze, 
na znak, że Pòlskô sã na wieczi lączi 
z mòrzã, to bëlo no tak dlugò òpisy-
wóné slëbòwanié.... 

Odetchnąłem, przekazałem słowa 
ojca kolegom. – Szkòda, że më tã nie 
bëlë – dodałem. 

– Kò wszãdze bëc më ni mòglë – 
usprawiedliwił nas Leon Łęga.

– A jednak wstid – powiedział Jó-
zef Bąk.

– Wstid ë sromòta – odpowiedzia-
łem.

Nasze dalsze utyskiwanie prze-
rwała kawalkada konnicy, zmierza-
jąca w kierunku naszej wsi.

– Cëż to? Òni nëkają do Polczëna? 
– z błyskiem w oczach wykrzyknął 
Józef.

– To mùszimë za nima – powie-
działem, zachęcając kolegów do 
szybkiego marszu. Ruszyli za mną 
tęgim krokiem.

– Môsz prôwdã, tã w Pùckù ju nic 
dlô nas, w Kurhauzu le panowie bal 
swój mają, bò przecã zbiéralë we 
wsach wszëtczé dobroce, chcą jenera-
ła ë jego switã jak téż nëch wësoczich 
panów toruńsczich i warszawsczich 
ùgòscëc jak sã to nôleżi – rzekł Józef.  

– Tã na zalë mdą pòkôzczi, wido-
wiska pëszné, chór kòscelny mdze sã 
pòpisywôl, òrganista Erdmansczi na 
wiele glosów wëcwicził – dodał Leon.

– Ale cëż z tewò? Ta zala malutkô, 
przecã knôpów bë w nią nie wpùscëlë 
– burknąłem nieco zaambarasowa-
ny, bo w glosach kolegów czułem żal, 
że odciągnąłem ich od próby dosta-

nia się na tę salę. Zdaje się jednak, że 
dobrze zrobiliśmy, udając się zaraz 
po tych głównych uroczystościach 
do domu. Byliśmy zmoknięci, pra-
wie cały dzień padało, względnie 
mżyło, a płaszczy nieprzemakalnych 
nie mieliśmy. Dziś jest to nie do po-
myślenia, by chłopcy mogli cały 
dzień moknąć na deszczu w lichych 
płaszczykach albo i bez płaszczy, bo 
większość ubogich chłopców wów-
czas w ogóle płaszczy nie miała. Od-
czuwaliśmy chłód, pędziliśmy więc 
szybko, północno-zachodni tnący 
deszczem wiatr nie bardzo nam 
przeszkadzał. W gromadzie zawsze 
łatwiej pokonywać wszystkie prze-
ciwności, zresztą nie tylko wzmaga-
jące się zimno nas popędzało, cią-
gnęła nas do wsi ciekawość, tam 
spodziewaliśmy się zetknąć z kawa-
lerzystami. Konnica polska we wsi? 
To rzecz dotychczas w historii Poł-
czyna niebywała, po tylu, tylu latach 
niewoli.

Już przy „krzyżówce” [kasz. krzi-
żówka – skrzyżowanie dróg] usły-
szeliśmy parskanie koni, potem 
specyficzny zapach zagościł nam 
w nozdrzach. Teraz puściliśmy się 
biegiem, wytężyliśmy wzrok i o dzi- 
wo pierwszy spostrzegłem ułanów. 
I  to gdzie? Na podwórku ojcow-
skim się krzątali, konie mając 
w stodole.

– Knôpi, òni są wej! Hewò! Ù na- 
széwò tatka – krzyknąłem, nie mogąc 
zahamować wybuchu radości.

– Môsz szczescé – mruknął Józef, 
głosem zdradzającym zazdrość.

Wpadłem w podwórze, chciałem 
podejść do żołnierzy, ale ciotka mnie 
pochwyciła pytaniem: – Knôpie! Jak 
të wëzdrzisz? Jes pewno przemòkli. 
Pòj chùtkò do jizbë, mùszisz sã prze-
zebléc, móżesz sã zaznobic.

Wskoczyłem do izby, ale ta była 
jakby przeinaczona, stały w niej do-
datkowe stoły, dodatkowe krzesła. 
Na stołach pyszniły się smaczne po-
trawy, było i wino, „sznaps”....

– To dlô naszich gòscy, mómë 
sierżanta, kapralów, żôlnierzi, mù-
szima jima pòstawic to, co mómë 
nôlepszéwò.

Gapiłem się, więc chwyciła mnie 
za rękę i wprowadziła na strych do 
górnego pokoju. – Wej, tu mdzesz 
dzysô spôl, tã môsz terô swòje òble-
czenié, kòszule, bùksë.

Ledwo się przebrałem, zadudni-
łem po schodach, by czym prędzej 
znaleźć się przy obsługujących konie 
kawalerzystach. Przyjęli mnie życzli-
wie, pozwolili im pomagać, nosiłem 
wodę, potem doskoczyłem do czysz-
czenia szabel, były zawilgocone.

Ledwo zacząłem oswajać się z koń- 
mi, wyszła z „checzy” [kasz. chëcz 
– chata, dom] matka i zawołała: – Në 
tej pòjta, pòjta wszëtcë do jizbë; za-
praszajã waji na wieczerzã! – Ja z mej 
strony też ich zapraszałem. Do jed-
nego, co wyszedł za podwórze, za-
wołałem, jakby do kolegi: – Pòj le sã! 
Chutiszkò, bënë w chëczë wieczerza! 
– Przyszedł, uśmiechając się do 
mnie. W izbie raczono ich prażnicą, 
tj. jajecznicą na boczku, chlebem 
z masłem i szynką swojską, własnego 
wyrobu, plackami i  tzw. purclami, 
podobnymi do pączków. Ojciec po-
stawił też wino i wódkę. W tym dniu 
kawę zbożową zastąpiła kawa praw-
dziwa, podano ją ze śmietaną i cu-
krem.

Po kawie, właśnie przy wódce i wi-
nie, rozpoczęły się opowiadania. 
Prym w nich wiódł wąsaty sierżant, 
krakowianin, opowiadał o  swoim 
mieście Krakowie, o jego przeszłości, 
zabytkach, zanucił nawet piosenkę 
„Przyleciał ptaszek z Łobzowa”. Był 
wśród żołnierzy i Kanadyjczyk, Ka-
szuba z  pochodzenia, zwerbowany 
w  Kanadzie do armii Hallera. Jego 
opowiadania łzy wyciskały ciotce 
Franciszce, która bardzo czuła była na 
krzywdę ludzką. Jakże nie wzruszać 
się nad losami biedoty polskiej, która 
w obce kraje wyruszała przed wojną, 
w poszukiwaniu pracy, bez pieniędzy 
i bez znajomości ich języka.

– Terô je Polska, Matka Nasza; terô 
mdze tëch biédôków broniła przed 
krziwdama – zakończył swoje tak 
nam wszystkim w serce wchodzące 
słowa.  

JÓZEF CEYNOWA
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Z KOCIEWIA

Właściwie to już samo słowo „ratować”, „ratunek” 
ma pozytywne zabarwienie. Przecież nie ratujemy 
zła, nawet czekamy, żeby zginęło. Nie podlewa się 
chwastów. Wspomnijmy biblijny kąkol w pszenicz-
nym łanie. Botanicy mówią, że też jest potrzebny. 
Pytałam kiedyś studentów, czy wiedzą, jak wygląda 
kąkol, nie wiedzieli, a miał to być wstęp do folklo-
rystycznego obrazu roślin magicznych. Z dzieciń-
stwa pamiętam ostrzeżenie, żeby go nie brać do 
wianka np. witego z modraków, bo jest to kwiatek 
„od diabła, ma przecież różki”. Po latach cieszy 
mnie jego widok wśród kwiecia i kłosów widnieją-
cych w hafcie kociewskim. Znowu względność – czy 
możliwe jest bez niej życie? Wracając do nadziei, 
wiem, czyją „jest matką”, niby! A przecież istotą 
przedwiośnia jest też nadzieja. 

Ostatnie zebranie Rady Naczelnej ZKP bardzo 
ważne. Pierwsze w nowej kadencji i to w sali znanej 
na całym Pomorzu zabytkowej, okazałej Politech-
niki Gdańskiej. Byłam 
dumna, że tu był wy-
kładowcą mój mąż, że 
znam tych, którzy się 
chlubią, że tu studio-
wali… Fotografia grupy 
przy wahadle Foucaul-
ta – historyczna. Zie-
mia się kręci, a waha-
dło pewnie wyznacza 
kierunek. Wahać się w wyborze, to ludzka rzecz. 
Liczy się kierunek – myślałam – podczas gorącej 
debaty Kaszubów nad wzniosłym, historycznym 
hymnem. „Polska wiara, polska mowa”… – niektó-
rym przeszkadza. Czyż nie śpiewają „Polska matką 
moją”? A wielki Kaszub ks. dr Bernard Sychta czyż 
chciał oszukać resztę Pomorzaków, pisząc: „Kaszu-
by są Polską”. 

Od głębokiego przeżycia właśnie hymnu kaszub-
skiego, śpiewanego z godnością przez jednego 
z mistrzów kaszubszczyzny prof. Edwarda Brezę, 
zaczęła się moja fascynacja Kaszubami i późniejsza 
droga w stronę regionalnych idei. Wiem, że już nie-
jednokrotnie o tym mówiłam… Historia kultury 
pokazuje, że nie warto „burzyć przeszłości ołtarzy”, 
a warto troszczyć się o nie i wznosić nowe, może 
nawet doskonalsze.

Do „arki przymierza między starymi a nowymi 
laty” zaliczyć można też kolędy. W minionym czasie 
kolędowym znowu miałam okazję uczestniczyć 
w świętowaniu tradycji w Zaworach k. Chmielna. 
W gościnnym domu Sabiny i Bernarda Hinzów ko-
lejne grupy, nie tylko z Kaszub, śpiewają co roku 
kolędy kaszubskie i polskie!

Czy to my tu na Kociewiu/ czy Borusy w Borach/ 
Czy Kaszuby, czy Lasaki… jedna matka nas wszyt-
kich kolybała… Dobrze, że Kociewiacy przyjęli te 
słowa ks. dra Sychty i uznali za hymn. Tekst otwar-
ty, jednoczący, mądry. Właśnie od odśpiewa- 
nia kociewskiego hymnu rozpoczęło się w lutym 
w Świeciu nad Wisłą spotkanie przedstawicieli wie-
lu szkół – od podstawówek po licea – uczestniczą-
cych w turnieju wiedzy o zwyczajach i obrzędach 
karnawałowych i wielkanocnych. Wszystko z okazji 
Światowego Dnia Kociewia. Flagę regionu wywie-
szono na budynku starostwa. Organizatorami im-

prezy były Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Szko- 
ły Katolickie im. ks. dra B. 
Sychty.

Radio Głos z Pelplina też 
przygotowało z okazji świę- 
ta audycje poświęcone hi-
storii, kulturze, edukacji, 
turystyce na Kociewiu. Co 
roku trzeba do tego wra-

cać, by chronić i jednocześnie pokazywać swoje 
barwy w mozaice polskich regionów. Można też 
skojarzyć z witrażem. Nawet najbardziej misterny 
i bogaty bez światła nie istnieje. Jestem więc 
wdzięczna Instytutowi Kaszubskiemu za wydanie 
obszernej książki z cyklu „Pro memoria” o naszym 
wielkim mistrzu – śp. Janie Ejankowskim. Był jed-
nym z tych niosących światło...

Wielki dorobek zobowiązuje współczesnych re-
gionalistów. Jeden z nich – Mirosław Kalkowski zo-
stał wyróżniony w styczniu, zasłużenie, Pierście-
niem Mechtyldy. Działacz zbiera materiały do 
kolejnej, piątej już księgi po Kongresie Kociewskim. 
Kojarzony ze Starogardem Gdańskim, nagrody 
otrzymał w Tczewie. Wspólnota ludzi dobrej woli 
i regionalnych pasji daje nadzieję.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

RATUJĄC NADZIEJĘ…

Historia kultury  
pokazuje, że nie warto 

„burzyć przeszłości  
ołtarzy”, a warto troszczyć 

się o nie i wznosić nowe, 
może nawet doskonalsze.
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ÒSOBLËWÉ ZACHË

LE JEDNA TAKÔ
Grôpë, grôpuszczi, maszinë do szëcô, wszelejaczé 

płudżi, le nié tôkle. Wszëtkò w szëkù przed chë-
czą wëstôwioné na pòkôzk. Wspòminczi dzecnëch lat 
mùskają najã pamiãc. Równak przëchłoscëło nas tuwò 
czësto co jinszégò.

Z Szimbarkù, mijającë Piekło, jedzemë z czile ùczãst-
niczkama warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù 
w  starnã Nieba. Pasowny to czerënk. Le dlôcze pò 
Niebie je Kòlano? Krôjmalënk, jaczi jesmë òbôczëlë, 
wnetka nóm z łba wënëkôł no pitanié. Mieszkańcë negò 
òkòlô jegò snôżoscë ju pewno nie widzą, a czasã mòże 
mają ju ji dosc. Jazda zëmą pò nëch wiżawach takô 
letkô ju pewno nie je. Tak czë jinak Òstrzëcczé Jezoro 
i lasë na rzmach wkół niegò baro sã nama ùwidzałë. Tej 
sej czëc rżenié kòni. Tec nie dzyw. Corôz blëżi jesma 
stadninë i chëczë, przed chtërną w bëlnym szëkù pòze-
bróné są do grëpë rozmajité sprzãtë. Grôpë, grôpczi, 
zgrëpòwóné płudżi, kóńsczé sanie i jinszé. Je jich tak 
wiele, że chëba sóm miéwca miôłbë jiwer z pòrechòwa-
nim. Swój plac nalazłë téż centrëfùdżi. Chto nią chòc 
rôz robił, nen wié, że krãcëc téż trza rozmiec.

Ne stôré rzeczë jô sóm zbiérôł. Wikszim dzélã są 
kùpioné, czasã téż na cos wëmienioné. Czedës wiele 
jich sã wërzucało – kąsk z żalã w głosu gôdôł Tadéùsz 
Kùpper, włôscëcel stadninë i  pòsôdôcz rozmajitëch 
sprzãtów. To prawie jeden z nich tuwò naji przënãcył. 
Przez stalatny kònny wóz strażacczi. Czësto òsoblëwi. 
Mùszą gò cygnąc dwa mòcné kònie. Miescy òsmë stra-
żaków, a do te téż na stałé mô 150-lëtrowi zbiérnik na 
wòdã. W òkòlim je le czile pòdobnëch wòzów. Wszëtczé 
równak mùszą skądkas czerpac wòdã. W naszim taczé-
gò jiwru ni ma – gôdô Kùpper. Je jesz cos, co robi tã 
sykówkã czësto apartną. Czedës bëlësma na krajowëch 
zawòdach kònnëch sykówków w Smiglu (pòl. Śmigiel). 
Bëło tam wiãcy jak sto wòzów z Pòlsczi a téż z Niemc, 
Czech i Słowacje, ale niżódnô z nich nie bëła jak nasza. 
We wszëtczich, cobë pómpòwac wòdã, mùszi nôpierwi 
wëprzic kònie. W naji sykówce rozstôw je na bòczi. Tej 
jednoczasno mòżna cygnąc wóz i gasëc – nã rzôdkòsc 
wëjasniwô nasz rozpòwiôdôcz. 

A skądka sã wzãła w Szimbarkù i jakô je ji historiô? 
Do miescowëch ògniôrzów trafiła kòl dzesãc lat temù 
z  rafinerie Czechòwice-Dzedzëce (pòl. Czechowice-
-Dziedzice) dzãka Tadéùszowi Szkùdlarsczémù. Ò ji 
ùszłim dzejanim nie je wiedzec wiele. Blós le to, że do 
rafinerie trafiła z jaczégòs miasta. Swiôdczëc ò tim mòże 
téż dosc wiôldżé cësnienié. Sygnie letkò pómpòwac, 

a wòda jidze na czilenôsce métrów. Wëkòrzëstiwają nã 
leżnosc spòsobny do szpòrtów szimbarsczi ògniôrze. 
Czej jesmë na jaczis rozegracji, jezdzymë midzë lëdzama 
i pòléwómë jich wòdą – smieje sã Kùpper. Sóm zôczątk 
nie béł równak tak wiesołi. W sykówce felowało wiele 
czãscy. Ji ùprawienim zajął sã Paùel Bielawa. Terôzka 
je òchlëną wszëtczich imprez w  òkòlim. Czej gdzes 
przëjedzemë, lëdze òd razu robią nama òdjimczi, chcą 
sadnąc. Czasã je to nié do strzimaniô – wiesoło gôdô 
naji òpòwiôdôcz. 

W planach na przińdnosc je ùszëcé nowëch mùn-
durów na sztôłt stôrëch, a téż wëmiana kòłów i hamùl-
ców. Czej sadnie òsmë chłopa, a do te wleje sã wòdë, 
tej na nëch naszich wiżawach kònie mają baro cãżkò. 
Mùszebné są nowé kòła z tarczowima hamùlcama. A na 
to wszëtkò straż dëtkòw ni mô – klarëje Kùpper. Tej 
òzdoba szimbarsczi strażë stoji përznã pòkrëtô pichã. 
Nad nią jesmë dozdrzelë cos cekawégò – maskã gazową 
dlô kònia...

Nã maskã, a téż wiele jinszich òsoblëwëch rzeczi, ò 
chtërnëch naji gòspòdôrz chãtno òpòwiôdô, mùszimë 
òstawic na jinszi czas.

ŁUKÔSZ ZOŁTKÒWSCZI

Wasta Kùpper i sykówka w czerwińcu 2015 r. Òdj. Ł.Z.

Tekst je brzadã pòtkaniów dlô piszącëch pò kaszëbskù, 
jaczé bëłë 20 i 21 czerwińca 2015 r. w Kòlanie i òstałë 
ùdëtkòwioné przez Minysterstwò Administracje i Cy-
frizacje.
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Jan Jenczio (1797–1884), gospodarz 
ze wsi Markowskie pod Oleckiem, 

ewangelik, charyzmatyczny gromad-
karz, sprawiający swą głęboką religij-
nością kłopot duchownym, zakończył 
pobieranie nauk na wiejskiej szkółce 
i nie znał języka niemieckiego. Mimo 
to jego sława przekroczyła granicę Ma-
zur, odwiedzali go wysocy urzędnicy 
Kościoła ewangelickiego, podejmował 
następcę tronu, a kiedy zmarł, jego ne-
krolog zamieściła prasa w Królewcu, 
drukowane wspomnienie poświęcił mu 
wydawca mazurskich kalendarzy i ga-
zet Marcin Gerss, a poeta Tobiasz Stul-
lich uczcił jego pamięć stosownym 
wierszem. Współcześni widzieli w nim 
osobę „zacną” (Toeppen), „czcigodne-
go i porządnego męża” (Gerss), a nawet 
„szlachetną słowiańską postać pewne-
go siebie patriarchy” (Oldbenberg), 
w połowie XX w. zaś ksiądz Jerzy Otello 
nie zawahał się go nazwać „mazurskim 
apostołem”. 

Max P. Toeppen zauważył w Historii 
Mazur (1870), że wśród Mazurów, 
„w związku z zamiłowaniem do ścisłe-
go przestrzegania ceremonii kościel-
nych, tylko sporadycznie ujawnia się 
szczere dążenie do zrozumienia zasad 
wiary oraz moralnego udoskonalenia”. 
Takim znakomitym wyjątkiem był na 
pewno Jan Jenczio, który oddał swe ży-
cie służbie Bogu i  bliźnim. Jeszcze 
przed ukończeniem trzydziestego roku 
życia rozpoczął działalność społeczno-
-oświatową i religijną, podejmując ak-
cje skierowane przeciw zabobonom 
i pijaństwu, upatrując w nich głównych 
przyczyn ubóstwa i niedoli mazurskich 
chłopów. Chcąc stworzyć moralne pod- 

stawy dla swej reformatorskiej idei, 
z jednej strony skupił się na pogłębia-
niu ducha religijnego mieszkańców 
okolicy, z  drugiej stale przypominał 
o protestanckim etosie pracy: odpowie-
dzialności, rzetelności, uczciwości, 
prawdomówności i praktycznej poboż-
ności, wyrażającej się w dewizie „módl 
się pracując”. Zaczął od głoszenia kazań 
po niedzielnych nabożeństwach przed 
kościołem w Wieliczkach (był tu prze-
wodniczącym rady parafialnej). Spo-
tkało się to z wrogością nie tylko du-
chownych, ale i wiejskiej społeczności, 
wyśmiewano go i lżono. Od 1855 r., za 
zgodą królewieckiego konsystorza, 
prowadził w swoim domu niedzielne 
„godziny pobożności”. Brało w  nich 
udział nawet do 60 osób z  Markow-
skich i okolic, także zza bliskiej o pół 
mili granicy. Jenczio starannie przygo-
towywał się do spotkań, pisał sobie 
wystąpienia, czytał kazania. Zawsze 
znalazło się miejsce dla fragmentu  
Postylii Grzegorza z Żarnowca, której 
wydany w 1580 r. w Krakowie egzem-
plarz gromadkarz miał w  domowej  
biblioteczce, oraz dla pieśni przy akom-
paniamencie fisharmonii, skonstru- 
owanej przez syna gospodarza. Oprócz 
tematyki religijno-obyczajowej poru-
szano także sprawy dobrego gospoda-
rowania. Choć jego działania napoty-
kały przeszkody ze strony ducho- 
wieństwa, nadal regularnie uczęszczał 
do kościoła w Wieliczkach: „ja i ci, któ-
rzy przychodzą na moją godzinę po-
bożności, uczęszczamy też gorliwie do 
kościoła, ponieważ wiemy, że te godzi-
ny są dla nas błogosławieństwem. Kon-
systorz wyraził na nie zgodę, ale du-

chowni zachowują neutralność i o to 
właśnie ludziom idzie, przez to dla 
wielu błogosławieństwo jest niedostęp-
ne”. Jenczio starał się oddziaływać na 
sąsiadów nie tylko słowem. Z powo-
dzeniem prowadził swe gospodarstwo, 
potrzebną do tego wiedzę czerpał z fa-
chowej prasy, dzielił się doświadcze-
niem, dbał o najemnych pracowników.

Historycy są zgodni, że to właśnie 
pod jego wpływem chłopi w Markow-
skich i okolicy zaczęli prowadzić racjo-
nalną uprawę roli przy użyciu udosko-
nalonych narzędzi, hodować lepsze 
rasy koni, bydła i świń, budować solid-
niejsze domy i zabudowania, zakładać 
sady, ogrody warzywne i kwiatowe oraz 
pasieki. Wioski wyróżniały się czysto-
ścią, w okolicznych karczmach przesta-
no szynkować wódkę i grać w karty, źle 
widziane były też „dzikie tańce”. „Już na 
pierwszy rzut oka wyróżnia się Mar-
kowskie porządkiem i ładnym wyglą-
dem domów, przyjemnych i odznacza-
jących się dostatkiem. Stajnie i stodoły 
zbudowane są w znacznej części z ka-
mienia. W uprawę ogródków włożono 
tutaj chyba taką troskę, jakiej nie wi-
działem w mazurskich wioskach” – pi-
sał w Przyczynkach do poznania Mazur 
Friedrich Salomo Oldenberg, który 
odwiedził gromadkarza w 1865 r. pod-
czas podróży po Mazurach na zlecenie 
Centralnego Komitetu do spraw Misji 
Wewnętrznej w Berlinie, zaniepokojo-
nego sytuacją mazurskich ewangeli-
ków. Jako tłumacz służył mu Karol 
Sembrzycki, nauczyciel i poeta z Olec-
ka. Rozmowę z Jenczio zaliczył Olden-
berg do „najbogatszych, jakie wówczas 
przeżył”. Dopóki Grzegorz Jasiński nie 
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dotarł do materiałów zgromadzonych 
w berlińskich archiwach, dopóty opis 
tej wizyty był dla nas jedynym źródłem 
informacji o  tym charyzmatycznym 
chłopie. Berliński pastor przedstawił go 
jako duchowego przywódcę wsi dopro-
wadzonej do religijnego i gospodarcze-
go rozkwitu. 

W 1867 r., za zgodą władz kościel-
nych, wyruszył Jenczio w misyjną po-
dróż po Mazurach. Już w 1860 r. prosił 
o pozwolenie na wyprawę do sąsied-
nich powiatów Ewangelicką Główną 
Radę Kościelną. Celem misji miała być 
poprawa tragicznej sytuacji „w dziedzi-
nie obyczajowej i  moralnej”. Jenczio 
zaznaczał, że nie chodzi mu o zastępo-
wanie przeciążonego pracą ducho-
wieństwa, lecz o pomoc, którą mógłby 
mu nieść. Nie omieszkał przy tym za-
uważyć, że problemy Kościoła biorą się 
nie tylko z nawału obowiązków pasto-
rów, ale często także z „braku odpo-
wiedniego zaangażowania, a  nawet 
wiedzy teologicznej”. W  1865 r. tak 
mówił o swoim planie Oldenbergowi: 
„Chciałbym wyruszyć w świat i prowa-
dzić godziny pobożności i mówić Ma-
zurom o Jezusie, i przemawiać przeciw-
ko gorzałce”. 

W  połowie lat sześćdziesiątych 
wstrzemięźliwe dotąd wobec działań 
Jenczia władze kościelne zmieniły sto-
sunek do jego osoby. Dostrzeżono 
w nim ważną postać dla odnowy ma-
zurskiego Kościoła, wydano zgodę na 
wyjazd. O Markowskich głośno już się 
zrobiło poza granicami prowincji, Jen-
czio był postacią znaną i szanowaną, 
stawiano go za przykład, ile można by-
łoby zdziałać, gdyby wszędzie na Ma-
zurach pojawiła się taka, jak on „siła 
poruszająca”. Jak pisze Grzegorz Jasiń-
ski w „Komunikatach Mazursko-War-
mińskich” (1992 nr 2), władze zapro-
ponowały, by podróż objęła powiaty 
najbardziej zagrożone katolicyzmem 
(mrągowski, szczycieński, nidzicki, 
ostródzki) i odbyła się „bez zbytniego 
rozgłosu”. W rzeczywistości wyprawa 
trwała ledwie 11 dni i objęła kilka pa-
rafii powiatu mrągowskiego. Sam Jen-
czio uznał ją za udaną. Chodząc od wsi 
do wsi, rozmawiał z ponad tysiącem 
osób, sprzedał wiele religijnych książek. 

W sprawozdaniu do władz napisał, że 
to nie katolicy stanowią największe nie-
bezpieczeństwo dla Kościoła ewange-
lickiego, ale powszechna „ciemność 
w wierze” mazurskich współbraci.

Trzeba podkreślić, że Jenczio był lo-
jalnym poddanym pruskim. Historycy 
zwracają uwagę na jego patriotyzm dy-
nastyczny – przywiązanie do państwa 
przez osobę króla, obdarzonego sank-
cją boską, bo „kto się królowi sprzeci-
wia, Bożemu się postanowieniu sprze-
ciwia”. Swoje poglądy na państwo 
przedstawił w wydanej własnym nakła-
dem broszurze Odezwa do oborców 
wiejskich (1862). Lojalna, konserwa-
tywna postawa została doceniona przez 
władze: król przesłał przez prezydenta 
rejencji podziękowania i odznaczył go, 
na wniosek tak władz cywilnych, jak 
i kościelnych, orderem. 

Jenczio należał do grupy mazur-
skich chłopów posiadających imponu-
jące biblioteczki domowe. Jego zbiory 
liczyły ponad 90 tytułów, przede 
wszystkim polskiej literatury nabożnej. 
Oprócz wspomnianego dzieła Grzego-
rza z Żarnowca była wśród nich także 
królewiecka Postylla Lutra Hieronima 
Małeckiego (1574), toruńska Postylla 
Dambrowskiego (1621) oraz, wysoko 
przez niego ceniona, rozprawa Dawida 
Hollaza Zbawienny Łaski Ewangelicz-
ney Porządek (1745). Tę ostatnią wzno-
wił własnym sumptem w Olecku u dru-
karza Peglana w 1859 r. w nakładzie 

]2 tysięcy egzemplarzy. Gerss w li-
ście do Wojciecha Kętrzyńskiego za-
uważył, że wydanie to jest dowodem, 
„że i gospodarze mazurscy się usiłują, 
aby talent swój pod korzec nie wstawia-
li”. Uzasadniając potrzebę wznowienia 
Hollaza, pisał Jenczio we wstępie: „czy-
tałem już Postyllów czyli ksiąg kazal-
nych w  języku polskim czternaście, 
(…) inszych też różnych książek o reli-
gii, których i w domu posiadam nad 
liczbę  dziewięćdziesiąt; (…) ale praw-
dę powiedzieć, że żadnej [innej] tak 
obfitej w duchu i człowieka do pozna-
nia prawdy prowadzącej nie znam”. 
Koszt wydania rozprawy był poważny 
(217 talarów), zainteresowanie pasto-
rów i nauczycieli niewielkie, bieda wsi 
mazurskiej ogromna, wsparcia w kol-

portażu żadnego, stąd Jencziowi udało 
się sprzedać niewiele ponad czwartą 
część nakładu. Z prośbą o pomoc fi-
nansową zwrócił się do konsystorza 
w Królewcu i pewnie by ją otrzymał, 
gdyby nie to, że we wstępie umieścił 
formułę „wydał na własny koszt”. Skoń-
czyło się na pożyczce 50 talarów, rozło-
żonej na pięć lat, częściowo w końcu 
umorzonej.

Jenczio był krytyczny wobec niższe-
go duchowieństwa, rzadko mógł liczyć 
na wsparcie z jego strony. Skarżył się na 
pastorów także Oldenbergowi, który 
chciał poznać przyczyny upadku życia 
duchowego Mazurów. „Poważnym” 
głosem odczytał mu fragment z dzieła 
Żarnowskiego. Berliński sprawozdaw-
ca odnotował, że wyjątek traktował 
o poprawie Kościoła: „jeśli chory idzie 
do lekarza – taki był mniej więcej jego 
sens – to lekarz troszczy się o to, aby 

żołądek chorego był zdrowy, albowiem 
jeśli żołądek jest zdrowy, to i cały czło-
wiek jest zdrowy. Kościół jest chory, bo 
jego żołądek jest chory, a żołądkiem są 
księża. Jest z nimi tak, jak ongiś było 
z kapłanami w Jeruzalem. Nie popra-
wiali oni ludu, lecz pozwolili mu zmar-
nieć. Byli ślepymi przewodnikami ślep-
ców. Gdy lud ma być lepszy, to lepszymi 
muszą stać się kapłani”.

Na wszelki wypadek przypomnę 
w tym miejscu, że Jenczio był ewange-
likiem.

WALDEMAR MIERZWA

Kościół w Wieliczkach jest najstarszą świątynią 
drewnianą na Mazurach (1676). Jan Jenczio był 
tu wieloletnim przewodniczącym rady parafial-
nej. Fot. Mieczysław Wieliczko



Z POŁUDNIA

Urodziłem się 2 października 1887 roku w Chojnicach. 
Ojcem moim był mistrz krawiecki Franciszek Weiland. 

Na miejscu domu, w którym się urodziłem, stoi od 1904 
roku ratusz; wówczas stały tam trzy domy szczytowe. Tak 
rozpoczyna się wspomnienie Ottona Weilanda zanotowa-
ne w 1959 r. przez Juliana Rydzkowskiego, zamieszczone 
w książeczce Chojniczanie opowiadają (2003 r.). Przywo-
łuję pamięć o  autorze tych słów z  dwóch powodów:  
29 grudnia minęła 50. rocznica śmierci tego niepospoli-
tego chojniczanina, a  18 marca przypada 95. rocznica 
powstania klubu żeglarskiego, którego był założycielem. 
No i jeszcze dla odświeżenia osobistych wspomnień.

Otton wyuczył się krawiectwa pod okiem ojca, lecz po 
zdaniu egzaminu czeladniczego, ówczesnym zwyczajem, 
w celu doskonalenia się w rzemiośle wybrał się w aż 9-let-
nią podróż po Europie. Podczas tych wojaży zetknął się 
w Anglii i Holandii z żeglar-
stwem sportowym i  tury-
stycznym, które stało się 
jego pasją. Powróciwszy 
w 1913 r. do Chojnic, zało-
żył wraz z bratem Oskarem 
zakład kuśnierski, o  spor-
tach wodnych jednak nie 
mógł zapomnieć. Sam zbu-
dował niewielki jacht i pły-
wał po chojnickim Jeziorze 
Zakonnym (w jego miejscu 
jest dziś park), wzbudzając zainteresowanie grupki mło-
dych chojniczan. Po powrocie z wojny w 1919 r. wynajął 
dom w Charzykowach-Zaciszu i oddał go do dyspozycji 
zawiązanemu (z własnej inicjatywy) Towarzystwu Przyja-
ciół Żeglarstwa. Był ostatni rok pruskiego panowania na 
Pomorzu, większość chojnickiego mieszczaństwa w tym 
czasie była niemiecka, nazwa stowarzyszenia też. Ale trzy 
lata później z  tej organizacji powstał całkowicie polski 
Klub Żeglarski Chojnice, pierwsze stowarzyszenie tego 
typu na ziemiach polskich. Członków założycieli było ok. 
40 (głównie zamożniejsi obywatele miasta), na starcie po-
siadali 12 łodzi żaglowych. Prezesem naturalnie został 
Otton Weiland. Dzień założenia klubu, 18 marca 1922 r., 
jest uważany za historyczny moment narodzin sportowe-
go żeglarstwa w Polsce, a Charzykowy za jego kolebkę. 
W 1924 r. z inicjatywy chojniczan przedstawiciele czte-
rech istniejących już klubów na zjeździe w Tczewie powo-
łali do życia Polski Związek Żeglarski (PZŻ).

W Charzykowach nad jeziorem chojnicki klub kupił od 
rolnika kilka hektarów ziemi, część sprzedał własnym 
członkom pod budowę letnich domów, resztę przeznaczył 
na „łazienki” (czyli publiczne kąpielisko). A Weiland? Pia-
stował funkcję wiceprezesa PZŻ, był organizatorem ogól-
nopolskich regat, międzynarodowym sędzią żeglarskim, 
ekspertem i autorytetem w dziedzinie jachtingu, szkutni-

kiem i żaglomistrzem. Był także prekursorem żeglarstwa 
lodowego: 1 stycznia 1928 r. zorganizował pierwsze w kra-
ju zawody bojerowe, skonstruował popularny ślizg lodowy 
nazwany jego imieniem oraz Monotyp XV. Na skarpie nad 
jeziorem wybudował w 1928 r. pensjonat Bellevue, uroczy-
ście otwarty z udziałem wojewody. Wszystko to przyczy-
niło się do rozwoju letniska, a ośrodek sportowy w Cha-
rzykowach zdobył już wówczas silną pozycję w kraju, stał 
się miejscem szkolenia młodzieży, wychował żeglarskich 
i bojerowych mistrzów Polski i Europy, olimpijczyków. 

Otton Weiland pochodził z polsko-niemieckiej rodziny 
(matka, z  d. Klaman, była Polką), lecz wychowany był 
w kręgu kultury niemieckiej i do końca życia posługiwał 
się językiem Goethego. W duszy był Polakiem, a przede 
wszystkim Pomorzaninem i chojniczaninem. Ożeniony 
był z Kaszubką, Różą Jażdżewską z Zalesia k. Brus. Podczas 

okupacji pomimo nacisków 
nie podpisał niemieckiej listy 
narodowościowej, za co był 
represjonowany i wywieziony 
na roboty przymusowe. Był 
obdarzony charyzmą, w śro-
dowisku charzykowskich 
seemannów (tak mówiliśmy) 
cieszył się ogromnym sza-
cunkiem, lgnęła do niego 
młodzież. Na niewielkiej pry-
watnej przystani Bellevue 

w letnie wieczory gromadziliśmy się wokół nestora i jego 
przyjaciół, toczyły się rozmowy, po jeziorze niosły się pie-
śni… Przy pomoście kołysał się kabinowy jacht Róża, na 
którym za dnia żeglował w towarzystwie bliskich osób. 

Przyjacielem Weilanda był Stefan Bieszk, kaszubski 
poeta i  także wielki miłośnik sportów wodnych, który 
letnie miesiące spędzał w Charzykowach. Widywało się 
charakterystyczną postać Profesora, z siwą brodą, zaży-
wającego kąpieli słonecznej, bywał gościem wieczornych 
spotkań. Od wczesnych lat przedwojennych do ścisłego 
grona należał też twórca chojnickiego muzeum, kustosz 
Julian Rydzkowski, który wprawdzie Charzykowy nawie-
dzał rzadziej, lecz pozostawał wierny przyjaźni i – jako 
zaprzysięgły turysta – dzielił z druhami umiłowanie ka-
szubskiej ziemi i… jezior. Rydzkowski odwiedzał Weilan-
da w chojnickim mieszkaniu i razem spędzali wieczorne 
godziny, szczególnie po śmierci żony Ottona. Samotni 
starsi panowie cenili sobie wzajemne swe towarzystwo, nie 
rozmawiali wiele, lubili z sobą pomilczeć – jak zwierzał 
mi się pan Julian, z którym zbliżyłem się mimo dużej róż-
nicy wieku. Patrzę na tamte lata, coraz odleglejsze, i cieszę 
się, że miałem szczęście poznać w swym życiu tych wspa-
niałych, niezapomnianych ludzi. 

KAZIMIERZ OSTROWSKI

PIERWSZY ŻEGLARZ 

Dzień założenia Klubu  
Żeglarskiego Chojnice,  

18 marca 1922 r., jest uważany  
za historyczny moment narodzin 
sportowego żeglarstwa w Polsce,  

a Charzykowy za jego kolebkę.
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Z PÔŁNIA

PIERSZI ŻEGLÔRZ 
Jem sã ùrodzył 2 rujana 1887 rokù w  Chònicach. 

Mòjim òjcã béł méster krôwcowaniô Frãcëszk Wei- 
land. Na môlu chëczë, w jaczi jem sã ùrodzył, stoji òd 
1904 rokù rôtësz; w notejszich czasach stojałë tam trzë 
szczitowé bùdinczi. Tak zaczinô sã wspòmink Òta Wei- 
landa spisóny w 1959 r. przez Juliana Ridzkòwsczégò, 
ùmôlniony w  ksążeczce Chojniczanie opowiadają 
(2003 r.). Wspòminóm aùtora nëch słów z dwùch leż-
nosców: 29 gòdnika minãła 50. roczëzna smiercë tegò 
niezwëczajnégò chòniczana, a 18 strëmiannika przë- 
pôdô 95. roczëzna pòwstaniô żeglarzczégò klubù, 
jaczégò béł załóżcą. Në a téż dlô òdswiéżeniô priwat-
nëch wspòmnieniów.

Òto wëùcził sã krôwcowaniô pòd òkã òjca, leno pò 
zdanim czeladniczégò egzaminu, notejnym zwëczôjã, 
dlô zbëlnieniô swòji mésternoscë rëgnął w jaż 9-latné 
rézowanié pò Eùropie. Òb czas négò wanożeniô miôł 
do ùczinkù w Anielsce i Òlandie ze spòrtową i turistną 
żeglowiną, jaką òn so òsoblëwie ùlubił. Czej wrócył 
w 1913 r. do Chòniców, założił razã z bracczim Òskarã 
kòżëszny ùstôw, ale ò wòdnëch spòrtach ni mógł zabëc. 
Sóm zdzejôł nié za wiôldżi jacht i płiwôł pò chònicczim 
Zôkònnym Jezorze (na jegò placu dzysdnia je park), 
rozbùdzającë zaczekawienié karna młodëch chònicza-
nów. Czedë wrócył z  wòjnë w  1919 r., najął chëcz 
w Charzëkòwach-Zôcëszu i dôł jã w zarządzanié zarze-
szonémù (ze swòji wòlë) Towarzëstwù Lubòtników 
Żeglowinë. Béł slédny rok prësczich rządów w Pòmòr-
sce, wikszosc chònicczi mieszczëznë bëła w tim cządze 
niemieckô, pòzwa stowôrë téż. Ale trzë lata pózni z ti 
zdrëszënë pòwstôł w całoscë pòlsczi Klub Żeglarzczi 
Chònice, pierszô tegò zortu stowôra na pòlsczich ze-
miach. Nôleżników załóżców bëło kòl 40 (we wikszoscë 
bògatszi òbëwatele miasta), na zôczątkù mielë 12 żô-
glowëch bôtów. Przédnikã, rozmieje sã, òstôł Òto Wei- 
land. Dzéń założeniô klubù, 18 strëmiannika 1922 r., je 
ùwôżóny za historiczny sztót narodzeniô spòrtowi że-
glowinë w  Pòlsce, a  Charzëkòwë za jegò kòlibkã. 
W 1924 r. z ùdbë chòniczanów przedstôwcë sztërzech 
dzejającëch ju klubów na zjezdze w Tczewie pòwòłelë 
Pòlsczi Związk Żeglarzczi (PZŻ).

W Charzëkòwach nad jezorã chònicczi klub kùpił 
òd gbùra czile hektarów zemi, dzél òdsprzedôł swòjim 
nôleżnikóm na bùdowã latnëch chëczów, resztã prze-
znacził na „kąpnice” (to je pùbliczné kąpielëszcze). 
A Weiland? Sprôwiôł ùrząd przédnika PZŻ, béł òrga-
nizatorã òglowòpòlsczich regatów, midzënôrodnym 
sãdzą żeglarzczim, znajôrzã i  méstrã w  zôkrãżim 
jachtingù, szkùtnikã i żôgloméstrã. Béł téż prekùrsorã 

lodowi żeglowinë: 1 stëcznika 1928 r. zrëchtowôł pier-
szé w kraju miónczi bòjerowé, zbùdowôł òglowòznóné 
lodowé pùrdżi pòzwóné jegò mionã i Mònotip XV. Na 
ùbiedrzë kòl jezora pòstawił w 1928 r. penzjónat Bel-
levue, swiãtno òtemkłi przë bëtnoscë wòjewòdë. 
Wszëtkò to miało cësk na rozwij latowiszcza, a spòr-
towi òstrzódk w Charzëkòwach miôł ju tedë mòcny 
môl w kraju, stôł sã placã pòùczënë młodëch, wëchòwôł 
żeglarzczich i bòjerowëch méstrów Pòlsczi i Eùropë, 
òlimpijczików. 

Òto Weiland béł rodã z pòlskò-niemiecczi familie 
(mëmka, z d. Klaman, bëła Pòlôszką), ale chòwóny béł 
w òbrëmie niemiecczi kùlturë i do kùńca żëcégò jego 
mòwą béł jãzëk Goethégò. W  dëszë béł Pòlôchã, 
a przede wszëtczim Pòmòrzanã i chòniczanã. Żeniałi 
béł z Kaszëbką, Różą Jażdżewską z Zôlesa kòl Brusów. 
Òb czas òkùpacje nimò cësków nie pòdpisôł niemiec-
czi nôrodny lëstë, za co béł represjonowóny i wëwiozłi 
na mùszowé robòtë. Miôł w se to cos, w strzodowisz-
czu charzëkòwsczich seemannów (tak jesmë gôdelë) 
miôł wiôldżé ùwôżanié, garnãła sã do niegò mło-
dzëzna. Na nié za wiôldżim priwatnym bôtowiszczu 
Bellevue w latné wieczorë jesmë sã zbiérelë wkół ne-
stora i  jego drëchów, szłë gôdczi, pò jezorze szłë 
pòmiónë piesniów… Przë mòscëkù kòlibôł sã kabino-
wi jacht Róża, na chtërnym za dnia żeglowôł w kamrôc-
twie blëznëch òsobów. 

Drëchã Weilanda béł Sztefón Biészk, kaszëbsczi 
pòéta a téż wiôldżi miłotnik wòdnëch spòrtów, jaczi 
w latné miesące bawił w Charzëkòwach. Dało sa wi-
dzec apartną sztaturã Profesora, z  sëwą brodą, pie-
glącégò sã na słunuszkù, biwôł gòscã wieczórnëch 
zéńdzeniów. Òd wczasnëch przedwòjnowëch lat do 
przédnégò karna przënôleżôł téż ùsôdzca chònicczégò 
mùzeùm, kùstosz Julión Ridzkòwsczi, chtëren prôwdac 
biwôł rzadzy w  Charzëkòwach, ale stojôł na starżë 
drëszstwa i – jakno zaprzësëgłi wanożnik – dzelił z drë-
chama òblubienié kaszëbsczi zemi i… jezór. Ridz-
kòwsczi nawiédzôł Weilanda w chònicczim dodomie 
i bëlë wespół òb wieczorë, òsoblëwie pò smiercë białczi 
Òta. Sómny starszi wastowie wësok sobie wenérowelë 
swòje towarzëstwò, nie gôdelë wiele, lubilë ze sobą 
pòmôłczec – jak pòwiôdôł mie wasta Julión, z chtër-
nym béł jem dosc bliskò nimò wiôldżi nierównoscë lat. 
Zdrzã na henëtné lata, corôz dalszé, i jem rôd, że miôł 
jem to szczescé pòznac w swòjim żëcym nëch bëlnëch, 
niezabëtëch lëdzy. 

KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, 
TŁOMACZËŁA DANUTA PIOCH 
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W ostatnich latach w Chojnicach 
ukazuje się kilka periodyków 
popularyzujących naukę i  kul-
turę, m.in. wydawane od 1964 r.  
„Zeszyty Chojnickie” (rocznik 
znajdujący się na liście czasopism 
punktowanych Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego). Do 
tego grona zaliczymy też „Basztę” 
wychodzącą staraniem Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego im. 
Juliana Rydzkowskiego. Poprzed-
ni numer pisma wydany został 
w 2013 roku.

Najnowsza edycja muzealnego 
czasopisma zawiera bogaty za-
sób materiałów pomieszczonych 
w  siedmiu działach. Niektóre 
z tych bloków tematycznych ści-
śle wiążą się z bieżącą pracą pla-
cówki, np. Gromadzenie, doku-
mentacja i konserwacja zbiorów, 
Działalność edukacyjna czy Waż-
niejsze wydarzenia muzealne. Te 
działy stałe przynoszą pożyteczne 
informacje dla czytelników zain-
teresowanych codziennym ży-
ciem muzeum i działaniami jego 
pracowników, m.in. związanymi 
z zabezpieczeniem i konserwacją 
rzadkiego znaleziska archeolo-
gicznego z  Charzyków (uprząż 
końska z epoki brązu). Na stro-
nie 199 pojawia się też informa-
cja, że w wydanym w 2015 r. IV 
tomie ogólnopolskiego słownika 
Etnografowie i  ludoznawcy pol-
scy pojawił się biogram Juliana 
Rydzkowskiego (pióra Lidii Biał-
kowskiej), postaci bardzo zasłu-

żonej dla kultury południowych 
Kaszub. W omawianym numerze 
„Baszty” podsumowano również 
kilkuletnie wysiłki muzealników 
w  ramach projektu badawczego 
„mającego na celu odkrycie za-
sług dla (…) Pomorza cenionego 
chojnickiego chirurga dra Jana 
Pawła Łukowicza” (s. 6).

Dla wielu trzon periodyku 
stanowią jednak Artykuły i ma-
teriały oraz Recenzje. Spośród 
ośmiu tekstów działu pierwszego 
wyróżnić można m.in. obszerne 
artykuły Anny Czapczyk  i Mar-
cina Synaka dotyczące kolek-
cji starodruków oraz zabytków 
bractw kurkowych w  zbiorach 
muzealnych. Bardzo ciekawy jest 
także artykuł Lecha Łbika o inwe-
stycjach kościelnych w  średnio-
wiecznych parafiach w  Ostro-
witem i  w  Silnie. Na uwagę 
regionalnych historyków zasługu-
je też pierwsza część (do 1939 r.)  
wspomnień Józefa Kądzieli 50 lat 
kolebki żeglarstwa polskiego Choj-
nice-Charzykowy. Dalszy ciąg 
tego źródłowego materiału poja-
wi się w kolejnej edycji „Baszty”. 
Kądziela był współtwórcą Klubu 
Żeglarskiego Chojnice, założone-
go w 1922 roku.

Bogaty jest dział recenzyjny; 
obejmuje on pięć tekstów. Dwa 
z  nich dotyczą książek wyda-
wanych w  serii „Pro memoria” 
Instytutu Kaszubskiego w Gdań-
sku (traktujących o Janie Piepce 
i Izabelli Trojanowskiej). Dopeł-

nieniem działu są recenzje Śliwic-
kiego słownika biograficznego oraz 
publikacji o cmentarzach chojnic-
kich i rzeźbie rokokowej. 

Ważne miejsce w  poszczegól-
nych numerach „Baszty” zajmują 
szkice wspomnieniowe „Z żałob-
nej karty”. Tym razem redakcja 
czasopisma przypomina sylwet-
ki 10 zmarłych osób, wśród nich 
m.in. artystów Józefa Chełmow-
skiego i Olgierda Turka-Tarnaw-
skiego oraz regionalisty Zbignie-
wa Stromskiego.

„Baszta” już po raz trzynasty 
w  atrakcyjnej formie obrazuje 
„dokonania i  projekty Muzeum 
oraz osób z  nim współpracują-
cych” (s. 5). Ten chojnicki pe-
riodyk znakomicie wpisuje się 
w  nurt wydawnictw instytucji 
województwa pomorskiego zaj-
mujących się ochroną i  prezen-
tacją naszego regionalnego dzie-
dzictwa.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI 

„Baszta” nr 13, wyd. Muzeum Historyczno-Etnogra-
ficzne im. Juliana Rydzkowskiego, Chojnice 2016

Chojnicka	„Baszta”		
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LEKTURY

Nauka i pasja
Autor omawianej książki Swió- 
nowskô nasza Matinkò. Dzieje  
parafii i  sanktuarium oraz cuda 
Królowej Kaszub Eugeniusz Prycz- 
kowski może mieć co najmniej 
kilka powodów do satysfak-
cji z  powodu jej powstania. Po 
pierwsze stanowiła ona podstawę 
uzyskania przez niego na Uni-
wersytecie Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy tytułu doktora. Po 
drugie bezpośrednio dotyczy jego 
kraju urodzenia, dzieciństwa, jest 
niewątpliwą próbą uzasadnienia 
wyjątkowości tego miejsca, jego 
mieszkańców i osób z nim zwią-
zanych, zarówno w  przeszłości, 
jak i  współcześnie. Wpisuje się 
też mocno w jeden z wyróżników 
kaszubskiej tożsamości, tj. wiarę 
katolicką oraz przywiązanie do 
Kościoła. Mówiąc szerzej, wprost 
odnosi się ona do znaczącego 
fragmentu kaszubskiego matecz-
nika, jakim bez wątpienia jest Sia-
nowo i okolice.

Tak więc budzi uznanie, także 
od strony praktycznej, sam do-
bór tematu, połączenie w jednym 
opracowaniu licznych wątków, 
którymi na co dzień żyje jego 
autor. Można przypuszczać, że 
dzięki temu – w przeciwieństwie 
do wielu innych dysertacji dok-
torskich – książka Pryczkowskie-
go znajdzie swoich nabywców. 
Imponująca jest również liczba 
zebranych przez niego relacji, 
które stanowiły jedną z ważniej-
szych podstaw narracji. Wyraźnie 
widać, że wielu ludzi jakby czeka-
ło na to, żeby się wypowiedzieć 
o poruszanym przez autora tema-
cie. Znaczna jest też ilość źródeł 
archiwalnych i pozycji literatury 
wykorzystanych w  omawianej 
książce, odnoszących się wprost 
bądź pośrednio do sianowskiego 
sanktuarium.

Mimo to jako praca naukowa, 
moim zdaniem, prezentowane 
opracowanie jest nietypowe. Au-
tor nie trzyma się w  nim ściśle 
zakreślonego tematu, lecz wy-
korzystuje je do przedstawienia 
także innych zagadnień, mniej 
lub bardziej pośrednio odnoszą-
cych się do głównego przedmio-
tu rozważań. Najbardziej dotyczy 
to trzech jego pasji: kaszubskie-
go ruchu regionalnego, historii 
Sianowa i  okolicy oraz Kaszub 
w  ogóle, różnych historycznych 
ciekawostek. Tak więc przy lek-
turze prezentowanej książki po-
znamy historię kaszubskiego re-
gionalizmu oraz życiorysy jego 
znaczących działaczy i  twórców 
w  subiektywnym ujęciu autora 
książki, historyczne informacje 
o Sianowie i okolicznych wsiach 
(a  także o  Kaszubach w  ogóle), 
do których udało mu się dotrzeć 
(m.in. mocno eksploatuje pod 
tym względem kroniki szkolne), 
nazwisko pierwszego poległego 
Kaszuby we wrześniu 1939 r.,  
chociaż nie miał on żadnego 
związku z  Sianowem i  miejsco-
wym sanktuarium itp.

Z wieloma stwierdzeniami au-
tora trudno się zgodzić, są zbyt 
uproszczone, jednostronne. Na 
przykład według niego ostatecz-
nie do rozbioru Polski dopro-
wadziły „niekończące się wojny 
domowe” (s. 80), a nie grabieżcza 
polityka sąsiadów i  zbyt późna 
reforma państwa. Jak rozumieć, 
że TOW „Gryf Pomorski” w oko-
licach Sianowa i Mirachowa pro-
wadził „szeroko zakrojone dzia-
łania bojowe” (s. 163), chociaż 
nie podano żadnego przykładu 
takiego działania, a w cytowanej 
bardziej ogólnej literaturze ujmu-
je się, że na Kaszubach ruch opo-
ru podczas okupacji hitlerowskiej 

miał obronny charakter, a działa-
nia zbrojne w  większości miały 
incydentalny charakter?

Oddzielnie można wspomnieć, 
że na s. 91 czytamy, że „w pierw-
szym okresie po I  rozbiorze nie 
było nacisku germanizacyjnego” 
i jednocześnie podano, że w zbu-
dowanej w 1777 r. przez rząd pru-
ski sianowskiej szkole nauczał ka-
tolik, Adam Kupiter pochodzący 
ze Śląska. To skłania do bardziej 
ogólnej refleksji. Jak ustalili pol-
scy historycy, Prusacy celowo 
sprowadzali po I rozbiorze Polski 
na Pomorze katolickich nauczy-
cieli ze Śląska, bo znali oni język 
polski i niemiecki, dzięki czemu 
mogli prowadzić germanizację 
zbyt polskich – zdaniem nowych 
władz – nabytków terytorialnych. 
Jest o tym mowa chociażby w po-
mnikowej Historii Pomorza pod 
red. Gerarda Labudy (t. 2 cz. II 
Poznań 1984, s. 793), nieobec-
nej w  bibliografii książki Prycz-
kowskiego. Szkoda, że uszła ona 
uwagi autora, tym bardziej, że to 
obszerne dzieło na pewno należy 
do największych osiągnięć naj-
wybitniejszego współczesnego 
kaszubskiego historyka, jakim był 
prof. Labuda. Stanowiło ono mię-
dzy innymi podstawę do dalszych 
analiz i syntez Profesora o Wiel-
kim Pomorzu, obecności na nim 
Kaszubów od Wisły na wschodzie 
za Odrę na zachodzie, średnio-
wiecznej państwowości kaszub-
skiej i innych. Niestety, zbyt często 
w gronie obecnej kaszubskiej in-
teligencji sięgamy do skróconych, 
popularnych publikacji Labudy, 
a  zapominamy o  tej wielotomo-
wej, pomorskiej syntezie, chociaż 
zawarte w niej informacje bardzo 
ułatwiają formułowanie ogólnych 
wniosków z  historii poszczegól-
nych kaszubskich miejscowości. 
Także Pryczkowski przyjął za swo-
je wymienione tezy prof. Labudy 
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o obecności Kaszubów (i  języka 
kaszubskiego) na całym Pomorzu 
itp. Podziela je też niżej podpisa-
ny, a  także wielu współczesnych 
regionalistów kaszubskich. Nie 
zmienia to jednak faktu, że jest 
to dobrze uargumentowana teo-
ria, która w  nauce nie zyskała 
powszechnej akceptacji, o  czym 
wypadało w  omawianej książce, 
jako pracy naukowej, wspomnieć. 
Nie jest to jedyny przykład przed-
stawiania przez jej autora nauko-
wych teorii jako niewątpliwych, 
przez nikogo niekwestionowa-
nych prawd.

Największymi osiągnięciami 
Eugeniusza Pryczkowskiego wi-
docznymi w  omawianym opra-
cowaniu są skrupulatne przej-
rzenie sporej ilości archiwaliów, 
prasy, przewodników i wielu in-
nych publikacji, w tym literatury 
pięknej, oraz dotarcie do znacz-
nej ilości zbiorów prywatnych 
i odszukanie w ogromie różnych 
przekazów wielu ciekawych, 
w części dotąd szerzej nieznanych 
informacji o sianowskim koście-
le, sanktuarium i kulcie miejsco-
wej cudownej figury Matki Bożej 
z Dzieciątkiem. Nie znaczy to, że 
autor wykorzystał pod tym wzglę-
dem wszystkie możliwości. Naj-
bardziej zaskakuje brak danych 
o stosunku przedstawicieli orga-
nów władzy II Rzeczypospolitej 
do parafii sianowskiej i jej dusz-
pasterzy, ich wzajemnych relacji. 
Pominął on bowiem w szczegól-
ności zasób Archiwum Państwo-
wego w Bydgoszczy, gdzie znajdu-
je się znaczna ilość dokumentów 
związanych z tym zagadnieniem, 
jak również z innymi dziedzinami 
funkcjonowania sianowskiej pa-
rafii, a także samego Sianowa oraz 
okolicznych miejscowości.

Niejednokrotnie brakuje po-
głębionej, krytycznej analizy 
przedstawianego materiału, jego 

umiejscowienia w szerszym kon-
tekście historycznym. Eugeniusz 
Pryczkowski przytacza sporo źró-
dłowych informacji, pozostawia-
jąc czytelnika w niepewności, czy 
są one wynikiem subiektywnego 
spojrzenia ich autorów, czy też 
obiektywnej, historycznej rzeczy-
wistości. Niekiedy przyjmuje je 
jako wyraz prawdy, chociaż skąd- 
inąd wiadomo, że są co najwyżej 
wycinkową opinią. Oto dwa przy-
kłady. Na s. 151 zastanawia, czy 
wypowiedź wójta J. Skrzypkow-
skiego z 1932 r., że ówczesne po-
łożenie rolników było cięższe niż 
podczas wojny, była adekwatna 
do obiektywnej sytuacji produ-
centów rolnych w tamtym czasie, 
czy też stanowiła wynik ogólno-
ludzkiego przekonania, znane-
go z  każdej epoki i  miejsca, że 
w przeszłości było lepiej niż w te-
raźniejszości – autor tego nie wy-
jaśnia. Nieco wcześniej stwierdza 
(s. 131), na podstawie jednego za-
pisu w kronice szkoły w Sianowie, 
że w  okresie międzywojennym:  
1. panował „notoryczny brak 
kadry pedagogicznej”, stąd do-
chodziło często do zmian na-
uczycieli, 2. miejscowa ludność 
cierpiała ubóstwo na skutek pa-
nującej wówczas drożyzny. Znając 
przedwojenne realia i  powstałe 
wówczas źródła, jestem pewien, 
że zapis ten pochodzi z pierwszej 
połowy lat dwudziestych ubie-
głego wieku i  jest odpowiedni 
tylko dla tego okresu, kiedy nie 
wykształcono jeszcze wystarcza-
jącej ilości polskich nauczycieli, 
boleśnie odczuwano gospodarcze 
skutki I  wojny światowej i  eko-
nomicznego zróżnicowania po-
szczególnych zaborów. W kolej-
nym dziesięcioleciu nauczycielom 
doskwierało bezrobocie, inspek-
torzy szkolni na Kaszubach mieli 
po kilkadziesiąt podań o  pracę, 
a częste zmiany nauczycieli w da- 

nej szkole miały inne, głębsze 
przyczyny. Autora omawianej 
książki zapewne zainteresuje, że 
jedną z  nich prawdopodobnie 
były, podobnie jak w innych ka-
szubskich miejscowościach, trud-
ności napływowych nauczycieli 
z  aklimatyzacją w  miejscowym, 
odmiennym kulturowo środo-
wisku. Znacząco podniósł się 
też poziom życia mieszkańców, 
a przywołana drożyzna skończy-
ła się wraz z  reformą walutową 
Władysława Grabskiego z 1924 r. 
i wprowadzeniem złotego.

Wiele określeń i  stwierdzeń 
można uznać za nie do koń-
ca przemyślane, wręcz błędne. 
Większość obszaru Kaszub, która 
weszła po 1918 r. w skład odro-
dzonej Polski, to według autora 
omawianej książki „główna” ich 
część (s. 131). Czy to znaczy, że 
kaszubskie miejscowości pozo-
stałe w granicach Niemiec to po-
boczne kaszubskie terytorium? 
Na czym polegała „znacząca” 
rola 66 Kaszubskiego Pułku Pie-
choty „w wojnie o niepodległość 
państwa”, czyli konflikcie polsko-
-sowieckim” w  1920 r. (s. 133)? 
Przecież brały w nim udział liczą-
ce setki tysięcy żołnierzy armie, 
a w składzie kaszubskiego pułku 
było ich ok. 1500. Ponadto po-
dobnych „bohaterskich” jednostek 
było więcej. O tłumaczu czterech 
Ewangelii na język kaszubski ks. 
Franciszku Gruczy autor pisze, że 
przetłumaczył „Biblię” (s. 371). 
W książce można przeczytać, że 
język jest przymiotem ziemi, nie 
ludzi („Językiem tych wszystkich 
ziem była kaszubszczyzna”, s. 23 
i inne), a miejscowości mają cechy 
ludzkie („ambitne już Miracho-
wo”, s. 33). Jak rozumieć passus: 
„Ważnym argumentem typowym 
dla sanktuarium...”? Na s. 154 po-
mylono przedwojenny Bezpartyj-
ny Blok Współpracy z  Rządem 
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z powojennym Bezpartyjnym Blo-
kiem Wspierania Reform. Uszło 
też uwagi autora, że chociaż Alek-
sander Majkowski mieszkał przed 
wojną w Kartuzach i został w nich 
pochowany, to zmarł w  1938 r. 
w Gdyni (s. 133). Niestety, podob-
ne przykłady można mnożyć.

Przy znacznej skrupulatności 
autora dążącego do pełnego wyja-
śnienia wszystkich kwestii bezpo-
średnio związanych z sianowskim 
sanktuarium zastanawia brak nie 
tylko jakiegokolwiek dopowie-
dzenia, komentarza o niektórych 
interesujących, ważnych zagad-
nieniach w  tym zakresie, ale też 
poinformowania czytelnika, dla-
czego zbyto je milczeniem. Czy 
w kruchcie kościoła zwanej „w lo-
kalnej tradycji Babnica” (s. 119), 
czyli w odpowiedniku polskiego 
babińca, modliły się tylko kobie-
ty? W  jakim ewentualnie czasie 
i jak długo trwał rozdział wśród 
uczestników nabożeństw na ko-
biety i mężczyzn? Czy nie zacho-
wały się żadne inne przekazy, by 
powiedzieć coś więcej o  kultu-
rowym źródłosłowie tej dającej 
wiele ciekawych możliwości in-
terpretacyjnych nazwie? Kim byli 
imiennie „kompetentni historycy 
Kapituły Watykańskiej”, których 
opinia zaważyła przy brzemien-
nej w  skutki decyzji o  korona-
cji Matki Bożej Sianowskiej? 
Na jakich materiałach się oparli  
(s. 215)? Z  kolei o  powiązaniu 
dziejów sianowskiej parafii z bar-
dziej ogólnym procesem histo-
rycznym, kulturkampfem dowia-
dujemy się wyłącznie z przypisu 
(s. 118), a o niektórych innych nie 
ma żadnej wzmianki.

Autor nie ukrywa swojego emo-
cjonalnego podejścia do opisy-
wanej problematyki. Parafia sia-
nowska to jego matecznik, tutaj 
się urodził, został ochrzczony, 
podjął pierwsze nauki, zawarł 

związek małżeński. Także w  ży-
ciu dojrzałym sporą część swojej 
znacznej społecznej i  zawodo-
wej aktywności poświęcił swoim 
stronom rodzinnym, a  sianow-
skie sanktuarium szczególnie 
dużo mu zawdzięcza, zarówno 
jako miejsce kultu, jak i ośrodek 
krzewienia, umacniania szero-
ko pojętej kaszubszczyzny. Co 
do tego nie można mieć wątpli-
wości! Jednak opis niedawnej 
przeszłości i współczesności tego 
miejsca właściwie zlał się w jedno 
z przedstawieniem dokonań, dzia-
łań Eugeniusza Pryczkowskiego 
i bliskiego mu środowiska. Wśród 
czytelników łatwo więc może się 
zrodzić pytanie, w jakim stopniu 
jest to przekaz obiektywny. Wręcz 
rażą wyrażone przez niego wła-
sne opinie, więcej niż pozytywne, 
o swojej twórczości i działalności. 
Oratorium sianowskie, którego 
był współautorem, to „dzieło” 
„na dobrym artystycznym i języ-
kowym” poziomie, „wzorzec dla 
wielu grup muzycznych Kaszub”  
(s. 318–319). Oczywiście te oceny 
mogą być prawdziwe, ale wypo-
wiadanie ich przez samego autora 
wydaje się co najmniej niezręczno-
ścią, jest nią również przytaczanie 
w nadmiarze własnych publikacji.

Jednym z głównych, chociaż nie-
wypowiedzianych wprost, celów 
prezentowanej pracy było uzasad-
nienie, że sianowskie sanktuarium 
stanowi najważniejszy ośrodek 
kultu maryjnego na Kaszubach 
(Pomorzu), obejmującego wszyst-
kich ich mieszkańców. Rzeczywi-
ście Pryczkowski przedstawił spo-
ro ważkich argumentów za takim 
poglądem. Jednocześnie, co także 
należy docenić, nawet zawartość 
jego pracy nie rozwiewa wszyst-
kich wątpliwości w tym względzie. 
Przytoczę tutaj jedynie wypowiedź 
sianowskiego proboszcza ks. Wal-
demara Piepiórki, który jeszcze 

w 1985 r. (dwadzieścia lat po ko-
ronacji) wyraził pragnienie, „aby 
kult Matki Boskiej Sianowskiej 
objął całe środkowe Kaszuby, 
a nawet Trójmiasto”. W tym kon-
tekście żal, że autor nie dokonał 
głębszej analizy porównawczej 
pomiędzy świadectwami kultu 
mieszkańców naszego regionu wo-
bec różnych cudownych obrazów, 
rzeźb. W mojej opinii są one bar-
dzo podobne i wynikają w dużej 
mierze z  ogólnego przywiązania 
do wiary, NMP i miejsc świętych. 
W każdym razie przywołane przez 
Eugeniusza Pryczkowskiego świa-
dectwa osobistego kultu Sianow-
skiej Matinki bardzo przypomina-
ją wyrazy kultu Moich Dziadków 
i  ich sąsiadów wobec Matki Bo-
żej Lipuskiej, w którym i  ja jako 
dziecko wyrosłem. Wszystko to 
jednak pośrednio również ukazu-
je skuteczność autora opracowania 
w rozprzestrzenianiu chwały Sia-
nowskiej Pani, pod której wpły-
wem również byłem, organizując 
do Niej autokarowe pielgrzymki 
redzkiego oddziału Zrzeszenia.

Wyraźna chęć podniesienia ran-
gi sianowskiego sanktuarium po-
woduje, że można się zastanawiać, 
czy niektóre tezy autora – oprócz 
naukowych przesłanek – nie mają 
swojego źródła właśnie w  tym 
zamiarze. Najmocniej można to 
odnieść do próby wywiedzenia 
sianowskiego miejsca kultu od 
jeszcze (rzekomo?) czczonego tu-
taj w czasach pogańskich Swanto-
wid(t)a, podobnie jak w mającej 
znaczenie dla sporej części Euro-
py dawnej świątyni w Arkonie na 
wyspie Rugii (s. 37 i inne). Od te-
goż przedchrześcijańskiego bożka 
Sianowo miało wziąć swoją nazwę  
(s. 50). Jednak w  tych kwestiach 
autorytatywnie winni się wypo-
wiedzieć archeolodzy, języko-
znawcy, ewentualnie też inni spe-
cjaliści.
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Pisać o śmierci nie jest łatwo. Nie 
tylko dlatego, że język kaszubski 
bardzo rzadko dotyka tej sfery… 
Nie jest łatwo, ponieważ to te-
mat tabu, sfera, która wywołuje 
negatywne uczucia: lęku, zagro-
żenia i  bezsilności. Literatury 
wszystkich języków tę negatywną 
przestrzeń, owe pogranicze ży-
cia i niebytu, próbują obłaskawić 
i  uczynić akceptowalną. Przez 
wieki wykształciły się zatem kon-
wencje opowiadania o  śmierci: 
od patetycznych deklaracji przez 
ściszone łkania, od zobiektywizo-

wanych elegii do subiektywnych 
konfesji. W tradycji europejskiej 
zaistniała nawet odrębna dziedzi-
na kulturowo-estetyczna zwią-
zana ze śmiercią, nazywana ars 
moriendi, z  której wynikają po-
ezje, moralia i obrazy ukazujące 
nieodwołalną granicę ludzkiego 
bytowania…

W  2016 roku w  XXXV tomie 
Biblioteczki Gminy Wejherowo 
pojawił się zbiorek wierszy To-
masza Fopkego Mòrtualia, który 
jest artystyczną próbą dotknię-
cia groźnej przestrzeni śmierci. 

Warstwie tekstowej towarzyszą 
ilustracje Ewy Tusk-Szur, która 
przygotowała serię kolaży na-
wiązujących motywami ludzkie-
go ciała oraz ćmy do atmosfery 
zaniku życia. Od razu trzeba 
zauważyć, że zbiorek jest udaną 
poetycko-plastyczną propozycją, 
gdyż z bogatej europejskiej trady-
cji liryki mortualnej, funeralnej 
i  sepulchralnej czerpie wzorce, 
które w medium języka kaszub-
skiego odnajdują swoje miejsce 
i siłę. Poza tym wiersze Fopkego 
przynoszą ze sobą także nowe 
pomysły tematyczne, które mogą 
z powodzeniem być zestawione ze 
współczesną poezją publikowaną 

Nazwać śmierć	

Omawiana książka przedstawia 
rzeczywistość, chociaż nie abso-
lutnie, w białych barwach, szcze-
gólnie w  odniesieniu do wiary 
i przedmiotu kultu oraz jego wy-
znawców. Została napisana z per-
spektywy człowieka wiary, co nie 
jest zarzutem, lecz informacją. 
Z tej perspektywy zabrakło miej-
sca na zasygnalizowanie szeregu 
(być może małych, wyjątkowych, 
ale na pewno istniejących) nega-
tywnych przejawów opisywanych 
obrzędów i wydarzeń. Najłatwiej 
tutaj wymienić pominięcie tego, 
że Kościół miał spory problem 
z nadaniem pustym nocom dzi-
siejszej formuły, w  historii były 
one bowiem określane jako „pi-
jaństwo dzienne i  nocne”. Za-
pewne i dzisiaj część osób biorą-
cych w nich udział, podobnie jak 
uczestników odpustów oraz piel-
grzymek, nie stroni „od kielicha”. 
Na marginesie można dodać, że 
w omawianej pozycji znajduje się 
sporo powtórzeń i potknięć styli-
stycznych.

Z recenzyjnego obowiązku na-
leży dopowiedzieć, że omawiana 

praca składa się z  sześciu roz-
działów, z których w zasadzie trzy 
pierwsze poświęcone są historii 
parafii, kościoła i cudownej figu-
ry NMP w Sianowie. Trzy kolejne 
w zamyśle autora mają charakter 
tematyczny: Sianowo jako sanktu-
arium, Uroczystości religijne jako 
święta kultury i regionalizmu ka-
szubskiego, Sanktuarium Królowej 
Kaszub w tożsamości Kaszubów. 
Całość uzupełnia wstęp, zakoń-
czenie, bibliografia, indeks na-
zwisk i stosunkowo bogaty aneks 
zawierający świadectwa sianow-
skiego kultu, jemu poświęcone 
utwory religijne i  literackie, le-
gendy o Sianowie, krótkie życio-
rysy osób konsekrowanych wy-
wodzących się z Sianowa.

Nie jest łatwe zaprezentowa-
nie, ocenienie książki Eugeniusza 
Pryczkowskiego. Ma ona wymiar 
wielowątkowy, niejednoznaczny, 
chociaż na pewno jej autor dał do 
ręki swoim krytykom zaskakują-
co dużo argumentów. Jej wartość 
została potwierdzona przez na-
ukowe, profesorskie autorytety. 
Jednak nie to wydaje się najważ-

niejsze, lecz połączenie nauki, 
kilku społecznych i zawodowych 
pasji autora oraz jego skuteczno-
ści w działaniu. To pozwala przy-
puszczać, że wzbudzi ona sporo 
emocji, a  jednocześnie może 
mieć, trudne do przewidzenia, 
nietuzinkowe znaczenie nie tyl-
ko w dziejach sianowskiej parafii, 
tamtejszego sanktuarium.

BOGUSŁAW BREZA 

Eugeniusz Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matin-
kò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej 
Kaszub, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
w Baninie i Pryczkowscy. Akademia Kaszubska, 
Banino 2016.
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w innych językach. Można zatem 
dwadzieścia dwa wiersze Mòrtu-
aliów uszeregować w trzy grupy 
formalno-stylistyczne: utwory 
dialogujące z tradycją ogólnoeu-
ropejską, wiersze nawiązujące do 
kaszubskich wzorców kulturo-
wych i wreszcie: formy dążące do 
autorskiej oryginalności.

Pierwsza z grup uwidacznia się 
dzięki takim przykładom liry-
ki, jak: Epitafia z jiny parafie, Ju 
zamknioné Twòje òczë, Lëtaniô 
do wiecznégò zégra, Nie bòjã sã, 
Óda do Nôzmiarcészi czy Ultima 
in mortis hora. Autor wierszy 
daje tutaj znać, że jest z tradycją 
literacką dobrze obznajomiony. 
Sięgając do łacińskiej tradycji 
modlitw, litanii czy pieśni reli-
gijnych, trafnie przekłada je na 
własny wyraz artystyczny i w re-
zultacie uzyskuje utwór, który 
przekazuje światopogląd chrze-
ścijański i przekonanie, że śmierć 
nie jest aktem zła, lecz przejściem 
do lepszego świata. Zakorzenie-
nie we wzorcach estetycznych 
skutkuje nie tylko konfesyjnym 
kontekstem utworów. Fopke 
przywołuje również uniwersalne, 
wykorzystywane od renesansu fi-
gury zegara, w innym zaś miejscu 
uosobienie Śmierci. Autor potrafi 
również wyzyskać konwencję ża-
lów umierającego, który ze zdu-
mieniem zauważa, że to, co uzna-
wał za oczywistą trwałość, logikę 
świata ludzi i prawa całego społe-
czeństwa, może się nagle i defini-
tywnie zakończyć… Nawiązania 
stylistyczne i tematyczne Fopke-
go do tradycji literackiej nie są 
niewolnicze i  nie zawsze wiążą 
się z tonem serio. Autor wierszy 
w skorzystaniu z klasycznej formy 
epitafium potrafi dla siebie odna-
leźć możliwość ukazania humoru, 
choć w  jego specyficznej „czar-
nej” odmianie i  w  stosunkowo 
delikatny sposób.

Wiersze zbiorku Fopkego sięga-
jące do istniejących w kaszubskim 
dziedzictwie obyczajów mortual-
nych to nieliczna grupa, jednakże 
swoją wyrazistością wyróżniająca 
się w tomiku. Są to: Òdecknienié 
dirigeńta, Òpi, Pùstô noc, Spiéwa 
òbùwaczczi oraz Wieszczi. Po-
stacie z  wiersza o  opim czy 
wieszczim to doskonale znane 
kaszubskiemu czytelnikowi figu-
ry. Zwłaszcza postać z pierwszego 
utworu, ukazana wraz z  dźwię-
kiem dzwonu, robi wstrząsają-
ce wrażenie swoją dobitnością. 
Mniej konsekwentny stylistycznie 
jest utwór o  wieszczim – wzra-
stające napięcie zostało w  nim 
bowiem doprowadzone do hu-
morystycznego efektu. Kwestia 
humoru wymaga zresztą dużej 
uwagi, ponieważ obłaskawianie 
śmierci śmiechem czasami przy-
nosi dystans wobec grozy, cza-
sami jednak odrzucenie powagi 
sytuacji, jak w wierszu Pùstô noc. 
W  zarysowanej w  tym utworze 
sytuacji noc ostatniego pożegna-
nia przekształca się w spotkanie 
towarzyskie, w którym żałobnicy 
są zainteresowani głównie sobą, 
nie zaś zmarłym. Zamiast więc 
wyrażenia przywiązania lub sza-
cunku, zamiast modlitwy i pieśni, 
pojawia się niezdrowa ciekawość, 
gadanie, picie alkoholu, śmiechy 
i harmider. Podmiot wiersza woła 
tutaj o  ciszę i  powściągliwość, 
której coraz mniej także i wobec 
umierających. Najciekawszy w tej 
grupie utworów Fopkego jest 
chyba wiersz Spiéwa òbùwaczczi, 
skomponowany w  formie po-
dwójnej narracji przemowy ko-
biety przygotowującej zmarłego 
do ostatniej podróży w  trum-
nie. Podwójność wypowiedzi 
w  liryku polega na tym, że raz 
słyszymy wyznanie osoby, która 
obmywając, ubierając i wyposa-
żając zmarłego do trumny, wy-

powiada wiele przekonań i prze-
sądów związanych ze śmiercią. 
Natomiast drugi typ opowieści 
wynika z  faktu, że „obuwaczka” 
to jednocześnie nie tylko zamó-
wiona do jakże intymnej pracy 
kobieta, lecz jednocześnie dawna 
i  może dotąd skrywana miłość 
zmarłego. W  poszczególnych 
wersach utworu zbiegają się więc 
dwie różne emocje: jedna wyni-
kająca z  kaszubskiego obyczaju 
oraz druga – mająca swoje źró-
dło w  niezrealizowanej namięt-
ności. Choć w pierwszym czyta-
niu liryk może wywoływać pewne 
zdziwienie i trudność interpreta-
cyjną, jednakże odkrycie dwóch 
perspektyw narracyjnych pozwa-
la odczuć przejmujący ładunek 
uczuć wiersza, który przekonuje 
swoim dramatyzmem i zanikają-
cymi dziś realiami.

W  trzecim wymiarze wysił-
ków Fopkego, aby odnaleźć wła-
sny poetycki dukt w sferze liryki 
o śmierci, trzeba zauważyć takie 
wiersze, jak: Dwa métrë pòd ze-
mią, Jaczi bãdzece?, Kòlibiónka 
dlô Zëmùchnégò, Na pògrzebie 
pòdczëté, Nekrolodżi dlô ùbòdżich, 
Òbrôzczi czy Zabëtémù dzeckù. 
Owo poszukiwanie oryginalności 
rozciąga się od zerwania z tonem 
śmiertelnej powagi do wykre-
owania delikatnego westchnienia 
i refleksji. Pierwsza tendencja wi-
doczna jest w wierszu Na pògrze-
bie pòdczëté, w którym żałobnicy 
są bardziej zajęci plotkami niż 
dramatem rozgrywającym się na 
cmentarzu. Innym znowu razem 
unikanie patetyzmu śmierci po-
jawia się w  utworze Nekrolodżi 
dlô ùbòdżich napisanym w  ba-
rokowym stylu księdza Baki. Te 
dwuwiersze są tyleż określeniami 
umarłych osób, co zbiorem ka-
szubskich frazeologizmów doty-
czących śmierci, umierania czy 
pogrzebu. Są one tyleż pomysło-
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we, co i powtarzalne, tyleż meta-
foryczne, co i dosadne. Zebranie 
ich w jednym miejscu daje poję-
cie, jak bogato w języku kaszub-
skim na śmierć się reaguje i  ją 
wyraża. Druga tendencja wśród 
oryginalnych wierszy Fopkego 
jest chyba najciekawsza. Dwa 
métrë pòd zemią czy Jaczi bãdze-
ce? to bardzo osobiste pytania 
o to, co dzieje się z człowiekiem 
po śmierci. Czy doświadcza je-
dynie rozpadu? A może napoty-
ka Nadistotę, Absolut, Boga? Ile 
w przekraczaniu życia jest ludz-
kiej świadomości oraz woli, a ile 
poddania się wielkim siłom ze-
wnętrznym? Wstrząsające wra-
żenie w  dotknięciu tajemnicy 
życia i śmierci sprawiają wiersze 
Fopkego o  dzieciach. Właśnie 
one, tak żywotne, tak niecierpli-
we dalszej egzystencji również 
podlegają prawom umierania. 
Liryki Kòlibiónka dlô Zëmùchné-
gò, Òbrôzczi czy Zabëtémù dzeckù 
to formy, które swą prostotą obra-

zowania i nagą emocją odsłania-
ją trudne do zracjonalizowania 
myśli o  śmierci dzieci. W  tych 
właśnie trzech wierszach wspina 
się Fopke na prawdziwie wysokie 
partie poezji, w której literatura 
nie szkodzi egzystencji, a życie nie 
odwodzi od literatury…

Mòrtualia to zbiorek poezji ka-
szubskiej, która dotyczy tematyki 
dla każdego człowieka trudnej 
do zaakceptowania. Niejedno-
krotnie ludzie kultury zdają się 
budować rozliczne konstrukcje 
odwodzące od myśli o  śmier-
ci, chcą przekonać do wiary 
w  wieczność, w  nadnaturalny 
porządek, który pozwoli ocalić 
jednostkowe życie. Zwłaszcza li-
teraci wszystkich języków wierzą, 
że zapis artystyczny będzie w sta-
nie na trwałe świadczyć o czyimś 
istnieniu, o  czynach i  dziełach, 
jakie się pozostawiło. Jest to je-
den z aktów wiary, jaki składają 
ludzie słowa, aby ukoić swój lęk 
przed nieznanym oraz dać sobie 

i innym nadzieję. Tomasz Fopke 
swoim zbiorkiem liryków ukazał 
przekonanie, że kaszubskie słowo 
może wyprowadzić ponad zwąt-
pienie i pesymizm fizycznie tylko 
rozumianej śmierci. Pamiętanie 
o  tymczasowości pozwala prze-
wartościować czas, w  jakim się 
żyje. Dostrzeżenie wagi aktualnie 
rozgrywającego się bytu umożli-
wia dostrzeżenie, że właśnie teraz 
staje się cud istnienia.

DANIEL KALINOWSKI

Tómk Fópka, Mòrtualia, Bolszewo 2016.

KRËJAMNÉ CÉCHË
Zaprezentowóné na òdjimkach 
krëjamné céchë to rëbacczé mer-
czi – prosté, geòmetriczné znaczi, 
jaczima przódë lat lëdze z  Hélu 
zaznacziwelë swòje sprzãtë do ło-
wieniô. Mést leno nôstarszi rëbôcë 
dzysdnia bëlëbë w  sztãdze roz-
pòznac, do jaczi familie ne prawie 
słëchają. Kò kòżdô rëbackô ro-
dzëznã mia swój apart znak. Cze-
kawé je, że nie béł òn przekôzywó-
ny z òjca na sëna, leno ze starka na 
wnuka. 

W wejrowsczim mùzeùm przechòwiwónô je kòlekcjô wicy jak 90 sztëk môłëch délëków, na jaczich chtos 
wërznął merczi. Chtëż béł nym kùńsztôrzã – to krëjamnota. Wiedzec je tëli, że bëłë òne dzélã wiôldżégò 
zbioru słëchającégò do Hùberta Suchecczégò – wejrowsczégò szkólnégò i kaszëbsczégò dzejarza. 

RD
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Kilkanaście lat temu, na prze-
łomie wieków, cały kraj opano-
wała dziwna choroba. Od na-
zwiska człowieka, który stał się 
arcymistrzem swojej dyscypliny 
sportowej, trzeba przyznać, dość 
niszowej, do tej pory tworzone 
są określenia „chorób” sporto-
wych. „Małyszomania” szybciej 
niż filmowe, serialowe epidemie 
opanowała cały kraj, od naszych 
kochanych Kaszub, aż – co bar-
dziej oczywiste – po południo-
we, górskie regiony Polski. 

W skokach narciarskich polscy 
sportowcy nie odnosili spekta-
kularnych sukcesów, także na-
sza baza sportowa nie była na 
takim poziomie, jak w  krajach 
skandynawskich czy alpejskich. 
A  jednak zdarzały się przebły-
ski, warto tu przywołać przynaj-
mniej dwa nazwiska: Stanisława 
Marusarza „Dziadka” – patrona 
zakopiańskiej „Wielkiej Kro-
kwi” (wicemistrza świata z La-
hti 1938 r.) czy Wojciecha For-
tunę – pierwszego polskiego 
złotego medalistę olimpijskiego 
w skokach (Sapporo 1972 r.). 

Pod koniec lat 90. XX wieku 
pojawił się młody chłopak z Wi-
sły, którego talent eksplodował 
w  sezonie 2000/2001. Adam 
Małysz swoimi sukcesami spra-
wił, że skoki narciarskie stały się 

sportem masowym. Czterokrot-
ny zdobywca Kryształowej Kuli 
za Puchar Świata zmotywował do 
pracy dzisiejsze gwiazdy tej dys-
cypliny – Kamila Stocha, Piotra 
Żyłę czy Macieja Kota. Pierwszy 
raz w historii polska kadra lide-
ruje Pucharowi Narodów. 

Ale… 
Skoki narciarskie to nie tylko 

domena terenów górskich. Choć 
obecnie cała infrastruktura fak-
tycznie znajduje się na południu 
Polski, jednak nie zawsze tak 
było. Również na Kaszubach 
istniały skocznie narciarskie. Na 
fali sukcesu polskich skoczków 
w  obecnym sezonie poszpe-
rałem w  źródłach, chcąc zna-
leźć ślady skoków na Pomorzu. 
Z informacji, które są dostępne, 
wynika, że na Kaszubach dzia-
łały cztery skocznie. Wszystkie 
w obrębie dzisiejszej aglomeracji 
gdańskiej. Skocznie te powstały 
w okresie przedwojennym. Trzy 
obiekty znajdowały się na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska, dwa 
w Gdańsku (w Dolinie Radości 
i na przedłużeniu dzisiejszej uli-
cy Abrahama) i jeden w Sopocie 
(przy Łysej Górze). Czwartym 
była skocznia przy stadionie 
Gryfa w Wejherowie. 

W  okresie międzywojennym 
sporty zimowe były bardzo po- 

pularne. Na morenowych wzgó-
rzach Pomorza obok wymie-
nionych skoczni funkcjonowa-
ło wiele torów saneczkowych. 
Kiedy się rozmawia ze starszymi 
mieszkańcami Wejherowa, oka-
zuje się, że pamięć o skoczni i to-
rze saneczkowym w tym mieście 
jest wciąż żywa. 

Pomorskie skocznie, w porów-
naniu do znanych dziś, nie były 
imponujące. Około 30-metrowe 
obiekty pozwalały na bicie re-
kordów w granicach 40 metrów. 

Niestety nie obyło się bez tra-
gicznych wypadków. W 1940 roku 
niemiecki skoczek Ernst Becker 
(Becker-Lee) upadł śmiertelnie 
podczas wykonywaniu skoku 
na wybudowanej w  1932 roku 
skoczni w  Lasach Oliwskich 
w Dolinie Radości. 

Skocznie narciarskie na Ka-
szubach niestety zakończyły 
swój żywot w  latach powojen-
nych (chociaż ta na przedłuże-
niu Abrahama podobno była 
czynna aż do lat 70.). Co jakiś 
czas w dyskusjach wraca temat 
odbudowy skoczni w Gdańsku, 
lecz koszty utrzymania takie-
go obiektu i  coraz cieplejszy 
klimat, z  czym wiążą się coraz 
łagodniejsze zimy, nie sprzyja 
urzeczywistnieniu tego pomy-
słu. A szkoda, bo skoki to pięk-
ny sport, który ma bardzo wielu 
fanów – zwłaszcza w kraju nad 
Wisłą. 

MATEUSZ J. SCHMIDT 

Skoki na Kaszubach



62  /    /  MARZEC  2017

 ŁUBIANÔ. PÒLSCZÉ WÒJSKÒ  
W KÒSCERSCZIM KRÉZU

Mieszkańcë Łubianë jakno pierszi 
mielë ùtczoné 97. roczëznã weńdzeniô 
pòlsczich wòjsków do kòscersczégò 
krézu. 29 stëcznika kòl pół dzesąti do 
pôłniô, pò mszë w parafialnym kòscele, 
skaùcë z 23 karna ZHP m. Remùsowi 
karë wespół z mieszkańcama wsë wzãlë 
ùdzél w ùroczëstim apelu z ti leżnoscë.

Pózni harcerze rëgnãlë téż na ùro- 
czëznë do Wiôldżégò Klincza, gdze 
ùczãstniczëlë w  prezentacji Roczit-
niańsczich Szwòleżerów z  Kòlana 
i w VIII Kaszëbsczim Rajdze szlacha-
ma historie i kùlturë zòrganizowónym 
przez kòscerską pòlicjã, MOPS, Ògnio-
wą Straż, Mùzeùm Kòscersczi Zemi, 
Kòscerską Chëcz, KSK Skorpion, Towa-
rzëstwò Lubòtników Mùzeùm Nôrod-
négò Himnu w Bãdominie i Nadlesyń-
stwò Kòscérzna. Dodôwkòwą atrakcją 
bëła leżnosc òbzéraniô pancernégò 
transpòrtera i pòtkanié napòleòńsczich 
żôłnérzów.

Dlô młodëch lëdzy bëła to prôw-
dzëwô ùczba historie i patriotizmù.

Z HARCERSCZIM PÒZDRÓWKÃ 
PHM PIOTER KWIDZYŃSCZI

 CHÒNICE. NOWI WËDÔWK ROCZNIKA „ZESZYTY CHOJNICKIE”

W chònicczi radnicë 31 stëcznika òdbëła sã promòcjô 32. numra 
nôùkòwégò rocznika „Zeszyty Chojnickie”. Pòtkanié bëło jednym 
z pónktów òbchòdów 97. roczëznë wróceniô Chòniców do Òjczëznë. 

Nônowszi numr regionalnégò cządnika je baro rëmny (kòl 400 
strón). „Zeszyty Chojnickie” wëchòdzą pòd redakcją Kazmierza Ja-
ruszewsczégò i Bògdana Kùffla, a przédnikã Nôùkòwi Radzëznë je 
prof. Włodzmiérz Jastrzãbsczi. Pismiono pòwstało w 1964 r. jakò 
cządnik sparłãczony z historicznyma nôùkama, dzysdnia je równak 
interdyscyplinarné i òbjimô rozmajité òbrëmia wiédzë.

W  32. numrze mòżemë przeczëtac m.jin. ò pòlitice prësczich 
wëszëznów wedle kaszëbsczi szlachtë, ò historii jachtarstwa na 
chònicczi zemi w II Rzeczpòspòliti abò ò chònicczich archiwaliach 
w zbiérach Państwòwégò Archiwùm w Bëdgòszczë.

KAZMIÉRZ JARUSZEWSCZI

Òdj. Jack Klajna

Òdj. ze zbiérów PK

 GDAŃSK. APARAT BEZPIECZEŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE 
GDAŃSKIM
W Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku 25 stycznia odbyła się promo-
cja książki Pierwsza dekada. Aparat bezpieczeństwa w województwie 
gdańskim w latach 1945–1956. Autorem pracy jest dr Daniel Czer-
wiński, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN 
w Gdańsku. Jest on autorem kilkunastu publikacji naukowych i po-
pularnonaukowych, członkiem zespołu redakcyjnego albumu Mapa 
terroru. Śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdańskim 
w latach 1945–1956 (Gdańsk 2016). 

W swoim ostatnim dziele skupił się na aparacie bezpieczeństwa 
w latach 40. i 50. minionego wieku. Jest to pierwsza publikacja opi-
sująca działalność Urzędu Bezpieczeństwa na Pomorzu. Autor za-
prezentował również struktury tej zbrodniczej organizacji na terenie 
Pruszcza Gdańskiego oraz powiatu gdańskiego. Przedstawiono ludzi, 
którzy zasilali w pierwszych latach UB, zaprezentowano ich pocho-
dzenie, wykształcenie i motywacje, jakimi się kierowali, przywdzie-
wając mundury ubeckich funkcjonariuszy. 

Warto sięgnąć po tę pozycje, aby poznać mroczne dzieje czasów 
stalinowskich w PRL.

TOMASZ JAGIELSKI
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 LËZËNO. PÒWSTÔŁ KLUB 
MŁODËCH KASZËBÓW „ÒSKA” 
W gòscyńcu Czardasz w Lëzënie 28 
stëcznika 2017 r. òdbëło sã założe-
niowé zéńdzenié Klubù Młodëch 
Kaszëbów „Òska”, chtëren bãdze 
fónksnérowac przë lëzyńsczim parce 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 
Założeniowé spòtkanié klubù „Òska” 
to pierszi brzôd Kòngresu Młodëch 
Kaszëbów, jaczi béł w  Kartuzach 
w  lëstopadnikù 2016 r., a  w  jaczim 
ùdzél wzãło 180 sztëk młodëch lë-
dzy z całëch Kaszëb, chtërny gôdelë ò 
przińdnoce Kaszëb i czerënkach dal-
szégò dzejaniégò. Spòtkanié w Lëzënie 
zòrganizowelë: Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié Part Lëzëno, Kaszëbskò-

-Pòmòrsczé Zrzeszenié Part Banino 
i Klub Młodëch Kaszëbów „Cassubia”. 

W wëdarzenim ùdzél wzãło szesc-
dzesąt sztëk lëdzy, jaczi w  sercu sã 
czerëją za dobrã Kaszëb, m.jin. senatora 
Kadzmiérz Kleina, dr Eùgeniusz Prëcz-
kòwsczi, Elżbiéta Prëczkòwskô, Róbert 
Groth, Wérónika Kòrthals-Tartas, Ar-
tur Jabłońsczi, Karól Róda, przedstôwcë 
partów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô, Klubù Sztudérów Pòmòraniô, 
Kaszëbsczi Jednotë i  jinszich kaszëb-
sczich òrganizacjów, i òsobë, chtërne 
dopiérze rozpòczinają swòje dzejanié 
w Kaszëbiznie.  

Òbczas zéńdzeniégò zaspiéwóny 
òstôł „Himn młodëch” (sł. E. Prëcz-
kòwsczi, mùz. Jerzi Stachùrsczi) 

i  òdbëłë sã wëbòrë przédnika i  za-
rządu Klubù. Przédniczką òstała niżi 
pòdpisónô, tj. Katarzëna Kankòwskô-
-Filëpiôk. Do zarządu weszlë: Adóm 
Hébel, Patrik Mùdlawa, Tomôsz 
Czapp, Sławòmir Jankòwsczi, Wòj-
cech Sczerka i Michôł Miłka. 

Wôżnym célã dzejaniégò nôleż-
ników klubù „Òska” je dążenié do 
wespółrobòtë z  partama i  klubama 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
(òsoblëwie KPZ P/Banino i  KMK 
„Cassubia”), ale téż stowôrama, chtër-
ne różnią sã drogama doprzińdzenié-
gò do célów òd KPZ (m.jin. Kaszëb-
skô Jednota), a dlô jaczich wôżné je 
dobro Kaszëb. 

„Òska” rôczi wszëtczich do wespół-
robòtë dlô przińdnotë Kaszëb!

K. FILËPIÔK-KANKÒWSKÔ

 GDINIÔ. PÓN STANISŁÔW 
I „PÓN TADEÙSZ”
W  Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë  
7 gromicznika gòscã béł Stanisłôw 
Janka, pisôrz, pòéta, tłomôcz i gazét-
nik. Bëło to pierszé zéńdzenié z cyklu 
lëteracczich pòdwieczórków. Pòpro-
wadzył je Dariusz Majkòwsczi, chtëren 
zaczął òd przedstôwieniô lëteracczi 
drodżi wastë Stanisława. Przëbôcził 
jegò dzecné lata w Lëpùszu, pierszé 
rozlubienia w pòézji i w kaszëbiznie, 
debiut w  miesãcznikù „Pomerania” 
i wielné ksążczi jegò aùtorstwa.

Pózni bëtnikóm zaprezentowôł sã 
sóm lëterat, chtëren recytowôł dzélëk 
z Pana Tadeùsza Adama Mickewicza. 
Skaszëbienié tegò dokazu dało mù 
nôwikszą zawòłónosc i  téż òbczas 
zéńdzeniô w KFK nôwicy bëło gôd-
czi prawie ò nim. Króm tegò wiele 
bëło pitaniów ò rozwij kaszëbiznë 

i ò nônowszą pùblikacjã Janczi Poczet 
pisarzy kaszubskich. Wasta Stanisłôw 
cerplëwò òdpòwiôdôł, a  na kùńc 
gôdôł jesz ò swòji gazétny robòce, 
w  jaczi zajimôł sã m.jin. pisanim 
repòrtażów sparłãczonëch z traged-
nyma wëdarzeniama gòdnika 1970 r.

Wôrt pòdczorchnąc, że – jak sã słë- 
chô òbczas pòdwieczórkù – zebró- 
ny mòglë òb całé zéńdzenié szma-

kac cos miodnégò i  kawã. Tak mô 
bëc wiedno òbczas taczich pòtka-
niów. Òrganizatorzë ju terô rôczą na 
pòstãpny taczi wieczór. 9 strëmian-
nika gòscã w KFK bãdze Pioter Dze-
kanowsczi – aùtor m.jin. kaszëb-
skòjãzëkòwégò kriminału Kòmùda, 
ksążczi science-fiction Nalazłé w Bë- 
towie i kòmiksów.                      

RED.

Pierszô przédniczka „Òsczi” K. Filëpiôk-Kan-
kòwskô przëjimô gratulacje òd E. Prëcz-
kòwsczi. Òdj. ze zbiérów Klubù

Òdj. ze zbiérów KFK

 GÒSCËCËNO. KASZËBSCZI 
SKAÙTING
 „Kaszëba” rôczi do se. Tak sã zwie 
dzejającé na terenie gminë Wejro-
wò 81. Kaszëbsczé Karno Skaùtów. 
Dofùlowiwómë jegò zestôwk i wôrt 
bë bëło, żebë wszëtcë chãtny mło-
di lëdze, skaùcë, kandidacë na 
skaùtów òd 11 rokù żëcégò, do niegò 
wstãpòwelë – zachãcywô do zapiso-
waniô sã Riszôrd Jeske, przédnik kar-
na „Kaszëba”. 

Skaùcë wiele zajmów mają w tere-
nie, gdze pòznôwają rozmajité prak-
ticzné ùmiejãtnoscë, jaczé mògą sã 
przëdac w żëcym, a przede wszëtczim 
ùczą sã samòstójnotë.

Kòżdi, chtô chcôłbë òstac nôleż-
nikã „Kaszëbë”, mùszi zgłosëc sã do 
sedzbë karna, jaką je Dworek Drze-
wiarza w Gòscëcënie. 

RED. NA SPÒDLIM MATERIAŁU Z TWÒJI 
MÒRSCZI TELEWIZJI
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 SZLACHECKÔ KAMIÉŃCA. 
PIÃC KASZËBSCZICH BÔŁDZÓW
 „Żywioły” to nowi film Éwelinë 
Karczewsczi i Piotra Zatonia. Jegò 
bòhatérama są: Sulisława Bòrow-
skô, Wòjcech Beneda, Stowôra 
„Kaszubianki”, Paweł Nowak i Cze-
słôw Birr. Je to tak pò prôwdze cy-
kel 5 krótkòmétrażowëch dokazów, 
jaczé òpòwiôdają ò mieszkańcach 
Kaszëb, chtërny żëją swòją pasją. 
Kòżdi z nich je przedstôwcą jednégò 
z bôłdzów wedle ùdbë Aristotelesa. 
Rzezbiôrz Birr to wòda, kómpòzy-
tor i malôrz Beneda to eter, wiedno 
ùsmióné i fùl energie Kaszubianczi 
– wòda, ògniã je Bòrowskô, jakô 
ùsôdzô swiéczniczi ze skła, a lëft to 
méster akòrdionu Nowak. 

Éwelina Karczewskô je scena-
rzistką i  reżiserką filmù, a  Piotr 
Zatoń òdpòwiôdô za òdjimczi 
i  móntaż. Zapòwiôdają, że chcą 
cygnąc dali swòjã filmòwą robòtã 
i  òpòwiadac pòstãpné historie ò 
nadzwëkòwëch lëdzach, co miesz-
kają na Kaszëbach.

Ju w maju bãdze premiera jich 
dokazu „Historie w sieci zapląta-
ne”, jaczi je namieniony lëdzóm 
sparłãczonym z mòrzã.

Òficjalnô premiera filmù „Ży-
wioły” òdbëła sã 14 stëcznika 
w  Szlachecczi Kamiéńcë. Przed 
pòkôzkã wëstąpiłë môlowé Ka-
szubianczi, a krótczi akòrdionowi 
kòncert dôł Paweł Nowak. 

RED.

 GÓRCZI. 10 LAT DZEJANIÔ  
GÒSPÒDËNIÓW
Wiesczé Karno Gòspòdëniów (pòl. Koło Go-
spodyń Wiejskich) w Górkach 10 gromicz-
nika przërôczëło drëchów na pòtkanié z leż-
noscë dzesãclecégò jistnieniô. Wszëtczich, 
òd „chtërnëch doznelë wiele cepła”, witała 
przédniczka Mirosława Jarząbk (pòl. Jarzą-
bek), córka znónégò na Kaszëbach Édmùnda 
Kònkòlewsczégò z Wiela.

Naczãło sã òd pòdzãkòwaniów. Kòmù? 
Chłopóm! Bez jich pòmòcë brzôd białgłow-
sczi robòtë bë nie béł tak snôżi. Chłopskô 
mòc òkôzała sã brëkòwnô przë ùrządzanim 
sedzbë Gòspòdëniów – paradnicë pò dôwny 
szkòle, òbgrodzenim ji płotã, przewiezenim 
w  rozmajité môle cãżczégò sprzãtu… Na 
szëjach dobrodzejów: Grégòra Cupera, Piotra 
Janczi (pòl. Janke), Pawła Jażdżewsczégò (pòl. 
Jażdżewski), Rómana Prelewicza, Sławòmira 
Steinczi (pòl. Steinke), Adama Sledza (pòl. 
Śledź), Jana Wardina (pòl. Wardyn), Błażeja 
Wëszkòwsczégò (pòl. Wyszkowski) zawiesëłë 
Górczanczi w kaszëbsczich strojach òsoblëwé 
medale w sztôłce serca z nôdpisã: „Baby do 
Koła a chłopi do OSP”. To ju na Walentinczi – 
krziknãła òbdarowónô aktorsczim trimã nô-
leżniczka karna Irena Prelewicz. Gòsce, nie 
trzimającë sã pòrządkù pòtkaniô, spieszëlë 
terô z żëczbama. Jack Plata – môlowi rzez- 
biôrz, chtëren chwôlił sã, że je „jedurnym 
chłopã westrzód nôleżników karnów wie-
sczich gòspòdëniów”, przëwòłôł Élżbiétã 
Hrobòk (pòl. Hrobok) i  ji drëszkã z Ham-
bùrga, chtërne miałë swój ùdzél w bëtnoscë 
białków w 2012 r. w kònsulace w tim miesce. 
Dzãkòwałë w miono Pòlôszków tam mieszka-
jącëch, wedle chtërnëch „białczi w Górkach 

É. Karczewskô i P. Zatoń. Òdj. P. Jasiński

 GDUŃSK. PROF. JERZI SAMP 
PATRONÃ SZKÒŁË

10 gromicznika prof. Jerzi Samp, bël-
ny znajôrz kùlturë Pòmòrzô, òstôł 
patronã Spòdleczny Szkòłë nr 86 we 
Gduńskù-Łostowicach, jakô swiãtëje 
latos 70-lecé dzejaniô.

Żëcé i dokazë prof. Sampa mają 
bëc dlô ùczniów pòdskacënkã do 
te, żebë mòcni pòkòchelë Gduńsk 
i Pòmòrzé, jaczim ten znajôrz lëtera-
turë òddôł wiele czasu, robòtë i serca.

Z leżnoscë przëjãcô przez szkòłã 
patrona bëła téż òdkrëtô tôfla na 
wdôr i na tczã Profesora. Òstała òna 
zaprojektowónô przez jegò bracynã 
– Wawrzińca. W ùroczëznach wzãła 
ùdzél familiô Jerzégò Sampa: biał-
ka Barbara, syn Christión z białką, 
córka Klaùdiô Kòzak i brat patrona 
Wawrziniec.  

  RED. Òdj. S. Lewandowsczi

 GDUŃSK. JUBILEÙSZOWÔ EDICJÔ 
KÒNKÙRSU WIÉDZË Ò PÒMÒRZIM 
Na Gduńsczim Ùniwersytece 25 strëmian-
nika 30. rôz òdbãdze sã Kònkùrs Wiédzë ò 
Pòmòrzim. Szkòłownicë strzédnëch szkòłów 
z  całégò regionu staną do biôtczi nôprzód 
w pierszim etapie, chtëren òdbãdze sã w jich 
môlowëch szkòłach. Pòtemù wëkażą sã swòją 
wiédzą z historii, lëdowégò kùńsztu, lëteraturë 
i geògrafii w drëdżim etapie. Karno nôlepszich 
z nich przed kòmisją, w gãbnym dzélëkù kòn-
kùrsu, pùdze na miónczi ò pierszi plac.

Żëczimë naszim szkòłownikóm bëlnégò 
przërëchtowaniô!   KLUB SZTUDÉRÓW PÒMÒRANIÔ
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rozmieją, co mô w  żëcym znaczenié, 
wëzwôlô energiã i są dbë, że w môłëch 
Górkach szłobë nakrącëc snôżi film”. 
W miono wójta Gminë Kôrsëno gra-
tulacyjny lëst òdczëtôł Jan Òrlëkòwsczi 
(pòl. Orlikowski). Żëczbë skłôdelë rad-
ny: Kamila Cérzón-Czôpiewskô (pòl. 
Cierzan-Czapiewska), Karina Flork 
(pòl. Florek), Grégòr Bòrowsczi (pòl. 
Borowski), Pioter Prëba (pòl. Pryba). 
W  miono Môlowégò Karna Dzejaniô 
„Stolem” (pòl. Lokalna Grupa Działa-
nia „Stolem”) i swòjim żëczëła brzadu 
w dzejanim Gabriela Sumionka. Irena 
Trzcyńskô (pòl. Trzcińska) dzãkòwa-
ła za wszelejaczé dobro dlô Dodomù 
Spòlëznowi Pòmòcë w Cysewim (pòl. 
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu). 
Drëchóm gratulowała Barbara Zabroc-
kô (pòl. Zabrocka) z Wiesczégò Karna 
Gòspòdëniów z Wdzydzów.

Chto chòc rôz miôł leżnosc bëc na 
impreze òrganizowóny przez białgłow-
sczé karno z Górków, wié, że wiedno je 
wszelejakòsc. Nie tikô òna leno tegò, co 
parłãczi sã w prostim mëslenim z taczim 
ôrtã òrganizacji. To sã wié, że jôda, ji 
rozmajitosc mô tu wiôldżé znaczenié, 
równak ù Górczanków naléze sã cos nié 
le dlô cała, ale òsoblëwie dlô dëcha. Roz-
kòscérzanié kaszëbsczi kùlturë mô tu 
wiôldżé znaczenié. Sztëczk ti bòkadoscë 
dzejaniô ùkôzałë białczi w przërëchto-
wónym na jubileùsz programie. W bi-
nowim pòkôzkù „Tescowô” wëstąpiłë 
dzôtczi z karna „Ulęgałki”, a jô mògła 
jem sã ùgwësnic w  swòjim mëslenim 
ò szëkù robòtë nëch białków westrzód 
dzecy i młodzëznë. Przëbôczëła jem so, 

jak kąsk wspòmôgała jem Górczanczi 
w wëstôwkù pòkôzków na spòdlim bôj-
ków Sãdzëcczégò i Majkòwsczégò. Tedë 
jesz aktorama, òsoblëwie spòsobnyma 
w tim karnie, bëłë mamë. Widzôł mie 
sã tej pedagògiczny òbmëslënk mamów, 
chtërne ùdostałë dzecë do ùwôżnégò 
słëchaniô tekstu – za kòżdą przënô-
leżną wëzgódkã dostôwałë òne môłi 
darënk. Nié dzyw tedë, że w dniu jubi-
leùszu bëlno zastąpiłë starszich, chtërny 
czedës zabôwielë binowima pòkôzkama 
mieszkańców rozmajitëch môlów nié 
le na Kaszëbach (np. Łubianë òb czas 
lëteracczich zéńdzeniów). To białczi 
z Górków sprawiłë, że wzbògacëła jem 
swòj zbiérk szkólny „Kaszëbsczé zabawë 
i zabôwczi” i pòkôzała jem je z pòmòcą 
wùefistczi Justinë Mikòłajczik (dzysd-
niowi przédniczczi KPZ w Lëpùszu) na 
jich wiesczim placu, a chłopi na prosbã 
białków òstelë przeprifòwóny ze zna-
jomòscë kaszëbsczégò jãzëka.

Z zacekawienim òbzérelë gòsce mùlti-
medialną prezentacjã ò dokazach karna, 
jaką z przënôleżnym sobie pòéticczim 
talentã òmôwiała przédniczka. Bëłë 
w ni òdjimczi z òrganizowónëch roze-
gracjów, ùdzélu w kònkùrsach, czôłen-
kòwëch i kòłowëch wanogów. „Czej wsô-
dómë do wiãkszégò aùtobùsa, w najich 
môłëch Górkach òstôwô le jedna trzecô 
mieszkańców” – dodôwô przédnicz-
ka. Niespòdzónką bëła mùltimedialnô 
prezentacjô ò kòżdi z  Gòspòdëniów. 
Smiéchã i òklaskama nôdgrodzony béł 
kòżdi òdjimk aktorków „Pod Gruszą”. 
Szła slëna do gãbë, czej ùkôzëwałë sã 
òbrôzczi z  jôdą. A  òpatentowónëch 

wërobiznów je tu dosc tëlé. Mie nôbarżi 
interesowała „Gdańczónka” – tak na-
zéwô sã tu rosnącé krëszczi, pò jaczé 
wedle legendë przëjeżdżiwelë téż gduń-
sczi kùpcë. Górczanczi mają wiôlgą starã 
ò ne brzadowé drzewa. Zòrganizowałë 
nawetka pòùkã z dozérôczã i kòl swòji 
paradnicë pòsadzëłë czile młodëch 
szczepiónków. Kòl wëstawnégò môla 
Wiesczégò Karna Gòspòdëniów w Gór-
kach je wiedno długô réga, a żdającëch 
na ruchanczi zabôwiô Irena òpòwiesca-
ma „Jak pòwstała wies Górczi”. Brzôd 
białgłowsczi robòtë w całi krôse dôł znac 
w pòstãpny zalë, gdze przërôczëłë òrga-
nizatorczi na pòczestënk. Czegò tu nie 
bëło?! Nie jem w sztãdze òddac szmaczi 
i farwnoscë jôdë na stołach. Nie dzyw, 
że na pòlëcë stojało tëlé nôdgrodów. Tu 
téż słëchelë jesmë wspòminków, dłudżi 
wiérztë ò dokazach karna w wëkònanim 
mileczny Sabinë Sałatë (pòl. Sałata). 
Ceszã sã, że są taczé malinczé môle na 
Kaszëbach, pò bëtnoscë w jaczich jidze 
napisac: I jô tam bëła, miód z „Gdań-
czónczi”…

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

Òdj. G. Sumionka 

 KÒSCÉRZNA. Ò KASZËBACH  
W DOKAZACH BENEDIKTA  
KARCZEWSCZÉGÒ
Nôùcznô kònferencjô „Artisticz-
nym Słowã ò Kaszëbach” òdbëła sã 
10 stëcznika w  kòscersczim Stôrim 
Browarze. Zòrganizowelë jã Bùr-
méster i Radzëzna Gardu Kòscérzna, 
Mùzeùm Kòscersczi Zemi, Kòscersczi 
Dodóm Kùlturë i Gardowô Biblioteka 
w Kòscérznie. Przédnym bòhatérą tegò 
zéńdzeniô béł dr inż. Benedikt Kar-
czewsczi, regionalny dzejôrz i  aùtor 
kaszëbsczich wiérztów. Prof. Tadéùsz 

Linkner kôrbił ò jegò lëteracczich 
dokazach, Ana Cupa prezentowała 
wëbróné rzeklënë i wiérztë, a Bòżena 
Ùgòwskô gôdała ò òbrazu Kaszëbów 
i  kaszëbsczi zemi w  ùsôdzkach Kar-
czewsczégò. 

Króm tegò ùczãstnicë mòglë téż 
pòsłëchac m.jin. ò kòscersczich szla-
chach Aleksandra Majkòwsczégò, 
ò Remùsu w  Kòscérznie i  dokazach 
Kònstantégò Damrota.

W  artisticznym dzélu wëstąpiło 
karno Kaszëbskô Paka, jaczégò diri-
genta je Jerzi Kùlas.                         RED.

 GDUŃSK. DARMÒWI KÙRS  
KASZËBSCZÉGÒ 
Chcesz sã naùczëc gadac i pisac pò kaszëb-
skù? A mòże chcesz, żebë Twój kaszëbsczi 
béł jesz lepszi? Jo? Tej rôczimë serdeczno na 
Kùrs Kaszëbsczégò Jãzëka na Filologicznym 
Wëdzélu ÙG za darmôka! Zajãca zaczną sã 
w strëmiannikù i bãdą dérowałë do czerwiń-
ca. Wszëtczé jiné infòrmacje bãdze mòżna 
nalezc na naszi facebook´òwi starnie Klub 
Studencki Pomorania. Kùrs kùńczi sã do-
bëcym certifikatu. Serdeczno rôczimë! Dlô 
kòżdégò sã naléze plac! 

 KLUB SZTUDÉRÓW PÒMÒRANIÔ
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 PRZEDKÒWÒ. NÔWIÉRNIÉSZI CZËTIŃCË 
I KĄSK Ò „PÒMERANIE”

Latos Pùblicznô Bibloteka Gminë Przedkòwò 
miona Henrika Héwelta òbchòdzy 70. roczëznã 
pòwstaniô. Z  ti leżnoscë w  ksążnicë bãdą sã 
òdbëwac rozmajité jëbleùszowé pòtkania i roze-
gracje. 13 gromicznika bëło pierszé ùroczësté zéń-
dzenié z negò cyklu:  z czëtińcama, chtërny w ùszł-
im rokù nôczãscy biwelë w biblotece i przeczëtelë 
nôwiãcy ksążków. Nôwiérniészą czëtińcką òkôzała 
sã Barbara Krauze z Czeczewa, chtërna w rokù 2016 
wëpòżicza jaż 140 ksążków. Diplomë i darënczi tra-
fiłë do przedstôwców wszëtczich pòkòleniów: òd 
czilelatnëch, chtërny rôd przëchòdzą do bibloteczi, 
chòc w czëtanim jesz pòmôgają jima rodzyce, do 
emeritów. 

Òbczas ùroczëznë òpòwiedza jem pòzeszłim 
ò historie i  célach „Pòmeranie”. Gôda jem téż ò 
laùreatach naji nôdgrodë Òrmùzdowô Skra widza-
ło dzejającëch w przedkòwsczi gminie, a są nima: 
Mariô Krauza, Jerzi Stachùrsczi, Jadwiga Héwelt 
(bëła na zéńdzenim) i latosy dobiwcë Bieliccë. 

BÒGÙMIŁA CËROCKÔ

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL „JASZCZURKI” 
SPOCZĄŁ W KWATERZE  
KOMBATANTÓW
Na Cmentarzu Garnizonowym 
w Gdańsku został pochowany śp. inż. 
Izydor Gencza, zmarły 8 lutego 2017 r.  
w wieku niespełna 98 lat. Pochodził 
z Kociewia. Jako zaledwie 22-letni mło-
dzieniec w czerwcu 1941 r. w Zelgosz-
czy – wspólnie z młodszymi kolegami 
Zygmuntem Bączkowskim i Pawłem 
Wyczyńskim – założył antyhitlerow-
ską konspiracyjną organizację pn. 
„Jaszczurka”, którą ostatecznie wcie-
lono do pomorskiej struktury AK. Jej 
zaprzysiężeni członkowie wykonywali 
akcje sabotażowe, organizowali służbę 
wywiadowczo-propagandową, organi-
zowali pomoc dla jeńców wojennych 
i  rodzin ofiar wojny. Mylona wciąż 

przez historyków z  ogólnopolskim 
„Związkiem Jaszczurczym”, organiza-
cja ta zachowała swoją odrębność, a jej 
członkowie kontynuowali też działal-
ność poza Pomorzem – m.in. w oku-
powanej Warszawie i  w  formacjach 
frontowych Wehrmachtu. Po śmierci 
obu współzałożycieli „Jaszczurki” inż. 
Izydor Gencza był dozgonnym kusto-
szem pamięci o patriotycznych zasłu-
gach tej organizacji w walce z niemiec-
kim okupantem.

Grób śp. Izydora Genczy w Kwate-
rze Kombatantów gdańskiego cmen-
tarza, opodal płyty upamiętniającej 
pierwotne miejsce pogrzebania ciał 
„Inki” i „Zagończyka”, stanie się więc 
symbolem wspólnego etosu walki 
o wolność i niezawisłość Ojczyzny.

RYSZARD SZWOCH

Òdj. ze zbiérów przedkòwsczi bibloteczi

 GDINIÔ. ZÉŃDZENIÉ Z IDĄ CZAJINĄ

Gòscã Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë 16 gromicznika bëła 
Ida Czajinô, bëlnô pòétka i recytatorka. Wspòminała swò-
je pierszé lëteracczé próbë, wespółdzejanié z „Tatczëzną” 
i Izabellą Trojanowską, dzãkòwała méstróm i mésterkóm, 
jaczi prowadzëlë jã pò kaszëbsczich stegnach, m.jin. prof. 
Jerzémù Trédrowi i Barbarze Pisarek. 

Nôwicy bëło równak tegò dnia recytacji. Wastnô Ida pre-
zentowała przédno swòje religijné wiérztë, w jaczich òkróm 
òdnieseniów do wiarë, wiele je lëdzczi miłotë i eroticzi. Jak 
dolmaczëła ùczãstnikóm zéńdzeniô, takô prawie je Bibliô, 
gdze je téż plac na Piesń nas Piesniama i taczé pòstacje, jak 
Mariô Magdaléna, Dawid, Batszeba i jiné.

Na zakùńczenié kôrbiónka tikała slédnëch dokazów 
Czajiny, a òsoblëwie tëch sparłãczonëch z czarama i cza-
rownicama. Ùczãstnicë pòtkaniô zadôwelë wiele pitaniów, 
na jaczé wastnô Ida cerplëwò òdpòwiôdała. Bëło to jedno 
z dłëgszich zéńdzeniów w KFK, ale nicht nie chcôł wińc 
przed czasã i wszëtcë zaczarzony głosã i recytacjama słë-
chelë do kùńca pòétczi z kartësczich strón.                   RED.

Òdj. E. Hòppe
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SËCHIM PÃKÃ ÙSZŁÉ

SĄSADZE
T aczi nôlepszi sąsôd to ten, co to gò nigdë ni 

ma, a czej ju je, to le tej – czej je pòtrzébny.
Pòmòże taczi sąsadce tasze wniesc. Sniég òd-

garnie spòd brómë. Czasã co pò sąsedzkù doma 
ùprawi. Trôwa zesecze swòją wiôlgą masziną. Pòd-
wieze swòjim nowim aùdi chòc z 50 métrów. Młotk 
pòżëczi. Gózdz wbije w scanã pòd òbrôz nowégò 
prezydeńta. (Òni są tak na òtmianë: z wąsã i bez 
wąsa). Zelëskò równo z płotã zestrzëże. Nie klapie. 
Nie zazdroscy. Nie czerëje sã, co sąsadze doma a na 
òbòrze robią. Nie napùszczô kòta, co szczi do cëzégò 
ògródka. Nie słëchô głosno mùzyczi w nocë, a jak 
robi rozegracjã, to sąsada téż zaprosy. Sąsôd idealny. 
Òkróm taczich super, prima i ekstra są téż jiny. 
Chcemë przeanalizowac 
jich czile zortów.

KLAPÉTNICA PÒ MENOPAÙZE
Żëwi òbrôz – sedzy w òk-
nie a wëzérô na lëdzy 
bùten. Widzy, co chto 
mô òblokłé, czej jidze do 
kòscoła. Chto kògò 
kòchô, kòchôł abò jesz 
bądze miôł ùdbã na kò-
chanié. Wiedno mô dobrą radã i wszëtkò wié nôlepi. 
Że w Smòleńskù bëło ÙFÒ. Że prizë jajów spadłë. 
Czedë bądze kòl nas ksądz z kòlãdą a czedë smiecôrze 
przëjadą. Że w wòdze są żëwé bakterie. Ò jaczi sąsôd 
wrôcô w nocë i wierã téż czemù. Że terô leno pancer-
né fiatë cëchò-cenkò robią. Jakô mdze pògòda i że 
prawie na nasze pòle nie mdze padôł deszcz. Za co 
kòmù kara bòskô, że młodi są taczi niewëchòwóny, bò 
mùsza stojec w elektriszu bez dwie pòżdôwczi. Dobrze 
wié, co Seckòwô Bronia dostała za pòkùtã i jaczé mia-
ła w lëpińcu grzéchë. I to nié le te smiertelné.

TERORISTA PRZED ANDROPAÙZĄ
Jegò dzecë są nôlepszé na swiece i wiedno ò tim mù-
szi kòżdémù rzec. Przë leżnoscë sã pòchwôli, dze 
w swiece na ùrlopë jezdzy. Pewno jesz le mù planéta 
Mars òsta do òdwiedzeniô. Mô nôlepszé na swiece 
aùto a chëcz. Kùpił sobie wiôldżi mòtór, cobë para-
dowac prawie przed mòjim òknã we wszëternôstczé 
mòje dwie w rokù wòlné sobòtë. Jezdzy na rëbë, 
a jak ju co złowi, to nigdë nie je to mniészé jak wie-
lorib. Psu chiba pedikirë robiwô a na lekcje spiéwù 
gò wòzy. Je łësy, ale mô zarosłą klatã, co jã chãtno 
pòkôzywô. W ògródkù samé egzoticzné roscënë, 
leno baòbab sã jesz nie chce zmiescëc. Wëmëslné 
zwierzãta żdają w chëczë. Znije i dësëcelë w tera-

riach. Piranie i delfinë w akwariach a sztrusë i kòlibrë 
w wòlierach. Gwësno téż dobré dëszczi donôszają 
mù do gąbczi a òd rzëcczi òdnôszają.

CËSZIKÒTK PÒSPÒLITI
W garażu òpòcuszkù ferrari skłôdô. Òb noc przemi-
szlô, jak zbawic swiat. Jak ùretac gò przed smògã, 
smrodã, òzonã czë jinym smòkã. Mô profil na fejskù 
a kònto na jutiubkù. Ò pół szósti reno pies wëprôwô-
dzô gò na szpacérã. Ùczi sã sąsôdzëskò lëstë do 
sprôwianiô na pamiãc, a przë kasy colemało wiedno 
co mù wëpôdô z kòszika. Lubi òbùwac adidasë 
a dresë. Mô lóz bùksë a wëpôloną na skórze różã na 
prawim jikrze. Czëtô Gómbrowicza a Gòłąbka. W nie-

dzelã jé prażnicã z gãsëch 
jajów z łëczkã. Kùpił witrôż 
ze swiãtim Cëszikòtã do no-
wégò kòscoła. Czej je ner-
wés – héklëje serwetã na 
stoliczk, dze stoją trzë 
dwamétrowé słuńcowniczi 
w zachtnym wazónie.

MËMKA WIELEETATOWÔ
Dlô ni na 100% wëmëslëlë 
500+. Wiedno w rézë. Jedze 

swòjim môłim blaszanym do krómù, jedze do szkòłë. 
Pò dzecë. Z dzecoma. Do biblioteczi. Na zajãca z ro-
bieniô lëmionëch fligrów. Na trąbkã, sax a pianinowé 
ùczbë. Do doktora: zãbiôrza, internistë, laringòloga, 
pùlmònologa, alergòloga, jesz ze trzech -logów i zno-
wù do…  ginekòloga. Òdwiédzô leno dobré krómë. 
Tóno mô tu, tóno mô tam. Znô wszëtczé msze dlô 
dzecy w òkòlim. Sztridëje sã ze szkólną. Dzejô w ra-
dzëznie rodzyców. Ùpiecze, ùwarzi, ùszmórëje a za-
grzeje. Wiãze cepłé stréfle. Lekcje z dzôtkama zrobi. 
I jesz sã do te ùsmiéchô. Dzecë z òsedla baro lubią 
mëmkã wieleetatową. A òna przed krótczim spikã 
lubi òbzerac „Kriminalné wëzgódczi Las Vegas”.

A czedë sąsôd je brëkòwny? Czej pòtrzébnô je 
pòmòc sąsedzkô? Je ò tim w jedny kabaretowi 
spiéwie: Czedë statk kùpiony nowi a instrukcjô pò 
niemieckù; czej twój chłop kąsk nagòlony i duńc do-
dóm nie je letkò; czedë solë zafelëje, kilo mączi, 
sklónkã cëkru; czedë aùtół w smioce stoji a jesz 
w kòle ni ma lëftu; czedë brifka pół dnia klepie – nie 
chcą wpùscëc chłopa z rentą; czej sã wòda w chëczi 
leje – w rórze dzurã sztopac przëszło; czej pòsobny 
rok za régą nie chce sã ùrodzëc dzeckò – pòmòc są-
sedzkô!

TÓMK FÓPKA

Taczi nôlepszi  
sąsôd to ten, co to gò 

nigdë ni ma,  
a czej ju je, to le tej – 

czej je pòtrzébny.
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PËLCKÒWSCZI KÒZÉŁ
Pzysô brifka przëszedł z kòzłã. Zaklepôł nim na 

dwiérze a żdôł, czedë jô bùten wëlézã. Në nié, 
nie do pòmëszleniô! 

Kòzéł to je taczi grëbi, z jedny stronë wëkrzëwio-
ny czij, żebë jegò mógł na płoce pòwiesëc. Z drëdżi 
stronë mô rësënã, do jaczi kôrtka z wiadłã bëła wti-
kónô. Gòspòdôrz gòspòdarzowi czedës negò kòzłã 
pòdôwelë ë na nen ôrt wszëtcë ò wszëtczim na wsë 
wiedzelë. Na przëmiôr, czedë ë jaczé pòdatczi mdą 
zbiéróné abò że mùszi ze scërzama jic do szczepia-
niô.

– Séc padła, internetu ni ma, z móbilczi nie za-
zwònisz, temù jô so pòmëslôł, że czas je wrócëc do 
te, co je przepraktikò- 
wóné bez najich starków 
– bez pòchwôlonégò 
przërzekł do mie brifka. 
– A kòzéł sztrómù nie 
brëkùje.

– Czedë të òstôł szôł-
tësa? – Miôł jem dzysô 
dzéń złoslëwòscë. – Kò 
wiész, że to je jegò ber-
ło.

– Wëzdrzã jô za swi-
nią? 

Brifka pò prôwdze za swinią nie szlachòwôł (në 
mòże kąsk ne jegò krócëchno wëgòloné szëmlo-
waté włosë na głowie przëbôcziwałë swińską 
szerzchlã), temù òdrzekł jem zgódno z prôwdą:

– Nié. A co to mô wespólnégò?
– Ano to, że jô sã do kòrëta nie pchajã. Szôłtësa 

na Pëlckòwie, jak dobrze wiész, mómë dobrégò. 
Jak chłop trzëdzescë lat rządzył, tak niech nóm 
z zdrowim panëje jesz nômni piãcdzesąt.

– Chtëż to terô móże wiedzec, co to z nim mdze? 
Czuł jem, że w samòrządach mô bëc wprowadzonô 
kadencyjnosc – slédnym czasã jô sã dosc wiele 
pòlitiką interesëjã. 

– Plestanié – machnął rãką brifka. – Jakbë co, to 
doch szôłtës mô sëna, ten do rządzeniô téż mdze 
zdatny, kò òd dzecka pòdzérôł, co tatk robi, a na-
mikł nym do gnôta. 

– Nie mieszkô òn czasã w Americe?
– Co to szkòdzy? Jesz lepi, amerikańsczi kapitał 

sprowadzy. Mòże kùreszce më ną Pëlckòwską Aùto-
stradã do Gduńska wëbùdëjemë.

– Mëszlã nié. Czuł jem, że rząd zablokòwôł ji 
bùdowã. 

– E tam, plestanié… – brifka wëcygnął kòzła 
przed se. – Nie jes czekawi, co cë kòzéł przëniósł? 

– Nié! Të pewno znôwù jaczé zéńdzenié Òrgani-
zacjowégò Kòmitetu Rokù Pëlckòwa rëchtëjesz. Ju 
cë terô rzekã, że mie nie mdze. Czasu ani chãcë ni 
móm. Kùliż to móże sedzec a gadac? Kùńc kùńców 
òd tegò plestaniô òstôwają leno zagrzóné stółczi 
a skażony lëft na zalë w Strażë. Jak ju, tej niech nen 
mój slôdk zesel doma grzeje.

– Môsz të ale dzysô… – wzdichnął brifka, robiącë 
mùniã. – Kòzła jes jesz nie przeczëtôł, a ju szkalë-
jesz. 

– Dôjże – wëcygnął jem z rësënë kôrtkã. 
– Zdrzij, co tam stoji na-

pisóné – pònëkiwôł mie. 
– Në co, tuwò piszą, że 

bez trzë dni w Pëlckòwie 
nie mdze internetu, telewi-
zje, radia a i zazwònic sã nie 
dô. 

– Në widzysz. Bez najégò 
kòzła të bë sã ò tim nie do-
wiedzôł. 

– Kò të mie ju ò tim rzekł. Wez doch wezdrzë 
w trzecym akapice.

Brifka òtemkł „Pòmeraniã”, co jem mù jã pòdôł, 
na slédny stronie.

– Pò prôwdze, ale jô tã nick ò radio i telewizje 
nie gôdôł.  

Zasmiôł jem sã.
– Ach, brifka, drëchù, të jak naju redachtórka 

wiedno jaką felã nalézesz. 
– Tej co, mô naj’ kòzéł dali pò Pëlckòwie chò-

dzëc? 
– Kò mô – zgòdzył jem sã. Móże nen czij nie je 

tak prakticzny i chùtczi, jak chòcbë telefónë, rów-
nak na stôrô tradicjô chòdzeniô pò Pëlckòwie 
z kòzłã je baro piãknô.  

Brifka wëzdrzôł na szczeslëwégò. Wcësnął mie 
kòzła w rãkã, wskòknął na kòło, nacësnął pendałë 
a flot wëjachôł z pòdwórzégò, wòłającë:

– Nie zabądzë ji zaniesc do lesnégò!
Terô jô jem doma, ó to jemù szło! Cëż za brzëdôl!
Nie bëło radë, òblôkł jem sã cepło a rëgnął do 

lesnégò. Trzë kilométrë bez las. W jedną stronã! 

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

Móże nen czij nie je tak 
prakticzny i chùtczi, 
jak chòcbë telefónë, 

równak na stôrô  
tradicjô chòdzeniô pò 

Pëlckòwie z kòzłã je 
baro piãknô.
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Dyrektor 
prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry PFB
Ernst van Tiel

19

03 03/03 PIĄTEK 19:00 
PERŁY MUZYKI MOZARTA, 
CZĘŚĆ II

Tomasz Tomaszewski – skrzypce, dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna PFB
Mozart – Uwertura do opery „Uprowadzenie  
z Seraju”, III Koncert skrzypcowy G-Dur KV 216, 
Serenada Haffnerowska, Marsz KV 249

10 10/03 PIĄTEK 19:00
SŁONECZNY PEJZAŻ

Jakub Chrenowicz – dyrygent
Soyoung Yoon – skrzypce
Orkiestra Symfoniczna PFB
Gershwin – „Uwertura kubańska”, Piazolla – „Pory 
roku”, Mussorgski/Ravel – „Obrazki z wystawy”

13 13/03 PONIEDZIAŁEK 
9:00, 11:15
20/03 PONIEDZIAŁEK 11:15
KONCERTY EDUKACYJNE  
ANTONIO VIVALDI – CZTERY 
PORY ROKU DLA DZIECI.  
WIOSNA

1414/03 WTOREK 9:00,  
11:15, 13:00
KONCERTY EDUKACYJNE  

BAŚŃ O CESARSKIM SŁOWIKU 

Gdańska Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
Gdański Zespół Piosenki i Tańca „Don – Don”
Zofia i Anna Korneluk – przygotowanie
Zespół Instrumentów Dętych Polskiej  
Filharmonii Bałtyckiej
Karolina Sołomin – sopran
Aleksandra Bieg-Piaseczna – fortepian
Barbara Żurowska-Sutt - opracowanie  
i prowadzenie koncertów
Koncert cyklu „Fan Club Muzyki Wielkiej”. Dzięki 
historia opartej na baśni „Słowik” Andersena  
słuchacze koncertu poznają m.in. pojęcie motywu 
muzycznego, który jest przyporządkowany każdej 
z postaci. Przedstawiony zostanie też chiński  
taniec z wachlarzami oraz szerokie spektrum 
dźwięku instrumentów dętych i możliwości  
kolorystycznych sopranu.

17 17/03 PIĄTEK 19:00
HARMONIJNE ZMIANY,  
INSPIRUJĄCE WSPOMNIENIA

19/03 NIEDZIELA 12:00
KONCERT FAMILIJNY  

ZACZAROWANE DĘCIAKI 

24 24/03 PIĄTEK 19:00 
HAYDNOWSKA GŁĘBIA

Agnieszka Duczmal – dyrygent
Karolina Jaroszewska – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna PFB 
Haydn – Symfonia nr 44 Trauersymphonie, Kon-
cert wiolonczelowy C dur, Bizet/R. Szczedrin – 
Carmen Suite (na smyczki i perkusję)

26 26/03 NIEDZIELA 17:00 
Z CYKLU MISTRZOWSKIE  
RECITALE: SZLACHETNOŚĆ  
I POTĘGA KRÓLA  
INSTRUMENTÓW

Michel Bouvard – organy
M.in.: Mendelssohn/Smits - Variations sérieuses op. 54,  
Franck – Chorał nr 3 a-moll, Bouvard - Variations 
on a Basque Christmas

3131/03 PIĄTEK 19:00 
INAUGURACJA GDAŃSKIEGO 
FESTIWALU MUZYCZNEGO 

Maxim Vengerov – dyrygent 
Mischa Maisky – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: Czajkowski, Bruch, Dworzak

71. SEZON
2016/2017

WYDARZENIA IMPRESARYJNE

 4/03 SOBOTA 18:00 
ARTUR ANDRUS - CZŁOWIEK ORKIESTRA 

 5/03 NIEDZIELA 19:00 
KULT AKUSTIK

 6/03 PONIEDZIAŁEK 19:00 
KULT AKUSTIK

 7/03 WTOREK 19:00 
BESAME MUCHO

 8/03 ŚRODA 19:00 
BRODSKI BEATLES SHOW

 9/03 CZWARTEK 19:00 
MAREK TORZEWSKI  
„NIC NIE DANE JEST NA ZAWSZE”

 11/03 SOBOTA 17:00 
ZESPÓŁ ŚLĄSK - KONCERT GALOWY 

 13/03 PONIEDZIAŁEK 19:00  
NABUCCO

 16/03 CZWARTEK 19:00 
EDYTA GEPPERT Z ZESPOŁEM VASIE 

 18/03 SOBOTA 19:00 
SYMPHONICA 2 

 19/03 NIEDZIELA 19:00 
TOMMY EMMANUEL

 23/03 CZWARTEK 19:00 
PIWNICA POD BARANAMI   
„TA NASZA MŁODOŚĆ” 

 25/03 SOBOTA 20:00 
BEATA KOZIDRAK B3 EXCLUSIVE

 29/03 ŚRODA 19:00 
TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ

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

02 02/03 CZWARTEK 19:00 
PERŁY MUZYKI MOZARTA, 
CZĘŚĆ I

Robert Kwiatkowski – skrzypce, dyrygent
Iwona Hossa – sopran
Orkiestra Symfoniczna PFB 
Mozart - Vado, ma dove KV 583, Rondo C dur na 
skrzypce i ork. KV 373, Le nozze di Figaro  
- Contessa - Dove sono, Koncert skrzypcowy nr 2 
D dur KV 211, Bella mia fiamma KV 528, Symfonia 
nr 41 C dur KV 551 „Jowiszowa”
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Zatosowanie zapisu

Solistka – Natalia Walewska – skrzypce 
Muzycy Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej
Aktorzy Teatru Miniatura w Gdańsku
Anna Bona, Natalia Walewska - pomysłodawcy cyklu
Kolejna odsłona cyklu „Antonio Vivaldi- Cztery 
pory roku dla dzieci”. Po zimie natura budzi się do 
życia. Ptaki radosną pieśnią ogłaszają przybycie 
wiosny. Vivaldi wraz z przyjaciółmi trafia do  
tajemniczego ogrodu, gdzie zaskakują go cuda 
przyrody. Czy uda mu się zrozumieć odgłosy wiosny?

Ernst van Tiel – dyrygent
George Tchitchinadze – dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – prowadzenie
Beethoven – Uwertura „Coriolan” op.62,  
Mozart – Symfonia nr 36 C-dur KV 42,  
Czajkowski – Symfonia nr 5 e-moll op. 64 

Orkiestra Dęta Zespołu Państwowych  
Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
Jarosław Praszczałek - dyrygent, prowadzenie 
koncertu 
Podczas koncertu w Filharmonii Bałtyckiej młodzi 
słuchacze będą mogli posłuchać przebojów muzyki 
filmowej, melodii z bajek i programów telewizyj-
nych, w oryginalnych aranżacjach na instrumenty 
dęte. Nie zabraknie również opowieści o historii 
i budowie poszczególnych instrumentów dętych 
drewnianych i blaszanych.

PATRONAT HONOROWY: 

Robert Kwiatkowski
fot. Piotr Roda

Soyoung Yoon

Ernst van Tiel
fot. I. Lewandowska

George Tchitchinadze 
fot. Gela Megrelidze

Agnieszka Duczmal 
fot. K. Babka

Jarosław Praszczałek

Mischa Maisky

Michel Bouvard
fot. J. C. Guidarini

Tomasz Tomaszewski



Zorganizuj konferencję, spotkanie, szkolenie w pięknym
i nowocześnie wyposażonym wnętrzu Ratusza Staromiejskiego.

Zapraszamy do kameralnego Gabinetu Burmistrza
lub do bogato zdobionej Sali Mieszczańskiej.

Zapewniamy niezbędne wyposażenie (ekrany, rzutniki,
nagłośnienie, oświetlenie, stoły oraz krzesła). 

Więcej informacji: Anna-Maria Piotrowska - 58 326 10 25


