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Zelenią sã brzózków lëstczi,
pùjczi palm sã cmùlą, 
w pòrénk taczi ùroczësti,
kòżdi spiéwô: alleluja!
Zymk sã òblôkł w szal zelony,
zmartwëchwstałë pierszé kwiôtczi,
kòżdi tak rozwieselony,
starszi, młodzëzna i dzôtczi.
                                       H. Héwelt, Jastrë

W czas Jastrów, czedë wespół z Christusã wrôcô do żëcô całô pòmòrskô 
roda, chcemë żëczëc Wama, naji Czëtińcë, żebë w Wajich sercach z kòżdim 
dniã zwieliwała sã zymkòwô redota, a mòc jidącô òd Zmartwëchwstałégò 
dobiwcë smiercë niech òstónie z Wama na wiedno.

Redakcjowé Kòlegium i redakcjô „Pòmeranie”
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Na jeden dzień – niedzielę 19 marca – Chmielno stało się 
najważniejszym miejscem na Kaszubach. Wszystko za sprawą 
Dnia Jedności Kaszubów obchodzonego w rocznicę pierwszej 
znanej nam pisemnej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża 
Grzegorza IX z 19 marca 1238 roku. W tym roku swoje 
przywiązanie do rodny zemi w Dzień Jedności Kaszubów 
najwięcej osób manifestowało w stolicy Rodny mòwë. Więcej 
o tym wydarzeniu piszemy na stronach 3–4.

Kaszubi zawitali również do hali widowisko-sportowej 
Ergo Arena położonej na granicy Gdańska i Sopotu. 
Powodem był siatkarski mecz Atomu Trefla Sopot z drużyną 
Polski Cukier Muszynianka. Liczny doping kibiców ubranych 
w czarno-żółte barwy sprawił, że zwycięski pojedynek 
siatkarek z Sopotu oglądała najliczniejsza publiczność 
w historii żeńskich klubowych rozgrywek siatkarskich 
w Polsce. W Ergo Arenie zgromadziło się aż 9 137 kibiców! 
Nasza relacja z tego wydarzenia na stronach 6–7. 

W październiku będziemy obchodzić 90. urodziny Güntera 
Grassa. Choć pisarza o kaszubskich korzeniach nie ma z nami 
już od dwóch lat, jednak pamięć o nim jest wciąż żywa, 
o czym świadczą liczne zaplanowane na ten rok uroczystości 
z okazji okrągłej rocznicy przyjścia na świat autora 
Blaszanego bębenka. O gdańskim nobliście dowiemy się 
więcej, czytając zapis rozmowy Miłosławy Borzyszkowskiej- 
-Szewczyk z Hilke Ohsoling, dyrektor zarządzającą Fundacji 
Güntera i Ute Grassów. Wywiad na stronach 14–17.

Od Redaktora
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Ùroczëzna zaczãła sã òd mszë swiãti z kaszëbską liturgią 
słowa w kòscele pw. sw. Piotra i Pawła. Pò ji zakùńczenim 
czôrno-żôłtô wała przeszła przez Chmielno do Zespòłu 
Szkòłów. Na placu – jak wiedno òbczas DJK – żdałë na 
nich krómë z kaszëbsczima pamiątkama, colemało zro-
bionyma swòjorãczno, jestkù, wëstãpë môlowëch karnów, 
a Tadéùsz Makòwsczi zaprezentowôł swòjã kòlekcjã lëdo-
wëch instrumentów. Króm te chãtny mòglë òbezdrzec filmë 
„Na psa urok” i „Ze śmiercią na Ty”, jaczé pòkazywają m.jin. 
kaszëbsczé zwëczi i wierzenia. Nowizną béł maratón czëta-
niô dzecóm pò kaszëbskù, w jaczim wzãło ùdzél cziledzesąt 
dzôtków i czilenôsce dozdrzeniałëch ùczãstników.

Jak rok w rok òbczas Dnia Jednotë Kaszëbów swój tur-
niér zagrelë baszkôrze. Dobëlë: Mariô Dominik, Andrzéj 
Dzemiańczik, Sztefón i Matéùsz Makùrôt (w pôrach) i Kłos 
Warblëniô (nôlepszé karno). 

Tradicją je téż wëstôwk akòrdionów ze zbiérów Pawła 
Nowaka, jaczi kòżdégò rokù chãtno òbzérają lubòtnicë tegò 
instrumentu. A bëło jich w Chmielnie baro wiele. Kò bëła 
tu próba pòbicô rekòrdu w równoczasnym granim na akòr-
dionach. Latos sã równak nie ùdało, chòc zeszło sã jaż 351 
chãtnëch do grë. 

Nié to je równak nôwôżniészé. Przede wszëtczim pòsob-
ny rôz Kaszëbi pòkôzelë, że chcą sã ze sobą pòtëkac i pòka-
zowac, że rozmieją bëc sparłãczony.

Najim Czëtińcóm bédëjemë òdjimczi z tegò wëdarze-
niô. Wicy nalézeta na starnie kaszubi.pl. Tam téż są wszët-
czé rezultatë turniéru baszczi i czile jinëch infòrmacjów 
zrzeszonëch z chmieleńsczima òbchòdama Dnia Jednotë 
Kaszëbów. A ò tim, jak wëzdrzało swiãtowanié we Gduńskù 
i Wiôldżi Wsë, piszemë w „Klëce”.

DM
ÒDJ. A. WEGNER

BEZ REKÒRDU, ALE RAZÃ
Latos nôwikszé òbchòdë Dnia Jednotë Kaszëbów sparłãczoné z próbą bicô rekòrdu w równoczasnym 
granim na akòrdionach òdbëłë sã w Chmielnie.                  



WËDARZENIA
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Dzéń Jednotë Kaszëbów to swiãto òbchòdzoné rok 
w rok na wdôr pierszégò pisónégò tekstu, w jaczim 
pòjawiła sã nazwa Kaszëbë. Bëło to 19 strëmiannika 
1238 r. w bùllë papieża Grzegòrza IX, jaczi pòzwôł 
szczecyńsczégò panownika „ksążã Kaszub” w dokù-
mence, chtëren pòcwierdzywôł wôżnosc nadaniô jo-
annitóm zemi pòd Stargardã nad Iną.

Pierszi rôz Kaszëbi swiãtowelë to wëdarzenié we 
Gduńskù w 2004 r. Pózni centralné òbchòdë zmie-
niwałë gòspòdarza, a do fejrowaniô włącziwałë sã 
(i wcyg włącziwają) téż jiné miasta i wse, chòcle przez 
wieszanié kòl szasëjów czôrno-żôłtëch staniców.
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90. URODZINY GÜNTERA GRASSA 

Gdyby żył, w październiku obchodziłby 90. urodzi-
ny. Zapewne przyjechałby do Gdańska, do swojej ka-
szubskiej rodziny, do gdańskich przyjaciół, do wier-
nych czytelników z Pomorza. Z pewnością zaszedłby 
do Gdańskiej Galerii Miejskiej swojego imienia przy 
ulicy Szerokiej. Przy okazji rzuciłby okiem na „Tur-
bota pochwyconego”, którego odsłonił podczas swo-
jej ostatniej wizyty w rodzinnym mieście. Być może 
zawitałby do Wrzeszcza, usiadłby na ławeczce obok 
Oskara, prawdziwy, a nie ten odlany z brązu, który 
zagościł na placu Wybickiego zgodnie z wolą pisarza 
dopiero po jego śmierci. Może przeszedłby się ulicą 
Lelewela, którą pamiętał jeszcze z dzieciństwa, gdy 
nosiła nazwę Labesweg. Może…

Niestety, Günter Grass nie przyjedzie już nigdy 
do Gdańska, choć pamięć o nim w  jego rodzin-
nym mieście jest wciąż żywa, czego dowodem są 
planowane wydarzenia mające uczcić 90. urodziny 
pisarza, który dał się poznać także jako autor licz-
nych rysunków, grafik i rzeźb oraz jako obywatel 
zaangażowany społecznie i politycznie w sprawy 
swojego kraju. 

Gdańska Galeria Miejska organizuje serię spo-
tkań inspirowanych jego życiem i twórczością, na 
które zaproszono wybitnych gości z Polski i Euro-
py. Pierwsze spotkanie z  udziałem dr Miłosławy 
Borzyszkowskiej-Szewczyk, Andreasa Hetzera, 
ambasadora Macieja Kozłowskiego oraz dr. hab. 
Petera Olivera Loewa odbyło się w  marcu. Jego 
uczestnicy próbowali odpowiedzieć na następujące 
pytania: W jaki sposób spuścizna Grassa odnosi się 
do przeszłości, dziedzictwa kulturowego i teraźniej-
szego status quo Gdańska, Polski i Europy? Kim jest 
gdańszczanin, Polak, Niemiec, Europejczyk? I czy 
tożsamość Gdańska, Polski i Europy u progu XXI 
wieku została skutecznie zdefiniowana? Na kolejną 
debatę, poświęconą tematowi migracji, organizato-
rzy zapraszają za miesiąc: 14 maja. Trzecie spotkanie 
– 8 października – odbędzie się pod hasłem „Grass 
a sztuka i polityka”. Na koniec cyklu 26 listopada za-
planowano debatę zatytułowaną „Grass a Kaszuby/i”. 

Do repertuaru gdańskich wydarzeń kulturalnych 
na stałe wszedł już festiwal Grassomania, odbywa-
jący się tradycyjnie na początku września. W tym 
roku wpisuje się w gdańskie obchody 90. urodzin 

Grassa. Festiwal, podobnie jak jego ubiegłoroczna 
edycja, odbędzie się na ulicy Sierocej w Gdańsku. 
Wybór miejsca nie jest przypadkowy, tam bowiem, 
w zabytkowych budynkach dawnego sierocińca, po-
wstaje nowy ośrodek kultury: Dom Daniela Chodo-
wieckiego i Güntera Grassa. 

W czerwcu w Gdańsku zostanie zaprezentowana 
wystawa opowiadająca o początkach kariery Gras-
sa. Na ekspozycji, która przyjedzie z Lubeki, znaj-
dą się m.in. akwarele artysty odkryte przypadkowo 
kilka lat temu, archiwalne fotografie oraz opowieści 
o podróżach pisarza po Europie. W listopadzie pla-
nowana jest zaś kolejna wystawa, tym razem przy 
współudziale Instytutu Kaszubskiego, będzie po-
święcona związkom Grassa z Kaszubami.    

Także „Pomerania” włącza się w uczczenie 90. 
urodzin Güntera Grassa, który publicznie mówił 
o swoich kaszubskich korzeniach i na trwałe zapi-
sał w światowej literaturze Kaszuby i ich rodzimych 
mieszkańców. Chcąc upamiętnić wybitnego pisa-
rza, planujemy w kilku najbliższych numerach mie-
sięcznika przybliżyć jego postać, publikując m.in. 
wspomnienia osób, które miały okazję współpraco-
wać z noblistą, przyjaźniły się z nim lub po prostu 
cenią jego twórczość. Na początek rozmowa z Hilke 
Ohsoling, dyrektor zarządzającą Fundacji Güntera 
i Ute Grassów. 

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

GDAŃSK PAMIĘTA O NOBLIŚCIE

Günter Grass w Galerii Miejskiej podczas swojej wizyty w Gdańsku w 2012 r.
Fot. Sławomir Lewandowski



Nôprzód bëła prosba do szkólnëch, a barżi do dzecy, 
co ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka, żebë przërëchtowałë 
plasticzné dokazë sparłãczoné z  latosym patronã 
rokù. Kònkùrs òstôł pòzwóny: „Tajemnice świata 
światów  – inspiracje twórczością Józefa Chełmow-
skiego”. Jak pòdczorchiwô Lucyna Radzymińskô 
z Bióra Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô zain-
teresowanié bëło stolemné: Më dostelë wicy jak 880 
dokazów zrobionëch baro rozmajitima technikama. 
To jaż ò 250 wicy jak łoni! Nie spòdzéwelë jesmë sã 
tak bëlny òdpòwiedzë môłëch i përznã starszich arti-
stów, bò ùtwórstwò Chełmòwsczégò je znóné przédno 
na pôłnim Kaszub, a mni np. na nordze. I zdôwô sã 
mie, że jegò ùsôdzczi nie są letczé w òdbiorze. A rów-
nak dzecë i jich szkólny pòkôzelë nié pierszi rôz, że 
wiedno mòżemë na nich rechòwac. Baro dzãkùjemë 
za jich robòtã i zainteresowanié najim kònkùrsã. 

Mùsz je dodac, że artisticznô rówizna bëła baro 
wësokô i  juri pòd przédnictwã Tomasza Semiń-
sczégò z Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëto-
wie miało wiôldżi jiwer ze wskôzanim dobiwców. 
A òbsãdzywóné bëłë nié le plasticzné talentë, ale 
téż interpretacjô słów i ùsôdzków Chełmòwsczégò, 
a przede wszëtczim dobrô ùdba na prôcã. Jakno òr-

ganizatorzë jesmë rôd, że westrzód nôdgrodzonëch 
je dosc tëlé przedstôwców szkòłów, gdze kaszëbsczi je 
ùczony òd niedôwna, jak np. Òbjazda, Miastkò czë 
Szëmrëjce – dodôwô Radzymińskô.

Dobëtné dokazë mòżno bëło òbezdrzec m.jin. 
na wiôldżim ekranie òbczas meczu sécowi balë, 
w  jaczim Atom Trefl Sopot grôł z  karnã Polski 
Cukier Muszynianka. Na te miónczi, jaczé òdbëłë 
sã 13 strëmiannika w ERGO Arenie, przëjachało 
jaż 6088 szkòłowników ùczącëch sã kaszëbsczégò 
jãzëka w 137 môlach. Całé to wëdarzenié bëło finałã 
plasticznégò kònkùrsu i kòżdô ze szkòłów, chtërna 
wzãła w nim ùdzél, mògła przëjachac ze swòjima 
dzôtkama abò młodzëzną. Dzãka tak wiôldżémù 
zainteresowaniu na Kaszëbach òstôł pòbiti rekòrd 
frekwencje białczëny lidżi sécowi balë. Wespół mecz 
òbzérało jaż 9137 kibiców. Jak pòdczorchiwô przéd-
nik sopòcczégò klubù Mark Wierzbicczi, to histo-
riczné wëdarzenié: Mómë nôdzejã, że dzãka temù 
z  jedny stronë zarazymë ùczniów spòrtową pasją, 
a z drëdżi stronë pòkôżemë całi pùblice sécowi balë 
w  Pòlsce, jak piãknym dzélã Pòmòrzô są Kaszëbë 
– dodôwô. Na gwës bëła to bëlnô reklama Trefla 
i Kaszëb, bò wej ò rekòrdze i bëlnym kibicowanim 

REKÒRDË I SWIÃTO KASZËBIZNË
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Drëdżi rôz wespółrobòta Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô ze Stowôrą Trefl Pomorze brzadowała 
bëlnyma malënkama dzecy i rekòrdã frekwencje òbczas meczu sécowi balë.
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młodëch Kaszëbów pisałë z pòdzywã wnet wszët-
czé wôżniészé spòrtowé pòrtale i gazétë w Pòlsce 
(chcemë dodac, że pòprzédny rekòrd – 8558 lëdzy 
– béł pòbiti łoni téż w ERGO Arenie i  téż dzãka 
pòspólny akcje KPZ i Stowôrë Trefl Pomorze). 

Òbczas strëmiannikòwégò meczu kibice zrobilë 
téż rekòrdowi trzôsk. W  wespółrobòce ze studiã 
RabbitGames sopòcczi klub mô zmierzoné, że zwãk 
midzë drëdżim a trzecym setã dochôdôł do 115 dB. 
Òznôczô to, że hala na grańcë Gduńska i Sopòtu sta-
ła sã nôgłosniészą halą sécowi balë w Pòlsce.

Co wôżné, przez całi mecz nie felowało kaszë-
biznë. Przede wszëtczim tak przëzérôczów, jak 
i balôrczi do biôtczi zachãcywała (wespół z profe-
sjonalnym pòlskòjãzëkòwim spikerã) pò kaszëb-
skù szkólnô z Lëpùsza Justina Mikòłajczik. Wéró-
nika Kòrthals prawie w ERGO Arenie pierszi rôz 
wëkònała pùbliczno pò kaszëbskù spiéwã z serialu 
„Rodzina Treflików”, bëłë téż rozmajité kònkùr-
së sparłãczoné ze spòrtã i z Kaszëbama, a balôrczi 
Trefla òbczas przedmeczowi prezentacje bëłë przed-
stôwióné w dwùch jãzëkach. Króm te wiele młodëch 
kibiców miało ze sobą kaszëbsczé chòrągwie, czôr-
no-żôłté abò z grifã, a na se kòszëlczi z kaszëbsczima 
elementama abò czôrno-żôłté szale. 

To bëło bëlné swiãto kaszëbiznë i spòrtu!
DARIUSZ MAJKÒWSCZI

ÒDJ. A. WEGNER

Lista zwycięzców tegorocznego konkursu pla-
stycznego „Tajemnice świata światów  – inspi-
racje twórczością Józefa Chełmowskiego”

kl. I–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
1.  Kinga Grzanka, Szkoła Podstawowa w Siemi-

rowicach
2.  Kacper Wydrowski, Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Prokowie
3.  Dominika Formela, Szkoła Podstawowa w Lu-

blewie Gdańskim
WYRÓŻNIENIA: Hanna Szewczyk, Szkoła Pod-
stawowa w  Objeździe; Oliwia Murzynkowska, 
Szkoła Podstawowa w Krokowej; Marta Biernat, 
Szkoła Podstawowa w Stężycy
 
KLASY IV–VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1.  Kinga Kuziemkowska, Szkoła Podstawowa 

w Stężycy; 2. Hubert Szreder, Szkoła Podstawo-
wa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie;  
3. Zofia Szajwaj, Szkoła Podstawowa w Chmielnie

 WYRÓŻNIENIA: Martyna Wejher, Samorządo-
wa Szkoła Podstawowa im. J. Wejhera w Górze; 
Bartosz Jeżewski, Szkoła Podstawowa w Sworne-
gaciach 

GIMNAZJUM
1.  Mikołaj Hewelt, Niepubliczne Gimnazjum 

w Pucku
2.  Ewelina Gostomczyk, Gimnazjum w Sworne-

gaciach
3.  Marta Myszka, Gimnazjum w Brzeźnie Szla-

checkim  
WYRÓŻNIENIA: Zuzanna Napieraj, Gimna-
zjum w Dretyniu; Urszula Gostomczyk, Gimna-
zjum w Swornegaciach
 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1.  Agnieszka Stopa, Technikum nr 3 im. Bohate-

rów Szarży pod Krojantami w Chojnicach
2.  Karolina Olchowik, Zespół Szkół Ogólno-

kształcących i Technicznych w Miastku
3.  Mateusz Stanisławski, Zespół Szkół Ekono-

miczno-Usługowych w Bytowie
WYRÓŻNIENIA: Marta Pawulska, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Słupsku
 
Nagroda specjalna Burmistrza Brus: Kalina 
Warnke, Społeczne Gimnazjum w Czersku
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Skądka wzãła sã nazwa twòji 
nowi platczi „Kamiszczi”, 
jaką ju wnet bãdze mógł 
kùpic i słëchac?
Bezpòstrzédno òd titla wiérztë 
Jana Piepczi „Kamiszków 
cë zniosã”. To jeden z  dwùch 
sztëczków na platce z  mòją 
mùzyką. Ale to béł le pretekst 
do ti nazwë, bò òna mô dlô mie 
szerszé znaczenié. Wszëtczé te 
dokazë, jaczé są na place, parłã-
czą mie sã z  taczima pólnyma 
kamiszkama, chtërne leżą w pichù kòl drodżi. Nicht 
jich tak pò prôwdze nie widzy, a przecã kòżdi mô swòjã 
historiã, w kòżdim bije kògòs serce, i wôrt je pòdniesc, 
òbczëszczëc z pichù, mòże wząc ze sobą. I pò to je ta 
platka. Chcemë taczé pólné kamiszczi dac lëdzóm. 
Mòże stóną sã jich gwôsnyma skarbama. 

Czedë wińdą „Kamiszczi”?
Ju wnetka. 27 łżëkwiata mómë w planach pierszi kòn-
cert, jaczi bãdze promòwôł „Kamiszczi” w Kòscérznie.

Nie mdze to równak pierszé pùbliczné wëkònanié 
sztëczków z ti platë, bò jesmë mòglë kąsk je pòznac 
chòcle òbczas latosy ùroczëznë wrãcziwaniô Òr-
mùzdowëch Skrów...
Platka na jaczis ôrt zamikô całi projekt, chtëren sã za-
czął dwa lata temù, w gromicznikù. Jesmë tej zagrelë 
te sztëczczi pierszi rôz. Bëło to w Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi (MKPPiM) we 
Wejrowie òbczas jednégò z Pòtkaniów z Mùzyką Ka-
szub prowadzonëch przez dr Witosławã Frankòwską. 
Pózni jesmë dostelë m.jin. rôczbã do Radia Gdańsk, 
téż na kòncert w Mùzeùm Rëbaczeniô w Hélu. Platka 
je pòdrechòwanim tegò, co dzãka tim kòncertóm më 
dobëlë mùzyczno. A terô bãdzemë ju chcelë zagrac czi-
le kòncertów, jaczé mają jã promòwac.

Pierszô takô promòcjô, jak czëjã, zrobita w Kòscérz-
nie, to je w môlu, gdze dlô Pawła Ruszkòwsczégò 
wszëtkò sã zaczãło, a  ju na gwës jegò „kaszëbskô 
droga”.
Jem kòscérzôkã. Òd ùrodzeniô mieszkóm w tim mie-
sce, w familie, jakô mô mòcné kaszëbsczé kòrzenie. 
Prôwdac nie gôdało sã ju kòl naju pò kaszëbskù, ale 
czuł jem sã Kaszëbą òd samégò zôczątkù. A kaszëb-
sczi jãzëk pòznôł jem òbczas ùczbów w kòscersczim 
liceùm.

Pòd òkã szkólny Wandë Czedrowsczi.
Jo.

Pamiãtóm, że czedë jes chòdzył do 
liceùm, pòwstało tam taczé môłé 
kaszëbsczé òkrãżé. Mùszã rzeknąc, 
że jakno absolwent ti szkòłë jem 
béł bùszny, widzącë, jak próbùjeta 
„kaszëbizowac” Kòscérznã np. we-
spół z Tómkã Ùrbańsczim, ale tec nié 
leno z nim.
Pò prôwdze bëło taczé karno. 

A pòwstało w sytuacje dosc dlô nas niespòdzajny, bò 
nicht z naju nie wiedzôł rëchli, że bãdzemë sã ùczëc 
kaszëbsczégò, a nié – jak to bëło donëchczôs – łacëznë. 
Wikszoscë ùczniów to sã za baro nie widzało, ale bëła 
téż grëpa, jakô nalazła w tim cos bëlnégò. I jem dzysô 
rôd, że téż jô béł jednym z nich. Terô dôwô mie to wiele 
satisfakcje i pòczëcô, że robiã cos wôrtnégò, że mògã 
sã spełniwac tożsamòscowò jakno Kaszëba. Plata „Ka-
miszczi” téż përznã parłãczi tëch lëdzy, chtërny intere-
sowelë sã kaszëbizną w liceùm, bò bãdze na ni jedno 
tłómaczenié Tómka Ùrbańsczégò, a òd jaczégòs czasu 
karno wëstãpiwô w kòszlach wësziwónëch przez wast-
ną Annã Miszczak, mëmkã Marisze i Martë, chtërne 
wnenczas sã ùczëłë kaszëbsczégò.

Òbczas wspòmniónégò kòncertu na wrãcziwaniu 
Skrów jem widzôł, że nié leno kaszëbsczé talentë 
z Kòscérznë, ale i te mùzyczné jes zrzesził z „Kami-
szkama”. Mëszlã tu ò Słôwkù Tuszkòwsczim.
Co czekawé, w gimnazjum béł òn mòjim szkólnym 
mùzyczi i  ju tedë jesmë zaczinelë tej-sej razã grac. 
To, że terô do ti wespółrobòtë mòżemë wrócëc – ju 
w czësto jiny fòrmie – je baro fejn. Jem rôd, że Słôwk 
je z nama, bò wiedno widzôł mie sã jegò ôrt mùzycz-
négò mësleniô. Òglowò jem bùszny i szczestlëwi, że 
je ze mną taczé bëlné karno drëchów-mùzyków, jak: 
Mikòłôj Basiukiewicz, Michôł Bąk, Tómk Klepczińsczi 
i wspominóny ju Słôwk Tuszkòwsczi.

W łżëkwiace bãdze pòstãpny Festiwal Swiatowëch 
i Pòlsczich Hitów w Lëpińcach, jaczégò jes jednym 
z dobiwców. To béł twój kaszëbsczi mùzyczny debiut? 
To na gwës jeden z pierszich mòjich pùblicznëch wëstã-
pów pò kaszëbskù. Rëchli bëłë taczé próbë w samim 
liceùm, ale bùten pierszi rôz wëstąpił jem prawie tam. 
Je wiedzec pò zôchãtach szkólny Wandë Czedrowsczi. 
Òd tegò festiwalu zaczãła sã dlô mie takô dłëgszô przi-

KASZËBIZNA TO MÓJ MERK
Z Pawłã Ruszkòwsczim kôrbimë ò nowim mùzycznym dokazu, jegò kaszëbsczim i artisticznym 
dozdrzeliwanim i kłónianim sã Kòscérznie.
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gòda z tłómaczenim pòlsczich i swiatowëch standar-
dów na kaszëbsczi jãzëk. Móm dzysô jich dosc wiele 
w repertuarze. Òne baro sã widzą słëchińcóm – tak 
Kaszëbóm, jak i  jinym lëdzóm, dlô jaczich je to cos 
czekawégò i przë leżnoscë takô ùczba kaszëbiznë.

Wikszosc tëch tłómaczeniów je aùtorstwa Tómka 
Ùrbańsczégò, dzél wastny Czedrowsczi i përznã mòjich.

Wiele jesmë so rzeklë ò kaszëbsczich pòczątkach, ale 
wôrt bë bëło pòwiedzec cos ò artisticznëch debiutach, 
jesz tëch pò pòlskù. Bëło w twòji karierze cos taczégò 
jak „Od przedszkola do Opola” czë zaczął jes pózni?
„Od przedszkola do Opola” nie bëło, ale pò prôwdze ju 
w przedszkòłowëch latach jem wëstãpòwôł i cos tam 
spiéwôł. W domôcym archiwùm mómë nagranié, gdze 
jakno 4-latny knôp spiéwóm „Idzie niebo ciemną nocą” 
Éwë Szelbùrg-Zarembinë.

A czedë jes swiądno rozsądzył, że chcesz wëbrac ar-
tisticzną żëcową drogã, bò mëszlã, że dzysô nie dô sã 
ju rzeknąc, że to dlô cebie leno hobby abò zabawa? 
Bëło jaczés wëdarzenié, jaczé ò tim zdecydowało?
Wôżné bëło tu zainteresowanié spiéwóną pòézją, chtër-
no zaczãło sã òd szkòłowëch kònkùrsów i òglowòpòl-
sczégò recytatorsczégò kònkùrsu, na jaczi jem jezdzył 
8–9 lat za régą. Dzãka temù pòznôwôł jem téż òkrãżé, 
rozmajitëch artistów, ale wierã decyzjô ò wëbranim ti 
drodżi jakò spòsobù na żëcé òstała pòdjãtô krótkò przed 
sztudiama, czej jem rozsądzył, żebë zdawac do Mùzycz-
ny Akademie, a nié gdze jindze. Dzysô mëszlã, że bëła 
to jedna z nôlepszich decyzji w mòjim żëcym. Jak Bóg 
dô, to latos skùńczã sztudia, z czegò jem bùszny, ale to 
téż smùtné wiadło, bò to cëdownô ùczbòwniô i jem tu 
pòtkôł cëdownëch lëdzy. Żôl stąd òdchadac, ale móm 
nôdzejã, że jesz długò bãdã z tim òkrãżim sparłãczony.

Chcemë wrócëc do nowi platczi. Co nalézemë w „Ka-
miszkach”? Kaszëbsczi słëchińcowie znają ce przéd-
no ze swiatowëch hitów spiéwónëch pò kaszëbskù, 
ze spiéwóny pòézje, gôdô sã ò tobie, że jes taczim 
kaszëbsczim bardã. Ta platka je prawie na taczi ôrt?
Përznã jo, përznã nié. Jeżlë òdniesc sã do tegò baro 
pòczestnégò dlô mie miona barda, to dopiérze terô bã-
dze òno miało barżi pełny sens. Tuwò spiéwóm kùresz-
ce nié tłómaczenia, ale prôwdzëwie kaszëbską pòézjã. 
Bãdze na ti place 9 wiérztów kaszëbsczich pòétów 
z mùzyką kaszëbsczich kómpòzytorów.

Jaczi to pòécë?
Je to m.jin. Aleksander Majkòwsczi, czile dokazów Jana 
Piepczi, jaczégò pòézjô je wedle mie nadzwëkòwô, je 
Jón Karnowsczi. A z kómpòzytorów to na przëmiôr 
Renata Gleinert, Witosława Frankòwskô, są téż mòje 
sztëczczi. 
To je jistota ti platczi. Chcã pòkazac pòéticką spiéwã, 
jakô sã ùrodzëła na Kaszëbach, a chtërny nawet sami 
Kaszëbi czãsto nie znają, bò bëła napisónô i wëkònónô 
dôwno temù, a pòtemù nicht do ni nie wrôcôł. I jidze jã 

wëkònac na baro rozmajiti ôrt. Nié leno tak, jak më to 
robimë w „Kamiszkach”. Artisticznô kaszëbskô spiéwa 
to prôwdzëwé czerpiskò dlô mùzyków, aranżerów.

Jak jes nalôzł te dokazë? 
Czedë jem rëchtowôł pierszi kòncert w òbrëmienim 
projektu „Kamiszczi” w MKPPiM, dostôł jem materiałë 
òd wastny Witosławë Frankòwsczi. Wikszosc sztëcz-
ków, jaczé są na platce, pòchôdają prawie z tëch ma-
teriałów. Pôrã jinëch – jak np. „Zamiast przedmòwë” 
Aleksandra Majkòwsczégò – jô sóm nalôzł w kòscer-
sczi bibliotece. Wëbrôł jem z bédowónëch mie doka-
zów te, jaczé mie nôbarżi pòrësziwałë, në i dodôł jem 
nalazłé przez sebie. Móm nôdzejã, że ten materiôł bãdã 
rozwijôł w nôblëższich latach.

Króm tegò pòjawi sã na platce téż najô jazzëjącô in-
terpretacjô kaszëbsczégò evergreenu „Kaszëbsczé jezo-
ra”. Bãdze téż jeden wëjimk òd tëch czësto kaszëbsczich 
sztëczków, to je „My way” parłãczony przédno z Frankã 
Sinatrą, przetłómaczony na kaszëbsczi jãzëk. A platkã 
bãdze zamikôł dokôz pò pòlskù – nowô wersjô spiéwë 
„Kłaniam ci się, Kościerzyno”, z mòją mùzyką do słów 
Agnészczi Òsecczi.

To slédné nôzwëskò je téż mòcno sparłãczoné z twòją 
artisticzną drogą. Wiele Kaszëbów ùczëło ò tobie do-
piérze pò dobëtim kònkùrsu „Pamiętajmy o Osiec-
kiej” w 2013 r.
Nieczãsto móm leżnosc wëstãpòwac w tak medialnëch 
sytuacjach jak ten kònkùrs. To jeden z nôwiãkszich fe-
stiwalów spiéwë w Pòlsce. Òd eliminacjów do finału 
warô òn trzë miesące. Òbczas jegò waraniô pòwstała 
ùdba, żebë przetłómaczëc jednã strofã spiéwë Òsecczi 
na kaszëbsczi, żebë to bëło jesz barżi mòje i òkôzało sã 
to baro dobrą ùdbą. 

Jes zadzëwòwôł jurorów?
Na gwës. Jich i mëszlã, że wszëtczich jinszich lëdzy, 
co słëchelë. Jeżlë chtos zainteresowôł sã dzãka temù 

Òdj. M. Narkùn
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Kaszëbama, kaszëbsczim jãzëkã, to dlô mie je nôlepszô 
nôdgroda.

Chcemë wrócëc do „Kłaniam ci się, Kościerzy-
no”. Gwës jes przëbôcził tã spiéwã wiele swòjim 
domôkóm?
To prôwda. Ta piãknô spiéwa nie bëła ju znónô wiele 
lëdzóm. Mòże òkróm tëch, co spiéwelë jã w kòscer-
sczim Zespòle Piesni i Tuńca, abò bëlë jakòs zrzeszo-
ny z aùtorã mùzyczi Januszã Szulcã. Ale tak òglowò 
nawetka mieszkańcë Kòscérznë ju ji za baro nie pa-
miãtelë. Òstatno mój drëch òpòwiôdôł, że czej na 
ùczbie historie szkólny zapitôł, chto je aùtorã spiéwë 
„Kłaniam ci się, Kościerzyno”, pòłowa klasë napisa, że 
Paweł Ruszkòwsczi. Nie chcã sobie nijak przëpisëwac 
aùtorstwa tegò tekstu, ale jeżlë móm jaczis ùdzél w tim, 
że bez mòjã mùzykã mieszkańcë Kòscérzne gò barżi 
pòznelë, to baro jem rôd 

Miôł jem leżnosc bëc na czile twòjich kòncertach. 
Dôł jem bôczenié na jednã białkã, jakô przeżiwała 
je jesz barżi jak të. Wiész ò kògò jidze?
Pewno ò mòjã mëmkã! Jo, mòji starszi, òsoblëwie na 
zôczątkù mòji mùzyczny drodżi, baro emòcjonalno 
òdbiérelë mòje kòncertë. Terô téż, le ju jinaczi – i to na 
gwës nie je stres, le dobré, artisticzné wrażenia.

Nie je jima żôl, że syn wëbrôł taką artisticzną drogã?
Miôł jem w nich wspiarcé przë wëbòrze swòji żëcowi 
drodżi. Widzelë, jak wiele to mie dôwô redotë, jak sã 
w tim realizëjã i baro mie pòmôgelë òd samégò zôcząt-
kù. Terô ju czãsto gôdają ze mną ò mòjim warkòwim 
żëcym nié leno jakò familiô, ale téż jakò profesjonalny 
dorôdcë. To dzãka temù jem dzysô tam, gdze jem, i ro-
biã to, co robiã. 

Czëjesz sã ju tej-sej gwiôzdą? Kò są lëdze, co mają 
starã jezdzëc na wnet wszëtczé twòje kòncertë. Môsz 
ju taczé przëpôdczi, że chtos ce pòznôwô na szasëji, 
robi òdjimk, prosy ò aùtograf?
Czëjã, że twòrzi sã takô mòja pùblika. To je cëdowné 
i czejbë wiedno bëło tak, jak je terô, bëm béł szczestlëwi. 
Nie mëszlã ò wiôldżim karnie lubòtników, sygnie mie 
môłé karenkò tëch, co pò prôwdze chcą mie słëchac. 
Jem rôd, że mòja mùzyka trôfiô do wszelejaczich lëdzy, 
w rozmajitëch latach, ò różnëch mùzycznëch zaintere-
sowaniach. 

Jak z  pòzdrzatkù ùtwórcë widzysz dzysô stojiznã 
kaszëbsczi mùzyczi?
Mëszlã, że je baro dobrze. Czedë jem wchôdôł w ten swiat,  
béł jem pòd wrażenim kaszëbsczégò radia, telewizje, 
Kaszëbsczégò Idola. Zdôwało mie sã to nadzwëkòwé. 
Dzysô równak jesmë wiele dali. Kaszëbskô mùzyka sã 
rozwijô, pòwstôwô wiele dobrëch, wôrtnëch dokazów. 
I co wôżne, wedle mie je to wszëtkò aùtenticzné. 

Nie czëjesz, że kaszëbizna je dlô ce ògrańczenim? 
Tej-sej artiscë gôdają, że mùszą spiewac pò anielskù 
abò przënômni pò pòlskù, bò pò kaszëbskù wnet 
nicht jich nie zrozmieje.
Nié, nié... Je czësto òpak. Kaszëbizna to baro wëraznô 
farwa w mòji mùzyczny paléce. Bez ni bëłobë kòmùdno. 
Bëłobë tak zwëczajno, a to je mój rozpòznôwczi znak, 
taczi merk, téż na pòlsczi binie, bò wiedno dodôwóm 
jaczis kaszëbsczi dzélëk do mòjich wëstãpów. Lëdze 
mie z tim zaczinają parłãczëc i jem z tegò baro rôd.

W skład zespołu, który występuje na płycie „Kamiszczi”, 
wchodzą:
•  Paweł Ruszkowski – śpiew, gitara akustyczna, gitara kla-

syczna, aranżacje, kierownictwo muzyczne
•  Mikołaj Basiukiewicz – fortepian 
•  Michał Bąk – kontrabas, chórki 
•  Tomasz Klepczyński – klarnet, klarnet basowy, saksofon 

sopranowy 
•  Sławomir Tuszkowski – saksofon sopranowy, akordeon 

tradycyjny

Konsultacja i korekta językowa: Rada Języka Kaszubskiego

GÔDÔŁ DARK MAJKÒWSCZI

MÙZYKA 

Michôł Bąk. Òdj. A. Pòlcyn
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KÙLTURA

PRZEZ PÓŁ MILIÓNA  
NA KSĄŻNICÃ

Wizualizacjô przińdny Ksążnicë prof. Labùdë

W pòwstôwający ksążnicë bãdą w pasownëch warën-
kach zagwësniwającëch jich bezpieczné ùżiwanié 

przechòwiwóné zbierë prof. Labùdë, a téż bãdze czëtni-
ca dôwającô mòżlëwòtã zwëskiwaniô z ti spôdkòwiznë. 
W lëpińcu 2016 r. krézowé starostwò we Wejrowie ùdo-
stało ju na ten cél w òbrëmienim Regionalnégò Òperacjo-
wégò Programù 1 mln 400 tës. zł òd marszôłka pòmòr-
sczégò wòjewództwa. 

Mómë ju terô zabezpieczoné w bùdżece wszëtczé dëtczi 
na ten cél. Jesz òb zymk ògłosymë ùtrôp, bò w przińdnym 
rokù ksążnica mô bëc òtemkłô – pòdczorchiwała òbczas 
strëmiannikòwi kònferencje starosta Gabriela Lisius.

Całi projekt, jaczi starostwò zjiscywô w partnérstwie 
z Miastã Wejrowò, a wespółrealizëje gò MKPPiM, mdze 
kòsztac 3 mln 800 tës. zł. Całownô jegò pòzwa to „Utwo-
rzenie książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowy 
zbiór dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adapta-
cję budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego 
przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu tury-
stycznego regionu”. 

Wedle minystra Sellina taczi òbiekt je wôrtny tëch 
dëtków: Mëszlã, że to bãdze wôżnô, dodôwkòwô institucjô 
kùlturë dlô miasta Wejrowa. Jem widzôł zbiorë prof. Gerata 
Labùdë jesz w jegò priwatnym dodomù w Pòznaniu i to je 
wedle mie jedna z wôrtniészich biblioteków zebrónëch przez 
bëlnégò pòlsczégò ùczałégò w Pòlsce, w nôwiãkszim dzélu 
tikającô dzejów Pòmòrzô i Kaszëb – pòdczorchiwôł. 

Direktór MKPPiM Tomôsz Fópka je gwës, że ksążnica 
mdze wôżnym môlã dlô ùczałëch i wszëtczich, co sã in-
teresëją Kaszëbama, Pòmòrzim, a òsoblëwie historią. Jak 

rzekł òbczas zéńdzeniô: Troje prôcowników bãdze na placu 
i pòmògą w tim, żebë kòżdi chãtny mógł przezdrzec spôd-
kòwiznã prof. Labùdë w czëtnicë, jakô pòwstónie na dole.

19 strëmiannika i  kònferencjã w  MKPPiM dobrze 
bãdą téż wspòminac samòrządôrze z miastowi gminë 
Wejrowò. Przërëchtowelë òni wniósk ò pieniãdze na za-
gòspòdarzenié bùdinkù pò zabëtkòwim XIX-wiekòwim 
młinie, jaczi sąsadëje z  przińdną ksążnicą. Na ten cél 
z Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë miasto 
dostało 450 tës. zł (300 tës. zł na robòtë wkół terenów kòl 
młina i 150 tës. na restaùratorsczé prôce w samim bùdin-
kù). Jak gôdô prezydent Wejrowa Krësztof Hildebrandt: 
Zanôlégô nama na tim, żebë òkòlé Mùzeùm zmieniło swój 
wëzdrzatk, żebë nie bëło brzëdczé. Stôri młin mdze placã, 
w chtërnym ùzdrzimë, jak czedës młolë mąkã, bãdze tam 
mòżno pòszmakac rozmajité pieczëznë. Chcemë, żebë to 
béł taczi pòùczënowi môl, nié le zrzeszony z historią, ale 
téż z edukacją.

Dotacje z  Minysterstwa Kùlturë i  Nôrodny Spôd-
kòwiznë òstałë przëznóné w òbrëmienim Programù In-
frastruktura Kùlturë. Wôrt jesz dodac, że òbczas kònferen-
cje 19 strëmiannika minyster Sellin ògłosył téż, że z tegò 
samégò programù francyszkanowie dostóną 190 tës. zł na 
zadanié „Wejherowo, kościół klasztorny Franciszkanów 
pw. św. Anny (1648–1650): remont nawy głównej i naw 
bocznych, chóru organowego i dwóch ołtarzy bocznych”. 
Te dotacje to dokôz na to, że wejrowsczi samòrządôrze są 
skùtkòwny w swòjich dzejaniach, bò to nie je tak, że miny-
ster dôwô pieniãdze wedle swòji ùdbë, ale projektë òceni-
wają specjalné karna ekspertów – pòdsztrichnął òbczas 
kònferencji Jarosłôw Sellin.

Bëlny darënk na latosy Dzéń Jednotë Kaszëbów – wejrowsczi kréz dostôł 520 tës. zł na bùdowã Ksążnicë 
prof. Gerata Labùdë we Wejrowie. Prawie 19 strëmiannika òbczas kònferencje w wejrowsczim Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi ògłosył to wiceminyster Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë 
Jarosłôw Sellin.

DM
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GOSPODARKA

VIA MARIS, CZYLI EKSPRESEM 
NA PLAŻĘ!
Nie tak dawno, bo w styczniowym 
numerze „Pomeranii” pisałem o dro-
dze ekspresowej S6, która poszła 
w odstawkę, nie znajdując uznania 
wśród ministerialnych urzędników 
obecnego rządu. Być może (oby!) 
powstaną jej fragmenty, czyli Ob-
wodnica Metropolitalna Trójmiasta 
– bardzo ważna i oczekiwana przez 
kierowców trasa, która pozwoli ulżyć 
obciążonej niemal do granic możli-
wości gierkowskiej Obwodnicy Trój-
miasta. Brak przepustowości tej trasy 
oraz częste kolizje sprawiają, że dro-
ga oraz dojazdy do niej niemal co-
dziennie są zakorkowane. Skutkami 
takich zatorów zazwyczaj bywa – 
w  najlepszym przypadku – kilku-
dziesięciominutowy postój lub poru-
szanie się w żółwim tempie, kilometr 
po kilometrze, a właściwie metr po 
metrze. Niestety decyzja o budowie 
Obwodnicy Metropolitalnej została 
zaskarżona. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny uznał ten protest i spra-
wa trafiła do sądu kasacyjnego, gdzie 
czeka na rozpatrzenie.

Równie ważna jest tzw. Trasa Ka-
szubska, czyli S6 biegnąca w nowym 
śladzie od Chwaszczyna (tam łączyć 
się ma z Obwodnicą Metropolitalną) 
do Lęborka. Z ostatnich rządowych 
planów wiadomo tyle, że trasa po-
wstanie, ale krótsza, będzie się koń-
czyć w miejscowości Bożepole Wiel-
kie, czyli na pewno nie połączy 
Trójmiasta z Lęborkiem, a co dopie-
ro Słupsk z  Trójmiastem. W  tym 
przypadku chodzi o koszty inwesty-
cji. Cały 64-kilometrowy odcinek 
szacowano na 2,1 mld zł. Po skróce-
niu do 44 km koszt na pewno będzie 
niższy. Powstanie więc tylko frag-
ment Trasy Kaszubskiej, choć naj-
trudniejszy, najważniejszy i najdroż-
szy. Droga będzie realizowana 
w formule „projektuj i buduj” i jeśli 

przetarg ruszy jeszcze wiosną, to jest 
szansa, że za rok rozpocznie się bu-
dowa tego odcinka drogi ekspreso-
wej S6.  

Aby jednak odciągnąć uwagę od 
problemów z S6, rząd zaproponował 
budowę nowej drogi łączącej Gdynię 
z Władysławowem. Via Maris (tak 
została nazwana) ma przebiegać po 
śladzie zaplanowanej już wcześniej 
przez samorząd wojewódzki Ob-
wodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej (OPAT), ale nie będzie 
łączyć się za Redą z drogą krajową nr 
6 w kierunku Słupska (tak miał prze-
biegać OPAT), tylko ma prowadzić 
na północ, równolegle lub po śladzie 
obecnej drogi wojewódzkiej nr 216 
– do Władysławowa. Pomysł budo-
wy nowej drogi na Pomorzu jednych 
wprawił w osłupienie, innych ucie-
szył. Na nowej inwestycji z pewno-
ścią zyskają Rumia i Reda, ponieważ 
natężenie ruchu, szczególnie to 
uciążliwe w sezonie letnim, przenie-
sie się na Via Maris (część OPAT). 
Pogorszy się z kolei sytuacja w oko-
licach Władysławowa. W przelicze-
niu na godzinę do miasta przyjedzie 
o wiele więcej aut, co najprawdopo-
dobniej sparaliżuje ruch w mieście 
oraz w kierunku Mierzei Helskiej.

Via Maris powinna ucieszyć gdy-
nian, prawdopodobnie bowiem 
przybliży budowę Drogi Czerwonej 
łączącej port w Gdyni z planowaną 
Via Maris (część OPAT) i dalej Ob-
wodnicą Trójmiasta. Nowa droga do 
gdyńskiego portu odciążyłaby zatem 
Trasę Kwiatkowskiego.

Według wiceministra infrastruk-
tury Jerzego Szmita Via Maris ma 
rozwiązać problemy tranzytowe pół-
nocnej części aglomeracji trójmiej-
skiej. Podobnie jeszcze niedawno 
uzasadniano budowę Trasy Kaszub-
skiej. Różnica polega na tym, że Tra-

sę Kaszubską można już zacząć  
budować, a ona finalnie pozwoli – 
biorąc pod uwagę, że powstanie jed-
nak cały jej odcinek do Lęborka – 
skierować ruch tranzytowy z Trój- 
miasta w kierunku Słupska na nową 
ekspresówkę, co poprawi dostępność 
transportową subregionu słupskie-
go, wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa oraz skróci czas podróży po-
między metropolią gdańską a  Lę- 
borkiem. Nowa S6 poprawi również 
konkurencyjność przedsiębiorców 
z powiatów wejherowskiego, lębor-
skiego czy słupskiego, dla których 
drogowa inwestycja to ogromna 
szansa.

W przypadku drogi z Gdyni do 
Władysławowa wiemy dzisiaj nie-
wiele. Nieznany jest nawet dokładny 
przebieg Via Maris. Nie ma decyzji 
środowiskowej ani decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji, a tym 
bardziej pozwolenia na budowę. Nie 
wiadomo też, jaki będzie koszt tej 
inwestycji, a  biorąc pod uwagę 
ukształtowanie terenu i ewentualny 
przebieg nowej drogi, można do-
mniemywać, że koszt będzie liczony 
raczej w miliardach niż w setkach 
milionów. Trzeba jeszcze zapytać 
o zasadność budowy nowej drogi aż 
do Władysławowa. Jeśli ma ona słu-
żyć tylko wakacyjnym kierowcom, 
to wydaje się, że ktoś nie wyważył 
tutaj właściwie proporcji pomiędzy 
ekspresową S6, o którą od kilku mie-
sięcy apelują mieszkańcy, przedsię-
biorcy i lokalni samorządowcy – sta-
nowiącej kręgosłup transportowy 
północnej części województwa po-
morskiego – a ekspresową drogą na 
plażę, na której kierowcy staną 
w korku na długo przed tym, zanim 
zdążą poczuć morską bryzę.   

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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POMIĘDZY KASZUBAMI A FRYZJĄ. 
DOŚWIADCZANIE MNIEJSZOŚCI 

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk: Dziękuję, że 
zgodziła się pani ze mną spotkać i poprowadzić mnie 
przez archiwum Güntera Grassa. Mam szansę doświad-
czyć pani w jej królestwie czy jednym z królestw, na 
poddaszu Domu Güntera Grassa przy Glockengießer-
strasse w Lubece. Z okna widać piękne fasady z oknami 
szczytowymi lubeckich kamienic i kościół św. Katarzyny. 
Tu ma siedzibę Sekretariat Güntera Grassa. Od kiedy 
pracowała pani z panem Grassem? 
Hilke Ohsoling: Od października 1995 roku prowadzi-
łam sekretariat dla pana Grassa, w międzyczasie zosta-
łam dyrektor zarządzającą Fundacji Güntera i Ute Gras-
sów, którą powołano do życia w 2011 roku. Właśnie ze 
względu na fakt, że widok stąd rozpościera się zarówno 
w stronę kościoła św. Katarzyny, jak i św. Jakuba, wybrał 
pan Grass tę lokalizację. Również szczególnie sobie 
upodobał zawiły układ przestrzenny widocznych stąd 
budynków.
MBS: Ta konfiguracja budynków przypomina mi struk-
turę powieści noblisty… Dla mnie jako Kaszubki frapu-

jące zagadnienie stanowi temat „Grass i Kaszubi”. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że mój sposób czytania Grassa z tak 
określonej perspektywy jest odmienny niż reprezentan-
ta li tylko kulturowych większości. Stąd też charakter 
moich dzisiejszych pytań: Jak pani postrzega aspekt ka-
szubskiego pochodzenia w biografii pisarza? Czy odgry-
wa on jakąś rolę w pani czytaniu Grassa? Czy w rozmo-
wach nawiązywali państwo do tej kwestii? Jeśli tak, to 
w jakich kontekstach pojawiał się ten fakt? 
HO: Mama Güntera Grassa była Kaszubką. Dla pana 
Grassa ten fakt miał istotne znaczenie, podkreślał to sta-
le. Kaszubscy krewni byli dla niego ważni, jak również 
podtrzymanie kontaktu z nimi. Pan Grass próbował tak 
się zorganizować, aby co dwa lata przyjeżdżać do Gdań-
ska. Za każdym razem spotykał się wówczas z kaszub-
skimi krewnymi, także w obecności innych członków 
rodziny. I odnosiłam wrażenie, że te spotkania odbywa-
ły się w serdecznej atmosferze. Franz Grass, najstarszy 
syn, jeden z bliźniaków, pielęgnuje te kontakty, nawet 
jeśli z pewną trudnością, którą stanowi nieznajomość 

ROZMOWA Z HILKE OHSOLING, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCĄ FUNDACJI GÜNTERA I UTE GRASSÓW 

Hilke Ohsoling w swoim królestwie. Fot. MBS
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języka polskiego. Kaszubscy krewni brali udział w po-
grzebie w Behlendorf [miejscowość pod Lubeką, w któ-
rej mieszkał i tworzył Günter Grass, na miejscowym 
cmentarzu został pochowany w gronie rodziny i przyja-
ciół – MBS].
MBS: Kaszubskie samookreślenie się Güntera Grassa, 
jak również kaszubskie motywy w jego twórczości mia-
ły znaczenie także w kręgach kaszubsko-pomorskiego 
ruchu regionalnego, nawet jeśli i tu recepcja nie przebie-
gała bez kontrowersji. W badaniach dotyczących prze-
biegu procesów upodmiotowienia społeczności kaszub-
skiej funkcjonuje teza, że twórczość Grassa stanowiła 
jeden z ważnych czynników tego procesu, przeciwdzia-
łając „kompleksowi kaszubskiemu”. Günter Grass nie 
tylko wprowadził Gdańsk wraz z Kaszubami do litera-
tury światowej, ale dla wielu dopiero dzięki jego dziełu 
Kaszubi stali się widoczni, nawet jeśli kaszubskość nie 
należy do kanonizowanych treści edukacji ani w Niem-
czech, ani w Polsce. Jeśli dzisiaj mówimy o renesansie 
kultury kaszubskiej, to pan Grass ma swój konkretny 
wkład i zasługi w tym obszarze.
HO: Na pewno ucieszyłby się, słysząc te słowa.
MBS: Autoidentyfikacja Güntera Grassa jako Kaszuby 
odbierana była przez niemieckiego, ale i polskiego czy-
telnika jako rodzaj prowokacji. Jeszcze do niedawna 
wybór opcji niemieckiej związany był z rezygnacją z ka-
szubskiej tożsamości. „Dla Niemców bowiem kaszubska 
kultura była zawsze czymś gorszym i traktowana z po-
gardą” – jak czytamy w literaturze naukowej. Sygnalizu-
je tę kwestię narrator w powieści Przy obieraniu cebuli, 
opowiadając, jak po 1933 roku kontakty z kaszubską 
rodziną rozluźniły się, a po wybuchu wojny były wręcz 
niechętnie widziane w kręgu niemieckiej rodziny. Zna-
cząca jest też scena przekraczania granicy Wolnego Mia-
sta Gdańska przez narratora wraz z kaszubskimi krew-
nymi, w  której pokazano, jak byli traktowani przez 
pograniczników polskich i Wolnego Miasta Gdańska. 
To utarte postrzeganie Kaszubów jako obywateli drugiej 
kategorii nacechowało także lata powojenne, a nierzad-
ko odzywa się i dziś. 
HO: Czy było to pomyślane jako prowokacja, nie wiem. 
Ponieważ sama pochodzę z północnofryzyjskiej rodziny, 
mogę lepiej zrozumieć jego kaszubskie doświadczenie. 
Określenie „Kaszuba” było używane jako wyzwisko, jak 
opowiadała mi matka. W moim domu rodzinnym wzra-
stałam dwujęzycznie – z mamą rozmawiałam w platt- 
deusch [dialekt dolnoniemiecki], w hochdeutsch [stan-
dardowy język niemiecki] z ojcem. Podczas spotkań 
rodzinnych mówiono przy stole także po północnofry-

zyjsku i po duńsku, ponieważ część mojej rodziny ma 
duńskie korzenie. Jedna z ciotek wyszła za Duńczyka. 
A ponadto sam północnofryzyjski ma wiele dialektów. 
Języka hochdeutsch zaczęłam się uczyć w wieku pięciu 
lat. Mama posadziła mnie przed odbiornikiem radio-
wym, bo spostrzegła, że nie znam hochdeutsch, a mia-
łam niedługo rozpocząć naukę szkolną. Stacja radiowa 
„Schulfunk” [radio szkolne] emitowała audycje dla dzie-
ci oczywiście w hochdeutsch. W początkowym okresie 
nauki szkolnej mówiłam wolniej niż inne dzieci. W platt- 
deusch i po fryzyjsku nauczyciele z nami nie rozmawia-
li. W szkole przeprowadzono raz sondę, jakie języki uży-
wane są w domach. Podniosłam rękę dwukrotnie – gdy 
pytano o hochdeutsch i o plattdeusch. Nauczyciel się 
później skarżył, że nie zgadza mu się liczba obecnych 
dzieci i podanych języków. 
MBS: Podobne doświadczenia szkolne mają Kaszubi. 
Także w tekstach autobiograficznych Żydów wzrastają-
cych w Wolnym Mieście Gdańsku wielojęzyczność jest 
powtarzalnym elementem narracji. Ciekawe są strategie 
rozwiązań, jakie wprowadzają poszczególne rodziny 
w tej wewnętrznej polityce językowej. Jak wyglądała sy-
tuacja w pani rodzinie?
HO: Z dziećmi rozmawiam w plattdeutsch, tak więc od 
początku wzrastają wielojęzycznie. Platt jest wspólny dla 
użytkowników różnych dialektów i języków mniejszości 
w  regionie [Szlezwiku-Holsztyna]. Uważam, że gdy 
dziecko wzrasta w wielojęzycznym środowisku, uczy się 
szybciej kolejnych języków, jak np. angielskiego, i jest 
w stanie więcej zrozumieć, gdy używa się w jego otocze-
niu obcego języka. (…) Pan Grass znał danzigerisch 
[mowa gdańskiej ulicy, gdańska odmiana Plattdeutsch], 
jak sądzę. Stale ubolewał, że tyle znika z bogactwa dia-
lektów, zwłaszcza ze wschodnio- i zachodniopruskich. 
Dlatego też wprowadzał regionalizmy i dialektalne na-
leciałości do swoich książek. To było dla niego istotne, 
że jeśli użył w narracji słowa ‘Wrucken’, to ten wyraz ma 
pozostać w tej właśnie formie. Był zdania, że czytelnik 
winien podjąć trud, aby zrozumieć znaczenie słów 
wprowadzonych nie bez przyczyny przez pisarza 
MBS: W powieści autobiograficznej Przy obieraniu ce-
buli wypowiada się Grass-narrator, że od dziecka zazna-
jomiony był z kaszubszczyzną. Słowo ‘wruk’ / ‘wrëk’ – 
występuje w języku kaszubskim.
HO: Tak przypuszczałam.
MBS: Moja mama gotuje zupę z wrëków każdej jesieni... 
Czytając powieści Güntera Grassa, gdy jest mowa o sztu-
ce kulinarnej, nie muszę odgadywać nazw potraw. 
W większości są lub były przygotowywane w naszej  
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rodzinie. Klopsy królewieckie, które serwowano pod-
czas ostatniego gdańskiego „teatru gotowania” [spektakl 
na motywach kulinarnych, przygotowywany przez Sto-
warzyszenie Güntera Grassa], przyrządzała moja babcia 
ze strony mamy, która letnie wakacje spędzała jako na-
stolatka u rodziny (jej wschodniopruskiej gałęzi) w Pi-
ławie. 
HO: Jak wspominałam, różnorodność językowa i dia-
lektalne zabarwienia były istotne dla pana Grassa. Dla-
tego też ważną sprawę stanowiło dla 
niego przerobienie pierwszych tłu-
maczeń Blaszanego bębenka, m.in. 
w celu uwzględnienia dialektów. Pod-
czas spotkań tłumaczy, które organi-
zował regularnie, uzgodniono, że 
nazwy miejscowości stosowane będą 
w tłumaczeniach w zależności od cza-
su, w jakim się rozgrywa akcja. Z po-
czątku pan Błaut [Sławomir Błaut 
(1930 Lublin – 2014 Warszawa)], tłu-
macz większości utworów Grassa na 
język polski] nie był przekonany do 
pomysłu przepracowania tłumaczeń. 
Później jednakże relacjonował, że 
pracował pod tym kątem nad Blasza-
nym bębenkiem.
MBS: Zdaje się, że to przepracowanie 
w odniesieniu do dialektalnych zabar-
wień nie zostało uwzględnione w naj-
nowszym wydaniu Blaszanego bęben-
ka, które opublikowała Oficyna 
Gdańska... Tam znajduje się istotny 
fragment dla Kaszubów i o Kaszubach, 
w którym babcia Koljaczkowa, żegnając Oskara wyjeżdża-
jącego po wojnie do Niemiec, mówi w danzigerisch:

„So isses nu mal mit de Kaschuben, Oskarchen. Die 
trefft es immer am Kopp. Aber ihr wird ja nun wäjehn 
nach drieben, wo besser is, und nur de Oma wird bla-
iben. Denn mit de Kaschuben kann man nich kaine 
Umzüge machen, die missen immer dablaiben und 
Koppchen hinhalten, damit de anderen drauftäppern 
können, weil unsereins nich richtig polnisch is und nicht 
richtig deitsch jenug, und wenn man Kaschub is, das 
raicht weder de Deitschen noch de Pollacken. Die wollen 
es immer genau haben“ (Günter Grass, Die Blechtrom-
mel, Neuwied am Rhein u.a. 1959, s. 399).

Nikt, moim zdaniem, nie ujął specyfiki historycznego 
kaszubskiego doświadczenia dobitniej za pomocą słowa. 

Mogę sobie wyobrazić, że można by w polskim tłuma-
czeniu ten fragment skaszubić. W tłumaczeniu Sławo-
mira Błauta utraciło ono swój dialektalny charakter. 
Obecnie obserwuje się tendencje do tłumaczenia na 
język kaszubski kanonicznych tekstów literackich, tj. 
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza czy też ostatnio 
Winnie-the-Pooh A.A. Milne`a. Mam nadzieję, że pew-
nego dnia przyjdzie kolej na utwory Güntera Grassa.
HO: Może warto by zacząć z krótszym utworem? Czyta-

ła pani ostatni Vonne Endlichkait? To 
pierwsza książka Grassa, w której dia-
lekt pojawia się już w tytule. Pochodzi 
z wiersza, który zamyka książkę.
MBS: Przyznaję, że jeszcze nie. Wyda-
je mi się, że można by przetłumaczyć 
na język kaszubski te fragmenty utwo-
rów Güntera Grassa, które odnoszą się 
w różny sposób do kaszubszczyzny. 
Nawet jeśli Grass funkcjonuje jako 
„figura pamięci” w zbiorowej pamięci 
Kaszubów, nie oznacza to, że jego 
utwory są powszechnie czytane.
HO: Kaszuby to także przepiękny 
krajobraz. Pan Grass powtarzał, że 
zdecydował się na dom w Behlendor-
fie, bo tamtejszy krajobraz przypomi-
na mu Kaszuby. Bogaty w zbiorniki 
wodne i  wzgórza. Nigdzie jednak 
poza Gdańskiem nie czuł się tak na-
prawdę w  domu. Odwiedzając to 

miejsce z nim, mogłam sobie wyobra-
zić, jak wędrował jako dziecko po 
mieście. 

MBS: Czy można powiedzieć, że właśnie to doświadcze-
nie mniejszości, praktykowane doświadczenie różno-
rodności we własnej rodzinie, było jednym z fundamen-
tów państwa długoletniej współpracy? Pochodząc 
z mniejszości, zna się wiele światów, tak więc można na  
rzeczywistość spoglądać z  różnych perspektyw. Wy-
kształca się wówczas – jak to nazywam – „spojrzenie 
z ukosa”, które dostrzegam w literackich światach Gün-
tera Grassa – pisarza i w wypowiedziach Grassa – zaan-
gażowanego obywatela. W tej postawie zawiera się jesz-
cze jedno: silnie obecne u  Grassa postrzeganie nie 
według utartej matrycy albo-albo, lecz zarówno-jak-i.
HO: W jakiś sposób – na pewno, ale to był tylko jeden 
z obszarów, który dzieliliśmy. Nie było w naszych roz-
mowach tabu. W ostatnich tygodniach [życia] miał pan 

Hilke Ohsoling w drzwiach na podwórze 
Domu Güntera Grassa, gdzie króluje rzeźba 
„Turbot podchwycony”.  Fot. MBS
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Grass gości, zarówno w Lubece, jak i w Behlendorf. Na 
przykład zaprosił do siebie aktorów Thalia Theater 
[z Hamburga]. Brał udział w przedstawieniu przedpre-
mierowym i bardzo mu się podobało. To było na trzy 
tygodnie przed śmiercią. Wspaniale, że mógł pracować 
do ostatnich swoich dni. Günter i Ute Grassowie wyje-
chali z początkiem kwietnia do miejscowości Juliusruh 
na mierzei Schaabe na północy Rugii. Ute pochodzi 
z Hiddensee, które leży w pobliżu. Również tam pan 
Grass pracował nad swoją ostatnią 
książką i rysował na plaży. 
MBS: W jednym z artykułów w kon-
tekście Güntera Grassa użyto określe-
nia „kaszubski patriarcha”, kiedy to 
przeczytałam, przesunęło mi się wiele 
scen przed oczami. Pierwsza myśl to 
było wspomnienie rozmowy w paź-
dzierniku 2014 w  Sopocie podczas 
ostatniego pobytu artysty w małej oj-
czyźnie. Państwo Grassowie opowia-
dali wówczas z radością o zbliżającym 
się zjeździe wnuków w Gdańsku. Kil-
koro z  nich przyjeżdżało wówczas 
pierwszy raz do tego miejsca, a pan 
Grass podkreślał, jak ważne jest dla 
niego, aby poznali miasto urodzenia 
dziadka. Wymieniając się żartobliwie 
liczbami dotyczącymi procentowej 
zawartości kaszubskiej krwi, mogłam 
także doświadczyć dumnego i jedno-
cześnie zatroskanego dziadka, który 
oczekiwał pierwszego prawnuka. 
Wówczas zaproponowałam, aby na-
stępny raz zorganizować wyjazd w kaszubski interior, aby 
pokazać kolejnemu pokoleniu teraźniejszość Kaszub. 
Pan Grass popatrzył na mnie w zamyśleniu – takie przy-
najmniej odniosłam wrażenie.
HO: Tak, to myślenie w kategoriach dużej rodziny było 
dla niego ważne. Zakładam, że i pani, i ja je dzielimy. 
Günter i Ute Grassowie mają wspólnie ośmioro dzieci. 
W swoim portfelu pan Grass nosił stale zdjęcia wszyst-
kich wnuków i często je oglądał. Życie rodzinne było dla 
niego ważne. We wspólnocie więcej można osiągnąć niż 
samemu. A też przynosi to więcej radości, jak sądzę.
MB: W  powieściach Grassa-pisarza dostrzec można 
znaczenie, jakie przywiązywał do dialogu międzypoko-
leniowego. Gdy się czyta zarówno Idąc rakiem, jak 
i Skrzynkę, narzuca się ta kwestia jako klucz interpreta-
cyjny. 

HO: Dla Güntera Grassa ważna była również społecz-
ność Sinti i Roma. Fundacja, którą założyli państwo 
Grassowie, towarzyszy wieloletniemu projektowi mają-
cemu na celu integrację dzieci z tej mniejszości na tery-
torium Szlezwika-Holsztynu. Ponieważ te rodziny czę-
sto się przemieszczają, dzieci nie zawsze są w  stanie 
uczestniczyć regularnie w  zajęciach szkolnych. Stąd 
trudno im zdobyć dobre wykształcenie. W ramach pro-
jektu przygotowano grupę tzw. mediatorek, które poma-

gają dzieciom w pracach domowych 
i utrzymują kontakty z rodzicami. To 
kobiety pochodzące z tej społeczno-
ści. Zatrudnione są jako wychowaw-
czynie w szkołach. Ucieszyliśmy się 
bardzo, gdy 14 listopada 1914 roku 
oprócz Duńczyków i Fryzów w kon-
stytucji bundeslandu Szlezwik-
-Holsztyn ujęto także Sinti i Roma. Ta 
akceptacja ma wymiar psychologicz-
ny, ale także praktyczny, ponieważ 
uznane mniejszości są przedmiotem 
szczególnej troski, a od czasu do cza-
su otrzymują także wsparcie finanso-
we od landu.
MBS: Ciekawy projekt. W moim od-
czuciu niezwykle ważne jest to, że 
mediatorki wywodzą się z tej społecz-
ności. Jesienią 2015 roku mieliśmy 
w  Gdańsku konferencję dotyczącą 

sytuacji Sinti i Roma. Jak mi opowia-
dano, podczas konferencji wskazywa-

no na paralele drogi do upodmiotowienia Kaszubów, ze 
wszystkimi jej wybojami, jako przykład dla Sinti i Roma. 
Właśnie przyszło mi do głowy, że ciekawe byłoby prze-
prowadzenie warsztatów: mniejszości czytają Güntera 
Grassa.
HO: Ciekawy pomysł. Proszę porozmawiać o tym z pa-
nem Thomsą, kierownikiem Domu Güntera Grassa. 
Jego biurko znajduje się piętro niżej na wysokości stołu, 
przy którym siedzimy. Tam jest jego królestwo. Taki po-
lityczny temat mógłby go zainteresować. 
MBS: Dziękuję za rozmowę. Jest wiele do zrobienia.

Rozmowa miała miejsce 19 lutego 2016 roku w Domu Güntera 
Grassa w Lubece. MBS przebywała wówczas na stypendium Gość 
Obywatelski Miasta Lubeki Fundacji Die Gemeinnützige.

Widok na kościół św. Katarzyny i Katharineum 
– słynne lubeckie gimnazjum, którego uczniem 
był m.in. Tomasz Mann. Fot. MBS
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Na latoségò patrona rokù Kaszëbskò-
-Pòmòrsczé Zrzeszenié wëbrało Józefa 

Chełmòwsczégò. Z ti leżnoscë òdbiwô sã 
wiele rozmajitëch wëdarzeniów, wëstôw-
ków i pòtkaniów przëbôcziwającëch tegò 
nadzwëkòwégò artistã i filozofa.

W òbchòdë włącziwają sã lëdze wnet 
z całëch Kaszëb (przikładã mòże bëc chòc-
le kònkùrs „Tajemnice świata światów  – 
inspiracje twórczością Józefa Chełmow-
skiego”, na jaczi òstało przëszëkòwónëch 
wicy jak 880 dokazów – piszemë ò tim na 
str. 6–7), ale nôbarżi wierã żëją tim rokã 
w Brusach. Nie je to dzywné, bò prawie 
z tima stronama zrzesził swòje żëcé latosy 
patrón i to môlowi Kaszëbi biôtkòwelë sã ò to, żebë KPZ 
miało gò achtnioné w 2017 r. 

Baro jesmë chcelë, żebë Józef Chełmòwsczi òstôł patronã 
rokù, bò zanôlégô nama na tim, żebë béł lepi znóny nié leno 
w najim òkòlim, ale jak nôszerzi. Widzymë równak, że i më 
nié wszëtkò jesmë wiedzelë ò jegò ùtwórstwie. Òdkriwómë 
òsoblëwie jegò filozoficzné mëslë ò wszechswiece. Wiele mómë 
téż latos kòntaktów z  familią artistë. Kòżdi familiowi 
wspòmink dodôwô do naji wiédzë cos nowégò – gôdô Stani-
słôw Kòbùs, wiceprzédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô i przédnik brusczégò partu. I dodôwô z bùchą, że dlô 
całi zôbòrsczi zemi wëbór latoségò patrona je wiôldżim 
swiãtã: To pòcwierdzenié, że ta zemia òd lat rodzy bëlnëch 
lëdzy, jak Jón Karnowsczi, Stanisłôw Pestka i prawie Cheł-
mòwsczi. Dlôte naje miasto dobrze sã przërëchtowało do tegò 
rokù. Zrzeszenié wespółrobi z samòrządã, z Centrum Kùlturë 
i Biblioteczi a z wiele lëdzama i institucjama nié le w Brusach.

Słëchało sã tej zòrganizowac ùroczëstą inaùguracjã òb-
chòdów Rokù Józefa Chełmòwsczégò prawie w tim miesce. 
Dzéń ti inaùgùracje – 26 gromicznika – téż nie je przëtrôf-
kã, bò to ùrodzëznë artistë.

Na swiãto przëjachała familiô (m.jin. białka wastë Józefa 
– Jadwiga Chełmòwskô), drëszë, mieszkańcë Brus i òkòlô, 

szkólny kaszëbsczégò jãzëka, artiscë, przed-
stôwcowie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô – Òglowi Zarząd reprezentowôł 
wiceprzédnik Łukôsz Grzãdzëcczi, repre-
zentacjô z Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm 
w Bëtowie, Nadbôłtowégò Centrum Kùltu-
rë we Gduńskù, Historiczno-Etnograficz-
négò Mùzeùm w Chònicach i wiele jinëch 
kùlturowëch institucjów, ksãża zrzeszony 
z Brusama i samòrządôrze.

Wëdarzenié zaczãło sã òd téatrowégò 
przedstôwkù „Świat według Józefa Cheł-
mowskiego” w wëkònanim Téatru Lëdowé-
gò Òbrzãdu „Zaboracy”. Prowadną ùdbą 
tegò dokazu bëłë òbgôdczi artistë z anioła-

ma z jegò òbrazów. Wëzwëskóné òstałë m.jin. prasowé i fil-
mòwé wëpòwiescë latoségò patrona i słowa, jaczé òn sóm 
wpisywôł w swòje ùsôdzczi. Na zakùńczenié przedstôwkù 
zaspiéwała kapela z brusczégò Centrum Kùlturë i Biblio-
teczi.

Pózni przëszedł czas na òficjalny dzél. Ùroczësto zaczãlë 
Rok Chełmòwsczégò bùrméster Brus Witóld Òssowsczi, 
wiceprzédnik KPZ Łukôsz Grzãdzëcczi i przédnik môlo-
wégò partu Zrzeszeniô Stanisłôw Kòbùs.

Jednym z wôżniészich pónktów programù bëła prezen-
tacjô filmù z 2007 r. „Świat według Józefa Chełmowskiego”. 

Nie felowało téż wspòminków ò patronie. Ò swòjim star-
kù òpòwiôdała m.jin. wnuczka Magdaléna Wirkùs. Wëstą-
piła téż młodzëzna z grëpë „Gwiżdże”, jakô zaspiéwała czi-
le kaszëbsczich spiéwów.

Pózni ùczãstnicë òbezdrzelë jesz jeden film – „Królestwo 
Józefa” – i dwa wëstôwczi „Boć z niczego nic powstać nie 
może” i „Człowiek Renesansu”. 

Na tim skùńczëła sã inaùguracjô, jakô nié le w Brusach 
zaczãła wiôldżé wspòminanié i przëbôcziwanié Józefa Cheł-
mòwsczégò.

DARIUSZ MAJKÒWSCZI
ÒDJ. CENTRUM KÙLTURË I BIBLIOTECZI W BRUSACH

BÙCHA ZÔBÒRSCZI ZEMI



ŁŻËKWIAT  2017  /    /  19

LISTY

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

BŁĘDY W BIOGRAFII WRYCZY

Szanowna Redakcjo
Niedawno ukazała się książka 
Krzysztofa Kordy ks. ppłk Józef 
Wrycza (1884–1961). Biografia 
historyczna. No właśnie, błąd jest 
już w  samym tytule publikacji. 
Na początku tytułu (czy zdania) 
nie powinno się używać skrótu, 
pierwsze słowo zawsze pisze się 
wielką literą i w całości, czyli po-
winno być Ksiądz. 

Błędów językowych w biografii 
jest więcej, ale o tym poniżej. Naj-
pierw bowiem sprawa błędu rze-
czowego. Otóż autor zarzuca mi 
na stronie 175: „Stanisław Janke 
błędnie wskazuje w biografii Der-
dowskiego, że jego brat [Teofil] 
odwiedził Wiele w r. 1932. Do wi-

zyty w rzeczywistości doszło w r. 
1931”. O 1932 roku mówi także 
prof. Józef Borzyszkowski w mo-
nografii Wielewskie góry. Dzieje 
Wiela i  jego kalwarii (Gdańsk 
1986). Ponadto na odwrocie jed-
nej z  okolicznościowych pocz-
tówek z pomnikiem Hieronima 
Derdowskiego i  stojącym obok 
Teofilem wielewski proboszcz ks. 
Wrycza odnotował: „Teofil, któ-
ry przybył w gościnę z Ameryki 
w roku 1932-gim. Pomnik usta-
wiono na cmentarzu…”. Wręcz 
zżera mnie ciekawość, skąd autor 
wziął 1931 rok. 

W książce można też znaleźć, 
jak wspomniałem, kolejne błędy 
językowe, ortograficzne i fleksyj-
ne. Jeśli chodzi o  te ostatnie, to 
Krzysztof Korda z uporem god-
nym lepszej sprawy nie odmie-
nia naszych zgermanizowanych 
nazwisk: Dahlke, Heyke, Fethke, 
Lange. Gdy ktoś nie odmienia 
mojego nazwiska, również zniem-
czonego, wtedy mówię, że ono nie 
należy do mnie ani do Bismarcka, 
tylko do języka polskiego. Dlatego 

zawsze w dopełniaczu powinno 
się pisać Jankego, a w celowniku 
Jankemu. Nie wiem też, dlaczego 
nazwisko przywódcy polskiego 
reżimu komunistycznego Włady-
sława Gomułki w indeksie zosta-
ło zapisane poprawnie, a w tek-
ście jak Bóg da, ale przeważnie 
Gomółka (błąd ortograficzny). 

I  jeszcze jedna wątpliwość. 
Ostatnio pracuję nad drzewem 
genealogicznym rodu Janków 
i  bardzo jestem zainteresowa-
ny nazwiskiem Lorek, z  rodzi-
ny Lorków pochodziła bowiem 
moja babcia Michalina Janke 
(Leon Lorek, jej brat, jak ostatnio 
odkryłem, był drukarzem w Gru-
dziądzu i pracował u Kulerskich 
w drukarni „Gazety Grudziądz-
kiej”). W książce Krzysztofa Kor-
dy w indeksie występuje siedem 
razy niejaki Anzelm Lorek, ale już 
w tekście na podanych stronach 
albo nie widnieje, albo z innym 
imieniem. 

Z poważaniem
Stanisław Janke,  

po kaszubsku Janka
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JANUSZ KÒWALSCZI (1925–2017) 
BÉŁ BARŻI KASZËBSCZI NIŻLË SAMI KASZËBI

JEDINÉ TACZE W PÒLSCÉ
Ne spłëniãca zajistniałë, bò tak wiôldżé bëło jegò roz-
skacenié dokazã Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przi-
gòdë Remùsa, w jaczim bòhater, wãdrowczik z karą, 
przedôwający ksążczi, wanożąc bez Kaszëbë, bùdzył 
etniczną swiądã w mieszkańcach. „W najich czasach 
– tak Janusz klarowôł zdrzódło i cél tegò zamësłu – 
króm bùdzeniô ti swiądë, nót je ù wiele Kaszëbów jã 
wcyg ùcwierdzëwac, nadto pòmagac w parłãczenim sã 
môlecznëch kaszëbsczich strzodowiszczów, a  nié-
-Kaszëbóm przedstawiac bòkadosc żëcô na ti zemi. 
Mòją ùdbą, jakô dozdrzeliwa we mie w pòłowie lat 80., 
bëło zrealizowanié taczi misji w fòrmie czôłenkòwëch 
spłëniãców, kò rzéczi są òsama sedlëszczów; nad rzéka-
ma rozsadłë sã przédné kaszëbsczé wse”. Bez dłudżi czas 
ni mógł nalezc zrozmieniô, chòc klepôł do rozmajitëch 
dwiérzi i dopiérkù, czej redakcjô „Pòmeranii” pòdjãła 

sã òrganizacji spłëniãcô w sztôłce òbmëslonym bez nie-
gò, ùmëslënk nen dożdôł sã realizacji.

Bãdącë samémù òd czasów sztudérsczich aktiwnym 
czôłenkarzã, rozëmno sparłãcził wëpòcziwanié na wò-
dze z kaszëbsczim programã kùlturalnym, dokònëją-
cym sã na lądze. Bò spłëniãca Szlachama Remùsa to nié 
le płënienié w  òbrëmim snôżotë kaszëbsczégò krôj-
malënkù, ale téż zéńdzenia z lëdzama, jãzëkã, kùlturą. 
Janusz rozdzeliwôł spłëniãca na krajopòznôwczé i na 
nasze – krajopòznôwczo-kùlturalné, jediné taczé – jak 
sóm cwierdzył – w Pòlsce. Ta czësto nowòmódnô fòrma 
òsta baro dobrze przëjãtô: ju pò pôrã latach „Remùs”, 
jak skrócënkòwò je zwónô najô rozegracjô w krãgach 
czôłenkarzów, stôł sã, jeżlë jidze ò lëczbã ùczãstników 
(a zdôrzałë sã lata, czej bëło jich wiãcy jak dwasta), jed-
ną z trzech nôwiãkszich wòdniacczich imprezów na 
Kaszëbach. Janusz nié leno wëmëslił no òsoblëwé spłë-

Nowe trasy wciąż układa/ Janusz co mapami włada/ On w Remusie zakochany/ Szuka śladów nad wodami.
Tak spiéwómë òb czas lëpińcowëch Kaszëbsczich Czôłenkòwëch Spłëniãców Szlachama Remùsa. Òdbëło sã 
jich ju trzëdzescë jeden, a latos szëkùjemë sã do pòstãpnégò. Te spłëniãca, jich apartny kaszëbsczi wëzwãk, do 
dzysô zachòwiwóny, to prawie ùdba drëcha Janusza Kòwalsczégò.

Janusz Kòwalsczi (pierszi z prawi) òb czas rozpòczãcô spłëniãcégò Szlachama Remùsa nad jezorã Lubòwiskò w 1998 r. Kòl niegò przédnik KPZ Brunon Sënôk 
i wiceminyster òswiatë Wòjcech Ksążk. Òdj. ze zbiérów Édmùnda Szczesôka
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niãcé, ale bez wiele lat béł przédnikã Òrganizacyjnégò 
Kòmitetu, bierzącë na se wiôldżi dzél ùcemiãżnëch 
przërëchtowaniów. Sóm wëmësliwôł mòdła medalio-
nów, òbrôbiôł infòrmatorë i prowadniczi, mòdifikòwôł 
trasã.

Pò pôrã latach, czej spłëniãcémù Szlachã Remùsa 
zaczãłë towarzëc jiné turisticzné rozegracje – wanożné, 
kòłowé i sobòtno-niedzélné spłëniãca – kòniecznym sã 
stało nadac temù wszëtczémù jaczés òrganizacyjné 
òbrëmié. Na jeseni 1990 r. òstôł założony Turisticzny 
Klub KPZ Wanożnik. Janusz béł w karnie jegò załóżców 
i òstôł wëbróny na pierszégò przédnika. Pózni, w miono 
érë dlô jegò zwënégów, przëznelë mù pòczestny titel 
Hònorowégò Przédnika Klubù Wanożnik.      
           
REDAKTOR I PÙBLICYSTA
Janusz nie béł Kaszëbą. Ùrodzył sã w Zamòscu, ale òb 
czas jegò dzectwa i młodoscë familiô mieszka w Lubar-
towie. Tam w 1939 r. skùńcził II klasã gimnazjum, a czej 
wëbùchła wòjna, cygnął nôùkã na krëjamnëch ùczbach. 
W stëcznikù 1945 r. rozpòczął studia na Wëdzélu Ar-
chitekturë Warszawsczi Pòlitechniczi (mia òna z pò-
czątkù swòjã sedzbã w Lublinie). Òd łżëkwiata tegò 
rokù na stegnach jegò żëcégò pòjôwiô sã Gduńsk, bò tu 
prawie przecygnãlë jegò rodzëce Halina i Stanisłôw. 
Sztudérëjącë we Warszawie, zajął sã téż gazétnictwã: béł 
redaktorã dzélu architektura i technicznym redaktorã 
miesãcznika „Politechnik”. W 1948 r. przeniósł sã na 
architektoniczné studia do Gduńska, a przë tim dali 
rozwijôł redaktorsczé i  pùblicysticzné zajimnotë. 
W 1956 r. òstôł przédnym redaktorã pismiona „Głos 
Politechniki Gdańskiej”, a w latach 1957–1958 przewò-
dzył wëchôdającémù rôz na dwie niedzele cządnikòwi 
„Uwaga”, pòwstałémù z leżnoscë pòliticznëch pòzmia-
nów Pòlsczégò Rujana 1956 r. Wespółrobił z gduńsczi-
ma codzénnikama. Pisôł artikle do dwaniedzélnika 
„Kaszëbë”, do cządnika „Litery” i  bez pół wiekù do 
„Pòmeranii” (wliczając cząd, czej przez zmianą pòzwë 
wëchôda jakno Biuletin KPZ), pismiona Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, w jaczim baro rëszno dzejôł. 
W pùblicystice béł aktiwny wnet do kùńca swòjich dni, 
a w wiele, jeżlë nié w wiãkszoscë swòjich artiklów pisôł 
ò Kaszëbach.

Z  ti prawie stronë – dzénnikarsczi – jô Janusza 
pòznôł blëżi pòd kùńc 1966 r. W lëstopadnikù tegò 
rokù redakcjô gduńsczégò òddzélu niedzélnika „Poli-
technik” przërôczëła sztudérów ùczbòwni Trzëgardu na 
półroczné dzénnikarsczé seminarium. Zgłosëło sã wiã-
cy jak dwasta sztëk lëdzy. Z nich do redakcji przëjãlë 
piãc sztudérów, a jô béł jednym z nich. Kòżden òddzél 
miôł swégò, wëznaczonégò przez ùczbòwniã, òpiekùna. 
We Gduńskù béł nim prawie Janusz Kòwalsczi. A że 

miôł dzénnikarsczé doswiôdczenié, pòmôgôł przédnic-
twù òddzélu (czerowôł nim Wiesłôw Kòzyra) 
w przërëchtowiwanim tekstów do drëkù. Mój pierszi 
articzel, òpùblikòwóny 17 stëcznika 1967 r., òdnôszôł 
sã do Klubù Sztudérów Pòmòraniô. Januszowi baro sã 
widzôł – sóm mie ò tim pòwiedzôł. Òrãdzą – jak jô terô, 
pò pół wiekù òd te mòjégò gazétnégò debiutu so roz-
miszlóm – nie bëłë òsoblëwé wôrtnotë tekstu, leno te-
matika. Jô so wnenczas nie zdôwôł sprawë, jak baro 
w kaszëbiznã je wmikłi nasz òpiekùn, a mój wczasniészi 
akademicczi szkólny. Na Wëdzélu Wòdny Bùdowiznë, 
na jaczim jô sztudérowôł, më mielë w latnym semestrze 
1964 r. zajãca z ùrbanisticzi. Wëkładë prowadzył prof. 
inż. arch. Stanisłôw Różańsczi, a czwiczeniama zajimôł 
sã Janusz Kòwalsczi, tej ju òd dwóch lat miôł òbroniony 
doktorat.

KASZËBA ZE SWÒJI ÙDBË
Janusza, chtëren béł Kaszëbą ze swòji ùdbë, mógł za-
rechòwac do lubòtników regionu, co mielë nierôz 
wiãkszé wëczëcé rodnëch wôrtnotów niżlë lëdze tuwò 
òd pòkòleniów mieszkający, jaczima zdôwają sã òne 
zwëczajné, codniowé. Ti, co ùznelë sã za Kaszëbów, jak 
Janusz, czãsto miéwają téż wiãkszą swiądã, że ò jãzëk 
i kaszëbską kùlturã nót je dbac, miec starã, cobë ta òso-
blëwô spôdkòwizna sã ùchòwała, a nie znikwiłë ji ter-
czasné ùnifikacjowé procesë cywilizacyjné. Temù téż 
Janusz biwôł barżi radikalny w ùstëgòwanim ò prawa 
Kaszëbów do pòdtrzimiwaniô włôsny juwernotë niżlë 
sami Kaszëbi. 

Pòd kùńc czerwińca 1981 r. w codzénnikù „Głos Wy-
brzeża” zamiescył nié za wiôldżi articzel pt. „Kochać 
jednocześnie”. Nôprzód ùdokazniwôł, że chcącë retac 
jãzëk kaszëbsczi przed zadżinienim, mùsz je wprowa-
dzëc gò do wszëtczich szkòłów, nie wëłącziwającë 
Gduńsczégò Ùniwersytetu, gdze pòwinien bëc prowa-
dzony lektorat tegò jãzëka. Dali zapisôł pòstulatë, 
w jaczich domôgô sã, cobë Kaszëbi mielë swòjã aùdicjã 
sparłãczoną z  nôùką rodny mòwë i  żebë na tôflach 
z  pòzwama miescowòsców na Kaszëbach bëłë 
dwùjãzëczné nôdpisë. Zdrzącë z  perspektiwë dnia 
dzysészégò, czej bliskò 20 tësący dzecy i młodzëznë ùczi 
sã rodny mòwë, tôfle są dwùjãzëczné, na Gduńsczim 
Ùniwersytece je czerënk etnofilologiô, nadôwô Radio 
Kaszëbë i  są specjalné kaszëbsczé aùdicje w  Radio 
Gduńsk, nadto w TVP Gduńsk i kablowëch telewizjach 
– ni ma w tim nick nadzwëczajnégò. Ale wnenczas, 
w  1981 r., Janusz nym artiklã scygnął na se jistné 
grzëmòtë. Òstałë mù przëpisóné intencje òderwaniô 
Kaszëb òd Pòlsczi, a przë leżnoscë dostało sã  Kaszëbóm 
– òsoblëwie w stanie wòjennym, jaczi wnetka nastôł, 
przëwòłiwóny béł nen articzel jakno przëcwierdzenié 
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wëkazywónégò bez nich separatisticznégò nasta-
wieniô.

Swòjim bezùstãplëwim mëslenim ò Kaszëbach aùtor 
„Kochać jednocześnie” wëprzedzywôł czas, je to rów-
nak znanka dalekzdrzącëch lëdzy. Nié fela, ale prawie 
dobrô strona, òsoblëwie ù zajimającëch sã pùblicystiką.

PIERSZÉ ZETKNIENIÉ
Czej zaczãło sã to jegò òczarzenié Kaszëbama? Szkòda, 
ale ò to jô sã nigdë nie spitôł. Jô ùznôwôł, że to nastąpi-
ło, czedë zamieszkôł we Gduńskù i czej razã z drëchã ze 
studiów wëbiérôł sã na czôłenkòwé wëprawë. Dejade 
zdôwô sã, że pòczątczi mògą sëgac czasu midzëwòjno-
wégò. Òb lato rokù 1937 Janusz razã z rodzëcama béł 
na wczasach w Kùsfeldze na Hélsczi Kòse. Czej jednégò 
dnia wëbrelë sã do Gdini, zajachelë do òjcowégò drëcha 
z czasów studiów. Òbaji na tim samim rokù sztudéro-
welë prawò na Ùniwersytece Adama Mickewicza 
w Pòznaniu. Tim drëchã béł Władisłôw Czedrowsczi, 
wnenczas sãdza Òkrãgòwégò Sądu w Gdini. Mieszkôł 
we willë przë sz. Tatrzańsczi i prawie tam gòscył Kòwal-
sczich z  wnenczas dwanôscelatnym sënã. W  baro 
kaszëbsczim dodomù. Òb czas studiów w Pòznaniu 
nôleżôł do kòrpòracji Pòmerania i Baltia, a jakno gdiń-
sczi sãdza béł wespółzałóżcą Zrzeszeniô Lubòtników 
Kaszëbiznë „Stanica”, pózni piastowôł fùnkcjã sekretérë. 
W dodomù przë Tatrzańsczi spòtikelë sã kaszëbsczi 
dzejarze z Aleksandrã Majkòwsczim na przódkù.

Władisłôw Czedrowsczi béł òjcã Wòjcecha Cze-
drowsczégò. Òn dowiedzôł sã ò tim zéńdzenim wiele 

lat pózni òd samégò Janusza. A  mie ò wszëtczim 
òpòwiedza, ju pò smiercë Janusza, białka ùmarłégò 
szesc lat temù Wòjcecha – Renata.

DOKAZÃ I PIÓRÃ
Jesz dalek mógłbë sëgac pò przikładë i rozkòscerzëwac 
òbrëmia, na jaczich dokazã i piórã Janusz biôtkòwôł ò 
kaszëbsczé sprawë, jak na przëmiôr jegò wielelatné, 
zakùńczoné zwënégą, pùblicysticzné ùstëgòwania za 
òdbùdowanim banowi sztreczi z Gdini do Kartuz, chtër-
na – jak dłudżé lata ùdokazniwôł – bë miała pierszo-
rzãdné znaczenié dlô gòspòdarczégò rozwiju Kaszëb.

Szczestlëwie dożdôł – pòd kùńc żëcégò zjiscëłë sã 
jegò zgrôwë pòd pòstacją Pòmòrsczi Metropòlitalny 
Banë. W strëmiannikù 2010 r. brôł ùdzél w diskùsji na 
ji témã, 1 lëpińca 2013 r. ùczestnicził w  ùroczëstim 
wmùrowanim wãdżelnégò kama, a 31 zélnika 2015 r. 
béł hònorowim gòscã òb czas swiãtowaniô inaùgùracji 
dzejaniô ti sztreczi. Wspòmnąc jesz sã nôleżi, że ju òd 
rokù 1956 na szpaltach cządnika „Kontrasty” bédowôł 
za ùtwòrzenim we Gduńskù ùniwersytetu.

Niech mie wòlno mdze òstawic refleksjã: dobrze, że 
kaszëbskô zemia mô w se nen genius loci – krëjamnégò 
dëcha môla, jaczi pòtrafi dlô ni zwëskac taczich, co mdą 
sã biôtkòwelë ò ùchòwanié ji nadzwëkòwëch skarni, jak 
drëch Janusz.  

ÉDMÙND SZCZESÔK 
TŁOMACZËŁA BÒŻENA ÙGÒWSKÔ

Tekst w wersji polskojęzycznej znajduje się na stronie inter-
netowej www.miesiecznikpomerania.pl

MÓJ ULUBIONY ADWERSARZ
Dziwne to uczucie – znać człowieka dobrze, bez 

trudu snuć o nim opowieść w myślach, a mieć 
problem z przelaniem jej na papier. Noszę się z tym od 
kilku dni, zastanawiając się, co tę wewnętrzną blokadę 
powoduje. I chyba już wiem. Niełatwo mi zaakcepto-
wać fakt, że Janusza nie ma już wśród nas, że dosłow-
nie, zamienił się w proch, tymczasem pisanie o Nim 
w czasie przeszłym tylko tę smutną prawdę potwierdzi.

Piszę „Janusza”, prawda jest jednak taka, że nigdy – 
mimo ponawianych propozycji z Jego strony – nie mó-
wiłam mu per Ty. W kontaktach między nami był dla 
mnie „panem Januszem”, a „Januszem” tylko w moich 
rozmowach z mężem. To kwestia wychowania nakazu-
jącego szacunek względem ludzi dużo starszych od 
siebie, a w tym wypadku różnica wynosiła... pół wieku. 

Chociaż moje relacje z Januszem Kowalskim szybko 
przybrały przyjacielski, a nawet rodzinny charakter, 

jednak początek naszej znajomości nie był najlepszy. 
Zaczęło się w końcu lat 90. od sporu o mój artykuł 
w „Dzienniku Bałtyckim”, napisany podczas stażu w tej 
gazecie. Tekst dotyczył (m.in.?) jakości nadawanego 
wówczas w gdańskiej telewizji programu kaszubskiego. 
Któregoś dnia w związku z nim odwiedził mnie w re-
dakcji starszy pan, z wyrzutami, że piszę nieprawdę, bo 
– i tu pokazał wydruki telewizyjnych statystyk – oglą-
dalność tego programu jest jedną z największych spo-
śród wszystkich nadawanych przez tę telewizję audycji. 
I tak zaczęła się dyskusja między nami, a po niej kolej-
ne, na inne tematy, trwające przez wszystkie lata naszej 
znajomości. Dyskusje w redakcji „Pomeranii’, gdzie 
najpierw byłam dziennikarką, a  następnie naczelną 
tego pisma, u Niego w domu, w moim obecnym miej-
scu pracy – w kierowanym przeze mnie Dziale Regio-
nalnym wojewódzkiej biblioteki na Targu Rakowym 
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w Gdańsku, a także telefoniczne. Ich głód był obustron-
ny. Dwoje nie-Kaszubów (przepraszam – pan Janusz 
pod swoimi tekstami oprócz imienia i nazwiska dopi-
sywał: „Kaszuba z wyboru”) rozprawiało regularnie, 
bardzo często, na tematy najpierw tylko kaszubskie, 
potem, szerzej, pomorskie i ogólnopolskie, a także pry-
watne. Nie traktowałam Go jak nauczyciela czy mi-
strza. Był moim przewodnikiem – z dużym bagażem 
doświadczeń życiowych – po kwestiach nie tylko re-
gionalnych i zawodowych, Przyjacielem i... Dziadkiem. 
Wprawdzie łączyły nas Jego i mojego taty pochodzenie 
(obaj urodzili się na Lubelszczyźnie), zainteresowanie 
Kaszubami (pisałam pracę magisterską o problematyce 
kaszubskiej na łamach wybrzeżowej prasy w  latach 
1945–1998) i upowszechnianie wiedzy o nich w me-
diach prasowych, ale poglądy na temat tożsamości ka-
szubskiej, a także opinie na wiele innych spraw mieli-
śmy odmienne, co też było przyczyną częstych sporów. 

To właśnie owe konfrontacje uważam w naszej zna-
jomości za najcenniejsze. Bo co z tego, że pan Janusz 
zazwyczaj prezentował kierunek kaszubskocentryczny 
w rozwoju regionalizmu pomorskiego, a ja dążyłam do 
zachowania w nim proporcji między różnymi częścia-
mi Pomorza. Ważniejsze w tym wszystkim były dla 
mnie nabywane w czasie tych dysput umiejętności: 
cierpliwego słuchania, dyskutowania, argumentowa-
nia, do tego dochodziła wiedza z pierwszej ręki o nie-
żyjących już – ważnych dla Pomorza Gdańskiego – lu-
dziach, których pan Janusz znał osobiście, a ja jedynie 
z książek i czasopism. Podziwiałam Jego młodego du-
cha (choć nie miał własnych dzieci, jednak bardzo ła-
two nawiązywał znajomości z młodymi ludźmi), po-
czucie humoru, zaangażowanie w  działalność 
regionalną, odwagę w głoszeniu swoich koncepcji re-
gionalnych i konsekwencję w dążeniu do ich realizacji 
(np. o konieczności odtworzenia połączenia kolejowe-
go z Gdańska-Wrzeszcza do Kartuz – dzisiejszej Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej – pisał od lat 50. XX w. 
w „Głosie Wybrzeża”, „Dzienniku Bałtyckim”, a w tym 
wieku w „Pomeranii”).

A co było ważne dla Niego? Na pewno prywatna 
strona naszej znajomości. Traktował mnie jak wnucz-
kę, wspierał, kiedy żyjąc daleko od rodzinnego domu, 
borykałam się z zawodowymi, prywatnymi i material-
nymi kłopotami. Uczestniczył w organizowanych prze-
ze mnie uroczystościach (np. kiedy w  2001 r. jako 
pierwsza otrzymałam stypendium dla młodego dzien-
nikarza regionalisty z Funduszu im. Izabelli Trojanow-
skiej czy z okazji chrztu św. mojej starszej córki Sławi-
ny), swoim małym fiatem „wypchanym” moimi 
pieniędzmi jechał ze mną i z pomorańcem Pawłem 
Szczyptą jako „ochrona” do Kartuz, gdzie finalizowa-

łam zakup mieszkania, a nawet – choć sam abstynent 
– fundował piwo podczas moich urodzin, które z po-
morankami i pomorańcami obchodziłam w chëczy 
w Łączyńskiej Hucie. Przy mnie też mógł się „wyga-
dać”. Czasami złośliwie mówiłam mu, że – jak to wy-
kładowca (jako doktor architekt-urbanista do emery-
tury nauczał na Politechnice Gdańskiej) – lubi mieć 
audytorium. Bywało bowiem, że niczym na akademic-
kim wykładzie mówił długo, nierzadko popadając 
w drażniące mnie dygresje, które szybko przeradzały 
się w kolejne tematy… Często ostro ucinałam te wy-
wody, nakazując Mu powrót do tematu. A On... nigdy 
o to się nie gniewał. 

Dzięki naszej znajomości mógł na emeryturze reali-
zować swoją pasję – dziennikarstwo regionalne. Udzie-
lał się jako autor na stronach „Pomeranii”, swoim ar-
chitektonicznym okiem oceniał wygląd pisma, 
społecznie też robił korektę miesięcznika. Czuł się 
potrzebny, a ponadto lubił mieć do wykonania zadania. 

W Remusowym Kręgu (2.12.2004 r.).  Fot. z archiwum IJ

Janusz Kowalski z autorką tekstu i jej córką Sławiną (2011 r.). Fot. Marek 
Adamkowicz
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Pewnie liczył też na to, że swoimi opiniami będzie 
mógł wpływać na moje zawodowe decyzje. Szybko zro-
zumiał, że się pomylił, ale i tak często – czy to bezpo-
średnio, czy telefonicznie – wyrażał na redakcyjne 
kwestie swoje poglądy, uprzedzając, że wie, iż i tak zro-
bię „po swojemu”. 

Nie lubiłam, kiedy „zawracał” mi głowę. Po wielo-
kroć mu mówiłam, że nie mam nic przeciwko temu, by 
bez żadnego pretekstu pojawiał się u mnie w pracy – na 
kawę (a pijał jej dużo), czy telefonował, kiedy byłam już 
w domu. On jednak dla prawie każdego kontaktu ze 
mną szukał uzasadnienia, z tego powodu nierzadko 
„wymyślając” – z mojego punktu widzenia nie zawsze 
potrzebne – zadania do wykonania. Kilka lat temu od 
Jego przybranej córki Izy, która w ostatnich latach Jego 
życia Nim się opiekowała, dowiedziałam się, że anga-
żował w sprawy, które go zajmowały, nie tylko mnie, 
ale i innych. Tak po prostu miał. Chociaż... jeden z jego 
pretekstów, dla których nie jako autor czy członek 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pojawiał się w sie-
dzibie organizacji na Straganiarskiej, był jak najbar-
dziej uzasadniony. Przez lata mojego redaktorowania 
„Pomeranii” w każdy piątek pan Janusz przynosił mi 

tygodniki powiatowe dołączane tego dnia do „Dzien-
nika Bałtyckiego”. Były one dla mnie niezwykle waż-
nym źródłem informacji, co ciekawsze tematy można 
było bowiem rozwinąć w  „Pomeranii” do tematów 
miesiąca, reportaży itp. Także później (mnie już wtedy 
w redakcji nie było) pan Janusz dopóki mógł, dopóty 
dostarczał je do Domu Kaszubskiego na Straganiar-
skiej, a kiedy nogi odmawiać mu zaczęły posłuszeń-
stwa, przykro mu było, że mimo Jego prośby nikt ich 
z redakcji gazety nie odbiera... W ogóle ostatnimi laty 
drażniło go, że Zrzeszenie – jak to oceniał – powoli 
z  organizacji społecznej przemienia się w  swoisty 
urząd, powoli też zaczynał się czuć z niego wykluczony. 
Złościł się, że przebieg informacji w ZKP odbywa się 
głównie drogą elektroniczną, poprzez stronę interne-
tową i pocztę mailową, a tymczasem On obsługiwać 
komputera – mimo że próbowałam Go tego uczyć – 
nie potrafił. O wielu wydarzeniach nie wiedział, bo nie 
został poinformowany o nich pocztą tradycyjną czy 
telefonicznie.

Mimo zdecydowanego ukierunkowania na kaszub-
szczyznę bardzo mu zależało na tym, aby spełniło się 
moje marzenie: by na polskim rynku wydawniczym 
funkcjonował społeczno-gospodarczo-historyczno-
-kulturalny periodyk swoją tematyką obejmujący całe 
Pomorze – nie tylko po Szczecin, ale i po jego część 
niemiecką. Takie połączenie „Pomeranii”, „Jantarowych 
Szlaków”, „30 Dni”, „Odkrywcy”, „National Geographic”, 
tygodnika opiniotwórczego, pisma literackiego i gazety 
gospodarczej... Pan Janusz dopingował mnie do reali-
zacji tych planów, a wiedząc, że czasu na niekończące 
się na ten temat dyskusje z Nim nie mam... słał listy, 
z których parę zachowałam w domowym archiwum. 
A moje marzenie? Hmm, do dziś nim pozostało...

Wielu mogła dziwić zażyłość (bez podtekstów!) star-
szego pana i młodej dziewczyny. Nie głosiłam przecież 
wszem i wobec, jak wielką wartość przedstawia dla 
mnie funkcjonowanie w wielopokoleniowym stadzie, 
w którym młodsze osobniki uczą się życia i pracy od 
starszych, bardziej doświadczonych. Tak było w moim 
domu rodzinnym (w którym dziadkowie zawsze mieli 
czas na rozmowę z wnukami), potem w pracy – począt-
kowo w „Dzienniku Bałtyckim”, następnie w „Pomera-
nii”, a obecnie w Dziale Regionalnym wojewódzkiej 
biblioteki. Kiedy skończyłam studia, członków mojej 
rodziny w pobliżu zabrakło, a po paru kolejnych latach 
– z powodów finansowych – rozpadł się dawny, zróż-
nicowany wiekowo, zespół redakcyjny „Pomeranii”, 
w którym byłam najmłodsza, trwał przy mnie, wierny 
do końca, pan Janusz.

IWONA JOĆ 
10–11 MARCA  2017 R.

Jedna z prób „zaprzyjaźnienia się” z komputerem. Fot. Iwona Joć
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Na zakończenie Tygodnia Bibliotek we współpracy 
z  Biblioteką Uniwersytecką w  Toruniu 15 maja br. 
zostanie zorganizowany V Toruński Kiermasz Książ-
ki Regionalnej. Impreza mająca za zadanie promo-
wać wydawnictwa regionalne dotyczące Pomorza 
Wschodniego i Zachodniego, Warmii, Mazur, Powiśla 
i województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie się 
na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Na 
piętrze zostanie odsłonięta wystawa „Pomorze Nad-
wiślańskie. Regionalizmy znad Dolnej Wisły”, którą 
przygotowano przy współpracy oddziałów Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego położonych nad Wisłą lub 
w pobliżu największej polskiej rzeki. Do końca lutego 
br. na Kiermasz zgłosiło się 6 wydawców z Pomorza 
i Mazur. W kolejności zgłoszeń są to: Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w  Tczewie 
i jej sekcja wydawnicza Kociewski Kantor Edytorski, 
Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oficyna Wydaw-
nicza „Retman” z Dąbrówna, Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu i Wydawnictwo STOTOM z Torunia. Na 
stoisku Wydawnictwa ZKP będzie też można nabyć 
publikacje Instytutu Kaszubskiego. W promocyjnych 
cenach będzie można zakupić wartościowe wydawnic-
twa, które nierzadko trudno znaleźć w księgarniach. 
Po wypełnieniu ankiety przy stoisku organizatora 
Kiermaszu będzie można otrzymać najnowszy nu-
mer „Tek Kociewskich”. Do rozdysponowania będzie 
50 bezpłatnych egzemplarzy czasopisma. Wybrane 
publikacje, które znajdą się w ofercie wydawców pod-
czas Kiermaszu, także będzie można otrzymać gratis. 
W ramach promowania współczesnego kaszubskiego 
folku na stoisku organizatora będzie można odebrać 
płyty z muzyką.

Oficjalne otwarcie V Toruńskiego Kiermaszu Książ-
ki Regionalnej przewidziane jest na godz. 11, a pierw-
szą imprezą towarzyszącą targom będzie spotkanie  
z  dr Sylwią Grochowiną (UMK), autorką książki 
„Toruński Holokaust”. Losy żydówek z podobozu KL 
Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel (ot Thorn) 
w świetle relacji i wspomnień ocalałych ofiar i świadków. 
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.30. Publikacja 

została wydana przez Wydawnictwo TNT, Wydawnic-
two Naukowe UMK i Muzeum Stutthof.

Kolejnymi imprezami w ramach Kiermaszu będą: 
„Dziedzictwo Prus Wschodnich” – spotkanie z prof. 
Andrzejem Saksonem (Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza i Instytut Zachodni Poznań) połączone z promocją 
jego najnowszej książki pod takim właśnie tytułem – 
oraz „Wśród menonitów i olędrów. Spotkanie wokół 
książki Petera J. Klassena Menonici w Polsce i Prusach 
w XVI–XIX w.”, które poprowadzi dr Michał Targowski.

Wstęp na V Toruński Kiermasz Książki Regionalnej 
i imprezy towarzyszące jest wolny. Bieżących infor-
macji o wydarzeniu prosimy szukać na Facebooku. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

WOJCIECH SZRAMOWSKI

Fot. z ubiegłorocznego Kiermaszu Książki Regionalnej

JUBILEUSZOWY V TORUŃSKI KIERMASZ 
KSIĄŻKI REGIONALNEJ

Stoisko Towarzystwa Miłośników Torunia
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BARBARA ŚWIĘTA O KASZUBACH PAMIĘTA
W  drugim tomie Encyklopedii Ka-
tolickiej (1976) pod hasłem „Barba-
ra” napisano: „Święta dziewica i mę-
czenniczka, patronka dobrej śmierci, 
górników, flisaków i  artylerzystów 
(jedna z  trzech dziewic i czternastu 
wspomożycieli); wg podań córka 
Dioskura z Nikomedii (lub Heliopo-
lis) w Bitynii, ścięta w 306 roku przez 
ojca poganina za przynależność do 
chrześcijan; święto 4 grudnia; w Ko-
ściele powszechnym do 1969 roku 
wspomnienie. W Polsce wspomnie-
nie, w diecezji katowickiej święto”.

Święta Barbara została wyniesio-
na na ołtarze na zasadzie kanoniza-
cji równoznacznej (aequipollens). 
Papież czyni to bez żadnego formal-
nego dekretu ostatecznego i  zwy-
kłych ceremonii. Ten sposób wynie-
sienia na ołtarze (np. apostołowie, 
święci pierwszych wieków), mimo 
odmiennej formy, rodzi te same 
skutki, co kanonizacja formalna

Barbara czyli „cudzoziemka” czy 
też „obca wśród swoich”, jak chce 
Stefan Żeromski, stała się ofiarą 
krwawych prześladowań chrześci-
jan. Jej śmierć opiewały już w staro-
żytności zapisy hagiograficzne w ję-
zykach greckim, koptyjskim czy 
syryjskim, natomiast w średniowie-
czu sławiono jej pamięć bodaj we 
wszystkich językach europejskich. 
Jej doczesne szczątki rozdzielane na 
wiele części wędrowały wedle daw-
nego obyczaju i  prawa do najdal-
szych zakątków świata, wszędzie 
szerząc jej kult. Kości tej świętej pa-
tronki umierających znalazły się 
obok Rzymu, Kairu, Piacenzy, Kijo-
wa, Wenecji również w  Polsce. Ist-
nieje tradycja sprowadzenia relikwii 
głowy Barbary pochodzących z Rzy-
mu i  przechowywanych przez księ-
cia kaszubsko-gdańskiego Świę-
topełka II Wielkiego (XIII wiek), 
początkowo w Gdańsku (w opactwie 
oliwskim czy w  kaplicy zamkowej 
grodziska książąt pomorskich). 
Z XIV wieku pochodzi anonimowa 
„Translatio et miracula sanctae Bar-
barae”, z  której wynika: 1. relikwię 
głowy Barbary zabrano pielgrzy-
mom wracającym morzem z  Rzy-

mu, 2. książę Świętopełk otrzymał ją 
od papieża w czasie pielgrzymki po 
przyjęciu chrztu przez Pomorzan,  
3. według legendy kaszubskiej (do 
XX wieku) relikwię zabrano płyną-
cemu do Danii, a zapędzonemu bu-
rzą w rejon Gdańska legatowi papie-
skiemu. Nieco później Świętopełk 
umieścił (czy może ukrył) relikwię 
w  swojej warowni sartowickiej nie-
opodal Świecia nad Wisłą. Niewy-
kluczone, że chodziło mu o stworze-
nie miejsca kultowego promie- 
niującego głównie na wschód, to 
znaczy na ziemię chełmińską, na po-
gańskie Prusy. 

Sława relikwii musiała być w XIII 
wieku znaczna, skoro Krzyżacy, za-
grabiwszy ją z Sartowic, przenieśli ją 
do Chełmna, później do zamku sta-
rogardzkiego, gdzie znajdowała się 
ponoć około dwustu lat. Z  całego 
Pomorza przybywały tu pielgrzymki 
dla uzyskania odpustu. Wśród pąt-
ników były takie znakomitości, jak: 
król czeski Wacław czy Małgorzata 
– żona księcia Witolda, brata króla 
Jagiełły. Potem głowa Barbary znala-
zła się na zamku w Malborku. W wy-
niku wojny trzynastoletniej (1454– 
–1466) krzyżacy zmuszeni byli od-
dać Gdańskowi sławną głowę w cięż-
kiej srebrnej oprawie. Złożono ją 
w  jednej z  kaplic świątyni Mariac-
kiej. Musiała być wówczas cudami 
słynąca Barbara dobrze już znana 
pomorskiej społeczności, skoro żeby 
uczcić głowę swej patronki: „Lud 
wierny teraz tłumami cisnął się, licz-
nie przybywali mianowicie żeglarze, 
pobożne śpiewając pieśni” (jak pisał 
ks. Jakub Fankidejski).

Tak było mniej więcej do schyłku 
XVI wieku, kiedy to zwolennicy re-
formacji zajęli kosztowności kościel-
ne. Z relikwiarzowej srebrnej hermy 
wytopiono monety. Część czaszki 
świętej trafiła do starego klasztoru 
w  Czerwińsku nad Wisłą, gdzie 
znajduje się do dziś. Inna część zna-
lazła się w  gnieźnieńskiej katedrze, 
reszta zaś w  Pelplinie, skąd około 
1620 roku wrócić miała do Gdańska. 
Był to dar cystersów dla jezuickiego 
kościoła na Starych Szkotach. Jest to 

prawdopodobne, szczególnie gdy się 
zważy, że w pobliżu istniała kaplica 
pod wezwaniem św. Barbary.

Przy Długich Ogrodach w Gdań-
sku już w  XIV wieku była kaplica 
pod wezwaniem św. Barbary. Istniał 
przy niej szpital i przytułek dla cho-
rych i opuszczonych flisaków. W je- 
go regulaminie zanotowano: „Zasię 
ci ze Świętej Barbary mają obowią-
zek przyjmować do szpitala wszyst-
kich Polaków, którzy są chorzy na 
tratwach”. Znanym było wówczas 
powiedzenie: „Barbara Święta o fli-
sakach pamięta”. Zachował się także 
XIX-wieczny budynek, którego fasa-
dę zdobi ceramiczna rzeźba patron-
ki ulicy i kościoła, a także nieistnie-
jącego obecnie zespołu szpitalnego. 
Również w  podgdańskim Czapiel-
sku istniał w  dawniejszych czasach 
kościół św. Barbary.

Do dziś w wielu kaszubskich ro-
dzinach, zwłaszcza rybackich, śpie-
wa się do niej podczas ceremonii 
tzw. pustej nocy:
Barbaro Święta Perła Jezusowa
Ścieżko do nieba grzesznikom gotowa
Wierna przy śmierci, Patronko
smutnemu, konającemu  

Jeszcze w  pierwszych latach XX 
wieku liczne wówczas teatry amator-
skie nader chętnie wystawiały sztuki 
o  św. Barbarze. W  Jastarni święto 
Barbary stanowiło okazję do modłów 
o obfity połów. W wielu łodziach ry-
backich znajdował się wizerunek tej 
patronki morzan. Wymownym sym-
bolem czci Barbary ze strony ka- 
szubskich maszopów był osobliwy 
sztandar z jej wizerunkiem. Podczas 
uroczystości niosło go od 4 do 6 ry-
baków. Jego drzewcem był bowiem 
wielki drewniany maszt od łodzi – 
symbol siły i nadziei.

Z Encyklopedii Katolickiej dowia-
dujemy się, że relikwiarz Barbary po-
siadały w XIII wieku klaryski w Kra-
kowie, później katedra w  Gnieźnie, 
benedyktyni w  Tyńcu i  bożogrobcy 
w Miechowie.

Św. Barbara stała się patronką  
ludzi narażonych przy pracy zawo-
dowej na niebezpieczeństwo nagłej 
śmierci. Patronowała „ludziom wod-
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nym”, a przysłowie mówiło: „Barbara 
Święta o wodnych pamięta”. Od daw-
na była patronką górników. W  ko-
palniach węgla budowano kaplice 
podziemne i  stawiono ołtarze z  ob-
razami i  rzeźbami Barbary, a  dzień  
4 grudnia był uroczystością oficjalną.

W  okresie II wojny światowej za 
swoją patronkę uważały ją niektóre 
ugrupowania podziemnej armii pol-
skiej walczące z okupantem, co może 
pozostawać w związku z jej dawnym 
patronatem nad artylerzystami.

Przedstawienia Barbary należą 
do najbardziej popularnych. Naj-

częściej wyobrażano ją w długiej po-
fałdowanej sukni, niekiedy z  czep-
cem na głowie, a  głównymi jej 
atrybutami były trzyokienna wieża, 
monstrancja z  hostią oraz miecz. 
Świętą Barbarę rysowali i malowali 
najwybitniejsi artyści XV i XVI wie-
ku, wśród których należy wymienić 
Jana van Eycka, Lucasa Cranacha 
Starszego, Hansa Memlinga czy Ra-
faela. Sceny z  życia i  męczeństwa 
Barbary znajdujemy w  ilustrowa-
nych legendach świętych i martyro-
logiach (XV wiek), przedstawiają-
cych głównie scenę ścięcia.

O  popularności kultu w  Polsce 
świadczy nadawanie imienia Barba-
ra przy chrzcie świętym. W począt-
kach XVI wieku w  spisach szlachty 
imię Barbara występuje najczęściej 
po Annie, Katarzynie i  Elżbiecie. 
Dziś również bywa często nadawane.

Pamięć o św. Barbarze jest wciąż 
żywa. Kaszubi z gdańskiego Jasienia 
ufundowali niedawno witraż z  wy-
obrażeniem Świętej dla kościoła pa-
rafialnego pw. błogosławionej Doro-
ty z Mątew.

JERZY NACEL

ŚWIĘTY WOJCIECH. PATRON POLSKI  
ZAMORDOWANY 1020 LAT TEMU
W tym roku 23 kwietnia wyruszy już 
28. pielgrzymka gdańszczan z  reli-
kwiami świętego Wojciecha do jego 
sanktuarium, które mieści się w... 
Świętym Wojciechu. Tegoroczny od-
pust odbędzie się w  1020. rocznicę 
pobytu świętego w  Gdańsku oraz 
jego męczeńskiej śmierci kilka tygo-
dni później, którą poniósł z rąk po-
gańskich Prusów. O  tym fakcie do-
wiadujemy się z  dzieła „Sancti 
Adalberti Pragensis episcopi et mar-
tyris vita prior” (Świętego Wojciecha 
żywot pierwszy), przypisywanego 
opatowi Janowi Kanapariuszowi. 
W  tym dokumencie pojawia się 
również po raz pierwszy nazwa na-
szego miasta – Gyddanyzc.

Odpust św. Wojciecha, patrona 
Polski i Archidiecezji Gdańskiej, za-
czyna się w bazylice Mariackiej, skąd 
wyrusza pielgrzymka z  relikwiami 
świętego. Tą około 10-kilometrową 
trasą wiodącą Traktem Świętego 
Wojciecha pielgrzymują gdańszcza-
nie, by dotrzeć do wzgórz Świętego 
Wojciecha.

Już w  XII wieku mogileńscy be-
nedyktyni zbudowali na tutejszym 
wzgórzu kościół i  klasztor. Dzisiej-
sza świątynia pochodzi z 1575 roku. 

Znajduje się w niej m.in. obraz ołta-
rzowy przedstawiający patrona mę-
czennika. Prawdopodobnie jest to 
dar króla Jana III Sobieskiego, który 
w drodze do centrum Gdańska tędy 
wielokrotnie przejeżdżał i tu się za-
trzymywał. Wśród wielu pamiątek 
związanych z pomorskością tej świą-
tyni możemy dostrzec złoconego 
gryfa kaszubskiego. Według legendy 
właśnie tu odbył się wykup ciała św. 
Wojciecha od pogan, a nieznany Po-
morzanin wywiózł je do Gniezna, 
ówczesnej stolicy państwa Bolesława 
Chrobrego. Wzgórze św. Wojciecha 
o  wysokości 65 metrów jest dziś 
miejscem, gdzie odbywają się głów-
ne uroczystości odpustowe.

W  pielgrzymce do Sanktuarium 
Patrona Polski od wielu lat biorą 
liczny udział Kaszubi gdańscy, któ-
rzy w barwnych strojach i z flagami 
akcentują swoją odwieczną obec-
ność w naszym mieście. Szczególnie 
barwnie odznaczają się Kaszubi 
z  podgdańskiej Matarni, Bysewa 
i  Klukowa. W  trakcie pielgrzymki 
można również dostrzec inne ak-
centy kaszubskie, takie jak fragmen-
taryczne odmawianie Różańca Świę-
tego w  naszym języku, inicjowane 

przez Teresę Juńską-Subocz z  od-
działu gdańskiego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego.

W  Diecezji Pelplińskiej Sanktu-
arium św. Wojciecha znajduje się 
w  Gorzędzieju koło Tczewa. Utwo-
rzył je w 1995 roku biskup pelpliński 
Jan Bernard Szlaga. Parafia w Gorzę-
dzieju dostała z Gniezna szczątki św. 
Wojciecha, które znajdują się w reli-
kwiarzu w  kształcie łodzi. Gorzę-
dziej stanowi miejsce kultu patrona 
Polski od wieków. Według legend 
św. Wojciech zaatrzymał się tutaj, 
płynąc łodzią po Wiśle w asyście 30 
wojów Bolesława Chrobrego w dro-
dze do Gdańska w 997 roku, i głosił 
Ewangelię.

Sanktuarium św. Wojcecha ma 
również Diecezja Elbląska – w Świę- 
tym Gaju. Według jednej z hipotez to 
właśnie na terenie dzisiejszej miej-
scowości o tej nazwie 23 kwietnia 997 
roku zginął św. Wojciech, biskup pra-
ski. Dekretem z  1986 roku prymas 
Polski kardynał Józef Glemp ustano-
wił w Świętym Gaju sanktuarium św. 
Wojciecha. W  miejscowym kościele 
znajdują się relikwie świętego.

JERZY NACEL
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Wojewoda z dalekich Kresów 

W województwie pomorskim za rządów sanacji wielo-
krotnie dochodziło do konfliktów kolejnych wojewo-

dów z częścią opinii publicznej, w której znaczną rolę odgry-
wała narodowa demokracja, Stronnictwo Narodowe. Jeżeli 
wojewoda Wiktor Lamot (lata 1928–1932) nie zdołał rozwi-
nąć swej działalności i przeniesiony został w stan spoczynku, 
to jego następca Stefan Kirtiklis (lata 1932–1936) raczej tylko 
zaognił stosunki, i to nie tylko z miejscowym ziemiaństwem 
czy klerem i mediami ówczesnymi. Kirtiklis (1890–1951) był 
nie tylko gorliwym piłsudczykiem, ale przez szereg lat ofice-
rem żandarmerii wojskowej. Przechodząc do administracji 
państwowej, głównie realizował politykę twardą rządów sa-
nacyjnych, powoływał na wysokie stanowiska głównie „le-
gionistów z  Galicji”, co nie budziło sympatii miejscowego 
społeczeństwa. Co gorsza, nie brakło za jego rządów nad-
użyć administracyjnych. Po kiepskich dla sanacji wynikach 
wyborów parlamentarnych w 1935 r., został odwołany z To-
runia, a „żegnany bez żalu przez większość społeczeństwa 
pomorskiego” (K. Przybyszewski). Warto więc przypomnieć 
losy ostatniego wojewody pomorskiego, Władysława Racz-
kiewicza (lata 1936–1939), który – wedle dość powszechnej 
opinii – był jedynym sanacyjnym wojewodą na Pomorzu, 
który zyskał sobie osobistą popularność.

Władysław Raczkiewicz (1885–1947) wywodził się z zie-
miaństwa polskiego w guberni mińskiej, pod rządami caratu 
jednakże urodził się w dalekiej Gruzji, gdy represje po po-
wstaniu styczniowym wymusiły osiedlenie się tam jego 
dziadka. Jego młodość przebiegała pod ręką caratu: matura 
w Twerze (1903 r.), studia na uniwersytecie petersburskim. 
W środowisku rosyjskim brał jednak żywy udział w nielegal-
nych młodzieżowych polskich działaniach. Zagrożony 
aresztowaniem ukończył ostatecznie prawo na liberalnym 
uniwersytecie w Dorpacie (estońskie Tartu). Przed I wojną 
światową odbył służbę wojskową, uzyskując stopień oficera 
rezerwy. Wybuch wojny zastał go w  rodzinnym Mińsku, 
gdzie podjął pracę jako adwokat. 

Jego zdumiewająca kariera polityczna rozpoczęła się pod 
koniec I  wojny w  epoce rewolucji rosyjskiej. Wybrany 

w Mińsku w 1917 r. prezesem miejscowego Związku Woj-
skowych Polaków, został wkrótce na I ogólnorosyjskim zjeź-
dzie Polaków w armii rosyjskiej wybrany naprzód przewod-
niczącym obrad, a następnie Przewodniczącym Naczelnego 
Polskiego Komitetu Wojskowych w  Rosji. Młody oficer 
i prawnik imponował nie tylko sylwetką czy talentami towa-
rzyskimi, ale i talentami dyplomatycznymi. Planowano two-
rzenie wojska polskiego w Rosji, ale między zwolennikami 
linii Piłsudskiego czy poglądów Romana Dmowskiego to-
czyły się ostre spory. Raczkiewicz, bliski raczej konserwaty-
stom, działał jednak umiejętnie, łagodząc spory i  szukając 
kompromisów. Powstające polskie korpusy (I Korpus Polski 
w Rosji) w obliczu rewolucji rosyjskiej skapitulowały (ale na 
dogodnych warunkach) wobec armii niemieckiej. Ostatecz-
nie Raczkiewicz i gros Polaków w Rosji podporządkowali się 
Radzie Regencyjnej w Warszawie, organizującej u boku Nie-
miec i Austro-Węgier zaczątki państwa polskiego. Raczkie-
wicz odgrywał sporą rolę między ogarniętą już rewolucją 
bolszewicką Rosją a Warszawą. W kolejnej podróży do War-
szawy podporządkował się obejmującemu władzę Józefowi 
Piłsudskiemu. 14 grudnia 1918 r. spotkał się pierwszy raz 
w życiu z nim i odtąd pozostawał pod jego wpływem. W la-
tach 1919–1921 odgrywać będzie dużą rolę w  polityce 
wschodniej Piłsudskiego, będzie krótko po raz pierwszy mi-
nistrem spraw wewnętrznych, potem wojewodą nowo-
gródzkim. Nawet po odejściu od władzy Piłsudskiego dwu-
krotnie będzie powoływany jako dobry fachowiec na urząd 
ministra spraw wewnętrznych. Uważany był wtedy raczej za 
umiarkowanego konserwatystę. Pozostawał u władzy jeszcze 
u progu 1926 r. i trudno nie przypomnieć, że to właśnie mi-
nister Raczkiewicz 10 lutego 1926 r. podpisał zarządzenie, 
dzięki któremu rodząca się Gdynia otrzymała prawa miej-
skie. Zamach majowy Raczkiewiczowi, który utrzymywał 
dobre stosunki z piłsudczykami, nie zaszkodził, a wkrótce 
został powołany na stanowisko sentymentalnie cenione 
przez Piłsudskiego – urząd wojewody wileńskiego. Odtąd 
Raczkiewicz był zaliczany do „obozu Piłsudskiego”, choć za-
zwyczaj formalnie występował przez lata jako działacz 
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bezpartyjny. Wybrany jednak z listy BBWR (blok wyborczy 
Piłsudskiego) senatorem, został też marszałkiem Senatu, jed-
ną z ważnych figur epoki. Rządził Senatem w latach 1930– 
–1935. Był równocześnie pracowitym politykiem, działa-
czem społecznym. Trudno tu wyliczać wszystkie jego funk-
cje. Był raz jeszcze ministrem spraw wewnętrznych (1935– 
–1936), myślano nawet o nim wówczas jako kandydacie na 
urząd Prezydenta RP. Jego ostatnia, nas szczególnie interesu-
jąca funkcja, to był urząd wojewody pomorskiego w Toru-
niu, który objął 16 lipca 1936 r. i pełnił aż po klęskę wrześnio-
wą 1939. Nominację na urząd wojewody w  Toruniu miał 
zawdzięczać szczególnie umiarkowanym przedstawicielom 
władz sanacyjnych: prezydentowi Ignacemu Mościckiemu 
i  wicepremierowi ds. gospodarczych Eugeniuszowi Kwiat-
kowskiemu, któremu bardzo zależało na dalszym rozwoju 
Gdyni i Pomorza. Uznano, że Raczkiewicz z jego talentami 
dyplomacji i  zręczności w  działaniach administracyjnych, 
a także ze zrozumieniem wagi spraw gospodarczych zdoła 
na Pomorzu uporządkować wiele spraw, a zwłaszcza załago-
dzić kwestie pozostałe po urzędowaniu wojewody Kirtiklisa. 
Dziś możemy powiedzieć, że nadzieje z tym związane Racz-
kiewicz spełnił doskonale. Historycy są raczej zgodni w po-
glądzie, że wykazał wiele umiejętności na swym stanowisku: 
reprezentując generalną politykę sanacji, realizował ją meto-
dami umiarkowanymi, szukał dróg mogących zjednywać do 
niej środowiska miejscowe. Położył nacisk na rozwój gospo-
darczy i  kulturalny Pomorza, jego integrowanie z  całością 
kraju z korzyścią dla miejscowych środowisk – a jednocze-
śnie w  miarę narastających obaw wobec polityki Hitlera 
w Niemczech i trudności z mniejszością niemiecką na Po-
morzu, wojewoda Raczkiewicz widział wyraźnie owe nie-
bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do ministra Becka, któ-
ry jeszcze przez cały rok 1938 łudził się co do zamiarów 
Hitlera wobec Polski, Raczkiewicz (zdecydowanie także 
w  zgodzie z  miejscowymi czynnikami wojskowymi) do-
strzegał, że sytuacja stale się pogarsza. Stąd nie tylko pewne 
przesłanki gospodarcze, ale i polityczne będą u podstaw idei 
Raczkiewicza nowej organizacji terytorialnej Pomorza i ziem 
przyległych. Dziś poza historykami mało kto pamięta, że 
przez wieki Kujawy jako pewna całość nie wchodziły w skład 
ziem pomorskich. Nawet pod rządami pruskimi ziemie re-
gionu bydgosko-inowrocławskiego należały zawsze do Wiel-
kopolski. Utrzymano w zasadzie ten stan rzeczy przy organi-
zacji województwa pomorskiego II RP i  dopiero, dzięki 
staraniom głównie Raczkiewicza, od 1 kwietnia 1938 r. we-
szła w życie nowa organizacja tych ziem: województwo po-
morskie ówczesne (tj. bez terytorium W.M. Gdańska) objęło 
obok dotychczasowych powiatów (z  wyłączeniem jedynie 
powiatu działdowskiego, który przeszedł do województwa 
warszawskiego) ówczesny region bydgosko-inowrocławski 
plus kilka powiatów kujawskich z  województwa warszaw-
skiego (Włocławek, Lipno, Rypin, Nieszawa). 

5 września 1939 r. wobec nakazanej ewakuacji władz pol-
skich z Torunia Władysław Raczkiewicz opuścił Toruń, do 
którego już nigdy nie miał wrócić. Dopiero w wiele lat po 
upadku PRL-u uczczono jego zasługi, pomnik stoi dziś przed 
gmachem urzędu Marszałka Województwa. Z dalekiej już 
perspektywy historycznej można stwierdzić, że w galerii wo-
jewodów pomorskich lat 1920–1939 zajął miejsce godne 
uwagi. Oprócz realnych dokonań w wielu sprawach ogrom-
ną rolę odegrała jego elegancja w sprawowaniu urzędu, urzę-
du, który dodajmy na tym miejscu, odgrywał w  II RP 
ogromną rolę, nieporównywalną z dzisiejszą pozycją woje-
wodów, którzy stracili wiele kompetencji na rzecz organów 
samorządowych. 

Ewakuowany do Rumunii Raczkiewicz przybył do Paryża 
27 września 1939 r. Wobec katastrofy wrześniowej państwa 
do władzy po krytykowanej ostro sanacji doszły ugrupowa-
nia opozycyjne, na których czele stanął gen. Władysław Si-
korski. Należało jednak za wszelką cenę ratować ciągłość 
państwa, legalność jego istnienia w skali międzynarodowej. 
To mogła – wedle konstytucji kwietniowej 1935 r. – zapewnić 
jedynie decyzja prezydenta Mościckiego, który miał prawo 
wyznaczyć swojego następcę. Raczkiewicz miał opinię 
umiarkowanego działacza sanacji i  polityka o  dużym do-
świadczeniu. W rezultacie doszło do swego rodzaju kompro-
misu co do powołania władz w Paryżu za zgodą Mościckiego 
z jednej strony, a Sikorskiego z drugiej. Opozycja przedwrze-
śniowa, mająca sformować nowy rząd na czele z Sikorskim, 
uznała nominację Mościckiego następcy w osobie Raczkie-
wicza, który ze swej strony w tzw. umowie paryskiej (ogólni-
kowej, co było potem przedmiotem sporów) oznajmił, że 
szerokie kompetencje Prezydenta RP wedle konstytucji bę-
dzie wykonywał w  porozumieniu z  Prezesem Rady Mini-
strów, którym mianował gen. Władysława Sikorskiego. Lata 
prezydentury Raczkiewicza (po jego śmierć 6 czerwca 1947 r.  
w  Wielkiej Brytanii) były dlań niezwykle ciężkie. Trudne 
kontakty z gen. Sikorskim, który pretendował do pełnej wła-
dzy w II RP na Uchodźstwie, spory zarówno o politykę we-
wnętrzną, jak i zagraniczną rządu (także za następcy Sikor-
skiego Stanisława Mikołajczyka) miały miejsce na tle 
lekceważącej polskie interesy polityki naszych aliantów. 
Raczkiewicz wielokrotnie (i nieraz słusznie) miał inne zda-
nie co do polityki polskiej wobec Związku Sowieckiego, 
w  rozwiązywaniu spraw polskich w  Londynie i  Państwie 
Podziemnym. Miał więc czasem rację, ale i z reguły ustępo-
wał w  obliczu presji otoczenia czy realiów polskiego losu 
w latach 1940–1945. „Zarzucano mu, że nie posiadał z natu-
ry silnego charakteru, za to umiejętnie stosował sztukę dy-
plomacji” (W. Szyszkowski). Do śmierci na emigracji repre-
zentował legalne władze II RP.
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W  séwnikù 1956 r. Bruno 
Richert wpôdł w  rãce 
szandarów i  bezpieczi. 

Z aktów ti slédny institucje wëchôdô, 
że pòjmelë gò wejrowsczi milicjancë 
i  dopiérze òni przekôzelë gò ùbów-
cóm. Jak òpisôł jem w  pòprzédnym 
dzélu ti rédżi artiklów, béł òn szukóny 
temù, że pòskarżëlë sã na niegò miesz-
kańcë Wdzydz, chtërny czëlë sã przez 
niegò òcëganiony. Żebë tã sprawã 
wëklarowac, 12 séwnika 1956 r. mù- 
szôł Richert napisac specjalné wëja-
snienié, w  chtërnym òpisôł to, jak 
wedle niegò wëzdrzało jegò i  jegò 
familie żëcé we Wdzydzach. Co bëło 
zamkłé w nym dokùmeńce, ju wiémë, 
bò wëzwëskiwôł jem gò przë pisa-
nim pòprzédnégò dzéla ti òpòwiescë. 
W kòżdim razu wedle niegò zdrzódłã 
wszëtczich jegò „wëstãpków” bëła jegò 
drãgô finansowô sytuacjô. Òb czas 
kôrbieniô z  przedstôwcama milicje 
i  bezpieczi miôł òn nibë jamrowac, 
że ni mô niżódny stałi robòtë i ni mô 
z czegò żëc, temù téż mùszi pòżëczac 
òd lëdzy dëtczi, chtërnëch pózni nie 
je w sztãdze jima òddac. Mùszało to 
wierã zrobic jaczés wrażenié na pòwia-
towim kòmańdance òbëwatelsczi 
milicje w Wejrowie Malakù, chtëren 
pòmôgôł Richertowi nalezc robòtã. 
Miôł nibë kôrbic w  ti sprawie z  za-
stãpcą przédnika Prezydium Pòwia-
towi Nôrodny Radzëznë Władisławã 
Banuchą; nie wiém równak, czë przë-
niosło to brzôd. Òkróm tegò je w ak-
tach nadczidka, że òb czas zéńdzeniô 
z  fónkcjonariuszama Richert dostôł 
bédënk wëjachaniô do Lublëna. Bëło 

to wierã sparłãczoné z jakąs robòtą, ale 
dôwny wiadłodôwôcz „Kos Wojciech” 
nie zgòdzył sã na to. Wëzdrzi na to, że 
chcôł tej òstac na Kaszëbach.

Jinszą przëczëną, dlô jaczi przed-
stôwcowie ùrzãdu do sprawów 
pùblicznégò bezpiekù chcelë pòtkac 
sã z Richertã, bëła chãc ùdostaniô òd 
niego òbòwiązadła do ùtrzëmaniô 
w  krëjamnoce faktu wespółrobòtë 
z  òrganama bezpieczi. Wëpisôł òn 
taczi cedelk téż prawie 12 séwnika 
1956 r. Òkróm zagwësnieniégò, że 
nikòmù nie wëjawi nick ò swòjim 
wespółdzejanim z ÙB, òbiecôł òn téż, 
że w przëtrôfkù zwróceniô sã do mie 
ze stronë personów, co nieżëczno òd-
nôszają sã do lëdowi władzë, z bédën-
kama wrodżi dzejnotë abò w przëtrôf-
kù dozdrzeniô taczi wrodżi dzejnotë 
bãdã wiedno dôwôł wiadło òrganóm 
pùblicznégò bezpiekù1. Samò wëpi-
sanié tegò òbòwiązadła bëło pewno 
blós fòrmalnoscą, bò doch ùbówcë 
mielë swiądã tegò, że „Kos Wojciech” 
je zdekònspirowóny. Równak wierã 
chcelë òficjalno zakùńczëc wespółro-
bòtã z nim.

Cekawą rzeczą je to, że w aktach 
z  pòstãpnégò rokù, to je z  1957, je 
nadczidka ò tim, co dzejało sã òb 
czas kôrbieniô Richerta z fónkcjona-
riuszama milicje i bezpieczi 12 séwni-
ka 1956 r. Wëchôdô z ni, że Zygmùnt 
Milczewsczi, chtëren béł w tim czasu 
skôrbnikã wejrowsczégò krézowé-
gò partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô, 
wëdowiedzôł sã, że Richert łoni we-
zwóny òstôł do Pòwiatowi Kòmańdë 
Ò[bëwatelsczi] M[ilicje] w Wejrowie, 

gdze òsta przeprowôdzonô z nim roz-
mòwa przez Szefa Ùrzãdu [Bezpiekù] 
i Pòwiatowégò Kòmańdanta [Òbëwa-
telsczi Milicje] Malaka. Richerta 
wzãlë tej na wëpëtówkã, bë zgòdzył 
sã na wespółrobòtã (…). Ò tim Mil-
czewsczémù miôł gadac drëdżégò dnia 
jaczis szandara. Pòrucznik Pietras 
z wejrowsczi Służbë Bezpiekù nié do 
kùńca wierził w  to, że Milczewsczi 
wëdowiedzôł sã tegò òd szandarë. 
Wedle jegò dbë mòżlëwé bëło téż to, 
że sóm Richert pòwiedzôł to kòmùs, 
z  kim tedë sã pòtikôł. Dejade wôrt 
zwrócëc w tim môlu ùwôgã na to, jak 
przesztôłcony òstôł pózni òbrôz tegò 
zetkaniô Richerta z  przedstôwcama 
milicje i ùrzãdu bezpiekù. Ti òstatny 
ni mielë doch tej chãcë przedłëżi-
wac wespółdzejaniô z  „Wojciechem 
Kosem”, ale pózni i  tak pòjawia sã 
òpòwiésc, że chcelë gò tedë zôs za-
chãcëc abò przëmùszëc do wespół-
robòtë. Nie je òna prôwdzëwô, ale 
zdôwô sã, że zdrzódłã ji mògło bëc 
to, że ùbówcë chcelë (i do tegò téż, 
jak pisôł jem w pòprzédnym akapi-
ce, òbòwiązôł sã Richert), żebë nen 
òbiecôł, że w przëtrôfkù dozdrzeniô 
jaczis wrodżi dzejnotë, zarô to jima 
òdkôże. Niezanôleżno równak òd 
tegò wszëtczégò widzec je, że dzeja-
rze wejrowsczégò partu KZ nié blós 
mielë swiądã tegò, że Richert wespół-
dzejôł z bezpieką w ùszłoce, ale nie 
dowiérzelë mù za baro téż w 1957 r., 
bò dzél z nich mëslôł, że wcyg mòże 
òn trzëmac łączbã z SB.

Rok 1956 to czas, czej w całi Pòlsce 
mógł òdczëc „zelgã” (pòl. „odwilż” 

Pòmachtóny żëwòt 
Bruna Richerta   
WEDLE AKTÓW Z ARCHIWÙM INSTITUTU NÔRODNY PAMIÃCË 

dzél 12

1   Wszëtczé wëzwëskóné w teksce cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtor.
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– S.F.). Przez jaczis czas wòlno bëło 
gadac kąsk wiãcy jak przódë w cządze 
stalinizmù, chtëren zresztą béł w tim 
czasu dosc czãsto kritikòwóny. Przed 
kritiką ni mógł zwiornąc téż ùrząd 
bezpiekù. To, co przódë bëło taconé 
przed lëdzama, to je bicé òb czas 
przesłëchaniów ë jinszé przesprawë 
fónkcjonariuszów bezpieczi, terôzka 
robiło sã jawné i ju mógł ò tim gadac. 
Dosc tëli lëdzy, na jaczich przódë 
ùstëgòwelë, nawetka dożdało sã re-
habilitacje. Bruno Richert miôł na 
zycher swiądã tëch zjinaków w Lëdo-
wi Pòlsce i  ùdbôł so je wëzwëskac. 
Wiémë, że ju w czasu, czej jakò wia-
dłodôwôcz „Kos Wojciech” przëjãti 
òstôł przez III Departament Kòmite-
tu do sprawów Pùblicznégò Bezpiekù, 
to je na pòczątkù 1956 r., zgłosył òn 
pretensje do bezpieczi ò to, jak ta 
pòstãpòwa z nim òb czas pierszégò 
cządu wespółrobòtë. Chòdzëło tuwò 
ò czas, czej jakno „C5” trzimôł òn 
przez czile miesąców łączbã z  Mie-
sczim Ùrzãdã Pùblicznégò Bezpiekù 
w  Gdini. Wiémë, że w  pózniészim 
czasu dali cygnął skłôdanié skargów 
na bezpiekã. W  gòdnikù tegò rokù 
napisôł do Centralnégò Kòmitetu 
Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi Partie 
zażalenié na òperacjowé wëzwëskiwa-
nié jegò personë przez òrgana pùblicz-
négò bezpiekù. W pismionie swòjim 
zamkł dbã, że òstôł skrziwdzony 
przez bezpiekã. Pòlegac to miało na 
tim, że fónkcjonariusze gdińsczégò 
MÙPB (òsoblëwie chòdzëło tuwò 
ò szefa ùrzãdu Jana Górecczégò) 
zmùsziwelë gò, bë ùtwòrził nielegal-
ną procëmrządową òrganizacjã na 
Kaszëbach, a  czej nie zgòdzył sã na 
to, òprzez 14 dni béł przetrzëmiwóny 
przez bezpiekã. Skùtkã tegò, że dërch 
nie chcôł sã zgòdzëc na pòsobné 
tegò zortu bédënczi, bëło to, że póz-
ni mùszôł tacëc sã i żëc na nielegalny 
ôrt. Òkróm tegò Richert òpòwiôdôł 
tedë lëdzama, że w 1953 r. béł przez 
czile miesący w sôdzë i prawie przez 
to zachòrzôł pózni na płëcné sëchòtë. 
Wątplëwé je równak to, że ùdało 

mù sã cos zwëskac. Czej fónkcjo-
nariusze bezpieczi dowiedzelë sã ò 
tim, przezdrzelë akta wiadłodôwô-
cza „C5” i „Kos Wojciech”. Jich dba 
ò nim nie bëła tedë za bëlnô. Pra-
wie tedë scwierdzëlë zgódno, że nie 
gôdôł òn prôwdë i  miôł zgrôwã do 
cëganieniô. Nie nalezlë téż w aktach, 
co sã gò tikałë, niżódny nadczidczi ò 
jegò aresztowanim. Béł tam prôwdac 
nakôz aresztowaniô, ò jaczim pisôł 
jem w mòjich artiklach, ale nie bëło 
tam znakù, żebë òstôł òn wëkònóny. 
Dëcht czësto òpaczno. Ùbówcë na-
lezlë w swòjich papiorach dokôz na 
to, że jesz przed 1953 r. (to je ju przed 
czasã, czej nibë miôł bëc pòjmóny – 
S.F.) Richert béł chòri na płëca i serce. 
Dokazã tim mia bëc kôrta radiologicz-
négò badérowaniô przeprowôdzonégò 
w  sanatorium w  Szklarsczi Pòrãbie  
4 gòdnika 1950 r., na jaczi napisóné 
bëło: w trzecym midzëżebrzu pò pra-
wi starnie scwiardzałé ògniszcze (òrig. 
pòl. „ognisko zwapniałe” – S.F.) wiôl-
gòscë grochù. Wëzdrzi tej na to, że 
chòc Richert pòdôwôł sã w tim czasu 
za ùstëgòwónégò przez aparat pùblicz-
négò bezpiekù kaszëbsczégò dzejarza, 
tej równak ni ma widzec, żebë nimò 
krótczi „zeldżi” wëszëznë chcałë dac 
mù prôwdã w ti sprawie.

Cekawim przëmiarã tegò, jaką 
„starã” ò prôwdã rozmiôł miec 
Richert, czej gôdôł ò swòjim żëcym, 
mòże bëc to, jak òpòwiedzôł Riszar-
dowi Cemińsczémù historiã swòjégò 
zdënkù. Chcemë le tej na sztót cop-
nąc sã do czasu, czej bòhater najégò 
tekstu ùjawił sã w 1953 r. w sedzbie 
PAX-u  i  zaczął robic w  tameczny 
szkòle i w redakcji cządnika „Słowo 
Powszechne”. W drëdżim dzélu arti-
kla Cemińsczégò pt. „W pojedynczej 
pamięci” czëtómë: To prawie tej do-
chôdô do głosnégò wieselégò. Jegò biał-
ką òstôwô Rëbôkòwskô z Lëzëna. Jakùż 
sã pòznelë? W Òstrzëcach na latowim 
biwakù. Białka bëła tam, a  tak pò 
prôwdze w Ramlejach, szkólną. Wôrt 
przëbôczëc w  tim môlu, że zdënk 
Bruna Richerta i  Anë Rëbôkòwsczi 

òdbéł sã w  1948 r., to je czile lat 
rëchli w  przërównanim do tegò, co 
rzekł w 1989 r. gazétnikòwi „Pòme-
ranii”. Ale to jesz nié wszëtkò. Òb 
lato w Òstrzëcach Richert pòznôł… 
Henrikã Niedzelską, to je swòjã drë-
gą białkã. Wëzdrzi tej na to, że dôwny 
przédny redaktor „Zrzeszë Kaszëb-
sczi” przedstawił jeleżnoscë pòzna-
niô drëdżi białczi jakno te, co towa-
rzëłë pòznaniémù pierszi. Òkróm 
tegò Richert „zabôcził” òdkazac 
Cemińsczémù ò swòjim rozéńdze-
nim sã z pierszą białką. Wëszło tej na 
to, że czëtińc „Pòmeranii” w 1989 r. 
dowiedzôł sã ò tim, że Richert w la-
tach piãcdzesątëch òżenił sã i… nick 
wicy. Czemù tak sã stało? Wiémë, że 
w òsmëdzesątëch latach ùszłégò sta-
lata dôwny „Kos Wojciech” trzimôł 
lëstową łączbã z  Józefã Lipsczim. 
W lëstach jegò widzec je, że ùcził sã 
za ksãdza, bò tej sej ùżiwô łacyńsczé-
gò jãzëka a òkróm te z jich zamkło-
scë wëchôdô mòcny związk Richerta 
z  katolëcką wiarą. Temù téż wierã 
ùdbôł so, że lepi kąsyczk pòmachtac 
dzeje swòji żeńbë i nie przëznawac sã 
do rozdënkù, bò to slédné mògłobë 
doch skażëc jegò òbrôz jakno bëlné-
gò katolëka.

SŁÔWK FÒRMELLA*

*  Aùtor je starszim archiwistą w archi-
walnym dzélu gduńsczégò partu Insti-
tutu Nôrodny Pamiãcë.
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Dzień był jakiś nijaki. Ani deszczu, ani słoń-
ca. Wiatru żadnego.

W poczekalni pierwsi pojawili się Grze-
gorz i Agnieszka. Nawet do głowy by im nie przy-
szło, żeby się spóźnić. Notariusz to notariusz, a jesz-
cze wola będzie odczytana! Usiedli sobie na 
krzesłach, wcześniej ukłoniwszy się sekretarce. 
Grzegorz dyskretnie spojrzał na zegarek. Kwadrans. 
Lepiej być wcześniej niż za późno. W tym przypad-
ku słowo „za późno” było wprawdzie nie na miej-
scu, bo bez nich testament i tak nie zostałby odczy-
tany, ale...

W chwilę po nich wtoczył się Henryk. Najpierw 
jego brzuch, potem on sam. Jasnopopielaty garni-
tur, to pierwsze, co zaraz po brzuchu rzuciło im się 
w oczy. Spojrzały na nich jasne oczy. Rumiane po-
liczki, gładko ogolona twarz. Skropiona słodkawy-
mi perfumami.

Grzegorz po raz pierwszy od dłuższego czasu po-
myślał, że dobrze jest mieć starszego brata. Tak in-
nego niż on sam – ale brata. Nie musieli się w ogóle 
kontaktować, ale gdzieś tam zawsze był ten Henryk, 
sprytny, nieprzyzwoicie bogaty, czasami zarozumia-
ły, ale w gruncie rzeczy całkiem porządny. Starszy 
brat męża nie zaprzątał myśli Agnieszki. Skąd zdo-
będą pieniądze na szkolną wycieczkę Franka? 
Większość dzieci pojedzie, dlaczego ich syn ma być 
gorszy. Nie musiał nawet nic mówić, jego oczy 
śmiały się do tego Sandomierza. A każdy grosz na 
wagę złota. Nadzieja, że może, że już, to by im wiele 
ułatwiło. W obojgu natomiast niepokój wzbudzał 
sam fakt spotkania z jakimś notariuszem. Na pew-
no będzie elegancki, oficjalny i przeczyta same ja-
kieś okrągłe zdania w prawniczym języku, a weź tu 
się człowieku zorientuj, o co tak naprawdę chodzi 
i czy aby nie zaszkodzi im (choć niby jak?) to, co 
okaże się treścią ojcowego testamentu.

Henryk aż się poderwał, gdy zobaczył Jessikę 
i Axela. Głośne szarpnięcie klamką, drzwi otworzy-
ły się szybko i wbiegły dzieci Karoliny. Z fasonem, 
głośno i porządnie. „Małe rezuny”, pomyślał o po-
tomkach Jurija. Kiedyś może będzie chciał mieć 

dzieci, a kandydatka, zważywszy na jego pozycję, 
z pewnością się znajdzie, ale pomyślał, że te dwa 
dzieciaczki są najlepszym środkiem antykoncepcyj-
nym na świecie.

– Hej – usłyszeli na kilkanaście sekund wcze-
śniej, nim Jessica i Axel zaczęli kopać na wyścigi 
nogi od krzeseł, ponieważ, o dziwo, posłuchali mat-
ki i usiedli.

– Hej – usłyszała w odpowiedzi Karolina, ale nie 
skojarzyła, zajęta szukaniem smartfona w torebce, 
kto to „hej” wypowiedział, zorientowała się jednak, 
że ton był raczej sarkastyczny.

Cisza. Wyłączając dzieci. Karolina przesuwa 
smukłymi palcami po ekranie. Henryk sapie. 
Agnieszka ciężko oddycha, chyba się zaziębiła. 
Grzegorz po prostu milczy.

Mija jeszcze kilka minut. Wyraziście dzwoni ze-
gar gdzieś w głębi, może umiejscowiony w gabine-
cie samego notariusza? Z ostatnim dźwiękiem 
w otwartych drzwiach sekretariatu staje miła młoda 
kobieta w nieco za krótkiej spódniczce.

– Pani Karolina i Andrij Sahajdatchny, państwo 
Agnieszka i Grzegorz Prangowie i pan Henryk 
Pranga – nie wiadomo, czy się upewnia, czy dekla-
muje. Wstają bez słowa, jak na komendę. I tylko 
niemal niezauważalnie kiwają głowami na potwier-
dzenie.

– Zapraszam, pan notariusz już czeka na pań-
stwa.

Znaleźli się w obszernym, elegancko urządzo-
nym gabinecie. Znad biurka spoglądał na nich 
dumny orzeł. Notariusz z ujmującym, niezbyt  
nachalnym uśmiechem powitał zebranych. Jego 
garnitur był idealnie dopasowany do sylwetki. Sto-
nowany krawat, niemal niewidoczne okulary. Wy-
twornym gestem zaprosił zebranych do zajęcia 
miejsc. Sekretarka zebrała dowody osobiste. Chwilę 
jeszcze trwały pozostałe formalności.

– Jestem zaszczycony, mogąc odczytać ostatnią 
wolę zmarłego przedwcześnie pana Brunona Pran-
gi, z którym miałem niedawno okazję rozmawiać 

OJCOWIZNA	 (część	2)
P IOTR S CHMANDT
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przy okazji spisywania testamentu. A teraz – nota-
riusz odchrząknął, przybrał urzędowy wyraz twarzy 
i usiadł. – Pozwolą państwo.

Zaczął czytać. „Dnia 29 marca 2017 przede mną, 
notariuszem, stawili się państwo...” – tu wymienił 
wszystkich zebranych, upewniając się przy tym, że 
mąż Karoliny się nie stawił. Posypały się daty, hek-
tary, inwentarz żywy, rodzaje nieruchomości nale-
żące do gospodarstwa i tak dalej, i tak dalej. Wszy-
scy słuchali w napięciu, jakby licząc w myślach, ile 
to może być warte. I tylko Henryk myślami był już 
bardziej w Oslo. „Moją wolą jest – notariusz czytał 
dźwięcznie niczym elf z Drużyny Pierścienia – aby 
całą sumę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości 
i ruchomości do mnie należących przeznaczyć na 
zakup ziemi pod ośrodek hospicyjny dla osób star-
szych i wybudowanie tegoż ośrodka stosownie do 
możliwości finansowych wynikłych z uzyskanych 
funduszy. Odpowiedzialnym za wszystkie formal-
ności prawne związane z tym przedsięwzięciem 
czynię proboszcza miejscowej Parafii pw. św. Idzie-
go, ks. Piotra Wawrzkiewicza”.

Notariusz przestał czytać i uprzejmie wyjaśnił, że 
ks. Wawrzkiewicz, uprzedzony o potrzebie stawie-
nia się na odczytanie testamentu, nie mógł przybyć 
z powodu wizyty w Rzymie.

Cisza, jaka zapanowała, nie trwała długo, ale no-
tariuszowi wydawało się, że ciągnie się w nieskoń-
czoność. Dałby wiele, aby już było po wszystkim.

A potem zaczęły się pytania. Nie, nie było preten-
sji czy złości. Raczej niedowierzanie. Nieprawdopo-
dobieństwo, że on, stary ojciec właściwie wyrzekł 
się własnych dzieci. Henrykowi niby ulżyło. Chciał 
już wyjść. Niedługo samolot. A jednak dławiła go 
świadomość, że nic nie znaczył dla ojca. On, z któ-
rego stary Brunon mógł być dumny. Karolina 
i Grzegorz zerkali na siebie. Chwilowi sojusznicy, 
solidarni w przegranej. Agnieszka zacisnęła usta. 
Teraz nie była „Matką Teresą z Katapulty”.

– Proszę pana – zwróciła się do notariusza. – Pan 
spisywał ten testament?

– Owszem, proszę pani.
– No to niech pan powie, co teściem kierowało, 

przecież chyba powiedział, dlaczego nam nic nie 
zostawił? Tak często to się chyba nie zdarza?

– W istocie, droga pani – smętnie skinął głową 
prawnik.

– Właśnie, niech pan nam wszystko powie – do-
dała Karolina.

– No cóż – notariusz ważył słowa. W końcu mię-
dzy innymi na tym polegała jego praca. – Nie 
chciałbym być uczestnikiem państwa wewnętrz-
nych spraw rodzinnych, ale owszem, rozmawiałem 
z panem Brunonem podczas spisywania testamen-
tu. A właściwie – doprecyzował – on mówił ze mną.

Czuł, jak oczy wszystkich wlepiają się w niego.
– Pan Brunon mówił, że jest zupełnie sam. Pań-

stwo wybaczą, ja tylko przekazuję, co usłyszałem. 
Córka za granicą, jeden z synów nigdy nie ma cza-
su, a drugi z synów i synowa, proszę mi wybaczyć...

– Prałam ojcu i przynosiłam obiady, i na prze-
jażdżki go woziliśmy – Agnieszka wyciągnęła z kie-
szeni chusteczkę.

– A drugi z synów i synowa – notariusz spuścił 
wzrok, ponieważ od najwcześniejszych lat nie mógł 
znieść widoku płaczącej kobiety – przyjeżdżali, kie-
dy byli w potrzebie. Ja przepraszam, nie wiem, jakie 
były państwa relacje z ojcem, ja tylko...

– I po co się pan wtrącał – rzuciła Karolina.
– I jeszcze państwa ojciec powiedział – notariusz 

poczuł się zaatakowany – że od pewnego czasu 
świat umierających to jest jego świat  i dlatego to 
hospicjum.  

Gdy już opuścili gabinet, w myślach trawił ostat-
nie słowa, jakie wypowiedział do niego Brunon 
Pranga. „Panie, ja bym im to wszystko zapisał. Ale 
jak oni usłyszą, że wszystko na to hospicjum, to się 
zastanowią, co zrobili nie tak i pożałują, że nie zro-
bili, jak trzeba było. Jak ich z matką nie wychowa-
łem za życia, to może po śmierci? Co, jak pan myśli, 
panie kochany? A jak będą walczyć o zachowek 
albo unieważnienie, to w końcu i tak ich te myśli 
dopadną, co o nich panu notariuszowi powiedzia-
łem. Tylko trochę później. A hospicjum i tak dużo 
dostanie, nawet jak oni ten zachowek dostaną. Że 
się pokłócą przy tym, trudno, i tak na siebie nie 
mogą patrzeć. Później zmądrzeją. Księdza tylko żal, 
ale młody jest, wytrzyma”.

Joystick nadal spoczywał w szufladzie. Notariusz 
zapomniał o uśpionym panu Frodo i jego dzielnym 
służącym Samie. Patrzyły na niego blade oczy Bru-
nona Prangi.   
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GDZIE TE ORGANY?
Po wejściu do potężnego kościoła św. 
Trójcy zdziwimy się, ponieważ orga-
ny nie znajdują się z tyłu świątyni, do 
czego jesteśmy przyzwyczajeni, lecz 
z  przodu, tak, jak ten instrument był 
umiejscowiony w  średniowieczu. Ru-
szamy zatem nawą główną przed oł-
tarz. Po prawej stronie, nieco ukryte 
za filarem, pięknie prezentują się od-
budowywane organy mistrza Mertena 
Friesego. Kościół Świętej Trójcy przez 
zachowanie pierwotnej lokalizacji or-
ganów jest jedynym w  Europie, gdzie 
muzykę można grać zgodnie z  histo-
rycznym układem. Zachowało się rów-
nież lektorium – wysoka konstrukcja 
rozdzielająca przestrzeń hali świątyni 
i  prezbiterium. Dzięki temu kapela 
ustawia się na balkonie przy organach, 
dokładnie tak samo, jak robiono to za 
czasów Jana Sebastiana Bacha – tłuma-
czy dr hab. Andrzej Szadejko, pomy-
słodawca i organizator odbudowy.

ZAPOMNIANY SKARB
Organy Mertena Friesego zbudowa-
ne zostały w  latach 1616–1618. Miały 
wtedy 37 głosów. Ten sam mistrz był 
twórcą organów kościoła św. Jana, któ-
rych prospekt po II wojnie światowej 
przekazano do kościoła Mariackiego. 
Instrument kościoła Świętej Trójcy był 
kilkakrotnie przebudowywany, ale pro-
spekt zachował swój oryginalny wy-
gląd. W  1943 roku organy rozebrano 
i  ukryto w  Lichnowach na Żuławach. 
Powróciły po wojnie do kościoła, ale 
zamiast na swoje pierwotne miejsce... 
trafiły na poddasze. I  tak oryginalne 
elementy organów musiały czekać aż 
do roku 2008. Byliśmy ogromnie zdzi-
wieni, kiedy okazało się, jak wiele frag-
mentów szafy organowej się zachowało 
– przyznaje o. Tomasz Jank, obecny 

rektor kościoła. Dziś wiadomo, że jest 
to 66% szafy głównej i pozytywu oraz 
90% prospektu pedałowego. Zdecy-
dowano się na ryzykowny scenariusz, 
by odbudować organy takimi, jakimi 
zbudował je mistrz Merten Friese. In-
strument odbudowuje Kristian Weg- 
scheider z Drezna, który znany jest już 
z rekonstrukcji organów Andreasa Hil-
debrandta w Pasłęku. 

ZOSTAŃ MECENASEM
Choć organy nie są jeszcze ukończone, 
jednak można już na nich grać. Służą 
też celom edukacyjnym. „Popiszczmy 
razem” to najbardziej nietypowy hap-
pening w Gdańsku. Tysiące przedszko-
laków gromadzi się w świątyni, a każdy 
dostaje piszczący lizak. W  czasie kon-
certu dzieci wspierają organistę, dmu-
chając, ile sił starczy. Dla wielu dzieci 
to pierwszy kontakt z organami. Mogą 
zrozumieć, jak działają i zachwycić się 
ich możliwościami. Organy powstają 
dzięki Ministerstwu Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego, miastu Gdańsk, 
a  także prywatnym fundatorom. Każ-
dy może się przyczynić do ukończenia 
projektu. Koszt piszczałki zależy od 
jej rodzaju, np. prospektowe (czyli wi-
doczne z naw kościoła) warte są 30 ty-
sięcy złotych. Najmniejsze, których jest 
najwięcej (1490), to darowizna rzędu 
200 złotych. Najdroższe piszczałki będą 
podpisane (przez kogo zostały zaspon-
sorowane lub komu są dedykowane). 
Docelowo piszczałek ma być około  
3 tysięcy, a całkowity koszt odbudowy 
szacowany jest na około milion euro. 
Organy były od wieków wizytówką miej-
sca i danej społeczności – mówi Andrzej 
Szadejko. Mamy więc okazję przyczy-
nić się do stworzenia wyjątkowego 
dzieła w 400 lat od jego powstania. 

MARTA SZAGŻDOWICZ FO
T. 
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W ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
CORAZ PIĘKNIEJ
Wydawałoby się, że dopiero co zaczęto odbudowywać historyczne organy z kościoła  
Świętej Trójcy w Gdańsku, a już się mówi o zakończeniu prac. W 2018 roku minie dziesięć 
lat od rozpoczęcia projektu. Zapraszamy do franciszkanów na Stare Przedmieście. 
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TAK TŁËKLË, ŻE W KÙŃCU 
MÙSZÔŁ PÒDPISAC

Jaczi béł dlô Was pòczątk ti wòjnë?
Mój òjc béł eingedeutsch. Mùszôł pòdpisac. Jô z bratã 
më ju bëlë ùstny. Tej i tak më sami za se decydowelë. 
Mój brat béł dwa lata starszi. Jak przëszedł nen 1942 rok, 
to chcelë nas do wòjska wząc. Nas zawezwelë, tak jak 
jinszich, na sztamrolã. Jô sã nie pòdpisôł. Jô miôł sã pòd-
pisac, że piãc pòkòleniów w tił jô nie pòchòdzã òd Żëdã. 
Jô gôdôł, że jô nie jem Żëdã, ale jô sã nie pòdpiszã. Mògą 
mie wząc, ale pòdpisëwac jô sã nie pòdpiszã. 

To bëło na gminie w Szëmôłdze, jo?
Jo. Òni mie z piersza dobrocą brelë, ale jô nie pòdpisôł, 
i pùscelë mie tej dodóm. Za sédmë dni znôwù mie za-
wezwelë do Szëmôłda. Tam òni mie namôwielë, że móm 
sã pòdpisac i bãdze wszëtkò w pòrządkù. Jô jima gôdôł: 
„Pòdpisëwac jô sã nie bãdã”. Në i  tej òni mie zaczãlë 
torturowac. Bilë mie, wiele wlazło. Jak jô leżôł, to kòr-

baczã òni mie walëlë. Jak jô rëszôł rãką, tej pies mie jã 
grizł, a jak jô rëszôł nogą, tej òn mie szarpôł nodżi. Jô 
jima rzekł, że jô sã nie mdã pòdpisywôł i kùńc. Jak chcą, 
to mògą za mie pòdpisac, ale òni tak nie chcelë. Wtim 
przëjachôł jich kòmendant. Òni tej chùtkò zaczãlë pro-
tokòłë pisac. Widzec bëło, że to bëło robioné na pòstrach. 
Dwùch pisało na maszinie, a jeden nié. I nen kòmendant 
wskôzôł na mie i sã pitôł: „Co to je za jeden?”. Òni mù 
rzeklë wszëtkò i tej òni mie dali prelë. Tam béł jeden taczi 
wiôldżi, taczi mòcôrz. Ten mie prôł pò gãbie rôz z lewi, 
rôz z prawi stronë, że to nie bëło do strzimaniô. Czekawé, 
że òn gôdôł do mie normalno, pò kaszëbskù. 

Në jo, ale to bëlë taczi Miemcë? 
Jo, Miemcë. Tam bëło wiele Miemców, co na Kaszëbach 
mieszkelë. Kòloniô kòl Swiónowa bëła doch wnet całô 
miemieckô. A òni bëlë tej w milicji na stanowiskach. 

Bronisłôw Sykòra stoji trzecy òd lewi, graje na skrzëpkach. Òdj. z archiwùm B. Sykòrë

We Gduńskù-Wrzeszczu òd lat mieszkô Bronisłôw Sykòra (pòl. Sikora), rocznik 1922. Ùrodzył sã 
w òsadze Badżelnica, krótkò Swiónowa. W wòjnie Sykòra przeżił wiele lëchégò. Mùszôł tłuc sã czile 
lat pò rozmajitëch państwach naszégò kòntinentu. 
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Òni mòglë normalnie pò kaszëbskù gadac. To sã skùń-
czëło, a jô nie pòdpisôł. I tej òni mie wzãlë na pòsterunk 
i w taczi torfnik zamklë. Wieczór mie gôdelë, że móm sã 
jesz dobrze zastanowic i pòdpisac, tej nick mie nie bãdą 
robilë. Jak nie pòdpiszã, tej òni mie przekôżą SS. Tej jô ju 
wiedzôł, co to znaczëło. SS w Wejrowie tak torturowało, 
że przeważnie zabilë. W kùńcu jô w Wejrowie pòdpisôł. 
Pò miesądzu jô ju béł w wòjskù. Rëchli jô szedł sã pòże-
gnac z mòjima chrzestnyma. To bëła cotka Marta Òkrój 
ze Stążków. Òna mie rzekła: „Të wrócysz! Wez swiãtégò 
Antoniégò za swòjégò patróna i sã mòdlë do niegò. A jô 
cë dóm relikwie sw. Antoniégò i cë sã nick nie stónie”. 
Z tim przeżegnanim jô jachôł. Mie wzãlë do Wismaru, 
a brata do Kòszalëna. 

Brat téż béł biti?
Òn nié, bò òn sã pòdpisôł chùtczi. Tak sã stało, że më 
wnet bëlë w grëpie. Miemcë tëch, co rozmielë pò mie-

mieckù, wësélelë na wschòdny front. Më ùdôwelë, że 
më nie rozmielë, chòc pò prôwdze më rozmielë dosc 
wiele. Nas przerzucëlë do Biôłogardu do kòni. Brat tam 
przëszedł i jô téż. Më dozérelë te kònie, më je frëszo-
welë, a kòżdi dzéń jinszi. Brat béł barżi zdatny do te, 
a jô z nima so ni mógł dac radë. Òne ze mną robiłë, co 
chcałë. Jeden mie kòpnął i to sã nie chcało zagòjic. To 
bëło ju w Rusji – Krasnolubań. Jak chcelë nas do jedno-
stczi wpakòwac, to delë nama kòniakù. A jô lubił kòniak. 
Tam bëła bùdla na trzech. Òni mie wlelë, a jô to na jeden 
szluk wëpił. Te kònie bëłë ùwiązóné w rédze kòl dwùch 
drągów. Jô na ten drąg przëklëkł. Drëdżégò dnia noga 
zaczãła pùchnąc. Ta noga bëła zdrãtwiałô, jaż sënô. Òni 
mie wzãlë do szpëtala. Jak sã pòlepsziwało do miesąca, 
to wëléczelë i nazôd do jednostczi. A mie sã nie pòlepszi-
wało i mie wëwiozlë na dalszé léczenié. Stądka nôpierwi 
na Łotwã, na tidzéń. Wszëtczich nas na ban zaladowelë 
i wëwiozlë do Miemców pòmidzë Lipskã a Dreznã. Taczi 
starszi szpëtôl tam béł. Tam nas rozladowelë i léczelë. Jak 
òni nas wëléczelë, tej jô dostôł ùrlop. I nas z Wismaru 
wëwiozlë baną do Francëji, do artilerii nadbrzeżny. Tam 
më bëlë do kùńca. 

Tam bëło wiele strzélaniégò?
Tam szłë dërch próbné strzélania. Do żódny òstri wòjnë 
tam nie doszło. Nen pierszi kòmendant nas słabò cwicził, 
bëłë zaniedbania i òni gò tam wëszpiclowelë i wëwalëlë. 
Tej òni zrobilë dowódcą tegò szpicla. A ten nas dërch gò-
nił, że to nie bëło mòżno. Tej sej nadlatiwałë fligrë. Kąsk 
dali bëła fòrteca, ale to bëła barżi imitacjô. Rôz przëja-
chało do naszi jednostczi dwùch majorów z Capbreton. 
Ten szpicel téż z nima béł. Jô prawie stojôł na wasze. Jô 
ùdôwôł, że jô słabò rozmiejã pò miemieckù, a òni zaczãlë 
mie ò wszëtkò pëtac: co, dze, czedë. Nen drëdżi szedł 
òbzerac bąkrë, a nen pierszi pózni szedł penetrowac całi 
teren. Czej òni ùjachelë, tej më sã wnet dowiedzelë, że to 
bëlë francësczi szpiedzë. Më jak nôrëchli stąd wëriwelë, 
bò to wnet szło wszëtkò w lëft. Francëskô partizantka to 
wësadzëła. Starszëzna ùcékała aùtołama. Òni jich wszët-
czich wëtłëkle na drodze. A më dostelë kòła. Më jachelë 
biszągama i przez to më sã ùretelë. Më tej sej sedzelë 
w krzach. Jak më dojachelë do kùńca, Miemcë kôzelë 
nama czekac. Kąsk dali béł zómk. Nama sã chcało pic. 
Më tam pòdeszlë i prosëlë ò wòdã. Nie chcelë nama dac. 
Ale czej më rzeklë, że më jesmë Pòlôchama, tej òni nama 
delë. To bëło nasze szczescé, bò pewno tam më bë bëlë 
pòchòwóny, jakbë nas mielë za richtich Miemców. To 
sã òkôzało, że to béł nen główny sztab całi partizantczi. 

Pierszi z lewi  je Sykóra. Òdj. z archiwùm B. Sykòrë

Òdj. z archiwùm B. Sykòrë
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Tej më szlë nazôd, a w nocë przëszedł do nas Francuz 
òblokłi w prochówc i rzekł, że mómë złożëc broń, bò 
Miemcë i tak nas mają za dezerterów. Nen Francuz nas 
zaprowadzył jesz rôz do ne zómkù. I tak më sã stelë pier-
szima niewòlnikama z miemiecczégò wòjska. Wôżëlë 
nas, mierzëlë, wiele z nama tam wëstwôrzelë. Wnetka 
przëszedł òficéra i spitôł, czë më chcemë jic do pòlsczé-
gò wòjska. Më sã zarô zgłosëlë, ale jedny nié. To bëlë 
Miemcë, chòc òni znelë pòlsczi jãzëk. Za dwie niedzele 
më ju bëlë w drodze do Marsylii. Do te czasu më jesz 
òstro cwiczëlë, kòżdi w swòjim  mundurze, jaczi chto 
miôł. W Marsylii czekôł ju na nas ògromny òkrãt do 
przewôżaniô wòjska. Tam nas zaladowelë i rëgnãlë do 
Neapòlu. Nen òkrãt eskòrtowało dwanôsce niszczëcelów. 

W nen spòsób twòrzëła sã tam armiô, II Kòrpùs gene-
rała Andersa, jo?
Jo. Më tam bëlë dwie niedzele. Tej nas wzãlë na òdwsza-
wienié. Stôré mùndurë wërzucëlë, a delë nama nowé, 
anielsczé mùndurë. Tak më do-
łączëlë do II Kòrpùsu. 

Wa przeszła całą Italiã?
Jo, më sã sczerowelë do Bòlonii. Nasza jednostka bëła 
czësto nowô. Nie bëło szoférów. Tej jô sã chùtkò zgłosył 
na kùrs. Mie delë cągnik, dzało, në i më cwiczëlë z tim. 
To béł 16 półk pòscygòwi artilerii. Jô béł w nim do kùń-
ca. Tam wszëtkò sã dzejało: strzélanié dërch, gònienié, 
rozmajité rzeczë. Jednégò rena Miemcë sã załómelë i za-
czãlë ùcekac. Më jich ni mòglë dogònic. Jak na fronce, 
tak na fronce. 

A jak pò skùńczenim wòjnë Wë wrócëlë dodóm? 
Z Włoch jô trafił do Anglii. Tam nas pòrozdzélelë. Ge-
nerał Bernard Montgomery miôł taczé mòwë. Òn nas 
zachãcywôł, żebë wrócëc do swòjich krajów, jak to je 
mòżno. Z piersza jô chcôł jachac do Americzi. Ale czas 
sã tak dłużił. Më sã ni mòglë doczekac. W kùńcu jô to 
niechôł i jô rzekł, że jadã do Pòlsczi. Niech sã dzeje, co 

chce. Jô wrócył dodóm w 1947 rokù. 
Pózni më ùszëkòwelë we wsë òrkestrã. 
Tej më chòdzëlë pò wiesołach, përznã 
dorôbielë. Wiadomò, jak to na gbùrstwie. 

Proszã jesz rzec, co bëło z Waszim bratã?
Òn trafił  na front do Rusji. Czej przëszedł 
rôz na ùrlop dodóm, tej òn wiãcy nie 
wrócył do miemiecczégò wòjska. Szedł 
do bąkrów. Przez dwa lata òn sã ùkriwôł, 

bliskò chëczów, na Badżelnicë. Òni mielë jaż sztërë 
bąkrë. Tam sã ùkriwelë: braca Léón i Bernat Królowie ze 
Strëszi Bùdë, Skrzëpkòwsczich Każi ze Swiónowa i mój 
brat. Òni so zrobilë téż bąker w stańszewsczim lese. Do 
te jesz bëłë dwa bąkrë na błotach. Jak chtos sã zbliżił, 
tej òni szlë w te błota. Mielë tam broń, amùnicjã. Brat 
miôł mausera. Òn przeżił, ale jak sã wòjna skùńczëła, 
tej chtos gò zdradzył i gò pòchwôcëlë Ruscë. Zamklë 
gò razã z wiele jinszima w kòscele w Pòmieczënie, a tej 
wëwiozlë na Lëtwã do kòpaniô rowów. Òkropno jich tam 
mãczëlë i mòrzëlë głodã. Òn wëzdrzôł sóm szkelet. Jô gò 
ni mógł pòznac, jak òn przëszedł dodóm. A przedtim 
to béł taczi mòcny chłop. Doma òni baro òpasowelë na 
jedzenié i òn jakòs przeżił to. I dożił stôrëch lat. Ale òn 
przeszedł gehennã.  

Z Bronisławã Sykòrą gôdôł Eùgeniusz Prëczkòwsczi Òdj. E.P.
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KASZUBSZCZYZNA I KASZUBSKOŚĆ 
DLA PROFESORA GERARDA LABUDY

Gerard Labuda należy bez wątpienia do postaci 
nieszablonowych, wyrastających ponad przecięt-
ność. Ten wybitny naukowiec – jak zgodnie twier-
dzili jego koledzy po fachu oraz uczniowie – mógł-
by swoim dorobkiem obdarzyć co najmniej kilku 
badaczy. Jego dokonania są imponujące. Zacięcie 
badawcze i niezwykła płodność twórcza szły w pa-
rze ze skromnością i szacunkiem dla innych. 

Profesor miał niezwykle szeroki wachlarz zain-
teresowań badawczych. Większość jego prac na-
ukowych dotyczyła zagadnień oscylujących wokół 
wczesnośredniowiecznego państwa polskiego. Ba-
dał historię polityczną, społeczną, religijną, kultu-
rową, gospodarczą i wiele innych zagadnień. Dru-
gim ważnym polem badawczym Gerarda Labudy 
były dzieje Kaszub i ogólnie Pomorza. Wynikało 
to z kaszubskiego pochodzenia i tego, że jak ma-
wiał, był to Kaszubom winien. 

Pomorski okres w życiu Gerarda Labudy moż-
na by nazwać epizodem, ponieważ ten termin ko-
jarzy się z czymś krótkim. Biorąc pod uwagę licz-
bę lat, którą Profesor spędził na Pomorzu, 
rzeczywiście ten przedział nie był długi. „Epizod” 
jednakże łączy się z czymś nieistotnym, niemają-
cym poważniejszych skutków. A  ta dominanta 
znaczeniowa wyklucza użycie tego wyrazu, gdyż 
ten czas silnie wpłynął na osobowość i światopo-
gląd Gerarda Labudy, w zasadzie zdeterminował 
całe jego dalsze życie i twórczość naukową. Użyję 
zatem określenia „wątek pomorski”. Temat ten jest 
bardzo szeroki, ponieważ zawiera się w nim nie-
malże cała biografia profesora, jak również cha-
rakterystyka i  ocena jego spuścizny naukowej. 
Szczególnie obszerne jest to ostatnie zagadnienie, 
ponieważ jego pobieżna choćby charakterystyka 

mogłaby stanowić osobną publikację. Ograniczę 
się zatem do postrzegania przez Profesora Kaszub 
jako jego ojczyzny, abstrahując w tym artykule od 
badań naukowych Gerarda Labudy nad Kaszuba-
mi i Pomorzem. Pominę przy tym aspekt biogra-
ficzny, gdyż te informacje są powszechnie dostęp-
ne. Całościowe bądź fragmentaryczne wzmianki 
o charakterze biograficznym stanowią części wielu 
dzieł poświęconych pamięci Profesora. Najbogat-
sze i najciekawsze biografie to: Gerard Labuda. Że-
glarz na oceanie nauki (Luzino 2011), książka bę-
dąca wspólnym dziełem Genowefy Kasprzyk 
i Marii Krośnickiej, szkic Tomasza Schramma Ge-
rard Labuda – zarys biografii zamieszczony w pu-
blikacji pamiątkowej pt. Dzieło naukowe Gerarda 
Labudy (Poznań 2006). Również bardzo cenny 
jest artykuł Marcelego Kosmana Gerard Labuda – 
człowiek i dzieło w 90. rocznicę urodzin, wydruko-
wany w „Przeglądzie Zachodnim” (1/2006), a tak-
że obszerny biogram w  dziele Wybitni historycy 
wielkopolscy powstałym pod redakcją Jerzego 
Strzelczyka (Poznań 2010). Wiele cennych infor-
macji wnoszą też wywiady opublikowane na ła-
mach przeróżnych gazet, spośród których kilka 
przedrukowanych zostało w  dziele Zapiski ka-
szubskie, pomorskie i morskie (Gdańsk 2000). 

Najważniejsze przy badaniu światopoglądu 
profesora Labudy i postrzegania przez niego wła-
snych korzeni będzie przytoczenie jego wypowie-
dzi, które najdobitniej ukazują podejście profeso-
ra do Kaszubszczyzny. O  tym, że dla Gerarda 
Labudy jego kaszubskie pochodzenie było bardzo 
istotne, świadczą jego liczne wywiady i  wspo-
mnienia, które można znaleźć we wstępach prze-
różnych publikacji. Chociaż po wyjeździe na stu-
dia do Poznania w 1936 roku nigdy nie wrócił na 
stałe na Pomorze, jednak czuł się bardzo związany 

ADAM LUBOCKI
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zarówno z Kaszubami jako całością, jak i ważnymi 
dla niego miejscowościami, a więc m.in. Wejhero-
wem i rodzinnym Luzinem. 

Jako pierwszy przytoczyć należy fragment wy-
wiadu przygotowanego na potrzeby krótkiego re-
portażu  zrealizowanego przez UAM, będącego 
częścią cyklu „Wybitne postacie Uniwersytetu”: 

Ja nie jestem Kaszubą z Poznania. Ja jestem Ka-
szubą w Poznaniu. To jest duża różnica.
W  podobnym tonie Profesor wypowiadał się 

wielokrotnie. Jako potwierdzenie przytoczę tu 
fragment rozmowy z dziennikarką: 

Beata Maciejewska: (...) Jest Pan ważny dla Ka-
szub. A czy te ziemie są ważne dla Pana?
Gerard Labuda: To moje korzenie. Myślę i śnię 
po kaszubsku. Mieszkam w Poznaniu – z wo-
jenną przerwą – od 1936 roku. Ale nie jestem 
poznaniakiem. Jestem Kaszubą w Poznaniu1.
Mimo że w  Poznaniu znalazł wszystko, czego 

potrzebował do szczęścia, czuł się tam obco. Był 
przybyszem z innego otoczenia i środowiska. Nie 
poczuł się nigdy poznaniakiem ani Wielkopolani-
nem, a  mimo to nie zdecydował się na powrót 
w rodzinne strony. O tym, jak dalece kultura ka-
szubska była dla Gerarda Labudy ważna, świadczą 
jego wypowiedzi dotyczące języka kaszubskiego. 
W  przytoczonym na początku reportażu powie-
dział:

Moim językiem jest kaszubski. Ja tylko po ka-
szubsku dobrze mówię. A polski to jest dla mnie 
nauczony język. Tego się nauczyłem. Natomiast 
po kaszubsku mówię po dziś dzień. 
W podobnym tonie Profesor wypowiedział się 

we wstępie do Dziejów wsi Luzino, które zadedy-
kował niezwykle wymownie: „Tym, którzy na-
uczyli mnie czytać i pisać, poświęcam”. Dedykacja 
ta odnosi się właśnie do środowiska, z którego Ge-
rard Labuda wyniósł umiejętność poprawnego 

posługiwania się językiem polskim, a więc ogólnie 
rzecz biorąc, Luzina. Profesor we wstępie napisał:

Ale poprawnego czytania, pisania i  mówienia 
po polsku nauczyła mnie dopiero Szkoła Po-
wszechna w Luzinie. Bo cóż z tego, że umiałem, 
ale język polski znany był mi tylko z  kazań 
w kościele i z książki do nabożeństwa, gdyż każ-
de słowo czytałem i  wymawiałem po kaszub-
sku, a moja ortografia odbiegała mocno od pra-
wideł polskiej pisowni2.
Zdania wypowiedziane przez Profesora po-

twierdzają także blisko z  nim związane osoby. 
Przykładem może być fragment opracowania 
prof. Józefa Borzyszkowskiego, który tak scharak-
teryzował język kaszubski Gerarda Labudy: 

Nim też [tj. językiem kaszubskim] na co dzień 
posługuje się, będąc także w Poznaniu, w bez-
pośrednich kontaktach z ziomkami, budząc nie-
raz zdziwienie niekaszubskiego otoczenia. Nie-
mała też cząstka korespondencji wychodzącej 
z domu przy ul. Kanclerskiej 8 napisana została 
po kaszubsku3. 
Tych kilka cytatów pokazuje, jaka była rola ka-

szubskich korzeni dla profesora Labudy. Nie są to 
oczywiście wszystkie wypowiedzi na ten temat. 
Jest ich zdecydowanie więcej, ponieważ w każdej 
prawie pracy poświęconej Pomorzu lub Ka-
szubom i w niemal każdym wywiadzie Gerard La-
buda akcentował przywiązanie do swojej Małej 
Ojczyzny. Przez całe życie pamiętał o  miejscach 
niegdyś dla niego ważnych i o tym mówił. Fakt, że 
mimo spędzenia ponad 70 lat życia w Poznaniu, 
a tylko początkowych 20 na Pomorzu, nadal uwa-
żał się za Kaszuba i  wracał chętnie w  rodzinne 
strony, dobitnie to potwierdza. Tak w ogromnym 
skrócie wygląda kwestia roli, jaką odegrał w życiu 
Gerarda Labudy wątek pomorski. 

1  Jestem Kaszubą w Poznaniu. Z profesorem Gerardem Labudą rozmawia Beata Maciejewska, [w:] G. Labuda, Zapiski kaszubskie, po-
morskie i morskie, Gdańsk 2000.

2 B. Wiącek, M. Kochanowski, G. Labuda, Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX wieku, Luzino – Gdańsk 1995, s. 5. 
3  J. Borzyszkowski, Gerard Labuda – Kaszuba z Poznania droga od „Historii Pomorza” do „Historii Kaszubów”, „Przegląd Zachodni”, 

2006, nr 1, s. 63.
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MEANDRY TOŻSAMOŚCI  
NA TLE HISTORII WŁASNEJ RODZINY 

Dorastałam w wielokulturowej społeczności, w ma-
łej wsi Stowięcino (gmina Główczyce), w której 

mieszkała ludność polska, ukraińska, kaszubska, kre-
sowa i niemiecka. Wychowałam się (lata 1971–1999) 
pośród Ukraińców i Kaszubów – potomków podgru-
py Kabatków. 

Sama nazwa Główczyce (niem. Glowitz) po kaszub-
sku oznacza „wzniesienie” lub jak podają inne źródła 
„głowa – wieś główna”. Jeszcze w XIX w. posługiwano 
się tu językiem kaszubskim i głoszono w nim kazania. 
Zdaniem innych badaczy potomkowie Kaszubów wy-
trwali na tej ziemi do roku 1945. Po wojnie nieliczni 
autochtoni zmieszali się z napływową ludnością i nie 
mieli łatwego życia. 

Mój ojciec niechętnie opowiada o tym, jak na sku-
tek przymusowego wysiedlania ludności ukraińskiej 
w 1947 r. jechał pociągiem z południa Polski na Po-
morze. Jego rodzice z trudem aklimatyzowali się do 
nowych warunków, mieszkając (krótko) w sąsiedztwie 
zamożnych Niemców. Rodziny w naszej wsi przyj-
mowały strategię izolacyjną. Zaobserwowane prze-
ze mnie cechy Kaszubów w mojej miejscowości to: 
pracowitość, dbanie o porządek, trzymanie się razem, 
duma z posiadania ziemi, religijność, ale też zaciętość 
i zarozumiałość. Cechy Ukraińców-przesiedleńców – 
częściowo podobnie: trzymanie się razem, religijność, 
ale i skąpstwo, myślenie „jesteśmy tu na chwilę” oraz 
tęsknota za opuszczonym domem. 

Pamiętam, że moi dziadkowie (i ze strony mamy, 
i ze strony ojca) rozmawiali w domu po ukraińsku, 
a nasi najbliżsi sąsiedzi zza ściany – po kaszubsku. 
W domu mówiliśmy mieszanym językiem: najwię-
cej po polsku, trochę po ukraińsku i po kaszubsku. 
W szkole nie zawsze wykazywano zrozumienie dla na-
szych językowych „inności”. Ale lubiłam swoją wieś. 
Święta Bożego Narodzenia obchodziliśmy dwukrot-
nie: rzymskokatolickie i w obrządku grekokatolickim. 
Przyjmowaliśmy w domu po kolędzie i polskiego księ-
dza, i diakuna z słupskiej cerkwi. (...). 

Życie moich dziadków i rodziców z pewnością było 
przykładem swoistego „laboratorium społeczno-kul-

turowego”, przenikania się kultur (polskiej, kaszub-
skiej i ukraińskiej) i dowodem na to, że kształtowało 
się „nowe społeczeństwo, będące unikatową i specy-
ficzną mieszanką różnych elementów kulturowych, 
etnicznych, religijnych, językowych (...)”1.

Chyba właśnie z tego powodu długo miałam pro-
blem z odpowiedzeniem sobie na pytanie: „Kim je-
stem?”. Pomocne w  zrozumieniu czasu minionego 
stały się czytane przeze mnie publikacje: Kaszubskie 
Jeruzalem. O dziejach i współczesności gminy Głów-
czyce oraz tożsamości jej mieszkańców (pod red. prof.  
J. Borzyszkowskiego) oraz Przesiedlona młodość. 
Wspomnienia mieszkańców gminy Główczyce (pod 
red. T. Janusewicz i P. Żmudy). Lektury te uświadomi-
ły mi, jak wiele zaszło zmian, jak wiele osiągnęliśmy, 
ale i straciliśmy. 

Kolejny etap mojej drogi ku tożsamości to „wejście” 
w rodzinę polsko-kaszubską (20 lat temu) poprzez 
związek z dumnym ze swego pochodzenia Polakiem-
-Kaszubem. Mój mąż pochodzi z rodziny (ze strony 
matki) mocno zakorzenionej na Kaszubach, z oko-
lic Żukowa, następnie migrującej w obrębie regionu 
(Gowidlino, Rzuszcze, Wykosowo, Szczypkowice, Po-
błocie). Stąd znane są mi ustne relacje, jak chodziło 
się do czteroklasowej niemieckiej szkoły, jak żyło się 
z Niemcami za płotem (Wykosowo), jak ciężka była 
praca na roli i co to były „odrobki”. 

Ostatnim ogniwem łańcucha doświadczeń na oso-
bistej drodze rozwoju poczucia tożsamości jest posze-
rzanie przeze mnie wiedzy z zakresu historii i kultury 
Kaszub. Najpierw samodzielnie zbierałam informa-
cje na temat regionu kaszubskiego, o którym po roku 
1989 było coraz głośniej w mediach. Poznałam wspa-
niałych ludzi – miłośników kaszubszczyzny i Kaszu-
bów. Zarazili mnie swoim zapałem, chęcią ratowania 
królewiónczi, pasją tworzenia „nowego” (...). Ważne 
dla mnie jest stwierdzenie Cezarego Obracht-Pron-
dzyńskiego, że „można być tzw. Kaszubą z wyboru, 
czyli identyfikować się ze społecznością kaszubską, 
mimo że się nie posiada żadnych korzeni kaszubskich 
(wystarczy tu fakt, że np. się urodziliśmy i mieszkamy 

Jakiej natury jest moja tożsamość i jakie są moje związki z Kaszubami?
To pytanie skłania mnie do wynurzeń natury osobistej i prześledzenia historii swojego życia. 

1  C. Obracht-Prondzyński, Pomorska wielokulturowość: niewykorzystany potencjał czy potencjalne ryzyko, Instytut Kaszubski, Gdańsk 
2013, s. 46.
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KIM SĄ NAUCZYCIELE JĘZYKA KASZUBSKIEGO

na Kaszubach)”2. Słowa te niejako „usprawiedliwiają” 
moje aspiracje do bycia Kaszubką, chociaż nie mam 
korzeni kaszubskich w drzewie genealogicznym mojej 
rodziny – czyli pochodzenia, „twardego” wyznacznika 
tożsamości. Kolejnym potwierdzeniem dla mnie i mo-
jego otoczenia faktu, że należę do grona Kaszubów, 
jest to, że znam język kaszubski, co według Moniki 
Mazurek „staje się podstawą nabytej tożsamości ka-
szubskiej”3.

Wiem, że „tożsamość kaszubska ciągle ulega 
zmianom, (...) może być też czymś »odzyskanym« – 
w przypadku osób, które pochodzą z rodzin kaszub-
skich, gdzie się przed nimi fakt kaszubskich korzeni 
ukrywało lub też nie przywiązywało się do tego żadnej 
wagi”4. I rzeczywiście, wiele osób z mojego otoczenia 
jest zachwyconych faktem, że mówię do nich po ka-
szubsku. Często proszą mnie, bym ich czegoś nowego 
nauczyła w tym pięknym języku. A dla ludzi, którzy 
mają przykre wspomnienia z młodości, gdy wyśmie-
wano język kaszubski, aktywne uczestnictwo w życiu 
kulturalnym Kaszub staje się teraz okazją do odzyska-
nia utraconej tożsamości. 

Uważam jednak, że ważniejszym od znajomości 
języka wyznacznikiem kaszubskiej tożsamości (i czę-
ściowo tożsamości mojej rodziny) jest kryterium 
geograficzne (zamieszkiwane terytorium – prze-
strzeń – obszar w sensie dosłownym). Kaszuby – tu 
się urodziłam, tu całe życie mieszkam, tu wychowu-
jemy z mężem nasze dzieci. Dlatego w tym miejscu 
chciałabym się podpisać pod wypowiedzią Krzysztofa 
Piesiewicza zawartą w artykule pt. „Magiczne miejsca 
– magiczny czas”: „Kaszuby to kraina mającą w so-
bie niebywałą magię, tożsamość, inność (...)”5 i dalej: 
„Tereny stanowiące ojczyznę Kaszub to fenomen, to 
jakaś przepiękna dziwność, ale mająca w sobie rów-
nież pewną kruchość, bardzo łatwą do zadeptania”6.

Obecnie mieszkam w Damnicy i odkrywam jej po-
wiązania z Kaszubami. Niedawno czytałam ciekawą 
książkę Damnica. Z historii pewnej pomorskiej wsi au-
torstwa Hannelore Schardin-Liedtke (wyd. w 2016 r. 
w Berlinie!). Praca poświęcona jest dziejom Damnicy 
od powstania tej miejscowości do pierwszych lat po 
zakończeniu II wojny światowej, historii opowiedzia-
nej przez dawnych mieszkańców wsi (niemieckiego 
pochodzenia) i  ich potomków. Z  relacji Schardin-
-Liedtke, potomkini syna kierownika szkoły miesz-

kającego niegdyś w Damnicy, i z zebranych przez nią 
źródeł wynika, że mieszkali tu Kaszubi razem z in-
nymi grupami narodowościowymi. Świadczą o tym 
m.in. kaszubskie krzyże i  nagrobki na damnickim 
cmentarzu oraz szczegółowo opisywane typowo ka-
szubskie obyczaje i święta obchodzone przez miesz-
kającą tu od pokoleń ludność. Z tej książki dowiedzia-
łam się też, że nazwa rzeki Charstnica przepływającej 
przez moją wieś ma pochodzenie kaszubskie. Wg Ewy 
Rzetelskiej-Feleszko „kaszubskie słowo xarst oznacza 
kiepskiej jakości siano z wilgotnej łąki, chrust, mokre 
gałęzie”. 

Ciekawią mnie legendy z gminy Damnica. Dostrze-
gam w nich kaszubskie wartości i symbole. Noszę się 
z myślą, żeby je spisać w wersji kaszubskiej i wyko-
rzystywać w pracy szkolnej, bo to doskonała okazja 
dla dzieci do zdobycia wiedzy o regionie i narzędzie 
budowania etnicznej tożsamości.

Podsumowując, mogę stwierdzić raz jeszcze, że 
moja tożsamość kaszubska ma charakter nabyty i jest 
efektem osobistego wyboru. Identyfikacja kaszubska 
nie przeszkadza mi czuć się jednocześnie Polką, która 
ma sentyment do języka ukraińskiego. Jednocześnie 
czuję się też pełnoprawną mieszkanką Pomorza, która 
od czasu do czasu udziela się lokalnie. 

Fakt, że mieszkam na historycznych Kaszubach, 
i miłość do tego regionu wyznaczają mi drogę dzia-
łań jako nauczyciela języka kaszubskiego. Zawodo-
wo (i prywatnie) prezentuję (cytując za M. Mazurek) 
„projekt etniczności”. Aby zasłużyć w swoich oczach 
na miano „bycia Kaszubką”, chcę jeszcze wiele dobrego 
zrobić dla Kaszubów w obrębie edukacji kaszubskiej. 

Mam świadomość tego, że edukacja kaszubska jest 
„w  kręgu wyzwań i  ograniczeń”. Dzieci i  młodzież 
będą stawiać nam pytania: Kim jesteśmy? Z pewno-
ścią musimy być w tym, czego uczymy, wiarygodni, 
musimy odwoływać się do doświadczeń współcze-
snych Kaszubów, a  jednocześnie „winniśmy mieć 
świadomość, że uczestniczymy w wielkim procesie 
kulturowym (...), współuczestniczymy w budowaniu 
tożsamości Kaszub i Kaszubów (...). Dlatego tak duża 
spoczywa na nas odpowiedzialność, ale też dlatego jest 
to tak fascynujące zajęcie...”7. 

JOLANTA PUCHALSKA (Z DOMU BODNAR) 

2  K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński (red.), Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura, tożsamość, język, „Zeszyty senackie”, 
zeszyt 1, 12/2012, s. 21.

3  M. Mazurek, Język, przestrzeń, pochodzenie, Instytut Kaszubski, Gdańsk, s. 141.
4  K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński (red.), dz.cyt., s. 25.
5  Tamże, s. 190.
6  Tamże, s. 193.
7  Tamże, s. 187.
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MŁODI – DO ROBÒTË! 
BAŁKAŃSKÔ PLATKA KARNA FUCUS 
Z PRZÉDNIKÃ KARNA FUCUS Z WEJROWA RAFAŁÃ RÓMPCĄ ROZPÒWIÔDÔ TÓMK FÓPKA

Wnetkã ùkôże sã pòsobnô platka karna Fucus. 
Czim mdze sã òna jinaczëc òd nëch chùtczészich? 
Mòże chcemë rzec chòcle słowò ò sami produkcji, 
wëdanim…
Jo, prawie kùńczimë robòtã z naszą czwiôrtą platką. 
Pò slédny, kòncertowi, zôs jesmë wrócëlë do sztudia. 
I  to zôs do swôrzewsczégò North Studio Tadéùsza 
Kòrthalsa. Robòta z Tadéùszã je jak wiedno pësznô. 
Më gò pòbłaznowiwómë kùszkama, a òn dôwô nama 
dzejac we wspaniałi atmòsferze. Nad tą platką se-
dzymë ju òd rokù. Nigdë donëchczôs jesmë tëli czasu 

nie robilë nad materiałã. Czemù tak długò? To 
zanôlégò òd kalãdôrza. Pierszą sesjã jesmë zaczãlë 
w ùszłim rokù, òb zëmã, tedë béł kòncertowi sezón, 
tej na sztudio nie bëło czasu i tak czas zlecôł do rokù. 
Jednak przez to materiał dozdrzeniôł, dzél dokôzów 
òstôł sprawdzony òbczas kòncertów – stądka jem 
gwësny bëlnégò kùńcowégò efektu na place, temù 
wôrt bëło so dac tëli czasu. Nowizną je wëdawniczé 
wspiarcé ze stronë Mùzeùm Pismieniznë i  Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Mùzyczi we Wejrowie. Dzãka temù 
òdeszła nama, karnu, całô „papierologiô”, za co jesmë 
wdzãczny. Mòżemë sã wząc leno za mùzyczné 
sprawë. 

Co mdze jinégò? Delikatno zmieniwómë rejón 
mùzycznëch inspiracjów z Irlandie na pôłniowé Bał-
kanë. To nie znaczi, że z Irlandią dôwómë so czësto 
pòkù. Bãdze òna wcyg przëtomnô na krążkù.

Skądka wzãłë sã mùzycznë ùdbë platë?
Zaczarzenié bałkańsczima klimatama òstało w  nas 
pò pierszim przebiwanim w  Serbii. Jednégò dnia, 
czëstim przëtrôfkã, jesmë trafilë na kòncert za-
wòłónégò karna Balkanika. Kòncert bëlno zaòstôł 
nama w pamiãcë, a  że grómë w pòdobnëch klima-
tach – stądka prawie przëszła nowô inspiracjô. 
W ùszłim rokù jem zôs jachôł na Bałkanë, a czej wró-
cył, miôł jem fùl głowã ùdbów i mòcë do robieniô 
nowégò.

Jak sã rodzą tekstë?
Tekstë? To biwô wszelejak. Jedne są mòjima òsobisti-
ma przeżëcama, jiné są czësto zmëszloné. Przińdze 
tak, że pòwstôwają w przëtrôfkòwëch môlach i  leż-
noscach. Jeden tekst napisôł jem òbczas zbiéraniô 
grzëbów w lese. Jo. Jiné – òbczas nieprzespóny nocë, 
ale nôczãscy piszã w chëczowi cuszë.

Jesz mómë w ùszach zwãczi waszégò jëbleùszowé-
gò kòncertu. Jakùż sã starëszk miéwô? Co nowégò 
w karnie?
Jenë, òd roczëznë przeszłë ju sztërë lata, a më jak to 
wino, jim starszi – tim lepszi. Wipkùjã sobie, chòcô 
mùszã rzec, że jem rôd z te, jak karno dzysô prôcëje, Dôwóme szansã młodim – z Magdą Gackòwską
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jak pòdchôdô do kaszëbiznë. Przez te lata jesmë sã 
baro zebrelë do grëpë. Pòtikómë sã nié leno na binie, 
ale pòtrafimë razã wëpòczëwac z naszima familiama 
– to zrzesziwô. Òd tegò rokù nasze karno je bòkad-
niészé ò klawiszówca, tej na binie mdze jesz fùlni 
a cekawi.

Jak sobie pòradzëc z binową tremą?
Nôlepi sznapsã. (Chachòce). A tak pòwôżno, to jedny 
radë na to ni ma. Kòżdi jinaczi na swój sztres reagùje 
i  jinak gò lékarzi. Pòdług mie môłô trema wiedno 
dzejô jakno pòdskôcënk na człowieka, tej ni ma so-
bie za baro tegò brac do głowë. Prosto mùszi wierzëc 
w se a w swòje mòżlëwòscë.

Nôhòpsowniészé sztótë z wajich kòncertów? 
Szpòrtownoscë?
Hòpsowò a szpòrtowò? Pewno tej, czej mómë kòn-
certë za grańcama Kaszub. Nôwicy smiéchù je, czej 
zapòwiôdôcze abò słëchińcë próbùją zrozmiôc pò 
swòjémù nasz jãzëk, titułë spiéwów itd. Sparłãczën-
czi niesą kòpã smiéchù. Smieją sã wszëtcë, i  më, 
i pùblicznosc.

Jaczi je przepis na szladżer?
Sóm jem te cekawi i  chcôłbëm takcos pòznac. Jem 
rôd, że ùdało sã nama stwòrzëc czile dokôzów, co 
dożdałë sã nowëch wëkònaniów, aranżacjów i inter-
pretacjów a nawetkã òpracowaniów, np. na chùr.

Nôlepszô pùblicznosc to je ta, co...?
Wié za czim i dlô kògò je przëszłô. Ta, co żëwò reagù-
je na to, co do ni wësélómë, i to òdwzôjmiwô. Ta, co 
je prosto żëczlëwô i kùlturalnô.

Jak òceniwôsz spiéwné mòżlëwòscë Kaszub jakno 
òbsądzëcél Kaszëbsczégò Idola?
Je baro bëlno i jem gwës, że z kòżdą chwilą mdze jesz 
lepi. Samòswiąda pòstrzód ùczãstników Idola je 
corôz lepszô. Wôżné je, cobë bëc sobą, a nié le „môł-
pòwac” kògòs z  pierszich strón gazétów. Jem pòd 
wiôldżim cëskã warkòwnëch mòżlëwòtów dzysdnio-
wi młodzëznë. Pò mòjémù trzeba promòwac naszich 
młodëch artistów. Czej jem òbczas idolowégò finału 
wrãcziwôł nôdgrodã Magdze Gackòwsczi – zabédo-
wôł jem ji wespółrobòtã. Në i tak sã stało. Na platce 
mdzemë pòspólno spiewac jeden dokôz, z czegò jem 
baro rôd.

Jak të bë przëchłoscył młodzëznã do spiéwaniô  
pò kaszëbskù?
Hmmm. Mëszlã, że sygnie przëzdrzec sã na mùzycz-
ny rénk. Je widzec dzysô, że jidze zajistniec i ùtrzëmi-
wac sã z mùzyczi, grającë czë spiéwającë pò kaszëb-
skù. Rénk je ju ùstojony, ùstatkòwóny i wcyg a wcyg 
dôwô do wiédzë, że je jesz trójno placu na naszi 
wiôldżi kaszëbsczi binie. Tej prosto: do robòtë!

Òdjimczi z archiwùm karna.

FUCUS na sztrądze
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– Macie w koszyku trochę chleba, 
dziatki? – spytałem się pewnego wio-
sennego popołudnia trójki dzieci 
bezrobotnego Burczyka, gdy po cało-
dziennej żebraczej tułaczce wracały 
do domu. 

– Ten chlebek jest dla tatusia – od-
powiedziała najstarsza.

– A co macie dla mamy, dla was?
– Mamy ziemniaki, trochę kaszy, 

mąki. Tatuś musi mieć lepsze jedze-
nie, pożywniejsze, by mógł iść do 
pracy – uzupełniła informacje. A naj-
młodszy z gromadki, Franek, dodał:

– Tatuś chodzi po gburach i prosi 
o robotę, a mama mówi, że jak będzie 
miał krzepę, to go wezmą nawet do 
kosy.

Smutne to stwierdzenie, ale praw-
dziwe. Przemierzały dzieciska ubogie 
wioski za kawałkiem chleba, bulew-
kami, mąką, ratowały rodziny przed 
śmiercią głodową, nie wstydziły się 
żebrać. Potrzeba wysyłania dzieci 
była tak wielka, że trudno dzisiaj 
o niej wspominać.

– U nas i okruszyn jadła nie ma, 
myszy uciekają – powiedział mi na 
zebraniu rodzicielskim w sali szkol-
nej bezrobotny Prądzyński – dzieci 
muszę przed i po południu na żebry 
wysyłać, choć serce mi się kraje roz-
paczą, nie ja, nie my robotnicy rzą-
dzimy krajem.

Jadąc z gospodarzem Frostem na 
wiec do Opalenia, widziałem ciągną-
cych ścieżkami chłopów-robotników 
rolnych, byli zmęczeni, wynędzniali, 
owrzodzeni....

– Znam tego wysokiego, przecież to 
siłacz był – mówił Frost – a dzisiaj 
bym go za parobka urządzić nie mógł. 
Fizycznie jest wykończony, chyba że-
bym go wywczasował, po pół roku 
może by wrócił do normy. Źle, panie, 
z nami, źle, nie daj Boże wojny. Je-
dziemy radzić o podziale administra-
cyjnym, o tym władze myślą, lepiej by 

zrobili, gdyby myśleli o zatrudnieniu 
bezrobotnych. O! Tu by się szosa 
przydała, tu i w Półwsi, budulec pań-
stwowy, bezrobotni, pożyczka we-
wnętrzna... Wroga trzeba naślado-
wać, ten nawet autostrady buduje.

Kiedyś wracałem drogą pieszo, 
było to w zimie i w nocy. Kolegę Pra-
buckiego odprowadziłem do Opale-
nia, śnieg jęczał pod butami, mróz 
szczypał w  uszy. Szybko szedłem, 
chciałem jak najrychlej przebyć gąsz-
cze i to chyłkiem, niepostrzeżenie, by 
nie być świadkiem nachalnie i śmiało 
dokonywanych kradzieży drzewa bu-
dulcowego. Piły rżnęły, siekiery cięły 
sztuki, rozmowy słyszałem i zrozu-
miałem, o co chodzi. Biedota przecież 
z czegoś żyć musiała. Kupowali gbu-
rzy to drzewo, wiktualia za nie wy-
mieniali. Niektórzy z  nich gotówki 
nie mieli, ich produkty tanie były, 
a zadłużenia bankowe zmuszały do 
kontaktowania się z cwaniakami. Tak 
las i w zimie biedocie służył. Leśni-
czowie z konieczności oczy zamykali, 
udając, że procederu nie dostrzegają, 
podobnie jak to robili w sezonie let-
nim, kiedy matki z dziećmi zbierały 
jagody, borówki, grzyby, chrust. Za 
wszystko to miały wykupywać kwity, 
ale który z  leśniczych miał odwagę 
spędzać tych nędzarzy z lasu, poda-
wać do sądu? 

W lasach dąbrowskich rosły kon-
walie, piękne były, dorodne, były ob-
jęte ochroną, ale i one służyły biedo-
cie, koszami wywoziła je do Gdańska. 
Gdzie dzieci Chałowej? Gdzie dziew-
częta Burczyka? – pytaliśmy się z ko-
leżanką w  klasach. Odpowiadano 
nam: Na konwaliach. Widywaliśmy 
naszego ucznia Kamrowskiego, jak 
okładał kijem domową szkapę, która 
z  trudem ciągnęła wóz dostawczy, 
obładowany wysoko „kipkami” i ko-
szami, pełen tych pięknych i aroma-
tycznych kwiatów. Wiózł urobek 

dzieci i ich matek do Smętowa, gdzie 
czekał na nie pociąg odchodzący do 
Wolnego Miasta Gdańska.

Taką drugą hurtową dostawą ratu-
jącą bezrobotnych były transporty 
gałązek, a  i  czubów szczytowych 
świerków i daglezji. Te widywaliśmy 
w  grudniu, Kamrowski również je 
woził. Co robić mieliśmy? Interwe-
niować u  władz? Uczulić na dozór 
leśniczych? Karać za absencję w szko-
le? Kogo? Cierpiących niedostatek 
i głód? Władze dostrzegały potrzeby, 
ale w systemie kapitalistycznej słabej 
gospodarczo i politycznie Polski nie 
miały odwagi dokonywać radykal-
nych cięć ustrojowych. Zresztą mu-
siałyby oddać władzę lewicy. Ale bo-
jąc się rewolucji i  wybuchu jakiejś 
epidemii powodowanej niedożywie-
niem, nakazały w  zimie 1932 roku 
zaopatrywanie bezrobotnych w  za-
kresie jednostkowych gmin. Każda 
gmina została zobowiązana do zabez-
pieczenia bezrobotnych w niej miesz-
kających w dziedzinie wyżywienia na 
całą zimę, i to drogą dobrowolnego 
opodatkowania się jej bogatszych 
obywateli. „Jeżeli im nie dacie – sami 
wezmą” – powiedziano w starostwie 
sołtysom.

Nasz sołtys „dostał wielkie oczy”. 
Był pewno w najtrudniejszej sytuacji. 
Dąbrówka miała najwięcej bezrobot-
nych a najmniej zasobnych gospoda-
rzy. Inne wsie okoliczne proporcje 
miały lepsze. Zaraz po odprawie przy-
był do mnie, smutny i zatroskany.

– Źle, panie szkólny – rozpoczął 
swoje żale – mamy utrzymać naszych 
bezrobotnych własnymi możliwo-
ściami. Jest ich aż 70 chłopa na ogól-
ną liczbę 120 mężczyzn we wsi, go-
spodarzy i  innych. Obywateli 
mogących się opodatkować zaledwie 
25. Muszę zwołać wszystkich do 
szkoły, jak najrychlej, zanim nie za-
czną się buntować... – Chrząknął, 
spojrzał w  okno i  rzekł: – Wczoraj 
słyszałem, jak odgrażali się Orzędow-
skiemu; żądał od lokatorów uregulo-
wania komornego, przecież mu nie 
płacą od pół roku. Wykrzykiwali 
i pod adresem Frosta: Miechol! Mie-
chol! Dziw, że panu dają spokój, prze-
cież pan tu z żoną pracuje, a jest taka 
tendencja, by tylko jeden członek 

DLA OJCA CHLEBEK 
NIOSĄ DZIECI

Pamiętne	dni
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rodziny pracował. Jest wiele bezro-
botnej inteligencji, ale podobno pan 
i żona pańska ubogim dzieciom chleb 
podrzucacie, na obiad ich prosicie, 
wszyscy tego nie mogą. 

– Serce ubogim okazać może każdy 
– odrzekłem – a teraz zebranie ko-
nieczne.

Zwołaliśmy na zebranie wszystkich, 
którzy nie pracowali, również tych, 
którzy mogli służyć pomocą. Przyby-
li prawie wszyscy – klasa wypełniła 
się starszymi i młodszymi po ściany. 
Nie wszyscy się w niej zmieścili, mu-
siałem otworzyć korytarz i klasę przy-
ległą. Sołtys się denerwował. 

– Frosta nie ma – szepnął – pewnie 
się ich boi, nie ma i Orzędowskiego, 
dzierżawcy majątku, ale ten chce 
przystać na nasze uchwały.

A jak zachowywała się sala? Znać 
było wielkie wyczekiwanie. Bezrobot-
ni zachowywali się spokojnie, tylko 
niektórzy bardziej lub mniej akcento-
wali potrzebę rychłego wsparcia. Byli 
przeważnie robotnikami rolnymi, kie-
dyś pracowali na Żuławach, w West- 
falii, we Francji, teraz i tam emigro-
wać nie mogli – tam też był nadmiar 
rąk do pracy. Siedzieli smutni, zrezy-
gnowani, wymizerowani, anemiczni 
– istni niewolnicy losu. Jak długo 
może jeszcze potrwać ten stan rzeczy 
– pomyślałem – lada dzień głód może 
wcisnąć im do ręki siekiery.

– Frost idzie, a za nim Orzędowski 
– szepnął sołtys – zaraz zaczynamy.

Ale nie zaczął narady sołtys, zaczął 
ją pan Frost, z miejsca, zaraz po wej-
ściu do sali. Na lekki pomruk obec-
nych pozdrowił ich katolickim słowem 
– musieli według zwyczaju odpowie-
dzieć, rozładować brzemię nastroju. 

– Wybaczcie moje spóźnienie, 
w oborze miałem wypadek – zaczął 
swoje powitanie. – Wiem, wiem, że 
wam ciężko, że musimy was ratować, 
ale też wiem, że nie o jałmużnę wam 
chodzi. Każdy z was ma swój honor. 
Im ktoś bardziej cierpi, im ktoś więcej 
w życiu udręki i biedy przeżył, tym 
bardziej jest honorowy, tym bardziej 
dba o swoją godność. Wam, drodzy, 
o pracę chodzi, prawda? 

Zaczęli mu przytakiwać. 
– Pracharzami, szmaciarzami być 

nie chcemy – odezwał się były emi-
grant do Francji. 

– Prawda! Prawda – krzyknęli inni.
– O to chodzi – poparł ich Frost.
– Komisje do zbiórki wybrać jedną, 

a drugą do rozdziału datków – po-
wiedział sołtys nieco podniosłym 
głosem, widocznie urażony pominię-
ciem jego osoby i rozpoczęciem ze-
brania bez oficjalnego otwarcia.

– Wybrać i komisję wnioskową, tą, 
która ma przedstawić w  starostwie 
prośbę o prace społeczne – krzyknął 
Orzędowski i poparł go Frost.

Podniósł się harmider. Głosy za-
częły się mieszać, podawano nazwi-
ska kandydatów. Musiałem i  ja się 
wtrącić. Sołtys wprowadził porządek 
składania list kandydatów. Pomogła 
kreda i tablica. Wkrótce uporaliśmy 
się z dwiema pierwszymi komisjami. 
Gorzej było z tą trzecią. Sołtys wzbra-
niał się być wybranym, bał się, by mu 
starosta – jak mi szeptał – głowy nie 
zmył, bo władze ówczesne nie lubiły 
poganiania ich w pracy. Wreszcie wy-
brano do tej komisji dwóch byłych 
emigrantów – Frosta i Prądzyńskiego 
– oraz jeszcze jednego bezrobotnego 
murarza. Mieli zaprojektować budo-
wę szosy, a choćby bruku między Ko-
lonią Ostrowicką a  Opaleniem. 
O drodze tej Frost już nie raz napo-
mykał, teraz miał w obecności dwóch 
bezrobotnych postawić sprawę 
otwarcie. Sołtys był z przebiegu gło-
sowania zadowolony, również z pro-
pozycji opodatkowań. Jakoś wszystko 
się ułożyło i zebrani spokojnie roze-
szli się do domu. Zsypkę na biedują-
cych, w postaci kaszy, mąki, smalcu, 
słoniny, zebrano, doszły jeszcze ziem-
niaki. Z tymi było najgorzej, bo nie-
urodzaj na nie nie tylko podniósł 
cenę, ale i  zaciążył ujemnie na ho-
dowli trzody chlewnej. Natomiast 
kilkakrotne wyjazdy do starostwa 
gniewskiego w celu uproszenia dota-
cji na prace przy szosie czy bruku, 
mimo solidnych racji i stanowczych 
żądań robotników, pożądanego skut-
ku nie odniosły.

Ratowali się bezrobotni od głodu 
jak tylko w owych warunkach mogli, 
popełniając i lekkie kradzieże na po-
lach, młócąc tu kłosy szprychami ro-
werowymi, pogrzebując czy podbie-
rając ziemniaki, otwierając kopce 
brukiewne i ziemniaczane. Hodowa-
li też króliki, kury, gęsi, gołąbki, kar-

mę dla nich zbierając na drogach, 
polach, łąkach i bagnach. Jednak nie 
wszyscy mogli łagodzić tą miniho-
dowlą skutki przeciągającego się bez-
robocia, opłaty za obórki były wyso-
kie. A niejedni właściciele mieszkań 
starali się różnymi sposobami pozby-
wać się niepłacących komornego, 
nawet w zimie, kiedy ustawa o ochro-
nie lokatorów stawała temu na prze-
szkodzie. Oto pewnego styczniowego 
przedpołudnia przybyła do mnie 
żona bezrobotnego Burczyka z dwoj-
giem płaczących dzieci prosić o in-
terwencję w  sprawie zaprzestania 
zadymiania jej izdebki przez znanego 
we wsi krawca, właściciela domu, 
w którym mieszkała.

– Może pón szkólny coś pomoże, 
ni moga strawy ugotować, ni moga 
w piecu napalić; ten bies zatyka nam 
komin cegłą luźną – powiedziała, do-
dając – mój na prachrze, poszedł do 
krewnych, a  jo z  tymi dzieciskami 
w dymie, co oczy wydzira. 

Zostawiłem klasę pod opieką kole-
żanki i udałem się z kobietą do sołty-
sa. Zostawił pracę i ruszył z nami do 
krawca. Wprzód jednak zlustrowali-
śmy mieszkanie Burczyków. Stwier-
dziliśmy wiarygodność relacji, izba 
była zadymiona tak, że mieszkać 
w niej ludzie nie mogli, chyba po od-
powiednim przewietrzeniu, ale prze-
cież była zima, w rodzinie były mało-
letnie dzieci. Udaliśmy się na strych, 
Burczykowa wskazała miejsca, gdzie 
właściciel wsuwał w otwory cegły, ale 
cegły były na prawidłowym miejscu, 
widocznie zdążył je odsunąć, prze-
cież obserwował jej drogę do wsi. 
Sołtys podsunął mu pod nos odnośne 
paragrafy ustawy chroniące lokato-
rów przed podobnymi sprawkami. 
Wywijał się kłamstwami, ale przy-
rzekł, że... da komin przeczyścić.

Sytuacja gospodarcza zaczęła się po 
roku 1934 nieco polepszać, bezrobo-
cie zmalało, ale ciągle jeszcze nad-
miar rąk do pracy powodował nara-
stanie problemu, zwłaszcza w zimie. 
Ale właśnie ci biedujący wykazali 
w roku 1939 najwięcej patriotyzmu, 
szturmując w jednostce Obrony Na-
rodowej okopy niemieckie odcinka 
obrony pod Grudziądzem. 

JÓZEF CEYNOWA
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KÙŃSZT 

 „KASZËBË SZTÓTÃ ZATRZIMÓNÉ” 
NA ÒDJIMKACH...
Swòjima òdjimkòwima zainte-

resowaniama i  zdolnoscama 
mòglë sã pòchwôlëc ùczniowie 
wëżigimnazjalnëch szkòłów w II 
Òdjimkòwim Kònkùrsu „Kaszëbë 
sztótã zatrzimóné”. Zòrganizowało 
gò Technikùm nr 3 m. Bòhaterów 
Szarżë pòd Krojantama w Chòni-
cach. 

Ùroczësté rozrzeszenié kònkùr-
su òdbëło sã latos 22 gromicznika 
w  Centrum Kùńsztu Collegium 
Ars w  pòdzemiu gimnazjalnégò 
kòscoła w  Chònicach, chtërnégò 
gòspòdarzã je Kaszëba ksądz Jack 
Dawidowsczi.

Cepłé słowa sczerowała do òrga-
nizatorów przédniczka Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w  Chò- 
nicach Janina Kòsédowskô i  wrã- 
czëła jima pòdzãkòwanié za mòż-
lëwòtã wëkòrzëstaniô òdjimków 
z  I  edicji òbczas Dniów Kùlturë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Chònicach.

Gòsce òbezdrzelë binowi pòkôzk 
szkòłowników ùczącëch sã kaszëb-
sczégò jãzëka z klas 1TF, 1TG i 2TF 
Technikùm nr 3 w Chònicach na 
spòdlim Żëcégò i przigód Remùsa 
Aleksandra Majkòwsczégò pòd 
czerënkã Katarzënë Główczewsczi.

Szkólné „òd kaszëbsczégò” òpò- 
wiedzałë ò ùdbie òdjimkòwégò kòn- 
kùrsu w  chònicczim technikùm, 
a  na ekranie ùkazywałë sã infòr-
macje, że hònornym patronã béł 
Chònicczi Starosta Stanisłôw Skaja, 
a  medialnym patronã miesãcznik 
„Pomerania”. Dzãkòwałë téż do- 
brodzejóm kònkùrsu: Radze Ro-
dzëców z Technikùm nr 3 w Chò-
nicach, Chònicczémù Starosce, 
Kaszëbskò-Pòmòrsczémù Zrzesze- 
niu part Chònice, firmie FUN-
GOPOL Róbert Skórczewsczi, Za- 
kładowi Spòżiwczi Produkcji Szte-
fón Skwierawsczi, Wdzydzczémù 
Krôjòbrazowémù Parkòwi, fir-
mie „Farwa” z  Kòscérznë i  lëdo-
wim artistóm: Reginie Białk i Jac-
kòwi Place, dzãka chtërnym kòżdi 
ùczãstnik i kòżden z 16 òpiekùnów 
(westrzód chtërnëch przërëchtowù-
jącyma bëlë szkólny i rodzëce) do-
stôł darënk i diplóm – zrëchtowóny 
przez szkólnégò Zenona Graszka. 

Jurorama kònkùrsu bëlë: To- 
môsz Keler ze Słëpska – fòto-
graf, fòtorepòrtażista, fòtoeditor,  
Môrcën Piekarsczi – fòtograf i gra-
fik, chtëren robi w Ùrzãdze Miasta 
i  Gminë Brusë, Kazmiérz Rol-
biecczi z  Bëtowa – fòtograf, robi 
w „Kùrierze Bëtowsczim”, ùsôdca 
wiele albùmów ò Bëtowie, zemi 
bëtowsczi i Kaszëbach. 

Kòmisjô miała drãgą robòtã, bò 
w  kònkùrsu wzãło ùdzél 45 ùcz-
niów z dzesãc wëżigimnazjalnëch 
szkòłów z môlëznów: Brusë, Bëto-
wò, Chònice, Gduńsk, Kartuzë, 
Pùck, Słëpsk, Tczew. W protokòle 

jurorzë napiselë: Zdecydowanie cie-
szy większa ilość nadesłanych prac. 
Każde zdjęcie wydaje się bardzo 
osobistym, autorskim zapisem frag-
mentów kaszubskiej rzeczywisto-
ści. Widać w tych pracach, z jednej 
strony dużą potrzebę zatrzymania 
pięknych chwil, z  drugiej zaś chęć 
kreatywnej interpretacji najistot-
niejszych elementów kaszubskiej 
kultury. Poziom artystyczny prac 
jest nieco wyższy niż w roku ubie-
głym, co w  naszym przekonaniu 
dobrze wróży kolejnym edycjom 
konkursu.

Gòsce i młodzëzna z wiôldżim 
zainteresowanim òbezdrzelë wës- 
tôwk wszëtczich kònkùrsowëch 
òdjimków, chtëren pòmògło zrë- 
chtowac Chònicczé Centrum Kùl-
turë. Nie zafelowało téż dobrégò 
jestkù: grochówczi i kawë z kùchã.

KG

I môl Béjata Hinzka

I môl (ex aequo) Michôł Bystrom

Kòmisjô przëznała nôdgrodë:
I môl: Béjata Hinzka (Hinzke) – Akademic-
czé Liceùm m. Maceja Płażińsczégò w Pùckù
II môl: Magdaléna Baranowskô – II Òglo-
wòsztôłcącé Liceùm m. dr. Władisława 
Pniewsczégò we Gduńskù i Michôł Bystrom 
– Akademicczé Liceùm m. Maceja Płażiń-
sczégò w Pùckù
III môl: Agnészka Stopa – Technikùm nr 3  
m. Bòhaterów Szarżë pòd Krojantama 
w Chònicach.
Wëapartnienia: Òlëwiô Gełdon – Tech-
nikùm nr 3 m. Bòhaterów Szarżë pòd Kro-
jantama w  Chònicach, Patricjô Głodow-
skô – Zespół Wëżigimnazjalnëch Szkòłów 
w  Bëtowie, Magdaléna Reszka – II Òglo-
wòsztôłcącé Liceùm m. dr. Władisława 
Pniewsczégò we Gduńskù, Aleksandra Żurk 
– Technikùm TEB Edukacjô Słëpsk, Rozaliô 
Głombiowskô, Ana Kirszling, Klaùdiô Radt-
ka (Radtke), Wérónika Reszkewicz i Alicjô 
Serowik – Akademicczé Liceùm m. Maceja 
Płażińsczégò w Pùckù.
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ZEZ BRUS I NIÉ LENO / ZACHË ZE STÔRI SZAFË

BÙSKA
W  zbiorach pisôrza Francëszka Fenikòwsczégò (1922–1982), jaczé są 
w wejrowsczim mùzeùm, nalezc jidze wiele òsoblëwëch gadżetów. Jednym 
z nich je òbzdobionô òbrazã żôglowégò òkrãtã strzébrznô bùska (pòl. 
etui). Je to prakticzné òpakòwanié, w jaczé mòże„wcësnąc” pùdełkò ze 
sztrëchólcama… żebë sã w taszi nie pògniotło. Na bùska pòchôdô z lat 
60. XX stalata, a sprzedôwónô bëła bez Cepeliã. 

RD

Wiele drëchów przëszło 15 strëmiannika do 
Centrum Kùlturë i Biblioteczi w Brusach 

na promòcjã pòsobnégò zbiérkù wiérztów Blisko 
człowieka Janinë Głomsczi, czedës szkólny i bi-
bliotekarczi warkòwi szkòłë w Brusach. Na ekra-
nie ùkôzywała sã bibliografiô rozmajitoscë lëte-
racczich dokazów ùsôdzczëni, a  òna wpro- 
wôdzała słëchińców w jich tematikã, òpòwiôda-
ła ò geneze, historii jich wëdaniô i  graficzny 
wspòmóżce drëchów z  Pòznania. Òdczëtała 
wëjimk swòjégò romana Bez zażyłości i esejów 
pt. Bez pozorów, i  téż swòje wiérztë tikającé sã 
rozmajiti tematiczi i  różnëch pòstacjów, m.jin. 
dokazë ò domôkù Janie Zbrzëcë. Ò mùzyczną 
òprawã miało starã karno akòrdeònistów pòd 
czerënkã Mirosława Stoltmana. Dlô wastnë Ja-
ninë, chtërny pòéticczé ùtwórstwò inspirowóné 
je kaszëbizną, zrëchtowało darënk karno 
I  Kaszëbsczégò Òglowòsztôłcącégò Liceùm 
w Brusach. Na prosbã ùsôdczëni przetłomaczëła 
jem na kaszëbsczi czile wiérztów z donëchcza-
snëch ji zbiérków Inspirujcie mnie Bory Tuchol-
skie i Tonie morskie, a téż nalôżającëch sã w jinëch 
zdrzódłach. Pòzeszłi z  rozmajitëch wsów kòl 
Brusów, chtërnëch cekawé pòéticczé òbrôzczi 
zamkła pòétka w zbiérkù Zaborskie strofy lirycz-
ne, ùwôżno słëchelë recytacji wiérztów rodôczczi 
tłomaczonëch przez piszącą nã relacjã w rodny 
mòwie. Wérónika Żëwickô i  Patricjô Weiss, 
chtërnym żëczimë w nym rokù bëlnégò zdaniô 
maturë z  kaszëbsczégò jãzëka, recëtowałë 
„Kòscół w Lesnie” i „Ksãże Biskùpie Dominikù”, 
a absolwentka liceùm Katarzëna Główczewskô 
(terô ju szkólnô spòdleczny, gimnazjalny 
i strzédny szkòłë chònicczégò krézu) „Gduńsk” 
i… jak przëstało na Rok Józefa Chełmòwsczégò 

ZÉŃDZENIÉ Z PÒÉTKĄ
wiérztã Głomsczi „Wasto Józefie Chełmòwsczi”, jaką wôrt tu 
przëwòłac:

Wëczarziwôsz w drewnie swiątczi widzałé
Bòżonarodzeniowé szopczi i Swôrzewsczé Matinczi

Paléta wiedno zrëchtowónô do dzejów notérënkù
Do dokazów wiôldżich i môłëch i nieznónëch historiów

Malënczi na ruce i płótnie wiarã niosą brëkòwną
Chłoscą pãzle i dłóta jaż sã ceszą aniołë w niebie

Pòdjimôsz sã wiôldżich sprawów – badérëjesz i ùstaturzôsz
Kaszëbsczi swiat w galoòbleczenim òdtwôrzôsz

Widzec lubòtã tatczëznë czej z miłotą gòscy w progù witôsz
A serdeczny Twój ùsmiéwk skleni na skarni czej ò zdrowié pitôsz

Nie jes wëszłi na nôdgrodë i na niżódné zbëtné zastawnotë,
 bò jidzesz swòją stegną

Mającë dlô wszëtczich wiedno czas a dlô pòtómków dobrą ùczbã

Kòżdégò człowieka wôrtoscama i bakcylama 
malowinë i rzezbë swòji zarëwôsz
Kùńsztã òczarziwôsz wësłôwiającë głãbòczé i nôbòżné prôwdë
i nijak sã nie zrôżôsz

Bëlnyma stegnama jidzesz i przëkładã pòcygôsz
Apòkalipsą òstrzégôsz i cuglów nie wstrzëmiwôsz

Tu w Twòji zôgardze dzejają sã rzeczë dzywné 
nawetka ùrzasné i krëjamné
W naji zôbòrsczi tatczëznie pò prôwdze arcëdokazë pòwstôwają 
i swòją wëmòwą òczarziwają

Niech stoją prôwdą ò Ce i òtrokóm pamiątką bãdą
I niech na wiedno są w chwalbie Bòżi!

22.04.2005 

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ
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Z KOCIEWIA

Warto a nawet trzeba, i to nie tylko wiosną czy la-
tem. W dawnych zabawach dzieci (kto je jeszcze 
pamięta?) była „gra w zielone”. Mówiło się: proszę 
o zielone. Należało coś zielonego pokazać, inaczej 
słyszeliśmy: raz, dwa, trzy, pakiytka...

Nie chciałam tego kolejny raz przypominać, że 
niby wiosna, nadzieja na lato... Jednak uparcie wra-
cają myśli po odejściu śp. Wojciecha Młynarskiego 
– humanisty  i artysty dużego formatu. Wiedział, 
że co jakiś czas przychodzi walec i „wyrównuje”, 
a jednak apelował: skup się zdrowy rozsądku... Lu-
dzie rozumni znowu mają się nad czym skupiać.

Jak dobrze, że bywają tacy, którzy nie szukają 
tylko „źdźbła w cudzym oku”, więcej czują, widzą 
i umieją to wyrazić. Nie zmarnowali talentu, ich 
„wpisowe do świata” jest duże i zachęcające. Po-
waga okresu wielkopostnego każe poważniej przyj-
rzeć się Bożym zamiarom. Jak to jest, że só take i só 
take (gwarowa uwaga o ludziach). Wiem, że jest to 
naiwne, ale niekiedy 
chcę o tym zapomnieć 
i spodziewać się zwy-
kłej sprawiedliwości, 
a przecież niepojęte są 
Boskie wyroki... 

Bóg wszystko może. 
Może być nawet roz-
rzutny. Myślę o oso-
bach wybitnych, z Po-
morza, obdarzonych wielorako. W „Pomeranii” 
z lutego znajdujemy notę trzech autorów – regio-
nalistów, którzy znaleźli już sprzymierzeńców sa-
morządowych, by opracować i wydać księgę „Zyg-
munt Bukowski (1936–2008) – dla Kociewia, Kaszub 
i Pomorza”. Ważny jest ich apel o odpowiedź na 10 
pytań. Bardzo chętnie przesłałam swoje odpowie-
dzi, bo poeta i rzeźbiarz z Mierzeszyna był napraw-
dę niezwykły. 

Gdzież mi droższa kraina / Niż moje Kociewie... 
pisał i cieszył wielu swoimi dokonaniami. Trzeba 
zajrzeć do jego trzech „Zielonych Kuferków”, by 
podziwiać niezmarnowanie talentów, a ich pomno-
żenie. I te rzeźby – „zapiękne” – zdaniem etnogra-
fa oceniającego ludowość. Zygmunt Bukowski żył 
na pograniczu Kociewia, Kaszuby też były mu bli-
skie, co mnie osobiście cieszyło. 

Swojska mowo naszych lólków / Wnet zostaniesz 
zabaczóna... – napisał w kociewskiej gwarze i za-
chęcał, by w niewód chwytać / Już w muł wpadłe 
cacka mowy.... Bardzo zobowiązująca jest dla mnie 
dedykacja tego utworu.

Do radosnych przeżyć Wielkiego Postu trzeba 
zaliczyć bardzo ciekawe i refleksyjne spotkanie byd-
goskiego oddziału ZKP poświęcone Józefowi Cheł-
mowskiemu, też bogato obdarowanemu. Mamy 
Rok Józefa Chełmowskiego. Wielu z nas było w jego 
rodzinnym skansenie. Przyniesiono fotografie. 
Obejrzeliśmy film z prezentacją jego wizji świata 
poprzez różnorodne dzieła. I ta narracja ludowego 
twórcy – o tajemnicy świata światów... Nie tylko 
anioły trójskrzydłe i machina do łapania żywiołów 
– robią wrażenie. Musi też zatrzymać niby chłopska 
filozofia – dlaczego fruwają ptaki. Kiedyś w konkur-

sie ogólnopolskim Chełmowski zdobył nagrodę 
Grand Prix właśnie za „Apokalipsę” (dł. 55m.) – 
było to w Bydgoszczy.

Przed dwudziestoma laty jeden z naszych byd-
goskich studentów Mirosław Myszka napisał świet-
ną pracę magisterską o kaszubskich napisach na 
dziełach Józefa Chełmowskiego. Mogłam ją poka-
zać na spotkaniu i pochwalić się wyprawami na 
Kaszuby. Naukowe wyprawy studentów, w ramach 
dialektologii, do Wdzydz Kiszewskich, Brus (lekcja 
kaszubskiego) i do świata Chełmowskiego... Człon-
kowie ZKP z Bydgoszczy planują wyprawę do waż-
nego miejsca na mapie kultury Pomorza.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

WARTO GRAĆ W ZIELONE

Jak dobrze, że bywają tacy, którzy nie szukają 
tylko „źdźbła w cudzym oku”,  

więcej czują, widzą i umieją to wyrazić.  
Nie zmarnowali talentu, ich  

„wpisowe do świata” jest duże i zachęcające.
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Kaszëbsczé drodżi krziżewé rok w rok przëcygają na 
wejrowsczé górczi rzmë lëdzy. Rozmiszlania do stacjów 
rëchtëją kaszëbsczi dzejarze abò lëteracë. Latos napisôł 
je Stanisłôw Janka. Wikszi dzél ùmëslënków je zrzeszony 
z tekstama Ewanielii, ale téż są òdniesenia do dzysdnio-
wòscë i  dzejów Kaszëbów. Chcôł jem w  tëch rozmiszla-
niach dac do zrozmieniô, że to, co sã przëtrafiło Bògù-
-Człowiekòwi w  drodze na Gòlgòtã, je jistné z  przëda- 
rzënkama lëdzy w jich żëcym – gôdô ùsôdzca.

Najim Czëtińcóm bédëjemë czile rozmiszlaniów z ti 
Krziżewi Drodżi.

Pierszô Sztatura, tej chcemë le rozmiszlac, jak Pón Jezës 
òstôł skôzóny na smierc
Më tuwò na Pòmòrzim, Kaszëbach, Kò-
cewim mómë swòje wiôldżé môle 
smiercë: Piôsznica (...), chtërną më 
zwiemë Kaszëbską Gòlgòtą, Szpãgówsk 
(...), KL Stutthof (...). Skôzywanié na 
smierc je przëtomné w lëdzczi cywiliza-
cji òd samégò pòczątkù, jak głoszą Swi-
ãté Pismiona, òd dzecka Adama i Jewë, 
to je òd Kajna, chtëren skôzôł na smierc 
swòjégò bracynã Abla. Mòrdarstwò to 
je nôwëższi stãpiéń egòjizmù, selubnotë 
(...). Chcemë wëzdrzec na samégò Pana 
Bòga Òjca, chtëren tak baro niechôł so-
biznã, że wëbrôł miłosc, i swòjégò Jed-
norodnégò Sëna a Bòga Jezësa Christu-
sa òddôł na krziżewą smierc i przez to 
zbawił lëdztwò całégò swiata. To nie 
bëła próba òfiarë, jaką przeżił Ôbróm, czej miôł stracëc 
na wôłtôrzu swòjégò jednorodnégò sëna Izaaka. To bëła 
prôwdzëwô òfiara. Tej chcemë sã mòdlëc, żebë më bëlë 
Miłoscą jak sóm Pón Bóg, a niechelë wszelejaką selub-
notã. 

Drëgô Sztatura, ters chcemë le rozmiszlac, jak Pón Jezës 
bierze krziż na swòje remiona
Dwignąc krziż a gò pòłożëc na remiona, to je ale wiôldżé 
zawezwanié do cerpieniô. Wzãcé krziża przez lëdzy 
òznôczô przëjãcé prawie dorazu mãczi, tak jak jã wzął 
Pón Jezës. (...) Téż tak je, czedë w rodzëznie zapòwiôdô 
sã nieòdwrôcalnô chòroba. Jak mòżemë sobie wdarzëc, 
w  òstatnëch latach na taką òstateczną chòrosc zapedlë 
bëlny drëszë z naszi kaszëbskò-pòmòrsczi òbéńdë: swi-
ãti pamiãcë profesorowie Jerzi Samp, Bruno Synak, Jerzi 
Tréder. Tej i  òni, i  jich familie, czej sã dowiedzelë ò ti 
ùrzasny smiercë, z  całą swiądą dwignãlë krziż, chtëren 
dôł jima Pón. Na pòcechã widzałi ksądz filozof Fran-
cëszk Sawicczi z Pelplëna napisôł: „Cerpienié ùczi głãb-
szégò òdczuwaniô i rozmieniô żëcô”. Ale tak pò prôwdze 
më jesmë wedlë smiercë niezaradny.

Trzecô Sztatura, tej chcemë le rozmiszlac, jak Pón Jezës 
ùpôdô pòd krziżã
Jô człowiek, më lëdze baro wiele razy ùpôdómë pòd 
krziżã naszégò przënãceniô, naszi nimòtë i słabòtë. A to 
je pierszé pòwôżné łgarstwò, a to je alkòhòlëzna, a to je 
bezmiarnô seksualëzna, a to je hazard, a to są narkòticzi. 
Tuwò, czej më widzymë, jak Pón Jezës pierszi rôz sã 
zwrôcô, tej wiémë, że mùszimë sã sami dwignąc abò 
chtos nama w tim pòmòże. Za dzecka colemało robilë to 
mëma abò tatk. Ters nôlepi zwrócëc sã ò pòmòc naj Tat-
ka z wiecznoscë. Jak napisôł nasz piesniodzejôrz Alosz 
Nôdżel: „Tatkù naj/ co w niebie jes/ Barni mnie i mòjã 

wies/ Barni kòl naj kòżdą chëcz,/ Barni 
stôri, dobri zwëk”. 

Dzesątô Sztatura, ters chcemë le rozmi-
szlac ò Panu Jezësu òdzartim z ruchnów
Ewanielista swiãti Mark, czej pisze ò 
smiercë Pana Jezësa, kòle szósti wieczór, ò 
cemnicë, tej pòdczorchiwô, jak téż robił 
stôrotestameńtowi psalmista, że ò dze-
wiąti gòdzënie Pón Jezës zawòłôł 
wiôldżim głosã: „Bòże mój, Bòże mój, 
czemù Të mie òpùscył”. Më czãsto pòwiô-
dómë, że to czë tamto nieszczescé to je 
Bòżi dopùst. I to je pòniżenié, to je brutal-
nota, to je przemòc, to je agresjô. Më tuwò 
w Wejrowie znajemë kawel przedwòjno-
wégò bùrméstra Tédora Bòlduana przed 
jegò zabicym w  lese kòl miasta. Czej 
Miemcë gò pòjmelë – żebë gò pòniżëc – 

òbloklë w  stôré i  brudné ruchna, zakùlë w  lińcuchë 
a kôzelë mù sprzątac wejrowsczi rénk. I to je to òdzarcé 
z ruchnów Pana Jezësa, to je w całoscë bezwstidnota! 

Dwanôstô Sztatura, ters chcemë le rozmiszlac, jak Pón 
Jezës ùmiérô na krziżu
Człowieczi dzél Bòżégò Sëna tak czuł sã òsamòtniony, że 
jaż wzdichnął: „Bòże mój, Bòże mój, czemù Të mie 
òpùscył”. Tak mògła rzec błogòsławionô sostra Alicjô, 
wejrowskô zmartwëchwstónka, chtërną Miemcë pôrã 
dni pò pòjmanim wiezlë na rozstrzélanié do Piôsznicë. 
Tak samò mógł rzec błogòsławiony ksądz, wejrowsczi 
dzekón Édmùnd Roszczënialsczi, chtëren òstôł zabiti pò 
krëjômkù w  Céwicach kòl Lãbòrga. Wiele błogòsła-
wionëch i  swiãtëch przed smiercą wëpòwiedzało jaczis 
bùńt procëm Panu Bògù, że mùszą wëpic nen czelëch 
gòrzczëznë do spódkù. Nasz Òjc Swiãti Jón Paùl Drëdżi 
nie chcôł bëc pòzbawiony mòwë, a  równak w  kùńcu 
z  gòdnoscą przëjął nen niebëlny darënk smiercë. 
I ùmiérôł z całą swiądą, że trzeba òddac sebie Panu Bògù.

Òdj. am

RELIGIÔ

DROGA PRZEMIKŁÔ KASZËBAMA
Ju je dobrą tradicją, że òbczas Wiôldżégò Pòstu jedna krziżewô droga na Wejrowsczi Kalwarie je òd-
prôwiónô pò kaszëbskù. Latos to nôbòżeństwò òdbëło sã 7 łżëkwiata.
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Urodził się w Prusach Wschodnich, 
czuł Mazurem, skazał go w Polsce 

niemiecki sąd, w  ewidencji obozu 
w Dachau figurował jako bezpaństwo-
wiec, na łożu śmierci powiedział nie-
mieckiej pielęgniarce, że jest Polakiem. 
Był jednym z nielicznych przedstawi-
cieli mazurskiej inteligencji. Nielicz-
nych, bo prawie wszyscy Mazurzy, któ-
rym udało się zdobyć wykształcenie, 
z różnych powodów, najczęściej by nie 
szkodzić karierze, otwarcie deklarowa-
li niemieckość. Kurt Alfred Obitz, autor 
pracy Dzieje ludu mazurskiego, był ma-
rzycielem i utopistą. Mazurów uważał 
za przedstawicieli osobnego narodu, 
protestował przeciwko przypisywaniu 
ich do kategorii niemieckich czy pol-
skich, a za cel stawiał sobie utworze- 
nie osobnego państwa wschodniopru-
skiego. 

Obitz urodził się w 1907 r. w Brzo-
zowie (niem. Brosowien) k. Węgorze-
wa, w rodzinie mazurskiej, która przy-
była tu ze Śląska prawdopodobnie 
w  XVIII wieku. Jego rodzice byli za-
możnymi gospodarzami. W  rodzinie 
mówiono wyłącznie po niemiecku, 
Obitzowie utożsamiali się jednak z ma-
zurskością, na co zwracano uwagę m.in. 
w  dokumencie policyjnym z  1929 r. 
Kurt gimnazjum ukończył w Królewcu, 
a studia w Wyższej Szkole Weterynaryj-
nej w  Berlinie, gdzie w  maju 1930 r. 
otrzymał tytuł doktorski z zakresu me-
dycyny weterynaryjnej. Rok później 
objął stanowisko asystenta prof. Wilhel-
ma Nöllera w Zakładzie Parazytologii 
swojej uczelni.

Jego kariera naukowa w Niemczech 
została dość szybko przerwana. Proble-

my z władzami zaczęły się już na pierw-
szym roku studiów, kiedy Obitz jako 
narodowość podał mazurską. Zaczęto 
go wówczas utożsamiać z  Polakami 
i posądzać o szpiegostwo na ich rzecz, 
odmówiono należnego stypendium 
oraz zalecono jego inwigilację. Sytuację 
pogorszyło zaangażowanie się Obitza 
w  działalność powstałego w  1923 r. 
w Ełku, a reaktywowanego w Berlinie 
Masurenbundu (Związku Mazurów), 
dążącego do uznania autonomii Mazu-
rów w  państwie niemieckim jako  
odrębnej kulturowo i etnicznie społecz-
ności i  ostro sprzeciwiającego się ich 
ekonomicznej i społecznej marginaliza-
cji. Bezpośrednią przyczyną kłopotów 
Obitza stało się zamieszczenie na ła-
mach „Cechu”, pisma Masurenbundu, 
którego był redaktorem odpowiedzial-
nym i najpłodniejszym autorem (1928–
–1931), wiersza „Masurische Jugend”. 
Jego druk wywołał reakcję, której uko-
ronowaniem stały się nacjonalistyczne 
demonstracje na wykładach prof. Nöl-
lera, naukowego opiekuna Obitza. 
W  maju 1931 r. Obitza zwolniono 
z pracy. 

Pozbawionym zajęcia i środków do 
życia Mazurem zainteresował się prze-
bywający w  Berlinie polski lekarz dr 
Czesław Stankiewicz. To on zabrał go 
do Warszawy. Dzięki temu, że sprawą 
Obitza zainteresował się sam prezydent 
Ignacy Mościcki, stosunkowo szybko 
otrzymał on odpowiadającą kwalifika-
cjom pracę, najpierw w Katedrze Cho-
rób Wewnętrznych, potem w Katedrze 
Parazytologii i Zoologii Wydziału We-
terynaryjnego Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Dość łatwo się tam zaaklimaty-

zował, zorganizował nawet wydziałowe 
muzeum.

W 1933 r. zawarł związek małżeński 
z  ewangeliczką Heleną Szylską, którą 
miał poznać w  warszawskim domu 
Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Dwa 
lata później młodzi przenieśli się do 
Puław, gdzie Obitz otrzymał stanowi-
sko kierownika Działu Parazytologii 
Wydziału Weterynarii Państwowego 
Instytutu Naukowego Gospodarstwa 
Wiejskiego. W 1937 r. został mianowa-
ny członkiem Rady Naukowej tego In-
stytutu, w 1939 minister Juliusz Ponia-
towski powołał go w skład Naukowej 
Rady Weterynaryjnej przy Minister-
stwie Rolnictwa. Kurt Obitz opubliko-
wał 18 prac z  dziedziny weterynarii, 
jego dorobek naukowy był wysoko oce-
niany także w powojennym piśmien-
nictwie fachowym.

Obitz nie ukrywał, że gotów jest po-
święcić pracę naukową dla działalności 
wśród Mazurów na Działdowszczyźnie, 
skrawku Prus Wschodnich, który przy-
padł Polsce po I wojnie światowej. Pod-
jął nawet starania o pracę w charakterze 
weterynarza w Działdowie lub okoli-
cach, ale nie uzyskał na to zgody władz, 
obawiających się wzrostu tendencji se-
paratystycznych wśród tutejszej mazur-
skiej ludności. Pretekstem stała się nie-
znajomość języka polskiego. Zauważmy, 
że ten „brak” nie stał na przeszkodzie 
pracy doktora w polskich instytutach 
naukowych, na pewno zaś nie stanowił-
by problemu na Działdowszczyźnie, 
gdzie niemiecki był w  powszechnym 
użyciu. O  polszczyźnie Obitza pisał 
m.in. Melchior Wańkowicz w Na tro-
pach Smętka: „mówiąc o rzeczach pol-
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skich dobiera słów jak koń, który z de-
likatna próbuje gruntu i  obchodzi 
przeszkody”. 

Mimo przeszkód z Działdowszczy-
zną, a właściwie z tym, co działo się tam 
w  sprawach Mazurów, związał się 
w sposób poważny. Zanim do tego do-
szło, Obitz zaangażował się w 1933 r. 
w  powstanie Mazurskiego Komitetu 
Opieki Kulturalnej nad Rodakami, za-
łożonego z inicjatywy Oddziału II Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego, czy-
li polskiego wywiadu. Oficjalnie celem 
Komitetu było „pielęgnowanie właści-
wości kulturalnej Mazur i dążenie do 
wolności kulturalnej i  gospodarczej 
ludu mazurskiego”. Obitz został preze-
sem. Pozostali członkowie zarządu (Pa-
weł Sowa, Gustaw Leyding i  Henryk 
Lewandowski) w różnym stopniu zwią-
zani byli z wywiadem. Za główny cel 
organizacja stawiała sobie szkolenie 
osób z Prus Wschodnich, które po kur-
sach (nauka języka polskiego, historii, 
zajęcia sportowe, ale też i... obsługa te-
legrafu) miały wracać do swoich środo-
wisk, by prowadzić tam aktywną dzia-
łalność społeczno-polityczną. W 1934 r.  
planowano objąć taką akcją 30 osób. 
Zamierzeń tych nie udało się zrealizo-
wać. 

W 1935 r. polski wywiad podjął po-
nowną próbę aktywizacji środowiska 
mazurskiego na samej Działdowsz-
czyźnie, powołując do życia przy po-
mocy swoich współpracowników tzw. 
drugi Związek Mazu-rów (pierwszy 
powstał w Działdowie w 1931). Obitz 
zaangażował się w pracę tej organizacji, 
przemawiał na zebraniu założycielskim. 
Owocem jego aktywności był cykl od-
czytów historycznych dla młodzieży 
mazurskiej, m.in. w istniejącej do dziś 
szkole w Malinowie. Przypuszczalnie to 
właśnie te odczyty dały impuls do napi-
sania Dziejów ludu mazurskiego. Ma-
szynopis pod takim właśnie tytułem 
został złożony przez autora w Instytucie 
Mazurskim w Działdowie z datą 1937 
rok. Praca przetrwała wojnę, trafiła do 
zbiorów olsztyńskiego Ośrodka Badań 
Naukowych, ale drukiem ukazała się 
dopiero 70 lat po powstaniu, w Dąb-
równie (Oficyna „Retman”, 2007).

Dzieje ludu mazurskiego to dzieło 
szczególne, będące pierwszą próbą na-
pisania historii Mazurów przez osobę 
wywodzącą się z tej społeczności. Tezie 
istnienia narodu mazurskiego i  jego 
odrębności wobec Niemców i Polaków 
podporządkowywał autor całą narrację, 
naginając tam, gdzie tego potrzebował, 
fakty. Mimo wszystko praca nie  
straciła na aktualności, szczególnie we 
fragmentach opisujących czasy Obitzo-
wi współczesne: I  wojny, plebiscytu, 
a  także trudnej sytuacji Mazurów na 
polskiej Działdowszczyźnie. 

Oceniając działalność Związku 
i współpracę z nim Obitza, należy pa-
miętać, że wśród jego członków istniały 
także tendencje separatystyczne. Pisał 
o  tym w  opublikowanych niedawno 
wspomnieniach pt. Gdzie jest moja Oj-
czyzna? Edward Małłek (brat Karola), 
sekretarz Biura Związku. Snuto tam 
plany utworzenia państwa wschodnio-
pruskiego, zorganizowanego na zasa-
dzie kantonalnej, podzielonego na czę-
ści: mazurską, niemiecką i  litewską 
(koncepcja Szwajcarii Bałtyckiej). Mał-
łek wspomina, że w 1938 r. Obitz przy-
jechał do Działdowa z ulotkami propa-
gującymi utworzenie takiego państwa. 
Miano je przyczepić do napełnionych 
gazem balonów i wypuścić z dachu biu-
ra Związku w stronę Prus…

Po wybuchu II wojny Obitz wyjechał 
z rodziną na Wołyń. Nie chcąc pozosta-
wać pod okupacją sowiecką, powrócił 
jednak do Puław i zamieszkał w pobli-
skiej Michałówce. W  lutym 1940 r. 
aresztowany przez niemieckie organy 
bezpieczeństwa, trafił do więzienia 
w lubelskim zamku i został skazany „za 
działalność przeciwko państwu nie-
mieckiemu”. Początkowo przebywał 
w podobozie w Monachium, potem, aż 
do wyzwolenia przez Amerykanów 
w końcu kwietnia 1945 r., był więźniem 
głównego obozu w Dachau. Z zaawan-
sowaną gruźlicą został przewieziony do 
szpitala-sanatorium w Lautrach w Ba-
warii, gdzie w sierpniu zmarł z wyczer-
pania. Żona Obitza długo przebywała 
w Końskiem, w Berlinie mieszka córka 
Obitza Ewa, która przed wyjazdem do 
Niemiec ukończyła studia w Szczecinie.

Grzegorz Jasiński we wstępie do 
Dziejów ludu mazurskiego zauważa, że 
zawarty w tej pracy program Obitza był 
idealistyczny i uzupełniał „wizję Ernsta 
Wiecherta powrotu do krainy dzieciń-
stwa. (…) Obitz wyrażał przekonanie, 
że ludność [mazurska] zawdzięcza swo-
ją tożsamość pochodzeniu polskiemu 
i  obyczajom, ale nic już jej nie łączy 
z krajem pradziadów. Potrafiła stworzyć 
własny świat w ramach tolerancyjnego 
państwa pruskiego jeszcze przed po-
wstaniem nacjonalizmu ogólnonie-
mieckiego. I  ten świat jej odebrano. 
Uważał jednak, że jego ziomkowie tę-
sknią za dawną Arkadią, a gdy zostanie 
im ona przywrócona, wtedy dopiero 
w pełni się zrealizują”…

Od 2015 r. Rada Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Olsztynie przyznaje co roku dwa Me-
dale im. dr. Kurta Obitza, jeden otrzy-
muje lekarz weterynarii, drugi osoba 
zasłużona dla regionu. Zostali nimi 
wyróżnieni znani Mazurzy: prof. Janusz 
Małłek i Erwin Kruk. Imię Kurta Obitza 
nosi dziś Szkoła Podstawowa w  Wę-
gielsztynie k. Węgorzewa (wybór patro-
na wzbudził tu spore emocje) oraz je-
den z  najważniejszych placów uni- 
wersyteckiego Olsztyna. Szkoda, że tak 
niewielu studentów, także historii, wie 
dziś, kim był Kurt Obitz. 

WALDEMAR MIERZWA



Z POŁUDNIA

Wród resztek domowej biblioteczki (rozdeptanej 
przez wyzwolicieli w 1945 r.) odnalazła się książecz-

ka w marmurkowej oprawie pod katastroficznym tytułem 
Kaszubi giną. Konstanty Kościński, autor tego dziełka wy-
danego w 1905 r., wykazał, jak w ciągu XIX wieku kurczył 
się stan posiadania polskich majętności ziemskich na Ka-
szubach na rzecz własności niemieckiej. Po latach publi-
kacja przeszła w inne ręce – wypożyczona przez chojnic-
kiego bibliofila już do mnie nie wróciła. Książki mają 
swoje losy – mawiali starożytni. Przypomniałem sobie 
tamten drobiazg, otrzymawszy świeżo wydaną książkę te-
goż autora. Prace Kościńskiego, zasłużonego a niemal za-
pomnianego historyka sprzed ponad stu lat, wydobył bo-
wiem na światło dr Marian Fryda i opublikował w książce 
pt. Konstanty Kościński o Gochach. Z dziejów parafii w Bo-
rzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie [na s. 61 piszemy 
o jej promocji w Człuchowie]. 

Konstanty Kościński (1858–1914) pochodził z powiatu 
brodnickiego. Pracował jako sekretarz sądowy w Grudzią-
dzu, w  Nowem, ponownie 
w Grudziądzu, w 1899 r. prze-
niesiony został do Człucho-
wa. W każdym miejscu pracy 
zawodowej z  pasją oddawał 
się badaniu lokalnej historii, 
poszukiwał źródeł, starych 
dokumentów i je analizował. 
Z pracy w sądownictwie zre-
zygnował, gdy władze pruskie 
zesłały go poza teren daw-
nych ziem polskich, do Wit-
tenbergi w Brandenburgii. Osiadł w Poznaniu, pracował 
jako redaktor „Dziennika Poznańskiego” i współpracow-
nik innych pism. Wydał ok. 40 publikacji zwartych etno-
graficzno-historycznych oraz popularnych prac o tematy-
ce prawniczej.

Gochy (choć nazwy tej zapewne nie znał) zaintereso-
wały Kościńskiego podczas pobytu w Człuchowie (1899– 
–1903). Nie opublikował w tym czasie nowych tekstów, 
ale pracowicie gromadził materiały do opracowań, które 
w następnych latach ogłosił w Rocznikach Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu. Pierwsza z tych prac to tłuma-
czenie z łacińskiego oryginału dzieła plebana w Borzysz-
kowach w latach 1751–1772 pt. Trudno przecenić ten 
XVIII-wieczny tekst, każdy historyk regionu musi go 
znać i traktować jako pierwszorzędne źródło. Dwa pozo-
stałe opracowania Kościńskiego zamieszczone w książce 
pod redakcją dr. Frydy dotyczą historii i współczesności 
przyległych parafii Konarzyny i Przechlewo, które wpraw-
dzie dziś do Gochów się nie zaliczają, jednak redaktor 
objął je wspólnym mianem, posługując się argumentem 
historycznym, że niegdyś stanowiły z  Borzyszkowami 
jednolity kaszubski obszar dialektalny.

Z licznego rodzeństwa mej babci Dominiki, rozpro-
szonego na Kaszubach i Kociewiu, tylko wuj Leon osiadł 
na Gochach, w samym sercu tej krainy – obok kościoła 
w Borzyszkowach. Daleko, zważywszy możliwości komu-
nikacyjne na początku XX wieku, ale relacje w rodzinie 
były bardzo bliskie, toteż okazji do wzajemnych wizyt nie 
brakowało. W dodatku w podchojnickiej Wolności nad 
Jeziorem Charzykowskim mieszkał brat Leona, wuj Win-
centy z rodziną. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. 
obszar dawnej dużej parafii borzyszkowskiej, pokrywają-
cy się z terenem dzisiejszej gminy Lipnica, szczęśliwie 
został włączony do powiatu chojnickiego, podczas gdy 
reszta ziem powiatu człuchowskiego znalazła się po nie-
mieckiej stronie granicy. Stosunki z Borzyszkowami jesz-
cze się zacieśniły; tak więc kontakty trwały, przeniosły się 
na młodsze pokolenia i nie ustały do dzisiejszego dnia. 

W okresie międzywojennym Gochy stały się bliższe 
(w sensie metaforycznym) dzięki wspólnym instytucjom 
w ramach powiatu, choć np. Brzeźno Szlacheckie czy Łą-

kie wciąż były odległe od 
Chojnic o 50 km. Po rewo-
lucji cywilizacyjnej i tech-
nologicznej w nowych cza-
sach przestrzeń przestała 
dzielić. Ale bliższe stały się 
również dzięki temu, że do 
miast (do Chojnic, Bytowa 
czy Miastka) przeniosło się 
wielu mieszkańców w po-
szukiwaniu pracy i lepszych 
warunków życia, a w „swo-

ich stronach” zostawili rodziców, siostry i braci, sąsiadów 
i… wspomnienia. Ich wnuki i prawnuki, szukając swych 
korzeni, niekiedy cofają początek rodzinnej historii w da-
leką przeszłość. Kaszubi są bowiem zasiedziali w tej oko-
licy od wieków i byli uczestnikami niejednego historycz-
nego wydarzenia, co poświadczają powstałe w latach 80. 
ub. wieku znaki pamięci. Pomnik w Brzeźnie stanął na 
pamiątkę udziału szlacheckiej roty kaszubskiej w odsieczy 
Wiednia pod królem Janem III w 1683 r., tablica na szko-
le w Borowym Młynie przypomina bohaterską postawę 
ludności podczas wytyczania granicy państwowej w 1920 
r., odnowiony pomnik w Łąkiem upamiętnia poległych 
w I wojnie światowej, a pomnik-krzyż na górze Piszczatej 
w Borzyszkowach wyraża hołd poległym i pomordowa-
nym mieszkańcom gminy w latach 1939–1945. Świadec-
twem budowlanego kunsztu Kaszubów są natomiast za-
bytkowe świątynie drewniane w Brzeźnie Szlacheckim 
i Borzyszkowach, pamiętają mądrego historyka Gochów 
księdza Borka. 

KAZIMIERZ OSTROWSKI

GOCHY SERCU BLISKIE

Kaszubi są bowiem  
zasiedziali w tej okolicy  

od wieków i byli  
uczestnikami niejednego 

historycznego wydarzenia 
(...).
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Z PÔŁNIA

GÔCHË SERCU BLËSCZÉ
Westrzód resztków domòwi biblioteczi (rozdeptó-

ny bez wëzwòlicelów w 1945 r.) nalazła sã ksąż-
ka w mòrãgòwati òprawie z katastroficzno brzëmiącym 
titlã Kaszëbi dżiną. Kònstanty Kòscyńsczi, aùtór tegò 
dokôzkù, co òstôł wëdóny w 1905 r., pòkôzôł, jak w XIX 
stalatim zmiésziwała sã miara pòlsczégò zemsczégò 
dobëtkù na Kaszëbach na rzecz miemiecczégò miec-
twa. Pò latach dokôz przeszedł w jinszé rãce – pòżëczo-
ny bez chònicczégò bibliofila ju do mie nie wrócył. 
Ksążczi mają swòje kawle – gôdalë przódëczasny. Jô 
miôł so przebôczoné nã ksążeczkã, czej dostôł jem swié- 
żo wëdóną ksążkã tegò prawie aùtora. Dokôzë Kòscyń-
sczégò, zasłużonégò, a wnetka zabôczonégò historika 
sprzed wicy jak sto latów, wëcygnął z niepamiãcë dr 
Marión Frida ë wëdôł w ksążce Konstanty Kościński 
o Gochach. Z dziejów parafii w Borzyszkowach, Kona-
rzynach i Przechlewie [na s. 61 piszemë ò ji promocji 
w Człëchòwie].

Kònstanti Kòscyńsczi (1858–1914) pòchôdôł z brod- 
nicczégò krézu. Robił jakò sądowi sekretéra w Grëdzą-
dzu, w Nowim a jesz rôz w Grëdządzu, w 1899 r. òstôł 
przeniosłi do Człëchòwa. W kòżdim placu zawòdowi 
robòtë z lëgòtką robił badérowania môlowi historie, 
szukôł zdrzódłów, stôrëch dokùmentów ë ne analizo-
wôł. Òstawił robòtã w  sądze, czej prësczé wëszëznë 
wësłałë gò za grańcã dôwnëch pòlsczich zemiów, do 
Wittenberdżi w Brandenburgie. Zamieszkôł w Pòzna-
nim, robił jakò redaktór „Pòznańsczégò Dzénnika” ë 
wëspółrobòtnik jinszich pismionów. Òn wëdôł kòl 40 
zwiartëch dokôzów etnograficzno-historicznëch ë też 
pòpùlarnëch prôc ò prawny témie. 

Gôchë (chòcle pòzwë ti òn gwës nie znôł) zaintere-
sowałë Kòscyńsczégò òb czas bëcégò w  Człëchòwie 
(1899–1903). Nie wëdôł òn tedë nowëch tekstów, blós 
zbiérôł materiałë do òprôcowaniów, jaczé w pòstãp-
nëch latach ògłosył w Rocznikach Nôùkòwégò Towa-
rzëstwa w  Torniu. Pierszi z  tëch dokôzów to dol-
maczënk z  łacëznë òriginalny prôcë probòszcza 
w Bòrzëszkòwach w latach 1751–1772 Parafia borzysz-
kowska w powiecie człuchowskim w Prusiech Zachod-
nich wedle zapisków księdza proboszcza Jana Gotfryda 
Borka. Drãgò je przeceniwac nen tekst z XVIII stalaté-
gò, kòżdi znôwca historie regionu mùszi gò znac ë miec 
w ùwôżanim jakò pierszorzãdowé zdrzódło. Dwie jin-
szé robòtë Kòscyńsczégò, jaczé są w ksążce pòd redak-
cją dr. Fridë, tikają sã historie ë terôczasnoscë sąsadë-
jącëch parafiów Kònarzënë ë Przechlewò, jaczé pò 
prôwdze dzysô nie są dzélã Gôchów, równak redaktór 

zarechòwôł je do nich, dôwającë historiczny argùment, 
że czedës razã z Bòrzëszkòwama òne bëłë w jedny dia-
lektowi zónie.  

Z wiele bracynów ë sostrów mòji ómë Dominiczi, 
co żëją w rozmajitëch dzélach Kaszëb ë Kòcewia, blós 
wùja Léón òstôł na Gôchach, genaù w sercu tegò môla 
– kòl kòscoła w Bòrzëszkòwach. Dalek, wzerającë na 
kòmùnikacjowé mòżlëwòtë na zôczątkù XX stalatégò, 
ale wzajemné kòntaktë w familie bëłë baro blësczé, tej 
leżnotów do gòscënów nie felało. W dodôwkù w pòd-
chònicczi Wòlnoce nad Charzikòwsczim Jezorã 
mieszkôł bracyna Léòna, wùja Wincãt z familią. Pò 
dostónim nazôd niepòdległoscë w 1920 r. zemie dôw-
ny wiôldżi bòrzëszkòwsczi parafie, co są jistné z terô-
czasną gminą Lëpińce, szczestlëwò òstałë dołączoné 
do chònicczégò krézu, a reszta człëchòwsczégò nalazła 
sã tedë pò miemiecczi starnie grańcë. Wszelejaczé kòn-
taktë z Bòrzëszkòwama jesz barżi sã wzmòcniłë, tej òne 
warałë, przeniosłë sã na młodsze pòkòlenia ë nie skùń-
czëłë sã do dzysô. 

W midzëwòjnowim czasu Gôchë bëłë krodzy (me-
tafòriczno) dzãka pospólnym krézowim institucjom, 
chòcle na przëmiôr Brzézno Szlachecczé czë Łączé 
wcyg bëłë dalek òd Chòniców ò 50 km. Pò cywilizacjo-
wi ë technologiczny rewòlucje w nowëch czasach ki-
lométrë przestałë dzelëc. Ale jesz blëżi se bëłë dzãka 
temù, że do miastów (Chòniców, Bëtowa czë Miastka) 
wëcygnãło wiele mieszkańców za robotą ë lepszima 
warënkama żëcégò, a w „swòjich starnach” òstawilë 
starszich, sostrë, bracynów, sąsadów ë… wspòminczi. 
Jich wnuczi ë prawnuczi, szukającë swòjich drżéniów, 
nié jeden rôz przenoszą zôczątk familiowi historie 
w  daleką ùszłosc. Kaszëbi pò prôwdze żëją w  tim 
òkòlim òd stalatów ë brelë ùdzél w niejednym histo-
ricznym wëdarzenim, ò czim swiôdczą znaczi pamiãcë, 
co pòwstałë w  80. latach ùszłégò stalatégò. Pòmnik 
w Brzéznie pòwstôł na pamiątkã ùdzélu szlachecczi 
kaszëbsczi rotë w òdseczë Wiednia pòd królã Janã III 
w 1683 r., tôfla na bùdinkù szkòłë w Bòrowim Młinie 
przëbôcziwô herojiczné zachòwanié mieszkańców òb 
czas wëznaczaniô grańcë państwa w 1920 r., òdnowio-
ny pòmnik w Łączim je na pamiątkã zabitëch òb czas 
I swiatowi wòjnë, a pòmnik-krziż na górze Piszczati 
w Bòrzeszkòwach je dlô tczë zabitëch mieszkańców 
gminë w latach 1939–1945. Swiôdectwã bùdowlanégò 
kùńsztu Kaszëbów są zôs stôré drzewiané swiątinie 
w Brzéznie Szlachecczim ë Bòrzeszkòwach, òne pa-
miãtają mądrégò historika Gôchów ksãdza Bòrka.
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Czy życie może się objawiać wła-
snym zanikiem? Czy człowiek 
potrafi zrozumieć swoje istnienie 
dopiero wówczas, kiedy zacznie 
się z niego wycofywać? Co daje 
myślącemu podmiotowi roz-
czarowanie, lęk i  słabość? Kto 
w przeżywaniu tych negatywnych 
stanów prawdziwie może pomóc? 
Bóg? Człowiek? Nikt?

Tego typu pytania pojawiają się 
u czytelników najnowszego tomu 
poezji Bożeny Ugowskiej, która 
przypomniała ostatnio o  sobie 
jako literatka. Już sam zestaw 
kwestii trafiających do świata 
przedstawionego przez poetkę 
nakazuje nam ostrożność w oce-
nie znaczeń. Nie natkniemy się 
tutaj na nastrój zabawy, lekkość 
czy rozrywkę. Panować za to 
będzie nastrój zadumy, poszuki-
wanie duchowej stabilności, wy-
rażenie skromności osoby, która 
chciałaby poczuć jakąś wielką 
Opiekę. Od początku do końca, 
z niewielkimi iskierkami humo-
ru, panuje w tym miejscu atmos-
fera poezji religijnej, wyznającej 
potrzebę odnajdowania sensu, 
prawdy i  sacrum. Są to w  dzi-
siejszej liryce tematy trudne. Nie 
tylko przez fakt coraz większego 
zlaicyzowania rzeczywistości oraz 
rozmycia się systemów wartości, 
ale także przez poczucie kryzy-
su formy wyrazu artystycznego, 
kiedy dawne gatunki literackie, 
środki stylistyczne czy wyrażenia 
przestają być nośnikami wartości, 
za to czuje się ich nieadekwat-
ność i  powierzchowność elegii, 
hymnów czy litanii. Co ma wów-

czas począć poeta/poetka? Czy 
poszukiwać odnowienia języka 
w niezwykłości lub wynalazczo-
ści metafor, czy też raczej szukać 
największej prostoty oraz bez-
pośredniości, które mają szansę 
przynieść nieskłamane uczucie? 
Nie ma tutaj prostej odpowiedzi. 
W trudności podjęcia estetycznej 
decyzji pogubiła się nieco rów-
nież kaszubska poetka.

Òkrëszënë żëcégò to tomik po-
dzielony na dziewięć części, które 
wywołują różną tematykę, choć 
najwięcej odnaleźć można roz-
myślań nad ludzką egzystencją. 
Pierwszy zestaw utworów napi-
sany został na wdôr, co narzuci-
ło wspomnieniowo-refleksyjną 
formę wypowiedzi kierowanych 
do matki, ojca, babci, przyja-
ciół, autorytetów. Nie są one zbyt 
odkrywcze, raczej trzymają się 
konwencji gatunkowej i obrazów 
dobrze już znanych każdemu czy-
telnikowi. Natomiast najciekawiej 
wygląda tutaj wiersz Lës, który 
jest poetyckim zapisem karcia-
nej gry. Za zaletę można w nim 
uznać żywość dialogów, karcianą 
terminologię i atmosferę zabawy. 
Druga część utworów tomiku 
dotyczy „okruchów myśli”. Jak 
na zapowiedź zawartą w  tytule 
nie są to wiersze zanadto inte-
lektualne. Raczej poprzestają na 
obserwacjach typowych zjawisk 
egzystencji i  nie najgoręcej wy-
rażają nadzieję i wiarę w porzą-
dek, który został stworzony przez 
Boga. Wśród kilku utworów za-
skakująco wyglądają trzy wiersze 
o psach. Być może to autentyczne 

zauroczenie najbliższym człowie-
kowi zwierzęciem, a być może ja-
kiś daleki wpływ Stanisława Pest-
ki i jego liryku o Bombie z tomu 
Wieczórny widnik. Jakkolwiek by 
było, Ugowska proponuje lite-
rackie szkice o psach, które mają 
przywoływać skojarzenia z poko-
rą, wiernością i  swobodą. Trze-
cia część najnowszego tomiku 
poetki napisana została na kùńc 
dnia. W  konsekwencji napoty-
kamy utwory stworzone w swo-
istym trybie rachunku sumienia, 
który składa podmiot liryczny 
przed sobą i Bogiem. Nie wystę-
puje w owych wyznaniach jakaś 
szczególna radość, przeciwnie, 
bardziej poczucie ograniczenia 
i słabości. Jedynie czasami, bar-
dzo rzadko, jak w wierszu zaczy-
nającym się od incipitu Stanã so 
na stegnie zarosłi…, pojawia się 
poczucie sensu i wiary w celowy 
żywot ludzi. Kolejna partia wier-
szy tomiku Ugowskiej dotyczy 
codzienności. Nie jest ona w uję-
ciu poetki szczególnie ekscytują-
ca. Bardziej wygląda na smutną 
i szarą, w której się wyczekuje na 
zbawienną moc spoza człowie-
czego świata. Tląca się nadzieja 
podmiotu zogniskowana została 
na takich wartościach, jak: wrażli-
wość, dziecięca ufność i najgłębiej 
na oznakach chrześcijaństwa. Czy 
jednak są to czynniki osiągnięte 
przez podmiot wierszy, można 
w  to wątpić... Środkowa część 
zbiorku poetki jest chyba naj-
ważniejsza. To Òkrëszënë z dëszë 
dna a więc składniki najbardziej 
utajonego życia podmiotu. Trud-
no oceniać tego typu poezję, 
czy można bowiem sugerować 
komuś, aby kierował swoje wes-

Życie okruchów  
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tchnienia do Absolutu inaczej, 
aniżeli to uczynił? Można więc 
jedynie zaznaczyć, że występują 
tutaj zwroty zarówno do Boga jak 
i  Najświętszej Maryi Panny, tak 
dostrzeżenie zbawczego poświę-
cenia Chrystusa, jak wzorca świę-
tego Antoniego. Ugowska wyrasta 
w świetle tego rozdziału tomiku 
na poetkę religijną, której najbar-
dziej zależy na wyrażeniu relacji 
pomiędzy podmiotem a  bosko-
ścią. Dobitnie świadczy o tym ko-
lejna cząstka zbiorku podkreślają-
ca przemijanie, na którą składają 
się raptem cztery utwory, pokazu-
jące, jak natura, przy całej swojej 
wielokształtności i  rozległości, 
jest zmiennym i nietrwałym by-
tem. Poetka wraca zatem w kolej-
nych dwóch rozdziałkach tomiku 
do motywu religijnego i najpierw 
nawiązuje do okresu Bożego Na-
rodzenia, a potem do czasu Wiel-
kanocy, aby wskazać, jak ważne 
są to wydarzenia dla życia ducho-
wego każdego chrześcijanina. Po-
nownie trzeba tutaj zauważyć, że 
nie dąży się w utworach do unie-
zwyklenia, lecz do zarysowania 
półprywatnego, ciepłego emo-
cjonalnie święta, które przejmu-
je przede wszystkim swojskością 
i  typowością. Świętowanie jest 
przy tym wydarzeniem tak kul-
turowo-religijnym, jak i jednym 
z elementów wielkich przemian 
w  przyrodzie. Ostatni rozdział 
najnowszego tomu Ugowskiej to 
wiersze polskojęzyczne. W zbior-
kach kaszubskojęzycznych różnie 
się traktuje takie „dodatki”. Trze-
ba wszakże zaznaczyć, że „okru-
szyny”, jakie poetka dodaje na 
koniec swojej poetyckiej książki, 
nie są wymuszone czy gorszej ja-
kości. To również wiersze w prze-
ważającej mierze religijne i tak jak 
kaszubskojęzyczne w stonowany 
sposób wyrażają akty wiary pod-
miotu w  dobro, skromność, ład 
i w Boga. Zawierają wszakże bar-
dzo bezpośrednie wyznania, jak 

w wierszu Nie chcę być święta, Sie-
dzisz naprzeciw albo Zbyt krótko 
cię znałam. To jedne z najjaśniej-
szych punktów całego zbioru, 
może dlatego, że poetka uwierzy-
ła tutaj we własną emocję, nawet 
jeśli była bardzo bolesna i niemal-
że ją emocjonalnie obnażyła. 

Dwadzieścia lat mija od wy-
dania pierwszego tomiku poezji 
Bożeny Ugowskiej pt. Zdebło na 
swiat cësniãté (wówczas używają-
cej jeszcze panieńskiego nazwiska 
Szymańska). Zarówno dla autor-
ki jak i poezji kaszubskiej bardzo 
wiele przez ten czas się zmieni-
ło. Kobiece głosy poetyckie nie 
są już tak słabe, jak dawniej, co 
zaznaczają aktualnie wydawane 
wiersze Idy Czai, Hanny Makurat 
czy Gracjany Potrykus. Bożena 
Ugowska wybrała jeszcze inną 
ścieżkę, być może najtrudniejszą 
drogę poetyckiego wyrazu, gdyż 
zdecydowała się pisać w  nurcie 
literatury religijnej. Niestety dla 
poezji kaszubskiej jest to wciąż 
jedna z  najsłabszych stron ak-
tywności artystycznej, a  propo-
zycja z  „okruszynami” tej sfery 
nie zmieniła. Problem wydaje się 
zresztą bardzo rozległy i poważny, 
gdyż przeżycie religijne ze swojej 
natury jest intymne i  właściwie 
stale poddane problemowi prze-
łożenia chwil indywidualnego 
duchowego doświadczenia na 
język powszechnie dostępny dla 
wszystkich. Jak opisać uczucie 
uwielbienia, oddania, szacunku 
i  wiary, by nie powtarzać się za 
setkami czy tysiącami poetów/
poetek tworzących wiersze de-
wocyjne, wyznaniowe, perswa-
zyjne czy oceniające? Jest to tym 
bardziej trudne w medium języ-
ka kaszubskiego, który oprócz 
niedużej ilości poezji religijnych 
Leona Heykego, zrzeszyńców, 
Alojzego Nagla, Stanisława Janke-
go oraz Tomasza Fopkego nie wy-
tworzył zbyt śmiałych propozycji. 
A właśnie jak w każdej liryce, tak 

i  w  kaszubskojęzycznej nie ma 
sensu obawiać się eksperymen-
tów czy poszukiwań tematyczno-
-formalnych dla manifestowania 
swej religijności.

Òkrëszënë żëcégò Bożeny Ugow-
skiej to wybór status quo w ka-
szubskiej poezji religijnej. Może 
to i dobrze, gdyż w życiu ducho-
wym pewnie nie należy szukać 
sensacji i trzeba się zadowolić kil-
koma obrazami, które tradycyj-
nie wyrażają Gòdë czy Jastrë. Ale 
może to i źle, gdyż chciałoby się 
nurtu poezji metafizycznej albo 
nurtu liryki mistycznej, chcia-
łoby się oryginalniejszego ujęcia 
aniżeli to, co daje katecheza i or-
todoksja. Oczywiście nie znaczy 
to, że zachęcam do popełniania 
grzechu w myśleniu o Bogu czy 
Kościele. Raczej namawiam do 
krytycyzmu wobec ustalonych 
wzorców estetycznych twórczo-
ści religijnej. Jeśli piszący nie chce 
niczego w zastanej tradycji zmie-
niać, niekoniecznie oznacza to 
pokorę… Jeśli w utworach używa 
się tych samych motywów, nie za-
wsze oznacza to szacunek wobec 
poprzedników… Chciałoby się 
wierzyć, że okruszyny życia na-
prawdę żyją, tylko jeszcze się nie 
zdecydowały w pełni ujawnić…

DANIEL KALINOWSKI

Bożena Ugowska, Òkrëszënë żëcégò, Gdańsk 
2016.
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Usytuowany na pograniczu Po-
morza Gdańskiego i  Pomorza 
Szczecińskiego człuchowski zam- 
kowy gród staje się powoli zna-
czącym – w  regionalnej skali 
– ośrodkiem życia umysłowego 
i miastem cennych inicjatyw kul-
turalnych i  edukacyjnych. Oży-
wiła się również działalność wy-
dawnicza człuchowian. Na uwagę 
miłośników pomorskiej historii 
zasługuje niewątpliwie perio- 
dyk popularnonaukowy „Szkice 
Człuchowskie”. Czasopismo to 
wydawane jest staraniem Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Człu-
chowskiej, Muzeum Regionalnego 
i Urzędu Miejskiego w Człucho-
wie. W  2016 r. ukazał się ósmy 
tom tego periodyku (zeszyt 16– 
–17). Warto zainteresować się 
także inną propozycją wydaw-
niczą z  kresów województwa 
pomorskiego – „Merkuriuszem 
Człuchowskim”. Jak napisała 
w jednym z pierwszych numerów 
pisma redaktor Teresa Bagińska, 
kwartalnik ten „przypomina czy-
telnikom zdarzenia z przeszłości 
miasta i  powiatu, zwłaszcza te, 
które ilustrują rozwój różnych 
dziedzin życia po drugiej woj-
nie światowej i kształtowanie się 
społeczności człuchowskiej”. Wy-
dawcą „Merkuriusza...” jest Mu-
zeum Regionalne w Człuchowie. 
W ostatniej edycji (nr 84–88) pi-
sma, przeznaczonego nie tylko dla 
regionalistów, przeczytać możemy 
m.in. bogato ilustrowane spra-
wozdanie z VI zjazdu absolwen-
tów człuchowskiego „ogólniaka” 
(s. 2–6), kolejną część wspomnień 
Zdzisława Matyli (rocznik 1922!) 
– dotyczących tym razem robót 
przymusowych w  fabryce AEG  
k. Berlina (s. 7–18) – oraz frag-
ment „Dzienników z Kazachsta-
nu” Ireny Laskowskiej (s. 19–26).

Czytelnik znajdzie ponadto 
wartościowe teksty poświęcone 
np. człuchowskim obchodom 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 
i Milenium Chrztu Polski w 1966 
roku (s. 30–33) tudzież… zdobio-
nemu pamiątkowymi blaszkami 
drzewcowi sztandaru kościel-
nego towarzystwa śpiewaczego 
(płachta sztandarowa zaginęła, 
s. 50–52). Zdzisław Matyla pisze 
także o  swoim i  jego córki da-
rze dla muzeum w  Człuchowie 
w postaci 10 tomów Encyklope-
dii Powszechnej Ultima Thule 
z  lat 1927–1939 (s. 53–57). Ba-
daczy i miłośników pomorskich 
dziejów zainteresują prawdopo-
dobnie teksty Andrzeja Szutowi-
cza, Mariana Frydy i  Zdzisława 
Matyli. Jedna z  tych publikacji 
traktuje o generałach Gruszczyń-
skich służących w armii pruskiej 
(s. 43–46). Usatysfakcjonowani 
mogą być także czytelnicy pasjo-
nujący się historią człuchowskich 
budynków i obiektów wszelakiej 
użyteczności, w  ich gusta trafi 
zapewne miniesej Aleksandra 
Stawickiego poświęcony daw-
nym restauracjom (s. 37–42). Te-
matyka gastronomiczna stała się 
popularna w  regionie, podobny 
tekst pojawił się również w ostat-
nim (18.) numerze „Kwartalni-
ka Chojnickiego”. Sporo miejsca 
zajmuje stały dział „Z życia Mu-
zeum”. Możemy przeczytać m.in. 
o  jubileuszu 40-lecia placówki 
(s. 60–61) i  wizycie na zamku 
w Człuchowie wielkiego mistrza 
zakonu krzyżackiego bpa Bruno-
na Plattera (s. 64). Wspomniano 
także o znaczącym w regionie wy-
darzeniu muzealnym, jakim była 
w październiku 2015 r. prezenta-
cja haftu krzyżykowego według 
monumentalnych obrazów Jana 
Matejki: „Bitwa pod Grunwal-

dem” i „Sobieski pod Wiedniem” 
(s. 59).

„Merkuriusz Człuchowski” re-
daguje zespół w składzie: Teresa 
Bagińska, Marian Fryda (redak-
tor naczelny), Zdzisław Matyla, 
Krzysztofa Monikowska. Kolejne 
edycje pisma wzbogacane były 
w  przeszłości rysunkami cenio-
nego na Pomorzu artysty i  ba-
dacza człuchowskich dziejów 
Jana Bernarda Jakubowskiego 
(1954– 2010). W  ostatnim nu-
merze periodyku pomieszczono 
omówienie muzealnej wystawy 
jemu poświęconej „Życie zapisa-
ne w szkicowniku” (s. 60). 

Zachęcamy do lektury czaso- 
pisma, które poszerzyć może ho-
ryzonty wiedzy o  odległym od 
Trójmiasta, ale wartym pozna-
nia obszarze. A na koniec jeszcze 
słowo o innym „Merkuriuszu…”. 
Otóż od 2014 r. parafia pw. Ścię-
cia św. Jana Chrzciciela w Choj-
nicach wydaje coroczny biuletyn 
pt. „Merkuriusz Chojnicki” doku-
mentujący, miesiąc po miesiącu, 
wydarzenia społeczne, kulturalne 
i oświatowe.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI 

„Merkuriusz Człuchowski”. Kwartalnik Klubu 
Przyjaciół Muzeum, 2016, nr 84– 88, wyd. Muzeum 
Regionalne w Człuchowie.

Słowo o	„Merkuriuszu...”
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Wracam po miesięcznej przerwie do 
tematu piłkarskiego. W  przyszłym 
roku na boiska wybiegną najlepsze re-
prezentacje narodowe, aby stoczyć bój 
o tytuł mistrza świata. Finałowy tur-
niej odbędzie się w Rosji. Reprezenta-
cja Polski po udanym piłkarsko 2016 r. 
i świetnym wyniku na Mistrzostwach 
Europy stawiana jest w roli faworyta 
swojej grupy eliminacyjnej. Przypo-
mnę, że rywalizujemy z  reprezenta-
cjami Danii i  Rumunii oraz z  Czar-
nogórą, Kazachstanem i  Armenią. 
Wbrew pozorom ci ostatni to nie są 
łatwi rywale. Historia futbolu uczy, że 
wyjazdy na Kaukaz czy do Azji mogą 
przysporzyć problemów. Chciałbym 
się dziś skupić na owych pozorach. 

Kibice reprezentacji Polski nadal 
żyją przede wszystkim sukcesami 
sprzed kilku dekad. Wciąż w pamięci 
mamy tłuste piłkarsko lata 70., 80. czy 
ostatni wielki sukces – medal Igrzysk 
Olimpijskich z  Barcelony. Nie dzi-
wota, że ćwierćfinał ME z ubiegłego 
roku jest postrzegany przez komen-
tatorów nie jak światełko w  tunelu, 
ale wręcz jak światło wschodu słońca 
nad mrocznymi czasami polskiej piłki 
reprezentacyjnej. Z racji wieku nie pa-
miętam tamtych sukcesów, zacząłem 
się interesować piłką i tym, co wokół, 
dopiero od azjatyckiego mundialu 
w 2002 r. – gdzie polska kadra pod wo-
dzą Jerzego Engela awansowała po 16 
latach przerwy. Doskonale pamiętam 
barażowy mecz z Norwegią, emocje 
towarzyszące awansowi, pierwszego 
czarnoskórego piłkarza w  reprezen-
tacji. I tzw. pompowanie balonika po 
rozlosowaniu grup turniejowych. Ko-
rea, USA, Portugalia. W powszechnej 
opinii tej grupy nie dało się przegrać. 
Wielu dziennikarzy i komentatorów, 
na wyrost, stawiało nas w gronie fawo-

rytów turnieju. Ale brutalna prawda 
szybko sprowadziła wielu na ziemię. 
I nawet zwycięstwo 3:1 nad reprezen-
tacją USA nie osłodziło porażek 0:2 
z Koreą i 0:4 (!) z Portugalią. Na szczę-
ście doświadczenie zdobyte przez ów-
czesną kadrę zaowocowało awansem 
na następny mundial, w  2006, roz-
grywany w Niemczech. Wielkie świę-
to, dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy 
polskich kibiców. Grupa A – Niemcy, 
murowani faworyci do zwycięstwa, 
ale także Kostaryka i Ekwador, „polski 
balonik” znów był napompowany do 
granic możliwości. Na otwarcie mecz 
z Ekwadorem na stadionie w Gelsen-
kirchen. 70% stadionu biało-czerwo-
ne. 0:2. Kolejne spotkanie z ówczesny-
mi wicemistrzami świata – Niemcami. 
Geniusz piłkarski Artura Boruca, któ-
ry prawie w pojedynkę zatrzymał re-
prezentację Niemiec, ale skapitulował 
w doliczonym czasie gry. 0:1. Ostatni 
mecz turnieju przegrany 1:2. Balonik 
pękł. Polski Związek Piłki Nożnej po-
stanowił zatrudnić na stanowisku se-
lekcjonera Leo Benhakera. Holender 
wprowadził naszą kadrę po raz pierw-
szy w historii na Mistrzostwa Europy. 
Turniej był rozgrywany na boiskach 
Austrii i Szwajcarii. Został zapamię-
tany przez kibiców ze względu na 
sędziego – Howarda Webba, który 
do dziś wywołuje negatywne emo-
cje w  środowisku polskich kibiców. 
A wszystko za sprawą rzutu karnego, 
który podyktował w ostatniej minu-
cie meczu Austria – Polska, odbierając 
naszej kadrze szansę na zwycięstwo  
i 3 punkty. Kolejny raz przyszło nam 
się zmierzyć z reprezentacją Niemiec. 
Najbardziej zapamiętałem z tego me-
czu brak radości czy wręcz smutek 
strzelca bramek – Łukasza Podolskie-
go, piłkarza urodzonego w  Zabrzu, 

który chciał grać dla polskiej kadry, 
lecz PZPN nie potrafił przygotować 
dla niego stosownych dokumentów... 
W międzyczasie Polsce i Ukrainie zo-
stały przyznane Mistrzostwa Europy 
2012. Machina propagandy sukcesu 
(piłkarskiego oczywiście) ruszyła. 
Kadra pod wodzą Franciszka Smudy 
miała odegrać kluczową rolę w turnie-
ju. Jako organizator nie musieliśmy się 
przebijać przez eliminacje. Ale brak 
meczów o stawkę powodował powol-
ny spadek w rankingu FIFA. W mar-
cu 2012 r. spadliśmy na 75. pozycję! 
Kompletnie nieudane sportowo za-
wody, kryzys piłki reprezentacyjnej i... 
w listopadzie 2013 r. „osiągnęliśmy” 
rekordowo niską pozycję na arenie 
międzynarodowej – 78. lokatę. 

Dziś po świetnym okresie, gdy wiele 
indywidualności w końcu tworzy dru-
żynę, zajmujemy ex equo z Walią 12. 
pozycję w rankingu FIFA. Z progno-
zami na pierwszą dziesiątkę. 

Przypomnijmy, czym ten ranking 
jest. To comiesięczne zestawienie re-
prezentacji piłkarskich zrzeszonych 
w światowej organizacji – FIFA, bu-
dowane na podstawie wyników ofi-
cjalnych spotkań z  4 ostatnich lat. 
Ten ranking prowadzi się od 1992 r. 
W międzyczasie Komitet Wykonaw-
czy FIFA wprowadzał reformy w jego 
konstruowaniu. Dziś jest obliczany 
według matematycznego wzoru P = M 
x I x T x C, gdzie M to liczba punktów 
przyznanych za mecz, I  waga roze-
granego meczu, T – siła przeciwnika, 
a C – siła konfederacji. Obecnie ran-
king stanowi najbardziej miarodajny 
wskaźnik poziomu sportowego danej 
reprezentacji. Oczywiście teoretycz-
ny. W praktyce wszystko zweryfikuje 
boisko. Dlatego proszę, niech polscy 
piłkarze robią swoje, a my kibice nie 
pompujmy balonika! Lepiej miło się 
zaskoczyć.

MATEUSZ J. SCHMIDT

O POMPOWANIU BALONIKA… 
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BYĆ KOWALEM SWEGO SZCZĘŚCIA
Urodził się w Bytowie. Ukończył bytowski ogólniak. Zanim zdał maturę, miał już w ręku indeks 
Politechniki Gdańskiej. Dwa lata był doktorantem na Uniwersytecie w Hamburgu. Porzucił karierę 
naukową i wrócił w rodzinne strony, by... ręcznie robić noże!

PASJA SILNIEJSZA OD KARIERY
Bogusz Gielniak mówi o sobie, że jest „nożorobem”. 
Rodzina określa to nieco inaczej. Nazywają go „No-
żodziejem”. Przy użyciu kowadła, młotka i paru in-
nych narzędzi potrafi wykonać dowolny nóż. Taki, 
jaki robiono dawniej, który będzie służył latami. 
Noże fascynowały mnie, od kiedy pamiętam, piękne 
w swojej prostocie, towarzyszące człowiekowi niemal 
od zawsze. To mało skomplikowane narzędzie, o nie-
zliczonej ilości zastosowań i form, od surowych, robo-
czych, po dzieła sztuki – mówi. Na swojej stronie in-
ternetowej napisał, że nie pamięta, ile miał lat, gdy 
wykuł swoje pierwsze ostre narzędzie. To nie był 
jeszcze nóż, tylko maczeta. Brzydka, koślawa, wyku-
ta z resoru do fiata 126p. Do dziś służy mu do rąba-
nia drewna. Nie rozpoczęła co prawda serii wspania-
łych noży, ale zasiała ziarno, które potrzebowało 
dużo czasu, żeby wykiełkować. I  wykiełkowało 
w najmniej oczekiwanym momencie, w Budapeszcie 
na międzynarodowej konferencji naukowej, na którą 
trafił podczas drugiego roku pracy nad doktoratem. 
Na warsztatach dotyczących rozwoju kariery nauko-
wej prowadzący polecił napisać, co młodzi naukow-
cy planowali osiągnąć za 5 lat. Jakie doświadczenia 
zrobić, jakie napisać prace naukowe, ile publikacji 
wydać, jakie stanowiska zdobyć. Bogusz nie potrafił 
sobie wyobrazić siebie na żadnym stanowisku: ani na 
uczelni, ani w instytucie badawczym, ani w dużej fir-
mie. Jedyne, o czym pomyślał, to to, że od dawna od-
suwa w  kąt marzenie o  robieniu czegoś własnymi 
rękami. Czegoś użytecznego, wyjątkowego i piękne-
go. Podczas gdy wszyscy opisywali swoje wymarzone 
kariery naukowe, on narysował kowadło i siebie przy 
nim, z młotkiem w ręku. Gdy zadowolony z siebie po-
dziwiałem, co mi wyszło, siedzący obok mnie Portu-
galczyk spojrzał na moją kartkę, po czym, patrząc mi 
w oczy, zapytał: „To co ty tu jeszcze robisz?”. Parę mie-
sięcy później wróciłem do Polski. Profesor, u którego 
robiłem doktorat, zrozumiał to i życzył mi szczęścia. 
Wstępnie zakładałem, że robienie noży będzie zaję-
ciem hobbystycznym. Podjąłem pracę w Bytowie i po 
godzinach zamierzałem zająć się swoją pasją. Jednak 
mocno się przeliczyłem co do ilości wolnego czasu. 

W efekcie w ciągu roku udało mi się zrobić tylko dwa 
proste noże, i to w czasie urlopu – wspomina Bogusz. 
Pięć lat temu postanowił pójść za głosem serca i do-
słownie wziął swój los we własne ręce. 

TRUDNE POCZĄTKI
Zdałem sobie sprawę, że jeśli teraz czegoś nie zmienię, 
to następny dogodny moment może nastąpić dopiero 
po przejściu na emeryturę. Zrezygnowałem z pracy… 
i się zaczęło! Ponieważ wcześniej zaoszczędziłem tro-
chę pieniędzy na prosty sprzęt i materiały, a  rodzice 
dali mi możliwość mieszkania i pracy w domu rodzin-
nym, mogłem w  końcu zająć się rozwijaniem pasji. 
Nie było lekko. Ileś noży już wcześniej zrobiłem, my-
ślałem, że mam już pewne doświadczenie, ale ono się 
okazało zdecydowanie za małe. Dostałem prawdziwą 
lekcję pokory. Wszystko, czego nauczyłem się z książek 
i internetu, aby mogło udać się w praktyce, wymagało 
dużo większego doświadczenia. Nie raz i nie dwa zda-
rzało się, że nóż pękał podczas hartowania i wielogo-
dzinną pracę musiałem zaczynać od nowa. Drewno 
na rękojeści łupało się, skóra wypaczała, a szwy wy-
chodziły krzywo. Wiele czasu, pieniędzy i materiałów 
pochłonęła nauka, głównie na własnych błędach. Ręce 
miałem obolałe, poparzone i pocięte. Nogi zmęczone 
od stania całymi dniami przy kowadle i szlifierce. We 
włosach i na twarzy pełno stalowego pyłu i sadzy. Czę-
sto się zdarzało, że pracowałem dłużej, niż miałoby to 
miejsce podczas najbardziej intensywnych dni w  fir-
mie. Paradoksalnie nawet po najtrudniejszym dniu, 
pełnym niepowodzeń, szedłem spać szczęśliwy – opo-
wiada Gielniak.

JAK RODZI SIĘ NÓŻ?
Bogusz Gielniak wykonał w ciągu ostatnich 5 lat set-
ki noży. Mówi, że po 150. przestał liczyć. Robi je wy-
łącznie na zamówienie: myśliwskie, survivalowe, 
ogólnoużytkowe, obozowe, kuchenne, rozchodzą się 
jak przysłowiowe ciepłe bułki. Zamówienia przycho-
dzą nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy. Najdalej 
wysyłał noże aż na Alaskę. Na realizację zamówienia 
czeka się u niego kilka miesięcy. Dobrego noża nie da 
się zrobić szybko i tanio. Robienie ich to jeden z trud-
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niejszych zawodów. Wymaga wielu umiejętności, 
zdolności i  cierpliwości. Trzeba mieć wiedzę tech-
niczną, matematyczną, znać się na obróbce stali. 
Umieć obrabiać drewno na rękojeść i  skórę na po-
chwę, znać się na tworzywach sztucznych i ich wła-
ściwościach. A bez zdolności plastycznych i manual-
nych nie ma sensu brać się za to zajęcie. Wyrób noży 
to połączenie wielu zawodów w  jednym. Pracę nad 
nożem zaczynam od zrobienia projektu. Klient mówi, 
do czego mu nóż będzie potrzebny i jakie ma życzenia. 
Na tej podstawie robię wstępny projekt i wysyłam go 
klientowi do akceptacji. Na tym etapie trzeba robić 
sporo obliczeń i rysunków. Nóż nie tylko musi ładnie 
wyglądać, ale przede wszystkim ma być wygodny 
i użytkowy, ma wykonać określone zadania. Na przy-
kład nóż kuchenny ma ciąć żywność, a nóż myśliwski 
nie ma prawa stępić się podczas skórowania zwierzy-
ny. Jeden z myśliwych, który kupił już ode mnie kilka 
noży, podczas konkursu na skórowanie kozła wyprze-
dził innych o 15 minut! Mówił, że to dzięki mojemu 
nożowi. Inny myśliwy, płacąc za kolejny nóż, powie-
dział, że skórowanie tanim i tępym nożem to brak sza-
cunku do upolowanej zwierzyny. Chyba coś w  tym 
jest. Wracając do etapów powstawania noża, to za-
wsze biorę wymiar dłoni osoby, która ma nim praco-
wać. Dobieram odpowiednią stal i przystępuję do pra-
cy. Rozkuwam, jak jest taka potrzeba, szlifuję, 
hartuję...  znów szlifuję, ostrzę... A  to jest zaledwie 
połowa pracy. Najwięcej czasu zajmuje wykończenie. 
I wykonanie pochwy. Uważam, że bez tego elementu 
nóż nie jest skończony – mówi. Ostatnim etapem jest 
wytrawienie logo-podpisu, ostatnie ostrzenie i nada-
nie imienia. Każdy z noży Bogusza ma swoją nazwę. 
Skąd je bierze? W  tej chwili opiera się na afrykań-
skim języku suahili, który ma bardzo ładnie brzmią-
ce wyrazy. Każdy nóż coś mu przypomina, z czymś 
się kojarzy. Wówczas sprawdza, jak to słowo brzmi 
w języku suahili i jeśli to brzmienie mu się podoba, 
to taką nazwę nadaje nożowi. Jeden z ostatnich noży 
kuchennych przypominał mu żurawia. Zajrzał do 
słownika: żuraw to „korongo”. I tak zostało. Bogusz 
sporo czasu spędza, czytając publikacje naukowe na 
temat różnych gatunków stali i nietypowych sposo-
bów ich obróbki. Tu procentują lata studiów tech-
nicznych oraz znajomość języków. Publikacje, które 
przysyłają mu znajomi z zagranicznych uczelni, pisa-
ne są w języku angielskim. A kontakty z zachodnimi 
nożorobami utrzymuje, pisząc i rozmawiając w języ-
ku angielskim i niemieckim. 

NAJLEPIEJ IDĄ KUCHENNE
Bardzo dużo, chyba nawet większość zamówień to noże 
kuchenne. Od małych do bardzo dużych. Zamawiający 

to i zwykli miłośnicy gotowania, i zawodowi kucharze, 
szefowie kuchni dużych restauracji. Od nich mam naj-
więcej recenzji, które sobie bardzo cenię, dobrych opinii 
i uwag, co można jeszcze poprawić. Niedawno zrobiłem 
dla kucharza amatora nóż kuchenny z  nietypowym 
szlifem, nie tym najczęściej stosowanym, płaskim, tylko 
wklęsłym. Nóż o  takim szlifie ma krawędź tnącą jak 
brzytwa i zupełnie inaczej tnie. Jego zaletą jest, że na-
wet przy wielokrotnym ostrzeniu krawędź tnąca nie 
zwiększa swej grubości. Był to naprawdę piękny nóż, ze 
stali damasceńskiej. Taka stal, skuwana z wielu warstw, 
uważana jest za stal o  nadnaturalnej wytrzymałości. 
Kiedyś przekuwano ją tak, by ujednolicić jej skład che-
miczny. W tej chwili stale stopowe, z huty, są tak jedno-
lite, że nie ma potrzeby, by ją dodatkowo skuwać. Poza 
tym stal damasceńska ma niesamowite walory estetycz-
ne. Przy odpowiednim wytrawieniu można wyciągnąć 
na wierzch wszystkie warstwy i  uzyskuje się na po-
wierzchni noża niesamowity, niepowtarzalny wzór, 
mozaikę z  około 200 warstw. Sprzedałem ten piękny 
nóż i długo czekałem na recenzję. Zrozumiałe, że byłem 
ciekaw, jak to cudo sprawuje się w praktyce. Co się oka-
zało? Nowy właściciel wielokrotnie zabierał się do pracy 
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tym nożem, przygotowywał go, wycierał, kładł na stole, 
po czym... odkładał na półkę. Kupił go do użytkowania, 
ale stwierdził, że to dzieło sztuki, a na takie trzeba tylko 
patrzeć, a nie go używać. Na szczęście inny szef kuchni, 
który też kupił nóż, choć nieco inny, ze stali damasceń-
skiej nierdzewnej nie bał się go używać. Zadzwonił po 8 
miesiącach i powiedział, że pracuje nim po kilka godzin 
dziennie i jeszcze ani razu go nie ostrzył! To cieszy i daje 
motywację do dalszej pracy – mówi Gielniak. 

JAPOŃSKIE TANTO 
W dzisiejszych czasach podstawowe zadanie noża to 
obrabianie żywności. Ale jest też spora ilość noży 
tzw. kolekcjonerskich. Są to noże niesamowicie wy-
kończone o dużej ilości detali, zdobień, do których 
używa się szlachetnych metali. Te są traktowane jako 
inwestycje. Bogusz Gielniak też ma na swoim koncie 
taką rzecz. Wielką satysfakcję dało mi, ale i zajęło naj-
więcej czasu wykonanie repliki japońskiego krótkiego 
miecza tantō. Poprosił mnie o to pewien gdyński kolek-
cjoner. To była interesująca przygoda. Aby móc wier-
nie odtworzyć tę broń, zapoznałem się z historią ja-
pońskich mieczy. To tantō było bardzo skomplikowane. 
Miało i okucia, i gardę, i białe oploty. Samo wielokrot-
ne lakierowanie pochwy z czarnego hebanu zajęło mi 
30 godzin, a  praca przy mieczyku – 120. Dwa razy 
pękł mi podczas hartowania, więc kułem go trzy razy. 
Zdarza się. Przećwiczyłem wtedy cierpliwość. Była to 
też niezła lekcja pokory. Jednak efekt końcowy prze-
szedł najśmielsze oczekiwania zamawiającego. Robi-
łem też halabardy ćwiczebne dla człowieka zajmują-
cego się chińskimi technikami walki. Zdarzyło się też, 
że duża firma zamówiła u mnie bardzo elegancki nóż. 
Zamiast pochwy miał spoczywać w drewnianym pu-
dełku, wymoszczonym czerwonym aksamitem. Chcie-
li takim oryginalnym prezentem uhonorować ważne-
go kontrahenta. To też uznałem za ciekawe wyzwanie. 
Jednak zdecydowanie najlepiej się czuję, robiąc po 

prostu noże użytkowe. Ideału się nigdy nie osiągnie, 
ale dążyć do niego trzeba. Wiem, że mam jeszcze dużo 
do zrobienia.  

ŻONA NOŻOROBA
Kilka lat temu moi rodzice byli na majówce u znajo-
mych. Tam spotkali Bogusza. Wrócili strasznie podeks-
cytowani: „Wiesz, czym on się zajmuje? Robi noże!”. 
Pamiętam, co wtedy pomyślałam. No, nareszcie jakiś 
facet zabrał się za męskie zajęcie! Zaimponowało mi 
to. Znalazłam go na facebooku i  po roku zostałam 
żoną nożoroba! I  teraz muszę cierpliwie tłumaczyć 
znajomym, czym się mój mąż zajmuje. Odpowiadać 
na pytania: „A co to znaczy, że robi noże?” albo: „Noże? 
Ale co? Jak to – robi? Z czego?” – śmieje się Ewa Giel-
niak. Ten zawód nie jest u nas jeszcze tak popularny 
jak na zachodzie Europy czy w USA, gdzie normalnie 
się go wykonuje i nikogo to nie dziwi. W Polsce liczą-
cych się nożorobów jest niewielu. Mój ojciec, gdy 
ogląda kolejne prace Bogusza, nie może ukryć wraże-
nia, jakie na nim robią. Za każdym razem mówi: „To 
jest po prostu najlepszy nóż , jaki zrobiłeś do tej pory!”. 
Przy następnym to samo: „Ten jest najlepszy!”. Ja też 
widzę, że Bogusz się rozwija i każdy jego nóż przewyż-
sza jakością poprzednie – mówi jego żona. Po ślubie 
dwa lata mieszkali w  Trójmieście. Mieli tam małe 
mieszkanko i warsztat. Wiosną tego roku przenieśli 
się w rodzinne strony Bogusza i zamieszkali na tzw. 
pustkach, które znaleźli 15 km od Bytowa. Prowadzą 
otwarty dom, z czego korzystają cały czas przyjaciele 
i rodzina, więc na samotność nie narzekają. Zazwy-
czaj zaczyna się pytaniem: „To do was się w ogóle da 
dojechać?”. A potem: „Jak tu pięknie! Nie chcemy wy-
jeżdżać!”. Mamy już dość życia w dużym mieście. Tam 
wszystko pędzi, wszyscy się gdzieś spieszą, dokądś bie-
gną. Tu czas płynie inaczej. Do kontaktu z cywilizacją 
wystarcza nam raz na tydzień skoczyć do Bytowa na 
zakupy. Często nas znajomi pytają, czy nie brakuje 
nam kina, teatru i  w  ogóle życia kulturalnego. Kino 
przecież mamy i w Bytowie, a na koncerty chodzimy 
do „Jasia Kowalskiego”. Nic nam więcej do szczęścia 
nie potrzeba. Czasem, jak każdemu, Boguszowi zda-
rza się kiepski dzień, w którym nic nie wychodzi. Zała-
muje się i zaczyna wątpić, czy dobrze zrobił, rezygnu-
jąc z kariery naukowej, by skromnie żyć z pracy swoich 
rąk. Mówi, że chyba to rzuci. Wtedy mówię mu: „Słu-
chaj, ja wyszłam za nożoroba i się nie zgadzam! Masz 
robić to, co lubisz! Masz robić noże i już!”. Tak napraw-
dę nie wyobrażam sobie Bogusza za biurkiem czy w ja-
kiejkolwiek innej pracy. To jest artysta, który potrzebu-
je wolności i przestrzeni – kończy z uśmiechem Ewa 
Gielniak.

MAYA GIELNIAK
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 GDAŃSK. APARAT BEZPIECZEŃSTWA W WO-
JEWÓDZTWIE GDAŃSKIM

W  Ratuszu Staromiejskim 
w Gdańsku 25 stycznia od-
była się promocja książki 
Pierwsza dekada. Aparat 
bezpieczeństwa w  woje-
wództwie gdańskim w latach 
1945–1956. Autorem pracy 
jest dr Daniel Czerwiński, 
pracownik Oddziałowego 
Biura Badań Historycznych 
IPN w  Gdańsku. Jest on 

autorem kilkunastu publikacji naukowych i popu-
larnonaukowych, członkiem zespołu redakcyjne-
go albumu Mapa terroru. Śladami zbrodni komu-
nistycznych w  województwie gdańskim w  latach 
1945–1956 (Gdańsk 2016). 

W swoim ostatnim dziele skupił się na aparacie 
bezpieczeństwa w latach 40. i 50. minionego wie-
ku. Jest to pierwsza publikacja opisująca działal-
ność Urzędu Bezpieczeństwa na Pomorzu. Autor 
zaprezentował również struktury tej zbrodniczej 
organizacji na terenie Pruszcza Gdańskiego oraz 
powiatu gdańskiego. Przedstawiono ludzi, którzy 
zasilali w pierwszych latach UB, zaprezentowano 
ich pochodzenie, wykształcenie i motywacje, jakimi 
się kierowali, przywdziewając mundury ubeckich 
funkcjonariuszy. 

Warto sięgnąć po tę pozycje, aby poznać mrocz-
ne dzieje czasów stalinowskich w PRL.

TOMASZ JAGIELSKI

 CZŁUCHÓW. KOŚCIŃSKI I FRYDA O GOCHACH

W człuchowskim, zamkowym muzeum odbyła się pro-
mocja książki Konstanty Kościński o Gochach. Z dziejów 
parafii w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie. Re-
daktorem publikacji, autorem przedmowy i komentarza 
naukowego jest dr Marian Fryda. Na uznanie zasługuje 
fakt, że gdyńskie wydawnictwo Region zdecydowało 
się udostępnić współczesnym czytelnikom prace nieco 
zapomnianego już pasjonata historii. W książce odnaj-
dziemy reedycje trzech opracowań dziejów parafii na 
Gochach (zawierających dokładne opisy miejscowości 
należących do danej wspólnoty). Zamieszczone przypisy 
oraz materiał ilustracyjny pomagają w recepcji tekstu 
sprzed ponad stu lat. Podczas spotkania na zamku Ma-
rian Fryda i Jarosław Ellwart opowiedzieli o potrzebie 
wznowienia tej wartościowej publikacji i o pożytkach, 
jakie przynosi lektura dzieł Kościńskiego w XXI wieku…

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Fot. z archiwum zamku w Człuchowie

 GDINIÔ. PÒDWIECZÓRK Z PIOTRÃ  
DZEKANOWSCZIM
W czwiôrtk 9 strëmiannika w Fòrum Kaszëbsczi Kùltu-
rë òdbëło sã pòstãpné zéńdzenié z serii spòtkaniów pòd  
titlã „Lëteracczi pòdwieczórk”. Tim razã bëtnicë mielë leż-
nosc zapòznac sã z ùtwórstwã wielefòrmatowégò dzejarza 
kaszëbsczégò, przédnika redakcjowégò kòlegium „Pòme-
ranie”, przédnégò redaktora „Bëtowsczégò Kùriera”, a téż 
pisarza – Piotra Dzekanowsczégò. 

Zéńdzenié pòprowadzył redaktór Dariusz Majkòwsczi, 
chtëren w czile zdaniach òpòwiedzôł ò donëchczasnym 
dorobkù wastë Dzekanowsczégò, a  téż przeprowadzył 

z aùtorã kôrbiónkã ò jegò lëteracczi stegnie i planach na 
nôblëższi czas. 

Ùczãstnicë mielë mòżlëwòtã nabëc ksążczi, m.jin. thril-
ler w fòrmie fòtokòmiksu Arbata, roman s-f Nalazłé w Bëto-
wie, kòmiksë Szczeniã Swiãców, Wakacje w raju i Akade-
miô błotowëch żółwiów (ne slédné dwa w tłómaczenim  
P. Dzekanowsczëgò). 

MARTA MISZCZAK (SZTUDÉRKA I ROKÙ KASZËBSCZI ETNOFILOLOGIE)

Òdj. https://www.facebook.com/kaszubskieforumkultury
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 WEJROWÒ. SABAT W PAŁACU

Tradicyjno 8 strëmiannika z leżnoscë 
Dnia Białków w Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi 
òdbéł sã Kaszëbsczi Sabat. Ju czwiôr-
ti rok za régą w pałacu Przebendow-
sczich w Wejrowie pòjawilë sã gòsce ze 
sprzãtã do lataniô w rãkach i z òtemk- 
łima ùszama, żebë pòsłëchac baro cze-
kawëch referatów i kòncertu „Miłota, 
białczi i spiéw” wókalnégò karna MU-
ZAika.

Jeżlë jidze ò wëkładowi dzél, to 
òrganizatorzë zabédowelë latos taczé 
témë: „Kobieta w  bajkach ludowych 
ogólnopolskich i kaszubskich” (Violet-
ta Wróblewskô – Ùniwersytet Mikòła-
ja Kòpernika w Torniu), „Czarownice 
– czy naprawdę złe? Prawdziwe hi-
storie” (Anna Łukòwskô – Kaszëb-
skò-Pòmòrskô Wëższô Szkòła w Wej-
rowie), „Święta i  przeklęta. Kobiety 
w  serbskim tekście ludowym” (Ewe-
lina Chacia – Gduńsczi Uniwersytet), 
„Procesy czarownic: historia, prawo 
a homoelectronicus” (Aleksandra Pi-
tra, Wojciech Stamm, Piotr Bartecki – 
Fùndacjô Sedlaka).

Ùczãstnicë mòglë téż òbezdrzec 
tuńc czarowniców w wëkònanim Kòła 
Wiesczich Gòspòdëniów z  Brzézna 
Lãbòrsczégò i  wernisaż malarsczégò 
wëstôwkù Zygmùnta Pałasza „Pałasz 
i Jego Muzy w Muzeum”.

Na kùńc zéńdzeniô białczi z Brzézna 
przërëchtowałë dlô bëtników IV Saba-
tu kùlinarną prezentacjã.                    

RED.

 CHWASZCZËNO, BANINO. ÒDCZËTAJĄ LORENTZA

Młodi Kaszëbi chcą òdczëtac i wëdac słowińsczé tekstë zapisóné 
przez Friedricha Lorentza (Slovinzische Texte, 1905). Ùdbòdôwôczã 
je Eùgeniusz Gòłąbk, chtëren zachãcył do ti robòtë młodëch z klubù 
„Cassubia”. Òbczas pòtkaniô z jegò przédnikama w Chwaszczënie 
przekònôł jich ò pòtrzébnoce wëdaniô tegò dokazu. Aùtor pòlskò-
-kaszëbsczégò słowarza pòmòże młodim òdczëtac pisënk stosowóny 
przez Lorentza. Tekstë przepisze wiceprzédnik „Cassubie” Szimón 
Jancen. Na dzysô nie je jesz wiedzec, kùli mdze warac robòta nad 
òbrobienim całégò materiału i wëdanié gò w ksążce, ale nôwôżniészé, 
że pòczątk òstôł ju zrobiony.

Wedle założeniów młodëch z „Cassubie” słowińsczé tekstë Loren-
tza mają stac sã dokazã na piãkno kaszëbsczi mòwë ùżiwóny przez 
mieszkańców òkòlô Łebë, Smôłdzëna i Słëpska.                            RED.

Òdj. ze zbiérów ep

Òdj. AJ (https://www.facebook.com/muzeum.
wejherowo)

 BÒRZESTOWÒ. ZÉŃDZENIÉ Z PROF. WITTBRODTÃ

Gòscã Remùsowégò Krãgù 2 strëmiannika béł przédnik Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Édmùnd Wittbrodt. Jak pòdczorchnął òb-
czas zéńdzeniô i w pamiątkòwim wpisënkù do kroniczi, to ju trzecô 
jegò wizyta w tim karnie.

Pòtkanié zaczãło sã òd minutë cëszë na wdôr i tczã Janusza Kòwal-
sczégò. Pózni, ju tradicyjno, béł pòspólny spiéw klubòwégò himnu 
i czëtanié dzélëkù z ksążczi Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë 
Remùsa, tim razã ò tim, jak Remùs pò bitwie z szandarama nalôzł 
sã w sôdzë.

Pòtemù béł czas na wëstąpienié gòsca, chtëren m.jin. gôdôł ò 
wiôldżim znaczenim edukacje dlô dozdrzeniałëch (czegò przikładã je 
téż Remùsowi Krąg), ò Ùniwersytetach Trzecégò Wiekù i ò brëkòw-
noce diskùsje, bez jaczi ni ma pòspólnégò dzejaniô.                     RED.

Òdj. z archiwùm Remùsowégò Krãgù
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 LUZINO. PROMUJĄ  
KASZUBSZCZYZNĘ
W Gimnazjum Publicznym im. Pisa-
rzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie 
18 marca 2017 r. już po raz czternasty 
odbył się Gimnazjalny Konkurs Wie-
dzy o Kaszubach i Pomorzu w ramach 
Sejmiku Kaszubskiego. Inicjatorem 
konkursu jest dyrektor szkoły Kazi-
mierz Bistroń, Kaszuba, z wykształ-
cenia historyk, co przekłada się na 
zamiłowanie do Kaszub i  Pomorza 
oraz promowanie wiedzy o nich. 

Sejmik jest żywą wizytówką spo-
łeczno-kulturowej dbałości o etnicz-
ność i  regionalizm kaszubsko-po-
morski. Stanowi również sprawdzian 
aktualnego stanu wiedzy młodzieży 
gimnazjalnej na temat kaszubszczy-
zny. Stąd tak liczny w nim udział, bo 
do Luzina zgłosiło się 19 szkół z róż-
nych powiatów województwa pomor-
skiego; od czterech lat konkurs odby-
wa się pod patronatem pomorskiego 
kuratora oświaty. 

Jak corocznie konkurs składał się 
z  dwóch etapów: etap I  obejmował 
test sprawdzający wiedzę z  zakresu 
literatury, historii, geografii, wiedzy 
o języku i kulturze Kaszub i Pomo-
rza. Spośród 51 uczniów wyłoniono 
najlepiej przygotowanych: Dagmarę 
Trepczyk z  Bożegopola Wielkiego, 
Wiktorię Theus z  Sulęczyna, Annę 
Malek z Sulęczyna, Karolinę Kossak-
-Główczewską z Brzeźna Szlacheckie-
go, Mateusza Klebbę z Rumi, Patrycję 
Szczypior z Kamienicy Królewskiej, 

Wiktorię Gollnau z Kościerzyny, Ka-
rolinę Pelę z Sulęczyna. Wyszczegól-
nieni gimnazjaliści przystąpili do II 
finałowego etapu konkursu – części 
ustnej. Laureatami tegorocznego XIV 
Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy 
o Kaszubach i Pomorzu zostali: Karo-
lina Kossak-Główczewska (I miejsce), 
Mateusz Klebba (II miejsce) i Anna 
Malek (III miejsce).

Komisja konkursowa pracowała 
w  składzie: Alfons Miłosz – prze-
wodniczący i autor większości pytań, 
Ryszard Hinc, Alicja Klinkosz i Kry-
styna Lewna.

Warto raz jeszcze podkreślić, że 
sejmik w  Luzinie spotyka się z  od-
zewem ze strony gimnazjów z całego 
województwa pomorskiego, co wska-
zuje na jego wysoką rangę, a  także 
ważność w  kształtowaniu poczucia 
tożsamości wśród młodzieży gimna-
zjalnej i społeczności lokalnej. O tym 
ostatnim świadczy towarzyszenie 
konkursowym zmaganiom przez rad-
ną powiatową Genowefę Słowi, radną 
Gminy Luzino Dorotę Labuddę oraz 
działaczy ZKP: Marka Mudlawa, Ro-
mana Klinkosza, Mieczysława Bistro-
nia i Sławomira Klasa. Swoją obecno-
ścią zaszczyciła nas również starosta 
powiatu wejherowskiego Gabriela 
Lisius. 

Zgromadzeni na sejmiku goście 
byli pod wrażeniem posiadanej przez 
uczestników wiedzy o  Kaszubach 
i Pomorzu. Laureaci konkursu w zna-
komitej większości stają się ambasa-

dorami kultury kaszubskiej w swoich 
środowiskach, zarażają innych pasją 
zdobywania wiedzy o najbliższym im 
regionie. Stąd wniosek, że kaszub-
szczyzna ma się dobrze, że kwitnie. 
Nie jest archaiczną przeszłością czy 
kulturowym skansenem, lecz żywą, 
rozwijającą się samoświadomością, 
„kapitałem kulturowym”. 

Wszystkim uczestnikom, nauczy-
cielom przygotowującym młodzież, 
sponsorom i  gościom XIV Sejmiku 
Kaszubskiego społeczność luzińskie-
go gimnazjum składa najserdeczniej-
sze podziękowania i zaprasza do Lu-
zina za rok.

K. LEWNA

 BANINO. „SPIÉWNÉ KWIÔTCZI” Z NOWIM REPERTUARÃ
Karno „Spiéwné kwiôtczi”, jaczé dzejô kòl banińsczégò par-
tu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, na pòdrechòwanié 
dwanôstégò rokù jistnieniô nagrało czile nowëch spiéwów. Wôrt 
tuwò pòdsztrichnąc, że łońsczi rok béł dlô nôleżników karna 
baro robòcy. Wëstąpilë wespół na dzesãc kòncertach, m.jin. 
w Szëmôłdze, Wiôldżi Wsë i Swôrzewie. Króm te latos zaczãlë 
wespółrobòtã z Twòją Telewizją Mòrską, a kònkretno pòmôgają 
w ùsadzywanim programù „Gôdómë pò kaszëbskù”.

Òb dwa slédné miesące nagrelë szesc sztëczków i pòmalë 
rëchtëją sã do wëdaniô swòji trzecy platczi (dwie pòprzédné to 
Òd se cos dac z 2008 r. i Cél daleczi z 2010), jakô mô sã ùkazac 
w drëdżi pòłowie latoségò rokù.                   

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU (JD)

Fot. z archiwum szkoły

W nagraniowim studiu Tadéùsza Kòrthalsa. Òdj. ze zbiérów ep
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 WEJROWÒ. GRIF DLÔ ADAMA 
KLEINA
Ju dzesąti rôz Gardowô Pùblicznô Bi-
blioteka we Wejrowie ògłosëła kòn-
kùrs Lëteracczi Grif. 8 strëmiannika 
òstôł òn ùroczësto pòdrechòwóny 
i  jesmë pòznelë jegò dobiwców. 
W zestôwk Kapitułë wchôdają laùre-
acë z ùszłëch edicjów, a téż direktor 
wejrowsczi biblioteczi i  czerownik 
Wëdzélu Kùlturë, Spòlëznowëch 
Sprôw, Promòcji i Turisticzi Ùrzãdu 
Miasta.

Latos ùznelë òni, że na Grifa mô 
so zasłużoné Adóm Klein i jegò Po-
ezje wybrane wëdóné przez gdińsczi 
Region. Ò pòéce i  jegò ùtwórstwie 
òpòwiedzała ùczãstnikóm ùroczëznë 
dr Małgòrzata Klinkòsz, jakô rzekła 
m.jin. ò bòkadnoscë fòrmów, lëterac-
czi atrakcyjnoce wiérztów i miłoce 
pòétë do Kaszub a Bieszczadów.

Nôdgrodã wejrowsczégò starostë 
za wiôldżi ùdzél w rozwiju kaszëb-
sczi lëteraturë, a  téż za pùblikacje 
Kaszubski Grudzień, Poczet pisarzy 
kaszubskich, Szescdzesątka dostôł 
Stanisłôw Janka. Òstałë téż wrãczoné 

dodôwkòwé nôdgrodë: dlô Piotra 
Schmandta za ksążkã Fabryka Pokory 
(kategóriô roman) i dlô Wëdôwiznë 
Oficynka za ji òpùblikòwanié, dlô 
Józefa Bòrzëszkòwsczégò za Pro me-
moria – Otylia Szczukowska (1900– 
–1974) (kat. pòpùlarnonôùkòwô 
lëteratura) i  dlô Kaszëbsczégò In-
stitutu a  téż Mùzeùm Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Pismieniznë i  Mùzyczi 
we Wejrowie za ji wëdanié.

W  artisticznym dzélu ùroczëznë 
wëstąpilë m.jin. nôleżnicë téatrowé-
gò karna „Errata”, jaczi prezentowelë 
wiérztë z dobëtnégò tomikù Kleina.

RED.

 GDINIÔ. „OBLICZA CHRYSTUSA” W KFK

W Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë 20 strëmian-
nika òtemklë wëstôwk przërëchtowóny przez 
znónégò kaszëbsczégò dzejôrza i fòtografika 
Édmùnda Kamińsczégò „Oblicza Chrystusa 
w oczach artystów Pomorza i Europy”. Na 
fòtogramach aùtor zebrôł snôżé òdjmczi 
Christusa z rozmajitëch kòscołów z Pòmòrzô, 
Niemców i nordowi Francje. Wëstôwk béł òd 
smùtana prezentowóny w kòscele pw. Bòżé-
gò Cała we Wejrowie. Ùczãstnikóm pòtkaniô 
w Gdinie ò „Obliczach Chrystusa” i ji aùtorze 
òpòwiedzelë Dariusz Majkòwsczi i przédnik 
KFK Jerzi Miotke. W drëdżim dzélu wëstą-
pił chùr „Bursztynowa Nuta” z Wiôldżégò 
Kacka. Nôprzód równak jegò prowadnik 
i dirigent Pioter Klemensczi wprowadzył słë-
chińców w nôstrój wiôlgòpòstnëch piesniów, 
jaczé dlô ùczãstników zaspiéwôł jegò chùr. 
A zabrzëmiało w zalë KFK czilenôsce pasjo-
wëch spiéwów rozmajitëch kómpòzytorów.

RED.

Òdj. http://biblioteka.wejherowo.pl

 WEJROWÒ. KÙLTURA 
 A EDUKACJÔ

Sztudérzë zrzeszony w nôùkòwim 
kòle „Zemia rodnô”, jaczé dzejô 
w  Kaszëbskò-Pòmòrsczi Wëższi 
Szkòle zòrganizowelë wespół ze 
swòją ùczbòwnią kònferencjã na 
témã kaszëbsczi edukacje. Czi-
ledzesąt ùczãstników wësłëchało 
prelegentów, jaczi zajimają sã re-
gionalną kùlturą na co dzéń. Témë 
tikałë sã lëteraturë, przez historiã, 
kùńczącë na pòézje i mùzyce. 

W pierszim parce kònferencje Ju-
stina Pòmierskô gôdała ò kaszëbsczi 
lëteraturze jakno dzélu sztôłtowaniô 
juwernotë, Eùgeniusz Prëczkòwsczi 
ò rolë swiónowsczégò sanktuarium 
dlô kaszëbsczégò regionalizmù, 
a Dariusz Majkòwsczi ò bëtowsczich 
mòdłach wespółrobòtë midzë lëdza-
ma sparłãczonyma z kùlturą a szkól-
nyma.

Pózni Tomôsz Fópka klarowôł, jak 
przez mùzykã mòże duńc z kaszë-
bizną do młodzëznë, a title dwùch 
zaòstałëch referatów to „W służbie 
regionalizmu kaszubskiego” (Macéj 
Tamkùn) i „Współczesna poezja ka-
szubska” (Stanisłôw Janka).

W  artisticznym dzélu wëstąpił 
Adóm Hébel z  kaszëbsczim stand 
up`ã „Edukacjowé przemëszlënczi”.

Całowny titel wejrowsczi kòn-
ferencje to „Kaszëbskô edukacjô 
a przërëchtowanié do ùczãstnictwa 
w kùlturze”.                                        RED.

 PÙCK. BÃDZE WCYGÔCZ!
W  slédnym czasu wiele piszemë ò pùcczi 
bòlëcë. W lëpińcu 2015 r. w swòjim artiklu 
Pioter Léssnawa mëslôł nad tim, czë sparłãczi 
sã òna z wejrowsczim szpëtôlã, a w smùtanie 
łońsczégò rokù w Klëce jesmë pitelë ò to, czë 
kùreszce ta jedurnô w Pòlsce bòlëca bez wcy-
gôcza dożdaje sã jegò bùdowë. 

Terô mòżemë ju na to òdpòwiedzec. 
Jak zagwësniwô pùcczi starosta Jarosłôw 
Białk, ni ma wątplëwòtów, że tak sã stó-
nie. Wëszëznë krézu pòdpisałë dogôdënk 
z wëkònywôczã, co òznôczô, że żdónô òd 40 
lat inwesticjô wnetka rëgnie. Mô to sã stac 
jesz òb zymk. Òkróm wcygôcza pòwstónie 
parłãcznik midzë dwùma dzélama szpëtôla. 
Kòszt bùdowë to kòl 2,5 mln zł. 

Na czas remòntu pòwstónie timczasowi 
tunel parłãczący dwa òbiektë, żebë mógł bez-
pieczno transpòrtowac chòrëch. 

Planowóny termin zakùńczeniô inwesticji 
to zymk przińdnégò rokù.                           RED.

 Òdj. DM

Òdj. DM
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 WIÔLGÔ WIES. SWIÃTOWELË  
W BIEGÙ

II Biég Jednotë Kaszëbów przëcy-
gnął nié leno Kaszëbów. Latos (18 
strëmiannika) brelë w  nim ùdzél 
lubòtnicë bieganiô z  rozmajitëch 
strón Pòlsczi, z rusczégò Kalinin-
gradu, a nawetka jedna Słowenka.

Òrganizatorzë przëszëkòwelë czi- 
le distansów – dzecë mùszałë dac 
so radã na 1238-métrowim turze, 
co je nawleczenim do rokù 1238 r., 
w chtërnym òsta ògłoszonô bùlla 
Grzegòrza IX, w jaczi pierszi rôz 
òstała zapisónô pòzwa Kaszëbë. 
Dozdrzeniałi mòglë biegac 5 km  
abò 10 km. W  tim pierszim 
przëtrôfkù bëłë téż miónczi z czi-
jama Nordic Walking. Nôchùdzy 
5 km przebiegła Katarzëna Òwcza-

rek z Kòsôkòwa, a westrzód chło-
pów Grzegórz Kùjawsczi z Pùcka. 
Na 10 km nôlepszi bëlë Kamila 
Plichta z  Gòrãczëna i  Léónôrd 
Naczk z Lãbòrga.

Chto sã czuł dosc mòcny, mògł 
téż sã dac na półmaratón. Nie béł 
to równak biég na czas. Miónkôrze 
nëkelë razã do Sławòszëna, żebë 
złożëc tam kwiatë pòd tôflą na 
wdôr Floriana Cenôwë. 

Niejedny ùczãstnicë biegów 
przezebloklë sã w  kaszëbsczé 
ruchna. Na mece wszëtcë dostelë 
ceramiczné medale zrobioné przez 
nôleżników Warkòwniów Zajim-
niãcowi Terapie w Pùckù. Dlô dze-
cy béł przërëchtowóny plasticzny 
kònkùrs z nôdgrodama.

Przédnym òrganizatorã bëło 
Centrum Kùlturë, Promòcje 
i  Spòrtu we Wiôldżi Wsë, a  we-
spółòrganizatorã stowôra Kaszëb-
skô Jednota, z pòmòcą m.jin. UKS 
Bliza i UKS Mewa z Wiôldżi Wsy, 
tamecznégò partu Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Stowôrë 
Rozwiju Szotlandu, Ùrzãdu Gminë 
Krokòwò i Krokòwsczégò Centrum 
Kùlturë.

RED. NA SPÒDLIM INFÒRMACJE CKPIS 
WE WIÔLDŻI WSË

 WEJROWÒ. KLUB KSĄŻCZI NA ÒDPÙSCE
Diskùsjowi Klub Kaszëbsczi Ksążczi 23 gro-
micznika pòtkôł sã w wejrowsczi bibliotece, 
żebë pòkôrbic ò pòstãpnym dokazu. Nôleż-
nicë Klubù ùdbelë so tim razã przeanalizowac 
òpòwiôdanié „Òdpùst” Eùgeniusza Gòłąbka. 
Delë bôczenié przédno na bëlné òddanié 
w  nim òdpùstowi jawernotë. Czëtińc mô 
wrażenié, że razã z bòhatérama ti pòwiôst-
czi przecëskô sã przez rzmë lëdztwa, czëje te 
same pôchë, co òni, widzy wszelejaczé bùdë – 
pòdczorchiwelë nôleżnicë DKKK. Aùtorowi 
ùdało sã to òddac zebranim w tim krótczim 
teksce rozmajitëch drobnotów, jaczé pògłãbi-
wają naje òdczëcé bëcégò swiôdkã òpisy-
wónëch wëdarzeniów.Bëlno w tim òpòwiôda-
nim je téż pòkôzónô swiąda grzéchù i winë, 
jaką czëją młodi lëdzy, chtërny próbùją wëa-
partnic sã westrzód jinëch np. wëszczérzanim 
sã z kaléków... Òsoblëwie mòcno je to widzec 
w przëtrôfkù knôpa, jaczi kradnie jednã z pa-
miątków z òdpùstowi bùdë, a pózni mô wra-
żenié, że wszëtcë wkół wiedzą ò tim i pòkazy-
wają gò pôlcama. Kąsk żôl, że tak pò prôwdze 
Gòłąbk nie próbòwôł wicy ùsadzac szlachù-
jącëch za „Òdpùstã” lëteracczich dokazów 
– bëlë zgódny nôleżnicë Klubù. Wszelejaczé 
infòrmacje ò témach pòtkaniów DKKK i ter-
minach pòjôwiają sã na internetowi starnie 
biblioteczi (http://biblioteka.wejherowo.pl/).   

RED.

 GDUŃSK. KASZËBSCZI DZÉŃ  
W STOLËCË 

W sobòtã 18 strëmiannika pòd gduń-
sczim pòmnikã Swiãtopôłka Wiôldżé-
gò zaczãłë sã òbchòdë Kaszëbczégò 
Dnia w tim miesce. Wëszëznë gardu 
przëwitałë gòscy czôrno-żôłtima fa-
nama, jaczé wisałë tegò dnia na wie-
le szasëjach, a  môlowi zrzeszeńcë 

pòprowadzëlë ùroczëznã. Jednym z ji 
wôżnëch pónktów bëło przeczëtanié 
(przez aktora Zbigniewa Jankòwsczé-
gò) pò kaszëbskù i pò pòlskù bùllë pa-
pieża Grzegòrza IX z 19 strëmiannika 
1238 r., w  jaczi pierszi rôz pòjawiła 
sã pisemnô nadczidka ò Kaszëbach. 
Pózni przédnik gduńsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
Grzegórz Jaszewsczi rzekł czile zda-
niów ò pòstacje ksãca Swiãtopôłka 
i jegò znaczenim dlô stolëcë Kaszub.

Pò złożenim kwiatów pòd pòmnikã 
ùczãstnicë ùroczëznë przeszlë do Rad-
nicë Przédnégò Miasta. Tam wëstąpił 
Òbrzãdowi Lëdowi Téater „Zabora-
cy”, jaczi pòkôzôł „Swiat wedle Józefa 
Chełmòwsczégò”. Bëtnicë mòglë téż 
òbezdrzec wëstôwk namieniony temù 
artisce z òkòlô Brus, chtëren je latosym 
patronã rokù ògłoszonym przez KPZ.

Wôrt jesz dodac, że na Kaszëbsczi 
Dzéń przëjachało do Gduńska wielné 
karno szkòłowników z gminë Liniewò 
ùczącëch sã kaszëbsczégò jãzëka. 
Òni téż wëstąpilë dlô ùczãstników 
ùroczëznë.

Òbchòdë bëłë dofinancowóné ze 
strzodków Miasta Gduńska.         RED.

Òdj. DM

Òdj. DM

Òdj. CKPiS we Wiôldżi Wsë
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 CHÒNICE. SZESCDZESĄTKA 
PARTU
Chònicczi part Kaszëbskò-Pòmòr-
sczégò Zrzeszeniô swiãtowôł 60. 
roczëznã jistnieniô. Pòwiatowi òddzél 
KZ pòwstôł w tim miesce 27 stëczni-
ka 1957 r. i dzejô nieprzeriwno jaż do 
dzysô. 

Jëbleùszowé ùroczëznë zaczãłë sã òd 
mszë swiãti z kaszëbską liturgią słowa 
w  bazylice pw. Scãcô Jana Chrzcë-
cela òdprôwiony pòd przédnictwã 
ks. prałata Jacka Dawidowsczégò. Ò 
mùzyczną stronã miôł starã Zespół 
Spiéwë i Tuńca „Kaszuby” Kôrsëno–
Wiele. Pózni ùczãstnicë swiãta prze-

szlë do aùlë Òglowòsztôłcącégò Li-
ceùm m. Chònicczich Filomatów. To 
baro wôżny plac dlô chònicczich (i nié 
leno) Kaszëbów, bò w  tëch mùrach 
ùczëlë sã m.jin. Florión Cenôwa, 
Hieronim Derdowsczi, Aleksander 
Majkòwsczi, Jón Karnowsczi, Ignac 
Cyra. Pò zaspiéwanim himnu pòl-
sczégò i  kaszëbsczégò przemôwielë: 
bùrméster Chònic Arseniusz Finster, 
sekretéra Gminë Chònice Sztefaniô 
Majewskô-Kilkòwskô, chònicczi sta-
rosta Stanisłôw Skaja i wiceprzédnik 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
Łukôsz Grzãdzëcczi. Pózni delegacje 
partów KPZ i  przedstôwcowie roz-

majitëch òrganizacjów i  stowôrów 
skłôdalë żëczbë, a zasłużony nôleżnicë 
chònicczégò partu dostelë hònorowé 
diplomë. 

Gòspòdôrze ùroczëznë pòdzãkò- 
welë wszëtczim, chtërny pòmôgają 
jima w dzejanim. 

W artisticznym dzélu 60. lecô wëstą-
pił Paweł Ruszkòwsczi, a zakùńczenim 
òbchòdów béł zòrganizowóny w Cen-
trum Kùńsztu Collegium Ars histo-
riczny wëstôwk i  promòcjô ksążczi 
Kazmierza Òstrowsczégò Kto Kaszubą 
rodem sparłãczonô z wëstãpã kapelë 
„Purtki”                                            RED.

 WEJHEROWO. JAKUB WEJHER I STANISŁAW KLEIN
W niedzielę 19 lutego w du-
chowej stolicy Kaszub odby-
ła się niezwykła uroczystość. 
Jak zwykle w  tym miesią-
cu obchodzono rocznicę 
śmierci założyciela kalwarii 
wejherowskiej i Wejherowa 
magnata pomorskiego Ja-
kuba Wejhera. Tym razem 
była to 360. rocznica śmier-
ci. Jednocześnie uczczono –  
w  5. rocznicę zgonu – Sta-

nisława Kleina, popularyzatora wiedzy o Wejherze, Wejherowie 
i kalwarii, wieloletniego organistę miejscowego kościoła klasztor-
nego św. Anny. W tejże świątyni mszę św. odprawił i wspaniałe 
kazanie wygłosił wejherowianin z urodzenia ks. kanonik Jan Ro-
pel, obecnie proboszcz parafii Świętego Ciała i Krwi Chrystusa 
w Toruniu, przyjaciel seminaryjny księży Kaszubów – prof. Jana 
Walkusza, Zdzisława Wyrowińskiego i Stanisława Megiera. Pod-
czas uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą organistę 
(została umieszczona przy wejściu na chór), a na początku mszy 
zaśpiewano pieśń „Mateńko z wejherowskich gór”, do której mu-
zykę skomponował właśnie Stanisław Klein, a słowa napisał poeta 
z Wejherowa Stanisław Janke; fragment tej pieśni wyryto na na-
grobku organisty na cmentarzu śmiechowskim. 

Wydarzenie odbyło się dzięki wielkiej aktywności i zaangażowa-
niu społecznika Andrzeja Sikory oraz historyka i szefa edukacji 
w starostwie powiatowym w Wejherowie Mirosława Lademan-
na, autora umieszczonego na tablicy napisu ułożonego według 
wszelkich reguł budowania łacińskich inskrypcji pośmiertnych. 
Oto ten tekst: „Pro Memoria Stanisław Klein, 1938–2012, przez 
45 lat organista w kościele klasztornym pw. św. Anny, ceremo-
niarz Kalwarii Wejherowskiej, wieloletni opiekun ministrantów, 
popularyzator dzieł Jakuba Wejhera i ojców franciszkanów, R.I.P., 
wdzięczni o.o. franciszkanie, wejherowianie i pielgrzymi. Ave Ma-
ria”. W uroczystości udział wzięły władze miasta i powiatu wejhe-
rowskiego, żona organisty Bożena Klein i córka Gracjana Klein-
-Raina.                                                                                                   JL

Fot. ze zbiorów JL

 KOŚCIERZYNA. PÓŁ DEKADY  
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

Młodzieżowa Rada Miasta Kościerzyna 13 marca  
obchodziła swoje 5-lecie. Z  okazji jubileuszu 
młodzi rajcy zaprosili swoich kolegów i koleżan-
ki z Pomorza. Na spotkanie przybyło 16 mło-
dzieżowych rad, również z gminy Suchy Dąb. 
Naszą Młodzieżową Radę Gminy reprezentowa-
li: Patrycja Heinrich, Marcelina Nazimek i Jan 
Pawłowicz.
Wszystkich gości powitali: przewodniczący 
MRM Kościerzyna Mateusz Wódkowski, bur-
mistrz Michał Majewski oraz przewodnicząca 
Rady Miasta Teresa Preis. Uczestnicy jubileuszu 
zwiedzili m.in. Muzeum Ziemi Kościerskiej, 
gdzie poznali dzieje miasta oraz zobaczyli ko-
lekcję akordeonów, a  także Stary Browar Ko-
ścierzyna. Podczas uroczystej gali można było 
poznać ofertę szkół z terenu powiatu kościer-
skiego. Życzenia i gratulacje dla młodych rajców 
z Kaszub oraz występy zespołów muzycznych 
i tanecznych zakończyły spotkanie. (...)                     

TOMASZ JAGIELSKI, SUCHY DĄB
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Fot. ze zbiorów TJ
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SËCHIM PÃKÃ ÙSZŁÉ

PRIMUM NON NOCERE 1   
ABÒ SZTUDIUM NOCNYZMIANË
S edzã w przëchòdni. Nocnô zmiana. Jidze drëgô 

gòdzëna żdaniô. Lëdzy skòpicą a doktórka trzi-
mie i trzimie. Zeza cenëchnëch dwiérzi wszëtkò 

je czëc. Chto, kùli miôł gradów cepła, òd czedë ta 
chëra je, że sznëpa mù nie dôwô spac, że przëdało bë 
sã L-4, bò szef swinia i do robòtë nëkô. Jedna doktór-
ka na całą przëchòdniã! 

Jidã na òbzórczi òkòlô. Na najim piãtrze je gabine-
tów w groma. A tim wôżniészé są, jim wiãcy je dëbël-
towëch nôzwësków na tôblëczkach przë nich. Nôwiã-
cy lëdzy sedzy w gabinece dżinekòloga. Ale nie są to 
pacjencë2. Tam swòją 
nocną schòwã mô służ-
ba zdrowiô. Dokładno 
jeden chłop a pôrã białk. 
Ju jem zaczął so mekcëc, 
cëż òni tam robią, czej 
przez dwiérze doszło 
żdającëch w pòżdôwal-
nie, że ta a ta dostôwô 
na rãkã sztërë tësące 
trzësta a nick nie robi. 

Co sztót pò przëchòd-
ni chòdzą jaczés białczi w kòrkach. Pewno są tu 
nôwôżniészé, bò straszno trãpcą. Pòzéróm na lë-
dzëska. Sedzący w pòczekalnie colemało zdrzą w kò-
mórczi, piszą esemesë. Tej-sej rzëpią, jakbë so 
przëbôcziwelë, za czim tuwò przëszlë. Chłop bez 
włosów na głowie i białka z jasnyma na zmianã wcy-
gają stënczi. Białka z jasnyma mô 27 lat, a wëzdrzi na 
40. Kùreszce chłop wierã swòjã pòłknął a białka, na 
barżi cëwilizowóny ôrt – wëdmùchnãła nos w papie-
rzaną chùstkã. Te w kòrkach niesą madrace. 
Pòmalëchno ùbiwô pacjentów. 

Na dole, w recepcje, sedzą trzë białczi a jedna 
stoji. Pòstrzód trzëch sedzącëch jedna zadôwô pëta-
nia: Pesel? Telefón? Do jaczi przëchòdni słëchô? Ta 
reszta ti òd peselów swima pòwôżnyma minama 
dodôwô pòwôdżi ùrzãdu. Wejle! Òd doktora òd biał-
kòwsczich chòrosców wëszło dwùch chłopów… Je-
den, co chùtczi wlôzł tam ze stetoskòpã i sztëkã wa-
fla w gãbie, i drëdżi, całi na czerwiono òblokłi 
z taczima òdblôskòwima rãkôwama a nogówkama. 
Kaszlajcë nie spią. Różné są zortë jich kaszlaniô: së-
chi, wëriwający gôrdzel, płëca a mòkri (łac. chrochto-
lus rzëpùs).

Narôz zacëchło strzód żdającëch. Nowi pacjeńt 
òpòwiôdô internistce swòjã chòrosc. I co òna mù 

òdpòwiôdô – téż je czëc. Pòżdalniô słëchô i kòmen-
tëje. – Ni mògã szëją skrãcëc. – Pewno gò przewiało 
– mówią lëdze. – I tak sóm do mie z tą szëją przëszedł? 
– Nié, z tatkã. – Në, jô nie wiém, co tu wasce dora-
dzëc. Wëgrzôc mùszi.

Jiny gôdô, że òd sztërzech dniów mô chilawicã nié 
do strzimaniô. Lëdze: krëpczi dlô dzôtk a jaczi sztope-
ran na zasztopanié. – A gòtowóną marchewkã a ris 
próbòwôł? – bédëje doktorka.

Terô ten ze stënką. Cos prawią ò kroplach do nosa. 
Że ropné zapôlenié. Że ju sã miesądz z tim mãczi. 

Òna – że tu za wiele nie 
wëmësli, chòcô… mòże jesz 
wząc witaminã C. Jô nie 
wiém, nie wiém…

Mòja Białeczka, co przë- 
wiozła jedinégò żëwicela fa-
milie, ùspała ju wszëtczé na-
sze dzecë esemesama, a ten 
łësy wcyg zagôdiwô doktór-
kã. Mëszlã: witro wczas ro-
bòta we Wejrowie a tu, we 
westrzódkù Gduńska takô 

zmùda, a je ju krótkò północë. Wrócëlë ju ten òd wa-
fla i czerwiony. Niesą madrace. Łësy rzekł: dobranoc 
i wëdostôł sã kùreszce. Schôdającë pò trapach, tak co 
trzë a pół stãpnia wcygôł stënkã. Czerwiony zaniósł 
madrac do swòjégò gabinetu. Nowô pacjentka czëje 
prawie, że mô przińc ò sódmy reno a zrobic badéro-
wania. Ten òd wafla sã zasztëkôł. Sóm. Z madracã. 

Przeplôtają sã flëdrë zwãków z gabinetu a z pòż-
dôwalnie. Kaszlô ten, co mdze pò mie. Jaczé procëm-
bólowé strzódczi… rzëp, rzëp… tegò nie trzeba… 
rzëp. Przëszedł esemes do ti, co je przede mną. Òd-
pòwiôdô. Klikô, jakbë pôdałë krople. Rëmór – òdsu-
wanié stółków. Wëszła òd doktórczi białka w czôr-
nëch, swiécącëch sã bótkach z dobrze pòdgòlonym 
bòjsą. Sąsôd-rzëpòt nadôwô seriama: trzë i dwa, 
triole, ósemczi, paùza i ósemczi. 

Z jednëch dwiérzi, jak duch jaczi, wëszła białeczka 
na biôło òblokłô w kòrkach z topkã z łëżką, co bënë 
zwòni. Ta òd topka wparowała do dżinekòloga. Pòd 
szesnôstkã, do internistczi, co to nie wié, weszła na 
białka, co je przede mną. Trãptka-dëszka z topkã 
wëlazła z madracã. Czëjemë z gabinetu: pòspac, pò-
leżec. Pieczątka. 

Terô jô…
TÓMK FÓPKA

Sedzã w przëchòdni. 
Nocnô zmiana. (...) 

Czëjemë z gabinetu: 
pòspac, pòleżec. 

Pieczątka.
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1  Przédno: nie szkòdzëc. Rzeklan zrzeszony z mediczną robòtą.
2  Słowò „pacjent” pòchòdzy z łacëznë, dze òznôczô „cerpiący”. Skamżotny Anglicë dodelë temù jesz jiné znaczenié: cerplëwi.
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MÔŁCZĄCY BRIFKA
– Brr – zadërgòtôł na pòwitanié mój drëch brifka, 

zlôzł z kòła, wlôzł bez rôczeniô w chëcze, sôdł so 
wëgódno na mòjim zeslu, a wezdrzôł nó miã proszą-
cyma òczama. Kò zrobił jem mù ną harbatã, a niech 
sã chłop rozgrzeje. Widzec bëło, że òd tegò zy-
mkòwégò zëmna mô òn krëwiã w żëłach zastojałą.

– Cëż je czëc nowégò? – zagadôł jem do niegò, 
czej łiknąn pierszi szluk. 

– Stôrô biéda… – tëli le rzekł a zamôłkł. 
– Tej to nie je wiele – przëzdrzôł jem sã ùwôżno 

na drëcha. Kò prôwdã rzec, chcôł jem sã pò ti zëmie 
co nowégò dowiedzec. Wa doch wiéta, że chto jak 
chto, ale brifka je nôlepszim zdrzódłã rozmajitëch 
wiadłów, pludrów a plestów. 

Dłëgszi sztërk më sedzelë, môłczącë, tej jem sã 
spitôł:

– Në?
– Co? 
– Czuł jem, że të béł jachóny na Dzéń Jednotë?
– Jo.
– Jak bëło? 
– Fejn.
– Czuł jem, że rekòrdu nie bëło. Prôwda?
Brifka nie skòmeńtowôł. Wząn szluk harbatë 

a zazdrzôł sã w dôlã. Wezdrzôł jem na zédżerk. Bëło 
szesc pò pierszi. Czas sztart! Sekùńdë szłë zgniło, 
jesz zgnili zmieniwającë sã w minutë. Wejleszcze! 
Je nowi rekòrd! Dwanôsce minut a òsmë sekùńdów 
môłczeniô brifczi. Sygło to mie, temù jem sã spitôł:

– Widzôł të ju bòcóna?
– Jo – wëstãkôł.
– Dze?
– Tam dze wiedno…
– Sedzôł òn czë stojôł?
– Sedzôł…
Terô jô béł doma! 

– Jenkù! To lëchi znak, mdzesz chłopie zgniłi 
òbez całi rok. Zaklekòtôł òn chòc?

– Nié…
Czej bòcón kòl pierszégò pòtkaniô nie zaklekòce, 

tej mòże na zgniłosc człowiekòwi na gôdkã pad-
nąc? 

Jesz rôz spróbòwôł jem cos z niegò wëcygnąc.
– Jastrë wnetka mdą.
– Mdą. 
Kò tëli jem sã òd niegò dowiedzôł. Biôjta a gadôj-

ta!
– Widã, że ni môsz dzysô natchnieniô do gôda-

niégò…
– Jô cë pò Jastrach wszëtkò pòwiém – òdrzekł 

brifka baro krëjamkò, wstôł z zesla, wëszedł z chë-
czów, wsôdł na kòło a pòcësnął pòd Pëlckòwò. 

Flot chwacył jem za telefón a zazwònił do jegò 
białczi.

– Cëż z tim twòjim brifką je? Nie je òn czasã 
chòri?

– Chòri? – zadzëwòwa sã ta jegò. 
– Òn niechc mie nick rzec!
Na zasmia sã głosno do słëchùlczi.
– Dożdżë doch do Jastrów, tej mdze gôdôł za 

dwùch.
– Nie rozmiejã.
– Co tu je do rozmieniô? To je jegò taczé wiôl-

gòpòstné pòstanowienié – wëdolmaczëła brifczënô 
a sã rozłączëła. 

Në cëż, mùsz je żdac na Jastrë. Chcemë le miec 
nôdzejã, że ksądz, kòl jastrowi spòwiedzë, nie dô 
brifce za pòkùtã… môłczeniô. Kò tedë më tuwò, 
w nym zataconym na kùńcu swiata Pëlckòwie, nie 
mdzemë nick wiedzelë, cëż je na tim swiece lóz. 

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK

• DZIAŁO SIĘ W KWIETNIU • DZIAŁO SIĘ W KWIETNIU • DZIAŁO SIĘ W KWIETNIU •  DZIAŁO SIĘ

·  2 IV 1897 – w Kloni (pow. chojnicki) urodził się Jan 
Pałubicki, filomata pomorski, oficer artylerii Wojska 
Polskiego, komendant Okręgu AK Pomorza, komen-
dant Morskiego (Gdańskiego) Okręgu Delegatury Sił 
Zbrojnych. Kawaler Orderu Virtuti Militari. Zmarł 6 
października 1982 r. w Poznaniu.

·  8 IV 1987 – w Warszawie powstał oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Pierwszym prezesem został 
Roman Wróblewski.

·  18 IV 997 – w Pierwszym żywocie św. Wojciecha 
ukazała się wzmianka o Gdańsku. W tym dniu 1000 
lat później pod przewodnictwem prymasa Polski ks. 

kardynała Józefa Glempa zainaugurowano oficjalne 
obchody Tysiąclecia Gdańska.

·  19 IV 1957 – zmarł Franciszek Sędzicki, dzienni-
karz, publicysta, pisarz i działacz kaszubski. Urodził 
się w Rotembarku k. Kościerzyny. Jest patronem wielu 
ulic miast i wsi na Kaszubach i całym Pomorzu. Zmarł 
w Gdańsku i pochowany został na cmentarzu Srebrzy-
sko.

·  20 IV 1667 – we Fromborku zmarł ks. Mateusz Jan 
Judycki, archidiakon pomorski, proboszcz w Fordonie, 
sekretarz królewski. Był przyjacielem Jakuba Wejhera 
i uznany jest za inicjatora budowy kalwarii wejhe-

rowskiej (ufundował pierwszą kaplicę). Dzięki jego 
staraniom powstała szkoła klasztorna w Wejherowie. 
Ks. Judycki urodził się 22 lutego 1603 w Pucku lub po-
bliskim Osłoninie.

·  23 IV 1967 – w Człuchowie powołano oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Prezesem został 
Wiktor Klonowski.

·  27 IV 1667 – zmarł Jan Daniel Coschwitz, pierwszy 
lekarz Chojnic, burmistrz i przyboczny lekarz króla Jana 
Kazimierza.

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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MIASTA GDAŃSKA
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MECENAS KULTURY

Zatosowanie zapisu

WYDARZENIA IMPRESARYJNE: 
 1/04 SOBOTA 16:00 i 19:00 
GWIEZDNE WOJNY KONCERTOWO

 2/04 NIEDZIELA 2017 18:00 
RAZ DWA TRZY
 3/04 PONIEDZIAŁEK 17:00 i 20:15 
KLIMAKTERIUM... I JUŻ! 

 6/04 CZWARTEK 19:00 
LOMBARD SWING - MUZYKA BEZ GRANIC

SIESTA FESTIVAL 2017: 
 21/04 PIĄTEK 17:OO 
DINO D SANTIAGO 90 
 21/04 PIĄTEK 20:OO 
OMARA PORTUONDO
 22/04 SOBOTA 17:00 i 20:00 
MOR KARBASI
 23/04 NIEDZIELA 19:00 
ELIANE ELIAS

 20/04 CZWARTEK 19:00 
FANTAZJA 
GITAROWEJ SYMFONIKI
Paweł Przytocki – dyrygent
Marcin Dylla – gitara
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: 
Turina, Rodrigo, Debussy, Roussel

 9/04 NIEDZIELA 17:00; 18:30 
KONCERTY W RAMACH  
XXI WIELKANOCNEGO FESTIWALU 
LUDWIGA VAN BEETHOVENA

Coroczny koncert odbywający się w ramach wydarzeń 
towarzyszących 21. Wielkanocnemu Festiwalowi  
Ludwiga van Beethovena, we współpracy  
ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena.

 22/04 SOBOTA 19:15 
KONCERT PAPIESKI 
Robert Kabara – skrzypce/dyrygent
Iwona Hossa - sopran
Jakub Kornacki - recytacja
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: Moniuszko
Uwertura fantastyczna Bajka
Mozart - Exultate Jubilate KV 165
Mendelssohn - IV Symfonia A-dur Włoska

GODZ. 17.00
Hinrich Alpers – zwycięzca III Międzynarodowego 
Konkursu Beethovenowskiego Telekom  
w Bonn
Recital z Sonatami Beethovena, m.in.:  
Patetyczna i Księżycowa

GODZ. 18.30
Juan Floristan Perez – zwycięzca XVIII  
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego  
w Santander 2016
F. Chopin II Sonata fortepianowa b-moll op. 35
M. Musorgski „Obrazki z wystawy”

 8/04 SOBOTA 17:00 
Z CYKLU MISTRZOWSKIE  
RECITALE:  
SKARBY KAMERALISTYKI
Otto Sauter – trąbka piccolo
Sergei Nakariakov – flugelhorn 
Luca Benucci – waltornia 
Wolfgang Strasser – puzon 
Maria Meerovitch – fortepian
W programie: Otto, Schumann, Hindemith,  
Muck, Torchinsky, Telemann

 31/03/2017 PIĄTEK 19:00 
INAUGURACJA GDAŃSKIEGO  
FESTIWALU MUZYCZNEGO
Maxim Vengerov – dyrygent 
Mischa Maisky – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: Czajkowski, Bruch, Dworzak

 1/04 SOBOTA 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. DIALOGI I 
Robert Kwiatkowski – skrzypce
Jarosław Nadrzycki - skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Rafał Kwiatkowski – wiolonczela
Marcin Sikorski – fortepian
W programie: Brahms, Zarębski

 3/04 PONIEDZIAŁEK 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. NADZWYCZAJNY  
RECITAL SKRZYPCOWY
Veriko Tchumburidze – skrzypce,  
zwyciężczyni 15. Międzynarodowego Konkursu  
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Hanna Holeksa – fortepian
W programie: Beethoven, Bloch,  
Szymanowski, Grieg

 4/04 WTOREK 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. DIALOGI III
Aleksander Tomaszkiewicz – wiolonczela
Oliwia Grabowska – fortepian
W programie: Chopin, Szostakowicz

 5/04 ŚRODA 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. DIALOGI IV
Dorota Anderszewska – skrzypce
Piotr Anderszewski – fortepian
W programie: Beethoven, Schumann

 7/04 PIĄTEK 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. DIALOGI VI
Vag Papian - dyrygent
Sergei Nakariakov - flugelhorn
Otto Sauter - trąbka piccolo
Luca Benucci - waltornia
Wolfgang Strasser - puzon
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: David, Strauss, Liszt,  
Schneider  – PRAWYKONANIE!

 27/04 CZWARTEK 19:00 
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI  
- ŚWIATOWA PRAPREMIERA 
PODCZAS GALI WRĘCZENIA 
POMORSKIEJ NAGRODY  
ARTYSTYCZNEJ!
Łukasz Długosz – flet
Agata Kielar Długosz – flet
Vladimir Kiradijev – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie:
Strawiński - divertimento z baletu ”Pocałunek 
wróżki”, Łukaszewski - „Wings Concerto” na 
dwa flety i orkiestrę kameralną 
Rachmaninow/Respighi - 5 Études-Tableaux 

Marszałek Województwa Pomorskiego poprzez  
Pomorską Nagrodę Artystyczną honoruje wybitne kre-
acje artystyczne oraz najbardziej znaczące wydarzenia 
kulturalne, jakie miały miejsce w roku poprzedzającym 
jej wręczenie. Laureatów tegorocznej odsłony Nagrody 
poznamy podczas galowego koncertu, który tradycyjnie 
odbędzie się w gościnnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
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