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Na sąsiedniej stronie przeczytają Państwo o podróży  
do Albanii przedstawicieli Klubu Studenckiego Pomorania. 
Celem ich wizyty w tym bałkańskim kraju było wzięcie 
udziału w seminarium pod hasłem „Building Bridges”. 
Młodzi Kaszubi rozmawiali ze swoimi rówieśnikami 
z innych krajów m.in. o miejscu języka regionalnego 
w przestrzeni publicznej, możliwości jego nauki w szkołach 
oraz o zachowaniu kultury i tradycji mniejszości narodowych 
i etnicznych.

Goście uczestniczący w comiesięcznej debacie w studiu 
Radia Gdańsk, przygotowanej i prowadzonej przez 
dziennikarza tej stacji i redaktora naszego miesięcznika, 
tym razem odpowiadali na pytania, czy oferta kulturalna 
Kaszubów jest interesująca i czy Kaszubi są dobrymi 
partnerami dla pomorskich instytucji kultury. Zachęcam 
do przeczytania zapisu tej debaty i zastanowienia się nad 
poruszanymi w niej tematami.

Andrzej Dudziński w rozmowie z Markiem Adamkowiczem 
(strony 8–9) opowiada o swoich spotkaniach z Józefem 
Chełmowskim, który pięciokrotnie był bohaterem jego filmów. 
Reżyser dzieli się interesującymi spostrzeżeniami na temat 
rzeźbiarza z Brus-Jaglii, który chętnie mówił o swojej pasji 
i o świecie tworzonym przez siebie w swoim ogrodzie i domu. 

Czy Wisła może pełnić rolę wodnej autostrady? Czy barki 
z kontenerami mogą się stać częścią wiślanego krajobrazu? 
Organizatorzy kwietniowego rejsu kontenerowego tą rzeką 
z Gdańska do Warszawy udowodnili, że tak. Więcej na ten 
temat przeczytacie Państwo na stronie 7. 

Od Redaktora

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

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

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

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: zamó-
wienia na prenumeratę (...) można składać bezpo-
średnio na stronie www.prenumerata.ruch.com.
pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres 
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktu-
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22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 
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„Nie ma pojęcia o dobrodziejstwach strefy Schengen 
ten, kto nie musiał jej opuścić drogą lądową” – tak 
mniej więcej brzmiał pierwszy wniosek, jaki nasunął 
się delegacji Klubu Studenckiego Pomorania po tym, 
jak 6 kwietnia szczęśliwie (choć nie bez przygód) 
zameldowała się w hotelu w położonym u wybrzeża 
Adriatyku mieście Durrës w Albanii. Tak zaczęło się 
dla nas wielkanocne seminarium pod hasłem „Buil-
ding Bridges”, organizowane przez przedstawicieli 
mniejszości arumuńskiej w Albanii oraz Youth of 
European Nationalities, która w swoich szeregach 
zrzesza podobne Pomoranii organizacje młodzie-
żowe z różnych krajów Europy. 

Głównym celem YEN-u  jest poprawa sytuacji 
mniejszości i grup etnicznych, dlatego też większość 
dyskusji toczyła się wokół takich tematów, jak: miej-
sce języka regionalnego w przestrzeni publicznej, 
możliwość nauki języka w szkołach czy zachowanie 
kultury i tradycji. Dużo czasu poświęcono również 
kwestiom nacjonalizmu, ksenofobii czy dyskrymi-
nacji mniejszości oraz temu, w jaki sposób przeciw-
działać tym zjawiskom. Tyle teorii, czas na praktykę. 
Podobnie jak na każdym seminarium organizowa-
nym przez YEN, tak i w Albanii uczestnicy mieli 
szansę wziąć udział w  warsztatach kształcących 
umiejętności przydatne w późniejszej działalności. 
Tym razem ćwiczyliśmy komunikację, wystąpie-
nia publiczne oraz przeprowadzanie skutecznych 
kampanii na rzecz rozwiązania trapiącego nas pro-
blemu – prześledziliśmy drogę od pomysłu, przez 
szukanie osób i instytucji, które mogą ów pomysł 
wesprzeć, po jego realizację i osiągnięcie pożąda-
nego stanu rzeczy. Ciekawym doświadczeniem był 
też udział w symulacji procesu decyzyjnego Rady 
Europy. Każdy z uczestników otrzymał rolę do ode-
grania i miał za zadanie doprowadzić do realizacji 
swoich postulatów. Haczyk tkwił w tym, że poszcze-
gólne „państwa” lub „organizacje” miały różne cele, 
więc wypracowanie satysfakcjonującego wszystkich 
kompromisu było nie lada wyzwaniem, któremu na 
szczęście udało się sprostać. 

Ważnym momentem dla Pomoranii było wal-
ne zebranie członków YEN-u, które odbywało się 
ostatniego dnia seminarium. Pia Šlogar, która pełni 

funkcję skarbnika naszego Klubu, weszła w skład 
międzynarodowej grupy roboczej zajmującej się 
prawami mniejszości oraz polityką. 

Easter Seminar 2017 zakończyło się 13 kwiet-
nia. Musieliśmy wracać nad nasze chłodne morze.  
Z żalem żegnaliśmy Albanię, która była dla nas go-
ścinna w każdym miejscu i o każdej porze – czy to 
w warsztacie wulkanizacyjnym, czy w ruinach sta-
rożytnej fortecy. Nie jest to jednak koniec naszej 
tegorocznej przygody z YEN-em – między 6 a 13 
sierpnia w Gdańsku odbywać się będzie Diversity 
Festival, którego organizatorem jesteśmy my, Klub 
Studencki Pomorania, oraz Youth of European Na-
tionalities. Zgodnie z hasłem przewodnim imprezy 
będziemy „celebrować pluralizm”, postaramy się też 
pokazać naszym gościom to, co w Gdańsku i na ca-
łych Kaszubach najlepsze. Przy okazji będzie to rów-
nież pierwsze seminarium od dłuższego czasu, na 
które nie będziemy musieli pojechać samochodem, 
co zawsze wywoływało niemałe poruszenie wśród 
pozostałych uczestników. Nie jesteśmy pewni, czy 
ów fakt nas – zdeklarowanych miłośników wielkiej 
turystyki i kina drogi – bardziej cieszy czy smuci. 
Na pocieszenie pozostaje nam kolega z Fryzji, który 
obiecał, że przyjedzie do nas w sierpniu rowerem. 
Czekamy z niecierpliwością.

MATEUSZ ŁĄCKI

POMORANIA OD MORZA  
DO MORZA

Pòmòrańcë w Durres 
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NI MÓMË NIC  
DO ZABÉDOWANIÔ?

„Pomerania”: Òd 6 do 8 łżëkwiata jesmë mielë we 
Gduńskù pòtkania przełóżców lëteraturë „Odnale-
zione w tłumaczeniu”. Tim razã jich témą bëłë môłé 
jãzëczi. Na starnie Institutu Miastowi Kùlturë, òrga-
nizatora wëdarzeniô, czëtómë: „Zaprosiliśmy tłuma-
czy i pisarzy z obszarów tak odmiennych kulturowo, 
jak Litwa, Katalonia, Walia czy szwajcarska Gryzonia. 
Chcemy przyjrzeć się, jak literatura tam tworzona 
funkcjonuje w tłumaczeniu, jakie są praktyki pisarzy 
i  tłumaczy, poddanych często ciśnieniu językowe-
go żywiołu i tradycji literackich większych sąsiadów 
i  globalnego świata”. Bëlno, że są tu rôczony lëdze 
z całi Eùropë, ale nie je kąsk żôl, że nicht nie pòmëslôł  
ò Kaszëbach? A mòże chcemë za wiele? Kò ni mùszimë 
bëc wszãdze...

Łukôsz Grzãdzëcczi: Ta impreza òdbiwô sã òd pôrã 
lat i wedle mie wiedno bëła òtemkłô dlô piszącëch pò 
kaszëbskù. Jesz czile lat temù sóm jem rozsélôł in-
fòrmacje do najich ùtwórców, że mògą w tak czims 
ùczãstniczëc. Zainteresowanié bëło – delikatno gôda-
jącë – malinczé. 

„P”: Tej wina je pò naji stronie? Za mało wëchôdómë 
ze swòjégò òkrãżô i nie chcemë sã angażowac bùten?

ŁG: Nie wiém, czë niechtërny piszący pò kaszëbskù są 
zainteresowóny swiatã, jaczi je wkół nich. Kùltura je 
dzysô przistãpnô dlô wszëtczich. Jeżlë chtos sã czim 
interesëje, to mòże dzysô miec referat we Gduńskù, 
pòjachac PKM-ką na lotniskò i òb wieczór bëc w Bar-
celonie. Nôwicy zanôlégô òd naju, òd tegò, jak jesmë 
òtemkłi.

Radio Gduńsk: A mòże je jinaczi. Jeden z rôczonëch 
przez naju do dzysdniowi debatë gòscy rzekł, że Kaszë-
bi są „bezczelnie chamscy”, wszãdze sã òd lat wpichają 
„z kùrpama” i dlôte corôz wicy institucjów nie chce 
jich rôczëc na swòje wëdarzenia. Nie chcôł tegò rów-
nak rzeknąc na antenie.

Adóm Hébel: Taczé mëszlenié mô swój baro prosti 
zôczątk. Lata lateczné më Kaszëbi nie fónkcjonowelë 
w pùblicznym żëcym. Nie dôwelë sã nama wëpòwie-
dzec, blós zatańcowac i chùtkò zlezc z binë. Terô to sã 
zmieniło i niejednym to wadzy. Pòjawił sã nowi pòd-
miot, z jaczim chtos mùszi gadac, jaczi téż mòże czegòs 
żądac, czegòs chcec. Dlô niechtërnëch takô sytuacjô 
je cãżkô. 

A wrôcającë do tëch pòtkaniów dlô tłomaczów. Naju ni 
ma jaż tak wiele i czasã nie jesmë w sztãdze bëc w nie-
jednëch placach. Ni ma co z tegò robic tragedie. Równak 
jeżlë jidze ò to „chamstwo”, mëszlã, że to skùtk tegò, że 
lëdze nie rozmieją naji pòdmiotowòscë. Dopiérze czej 
lëdze zrozmieją, że jesmë pòdmiotã, z jaczim sã gôdô, 
a nié leno kims, kòmù cos sã czasã dôwô abò zabiérô, 
dopiérze tedë bãdzemë mòglë sã dogadac i fónkcjono-
wac w pùblicznym żëcym na równëch reglach. I tej nasz 
głos nie mdze ùznôwóny za jakąs agresjã. 

Mark Adamkòwicz: Mëszlã, że wszëtkò zanôlégô òd 
sytuacje. Colemało je to sprawa dogôdaniô sã z òr-
ganizatorama, przedstôwieniô gwësnégò bédënkù.  
I tuwò wrôcającë do témë pòtkaniów dlô tłómaczów 
lëteraturë, jô bë zadôł pitanié, co Kaszëbi w òbrëmie-
nim lëteraturë mają do zabédowaniô? Mëszlã, że nimò 
wiôldżich aspiracjów zgłosziwónëch przez dzejarzów, 
donëchczôs ni ma bëlnégò lëteracczégò czë szerzi kùl-
turowégò bédënkù, z jaczim mòglëbë wińc na szerszé 
fòrum.

W majewi pòspólny debace Radia Gdańsk i „Pòmeranie” jesmë gôdelë m.jin. ò wespółrobòce Kaszëbów  
z pòmòrsczima institucjama, òdbiércach kaszëbsczi kùlturë i ò tim, co mòżemë zabédowac swiatu. Najima 
gòscama bëlë: gazétnik Mark Adamkòwicz, wiceprzédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Łukôsz 
Grzãdzëcczi i wiceprzédnik Kaszëbsczi Jednotë Adóm Hébel. 

Ùczãstnicë debatë. Òd lewi: Ł. Grzãdzëcczi, P. Léssnawa (Radio Gdańsk),  
A. Hébel, M. Adamkòwicz
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„P”: Zdôwô mie sã równak, że jeżlë jidze ò tłómacze-
nia, to nasz bédënk w slédnëch latach je dosc zachtny. 
Wezmë na to baro bëlno zrobiony przełożënk pierszich 
knégów Stôrégò Testamentu aùtorstwa òjca Adama Ri-
szarda Sykòrë – tegò zazdroszczą nama pòlskòjãzëkòwi 
bibliscë. Mómë téż Miedzwiôdka Pùfôtka Bòżenë 
Ùgòwsczi, terô mdze wëdónô Ana z  Zelony Grzëpë 
Magdalénë Bòbkòwsczi. Ni mómë sã czegò wstidzëc.

MA: Z tegò, co wiém, kònwencjô tëch pòtkaniów 
pòlégô na tłómaczeniach w òdniesenim do pòlsczégò 
jãzëka. Mòże dlôte kaszëbsczi jakno apartny jãzëk nie 
béł tu bróny pòd bôczënk. Mòżna bë tej gadac leno 
ò tłómaczenim Stanisława Janczi Pana Tadeùsza. Jes 
wëmienił tu te nôwôżniészé dokazë, ale jak më bë 
mielë dali pòdawac wôżné kaszëbsczé ùsôdzczi, to bë 
bëło ju wiele gòrzi. Nalezc skaszëbioné dokazë z kano-
nu swiatowi lëteraturë, ju nie gôdającë ò tłómaczeniach 
z kaszëbsczégò na jinszé jãzëczi, je baro drãgò.

RG: Chcemë òdéńc òd pòtkaniów ò tłomaczeniach 
i wezdrzec szerzi. Czë Kaszëbi, np. Kaszëbskò-Pòmòr-
sczé Zrzeszenié, Kaszëbskô Jednota, młodi z Klubù 
Sztudérów Pomorania, jaczi prawie wrócëlë z Albanie, 
gdze bëlë na rôczbã Youth of European Nationalities, 
są partnerama do diskùsje?

ŁG: Kaszëbi przede wszëtczim to nie je jednorodné 
karno. Jeżlë mòżemë sã zgòdzëc z socjologama, to je 
pôrãset tësąców lëdzy. Kaszëbi sa baro rozmajiti. Są 
taczi, co ksążczi nigdë w rãce ni mielë. I taczich, mie 
sã zdôwô, je westrzód Kaszëbów baro wiele. Są rów-
nak i taczi, co czëtają jednã ksążkã na tidzéń. Mómë 
taczich, co ùczãstniczą w kùlturze, chòdzą do téatru, 
filharmónii itd. Na szczescé je jich corôz wicy, ale 
wcyg nôwicy je tëch, co ni mają pòtrzebë ùczãstniczëc 
w kąsk barżi skòmplikòwóny kùlturze. Kaszëbi są taczi 
jak jiné regionalné spòlëznë w Pòlsce.

RG: Pitóm barżi ò taką zinstitucjonalizowóną fòrmã 
– KPZ, KJ. Czë drëgô strona, np. rozmajité institucje, 
chce z nama gadac?

ŁG: Nié do kùńca rozmiejã, co to je ta drëgô strona. 
Bò to nie je tak, że je pòlarizacjô, gdze z jedny stronë 
stoją Kaszëbi, a z drëdżi, za tim mùrã getta, całi swiat.

RG: Ta drëgô strona to np. bùtenrządowé òrganiza-
cje z rozmajitëch krajów, institucje... Jesmë dlô nich 
partnerama?

ŁG: Z mòjégò doswiôdczeniô robòtë w KPZ wëchôdô, 
że nigdë nie bëło tak, że jesmë nie nalezlë partnera do 
dobri ùdbë, do dobrze wëmëslonégò projektu. Partnerów 
wkół nas na Pòmòrzu, w Trójgardze, w Pòlsce je wiele 
i mòżemë jich so wëbierac do kònkretnégò projektu.

MA: Dobrô ùwôga. I tu zôs wrôcô to samò pitanié,  
ò jaczim jô ju gôdôł: Co Kaszëbi mają do zabédowaniô 
jinym na rozmajitëch pòlach?

ŁG: Jeżlë kùltura to je wëtwór mësli człowieka 
w  dëchòwi i  materialny sferze, to je to pitanié, co 
Kaszëbi „wëprodukòwelë”, czim mògą jinszich zainte-
resowac? Na to mùszimë so òdpòwiedzec, a nié miec 
pretensje, że jiny nas nie chcą słëchac.

„P”: Adóm jaż sã rwie do òdpòwiedzë. Môsz jinszi 
pòzdrzatk na tã témã?

AH: Jeżlë jidze ò taką òglową wespółrobòtã Kaszëbów 
ze swiatã, to zgôdzóm sã z przedmówcama, że mù-
szimë miec cos do zabédowaniô. Më jakno KJ wespół-
robimë np. z Eùropejską Wòlną Przëstojizną (EFA), 
jakô zrzeszô reprezentacje môłëch bezpaństwòwëch 
nôrodów i na pòczątkù téż sã nama zdôwało, że ni 
mómë wiele do zabédowaniô. Wiedno bùten trôwa 
zdôwô sã barżi zelonô jak kòl naju, ale òkazywô sã, że 
më téż mómë cos do daniô. Na przëmiôr wiele môłëch 
nôrodów mòże nama zazdroscëc tegò, jak baro są roz-
winiãté kaszëbsczé media, tak priwatné, jak i pùblicz-
né. A wrôcającë jesz do ti wespółrobòtë z Eùropą, to 
òna pò prôwdze wiele dôwô nama, Kaszëbóm. Niejed-
ny pitają, za czim taczé wëjazdë jak ten pòmòrańców 
czë przedstôwców Jednotë, ale wiele dobrëch ùdbów 
mòżemë sã tam naùczëc. 



6  /    / MAJ 2017

KULTURA

MA: Gôdómë ò mediach, jaczé są dobëcym, i tu drãgò 
diskùtowac, ale òne są leno – jak sama nazwa pòka-
zywô – leno przekazywôczã. A jaczé zamkłoscë jesmë 
w sztãdze za pòmòcą tëch mediów przekazac?

„P”: To wierã pitanié do wielelatnégò przédnika 
KPZ Łukasza Grzãdzëcczégò. Përznã jes skritikòwôł 
najã stojiznã, żelë jidze ò kùlturã, ale kò nié wszëtkò 
je lëché. Rzeknij ò dobëcach Kaszëbów, jaczé wedle 
cebie mòżemë za pòmòcą tëch dobrëch kaszëbsczich 
mediów z bùchą pòkazac w Eùropie.

ŁG: Przede wszëtczim pôrãdzesąt fòlklorowëch kar-
nów. Wiém, że są lëdze, co tim wszëtczim gardzą, ale 
jeżlë chtos w Pòlsce szukô taczich karnów na wësoczi 
niwiznie, to zarô cësnie mù sã do głowë, że trzeba jich 
szëkac na Kaszëbach. A drëgô sprawa to kaszëbsczi 
jãzëk i  to, co niechtërny Kaszëbi z tim jãzëkã robią 
– mëszlã tu òsoblëwie ò trzech tłómaczeniach: òjc Sy-
kòra, Bòżena Ùgòwskô z Miedzwiôdkã Pùfôtkã i Staszk 
Janka z Panã Tadeùszã, chòc ten òstatny bãdze gwës 
w eùropejsczim kònteksce czësto niezrozmiałi. To je 
dlô òdbiérców z bùtna baro egzoticzné. 
A wrôcającë do najich mediów, wôrt bë bëło sprôw-
dzëc, jak wiele lëdzy z  nich kòrzistô, i  jaczé są 
zamkłoscë w  tëch mediach. Jô mało òptimisticzno 
pòdezdrzéwóm, że jak më bë wëdelë ksążkã pò kaszëb-
skù bez dotacji i òna bë bëła w normalny cenie, to bã-
dze òna przeczëtónô mòże przez 30, mòże 50 lëdzy. Nie 
znajã ksążczi pò kaszëbskù, jakô òstała przeczëtónô 
przez wicy jak pół tësąca lëdzy. Mòże wa znajeta i mie 
pòceszita? Mòże Pana Tadeùsza bëło przedóné wicy, 
ale móm strach, że lëdze to kùpiwelë nié do czëtaniô, 
leno do te, żebë fejn wëzdrzało na pòlëcë.

„P”: Nie wiém, jak to je z „wësoką” lëteraturą, ale znajã 
ksążczi dlô dzecy, jaczé trafiłë do wiele wicy jak tësąc 
czëtińców.

ŁG: To prôwda. To je dobri czerënk. Tim karnã, co 
bãdze nôchùdzy czëtało, są naje dzecë. Dlô nich to nie 
je problem czëtac kaszëbsczé lëtrë, a dlô wiele lëdzy 
z najégò pòkòleniô i starszich jo. 

AH: Òdbiér lëteraturë to je téż dobri miernik tegò, jak 
wiôldżé je zainteresowanié kaszëbską kùlturą, bò np. 
mùzyka mòże przedac sã bùten i to nie dôwô nama 
wiédzë, jak sami Kaszëbi interesëją sã nają kùlturą, 
a lëteratura trôfiô blós do tëch, co gôdają i czëtają pò 
kaszëbskù. Jeżlë tej bãdzemë widzelë, że ksążczi sã do-
brze sprzedôwają, to òkróm tegò, że to dobri znak dlô 
tëch, co z tegò żëją, to mdze téż dobri znak dlô tëch, 
jaczim zanôlégô na kaszëbiznie. 

(...)

„P”: Na zakùńczenié jô bë chcôł spëtac ò naje wespół-
dzejanié nié gdzes z Eùropą, Warszawą, ale z lëdza-
ma na Pòmòrzu. Dlôcze niejedny lëdze prawie tuwò, 

gdze nas znają nôlepi, są czasã dbë, że nie je wôrt naju 
rôczëc na kùlturalné wëdarzenia abò gôdają, że jesmë 
„bezczelnie chamscy”?

AH: Jô na samim pòczątkù òdpòwiedzôł na to pita-
nié. Jima sã wëdôwô, że dzecë, rëbë i Kaszëbi głosu 
ni mają. Jak chtos nie rozmieje, że dlô naju kaszëbskô 
kùltura nie je jaczims dodôwkã, hobby, egzotiką, leno 
najim żëcym, to cãżkò mù bãdze zrozmiec, dlôcze tëlé 
ùwôdżi temù pòswiãcywómë. (...)

RG: A mòże np. w gardach, gdze nie jesmë ju wik-
szoscą, më bë mielë sã barżi dopasowac do jinszich 
mieszkańców?

ŁG: Kòżdi mòże ùpòwszechniac swòjã kùlturã, pre-
zentowac jã, rozwijac. Taczé gardë jak Gduńsk, Gdi-
niô, Sopòt są nôlepszim placã, gdze kaszëbskô kùltu-
ra mòże sã spòtëkac z jinyma kùlturama. W taczich 
warënkach wëmianë i pòznôwaniô jinëch rozwijô sã 
nôlepi. Na przełómanim XIX i XX w. kaszëbskô kùltu-
ra bëła atrakcyjnô, bò przëjimała dobré rzeczë z jinëch 
kùlturów, np. z niemiecczi. Jeżlë dzysô na Pòmòrzé 
przëjéżdżô pôrãdzesąt tësący lëdzy z rozmajitëch re-
gionów Eùropë, w tim wiele Ùkrajińców, to mòżemë 
z nima wespółrobic i ten produkt, jaczi ùdô sã nama 
tu na Kaszëbach stwòrzëc, zabédowac jinszim. Dlô mie 
dobrim przikładã je bëtowskô zemia, gdze òd czile-
dzesąt lat Kaszëbi wespółdzejają z jinyma kùlturama 
– ùkrajińską, niemiecką. Mògã rzeknąc, że pòwstôwają 
tam dzysô nôczekawszé – wedle mie – dokazë zrze-
szoné z kaszëbską kùlturą. A nôsłabi je w tëch môlach, 
gdze są sami dwastaprocentowi Kaszëbi, gdze wszëtkò 
lëdze wiedzą, gdze niczegò ni mùszą sã ùczëc i nick 
z bùtna jich nie interesëje.

MA: Kaszëbskô kùltura rozwijô sã w rozmajitim tem-
pie w różnëch dzélach Kaszub. Chcã równak wërazno 
rzeknąc, że Kaszëbi ni mògą chcec głosów zachwëtu 
leno dlôte, że kùltura je kaszëbskô. Z kùlturą je tak, 
że lëdze przëjimają gwësné trendë, je jakôs móda, cos 
sã widzy, lëdze chcą to pòwtarzac, miec to ù sebie.  
I jistno je z kaszëbską kùlturą. Jeżlë Kaszëbi stwòrzą 
cos, co bãdze atrakcyjné dlô niekaszëbsczégò òdbiércë, 
to nie mdze òn zdrzôł na „metkã”, ale prosto bãdze z ti 
kaszëbsczi kùlturë brôł.

ŁG: Tu mie przëchòdzy zarô do głowë Paweł 
Ruszkòwsczi, jaczégò wëpromòwało m.jin. Radio 
Gdańsk. To je przińdnosc kaszëbsczi kùlturë, to mòże 
bëc naji ekspòrtowi „produkt”. 

MA: A Paweł nie je jediny. Mòżno tu jesz dodac 
rëchlészé produkcje Òla Walicczégò, jaczé òstałë baro 
dobrze òdebróné, pòszłë w swiat i pòkôzałë, że Kaszëbi 
mają cos do zabédowaniô.

RG: I taczich produktów chcemë jak nôwicy.

Òdj. DM
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POWRÓT BAREK NA WISŁĘ
Drogi wodne od wieków były 

naturalnym szlakiem transpor-
towym. Największym i najważniej-
szym szlakiem wodnym, była Wisła, 
która poprzez sieć dopływów łączy-
ła centrum i południe kraju z mor-
skim portem w Gdańsku. Królową 
rzek, jak dzisiaj nazywa się Wisłę, 
transportowano w dół rzeki najczę-
ściej drewno i zboże. Sprzyjał temu 
prąd wodny, dzięki czemu statki 
i  tratwy napędzane były głównie 
siłami natury. 

Transport rzeczny na Wiśle 
sprzyjał rozwojowi nie tylko gdań-
skiego portu, ale również wielu 
mniejszych portów nad Wisłą 
a także nad jej dopływami, który-
mi jednostki o małych gabarytach 
mogły dotrzeć bez większych pro-
blemów.

Handel na Wiśle często uzależ-
niony był od sytuacji geopolitycz-
nej. Najlepszy czas przypadał na 
okres panowania Rzeczpospoli-
tej nad Gdańskiem (1466–1772) 
i  jego portem. Otwarta droga ku 
morzu sprzyjała rozwojowi handlu.  
Z tamtego okresu pochodzi okre-
ślenie „Polska spichlerzem Euro-
py”, co wzięło się z tego, że Rzecz-
pospolita eksportowała poprzez 
Bałtyk do Europy Zachodniej duże 
ilości zboża. Upadek Rzeczpospo-
litej Szlacheckiej doprowadził do 
spadku znaczenia Wisły jako szlaku 
transportowego.   

Po drugiej wojnie światowej 
Wisła znalazła się w całości w gra-
nicach Polski. Wojna spowodo-
wała jednak zniszczenie szlaków 
wodnych, w tym wiślanego. Choć 
niemal od razu przystąpiono do 
odbudowy i usunięcia strat, to zna-
czenie rzek w gospodarce wodnej 
było minimalne. Dla porównania 
w 1956 r. kolej obsługiwała 96,2% 
ogólnych potrzeb transportowych, 
transport samochodowy – 2,6%, 
natomiast żegluga rzeczna zaled-
wie 1,2%. Rolę Wisły w powojennej 
Polsce przejęła uregulowana daw-

niej Odra, którą w  latach 70. XX 
wieku przewożono nawet 14 mln 
ton ładunków rocznie.

Dostrzegając ogromne możli-
wości, jakie daje transport rzeczny, 
pod koniec lat 70. ogłoszono pierw-
szy kompleksowy program przebu-
dowy Wisły. Przewidywał on przy-
wrócenie jej żeglowności. Niestety 
z  powodu braku środków finan-
sowych zrezygnowano z realizacji 
„Programu Wisła”. Zmiany ustro-
jowe, jakie nastąpiły w  Polsce po 
1989 r., także niczego nie zmieniły 
w kwestii uregulowania najdłuższej 
polskiej rzeki. Zacofanie polskiej 
infrastruktury drogowej i kolejowej 
wyznaczyło kierunki działań kolej-
nych rządów. Po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej w  2004 r.  
skupiono się więc na budowie i mo-
dernizacji szlaków drogowych i ko-
lejowych. W kwestii wodnej ograni-
czając się do modernizacji nabrzeży 
czy pogłębiania szlaków wodnych 
wewnątrz portów. Temat zagospo-
darowania Wisły i zbudowania na 
niej tzw. kaskady, do czego dążą 
hydrotechnicy i samorządowcy, był 
jednak wielokrotnie podejmowany, 
ale wysokie koszty z tym związane 
były skutecznym hamulcem. Warto 
też pamiętać, że przeciwko „zabe-
tonowaniu” Wisły protestują eko-
lodzy, dla których Wisła powinna 
pozostać naturalną wielką rzeką 
w sercu Europy.

Rozwój trójmiejskich portów, 
zwiększająca się z każdym rokiem 
ilość przeładowywanych w  nich 
kontenerów powoduje jednak, że 
temat przywrócenia żeglugi na 
Wiśle wciąż pozostaje aktualny. 
Tym bardziej, że transport śródlą-
dowymi drogami wodnymi jest 
bardziej ekonomiczny, ekologicz-
ny i bezpieczniejszy niż kołowy czy 
kolejowy. Aby udowodnić, że Wisłą 
można przewozić towary, 19 kwiet-
nia br. z gdańskiego portu morskie-
go wypłynęła barka z kontenerami, 
która w  dziewięć dni, pokonując 

przeszkody nawigacyjne, dotarła 
do Warszawy.

I etap rejsu z  Gdańska-Nowe-
go Portu Martwą Wisłą do śluzy 
w Przegalinie i dalej Wisłą do Tcze-
wa udowodnił, że Wisła w jej dolnym 
odcinku, nawet przed rewitalizacją, 
jest w stanie pełnić rolę wodnej au-
tostrady, którą można transportować 
kontenery. Jednak im dalej w  górę 
rzeki, tym trudniej, królowa rzek jest 
bowiem zdegradowanym szlakiem 
wodnym wymagającym pilnej re-
witalizacji, której początkowy koszt, 
obejmujący odcinek od Gdańska do 
Warszawy, może wynieść nawet 30 
miliardów złotych.

Rejs promocyjny (w ramach mię-
dzynarodowego projektu EMMA, 
który ma zwiększyć możliwości 
przewozu towarów i rozwinąć logi-
stykę w państwach nadbałtyckich) 
został zorganizowany przez wo- 
jewództwo kujawsko-pomorskie 
i Miasto Bydgoszcz, przy wsparciu 
województwa pomorskiego. Po-
przez to wydarzenie organizatorzy 
rejsu chcą upowszechnić wiedzę 
społeczeństwa na temat gospodar-
czego wykorzystania rzek i śródlą-
dowych portów. Jeden z nich – naj-
większy na szlaku z  Gdańska do 
Warszawy – ma powstać w zakolu 
Wisły między Bydgoszczą a Solcem 
Kujawskim i pełnić rolę platformy 
multimodalnej, czyli połączonych 
węzłów przeładunkowych: wodne-
go, kolejowego i samochodowego. 
W województwie pomorskim oprócz 
Gdańska istotną rolę w przeładun-
ku towarów mógłby odgrywać in-
termodalny port w Tczewie.

Rejs kontenerowy barką wpisuje 
się również w tegoroczne obchody 
Roku Rzeki Wisły, który został za-
inicjowany upamiętnieniem 550. 
rocznicy pierwszego wolnego flisu 
na Wiśle. W te obchody wpisują się 
liczne wydarzenia organizowane we 
wszystkich województwach położo-
nych nad królową polskich rzek.

SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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Ma pan w dorobku aż pięć filmów, w których pojawia 
się Józef Chełmowski. Trudno takie zainteresowanie 
tą postacią uznać za przypadkowe.
Tak, to już pięć filmów… Chociaż tylko w  jednym 
pan Józef był głównym bohaterem, a film został po-
święcony jego osobie w całości. Chodzi oczywiście 
o  „Księgę Aniołów Józefa Chełmowskiego”. Wcze-
śniej wystąpił w „Rzeźbiarzach Ziemi Kaszubskiej”, 
„Szkicu do portretu”, „Historii rzeźby na Kaszubach”, 
a także w „Ostańcach próśb i nadziei”. To właśnie przy 
realizacji tego ostatniego spotkałem go po raz pierw-
szy. Pewne momenty zapadają w pamięć, jak wtedy, 
w październiku 2009 roku. Realizowaliśmy film o ka-
szubskich kapliczkach i  w  scenariuszu pojawiła się 
scena, w której bierze udział twórca ludowy. Wybór 
producenta padł właśnie na Józefa Chełmowskiego, 
który do dziś należy do najwybitniejszych twórców 
bożychmąk na Kaszubach. Nasze pierwsze spotkanie 
przerodziło się w wielogodzinną rozmowę. Pan Józef 
przyjął mnie wówczas w swoim sławnym saloniku, 

w którym oprócz obrazów (również na suficie), rzeźb, 
pozytywek, instrumentów muzycznych i przedmiotów 
niewiadomego przeznaczenia, stała i pewnie do dziś 
stoi słynna kanapa… Całą zajmowały jego traktaty, 
niezwykle starannie wykonane, ozdobione inskryp-
cjami, same w sobie stanowiące swoiste dzieła sztu-
ki… Po opowieściach o kapliczkach zaczął mi czytać 
ich fragmenty. Wrażenie niezwykłe, jedyne w swoim 
rodzaju… Jakiś czas później zaprosiłem go do wystę-
pu w filmie o rzeźbiarzach kaszubskich i od tego cza-
su większość naszych rozmów toczyła się już w jego 
warsztacie. Pan Józef rozpalał swoją kozę, niekiedy coś 
rzeźbił i opowiadał…

Chełmowski znany był z gawędziarstwa, co pan rów-
nież przyznaje, ale czy nie było problemu, żeby na-
mówić go do wystąpień przed kamerą? Świadomość, 
że jest się nagrywanym, bywa deprymująca.
Z tym było różnie… Zresztą nasze rozmowy miały 
specyficzny klimat. On nigdy nie odpowiadał na py-
tania wprost. Właściwie zawsze mówił, o czym chciał 
w danej chwili. By się czegoś dowiedzieć, trzeba było 
cierpliwości. Swoje wypowiedzi krasił dygresjami, dyk-
teryjkami, przykładami z życia, których zasób wyda-
wał się nieskończony. A potem przekonałem się, że ich 
ślady można było znaleźć albo w jego księgach, albo 
w obrazach… 

Przyznam, że choćby z powodu specjalnej atmosfery 
tych rozmów można było odnieść wrażenie, że niekiedy 
miały one charakter artystycznego… wtajemniczenia. 
Przysłuchując się opowieściom pana Józefa, nietrud-
no było odnieść wrażenie, że świat, o którym mówił, 
zamknięty był w jego ogrodzie i domu, że właśnie jego 
dom i ogród stanowiły pewien odnośnik, wręcz sym-
bol. Wszystko było po coś i coś znaczyło. Nie zawsze 
jednak chciał o tym szczegółowo opowiadać…
Opowiadał barwnie, często przeskakując z  tematu 
na temat. Dopiero później, gdy lepiej poznałem jego 
twórczość, przede wszystkim dzięki życzliwości dyrek-
tora i pracowników Muzeum Zachodniokaszubskie-
go w Bytowie, którzy patronowali twórczości Artysty 
przez ponad 20 lat, pewne aspekty jego dzieł albo, 
jak on je wolał nazywać – TAJEMNICE – zaczęły się 
przede mną otwierać w pełniejszy sposób. Ale też nie 
do końca. Koncepcje Józefa Chełmowskiego są niedo-
powiedziane, pozostawiają spory margines do inter-
pretacji. W tym także tkwi ich urok…

ARTYSTA, KTÓRY DAWAŁ RADOŚĆ  
I SKŁANIAŁ DO REFLEKSJI
Z Andrzejem Dudzińskim o jego spotkaniach z rzeźbiarzem z Brus-Jaglii rozmawiał Marek Adamkowicz

Andrzej Dudziński – pisarz, scenarzysta telewizyjny, 
reżyser filmów dokumentalnych, reporter. Ma dwie 
wielkie pasje: uporządkowanie i opisanie najwcze-
śniejszych śladów polskich w Ameryce oraz Kaszuby. 
Pierwszą realizuje, publikując książki, drugą – two-
rząc filmy dokumentalne. 
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Niekiedy spotykam osoby, które znały go lepiej niż 
ja, lepiej rozumiały. Od nich też dowiaduję się sporo 
rzeczy, dzięki którym łatwiej pojąć to, co wiedziałem, 
a nie do końca rozumiałem. Nie jestem znawcą ani tym 
bardziej analitykiem czy krytykiem twórczości Józefa 
Chełmowskiego. Należę do popularyzatorów jego spu-
ścizny. Pewnie, że można mówić o pewnego rodzaju 
fascynacji. Cieszę się, że dane mi było spotkać go na 
swojej drodze i zechciał mi poświęcić odrobinę swo-
jego czasu. 

Twórców ludowych – malarzy i rzeźbiarzy – jest na 
Kaszubach wielu, ale pan określił Józefa Chełmow-
skiego jako artystę osobnego. Na czym polegała jego 
wyjątkowość? 
Nie ja pierwszy użyłem tego określenia, ale nie ukry-
wam, że bardzo je lubię. I uważam, że w odniesieniu do 
Józefa Chełmowskiego jest właściwe. Był twórcą multi-
dyscyplinarnym i choć nie jest to może czymś bardzo 
wyjątkowym wśród kaszubskich twórców ludowych, 
to jednak zakres jego zainteresowań był naprawdę 
rzadko spotykany. Jego twórczość i zakres podejmo-
wanej tematyki już na pierwszy rzut oka odróżnia się 
od większości produkcji twórców ludowych, nie tylko 
z naszego regionu. Ale najważniejsze jest chyba to, że 
Józef Chełmowski oprócz tworzenia sprawnych warsz-
tatowo i formalnie artefaktów, za każdym razem starał 
się w nich zawierać konkretny przekaz. I właśnie te 
przekazy układają się w jego sposób rozumienia świa-
ta, często emocjonalny, ale też pełen ludowej mądrości, 
dystansu. 

Oprócz tych zainteresowań stricte artystycznych Jó-
zef Chełmowski dał się poznać jako twórca pewnych 
koncepcji filozoficznych. W jego przypadku używa-
no nawet określenia „filozof ludowy”.
Było sporo określeń, którymi próbowano opisać dzia-
łalność pana Józefa. Nie wiem, czy akurat to jest naj-
celniejsze. Moim zdaniem Józef Chełmowski wykazał 
się pewną odwagą w podejmowaniu bardziej lub mniej 
udanych prób artystycznego opisywania świata. Chciał 
w tym opisie wypełnić miejsca, które według niego nie 
zostały dostrzeżone albo dostatecznie skonkretyzo-
wane. Zresztą na wiele zjawisk miał własne spojrze-
nie i wybierał je, niekiedy nawet wbrew istniejącemu 
stanowi wiedzy. Wiązało się to, chyba także po części, 
z kaszubską mitologią i tym wszystkim, co składało 
się na jego postrzeganie świata, najbliższego i dalsze-
go. Udało mu się, na własny użytek, zbudować zwartą 
koncepcję tego swojego świata i choć dla wielu była ona 
nie do przyjęcia, choćby z powodu zanegowania praw 
fizyki, w tym swoim terytorium duchowym potrafił 
wytłumaczyć sobie nawet najbardziej skomplikowa-
ne kwestie. Nikogo nie zmuszał do ich przyjęcia. Ale 
stworzył je artystycznie w tak niesłychanie malowniczy 
sposób, wręcz mitologiczny, że wiele osób odkładało na 
bok brak naukowych konsekwencji, bo to, co propono-

wał, kusiło swoją niezwykłą atrakcyjnością. Czerpiąc 
inspiracje z wielu źródeł, stworzył narzędzia-pomosty, 
które łączyły nieraz odległe dziedziny. Jakie narzędzia? 
Choćby teorie o aniołach, o spiralnych grawitacjach 
i kilka innych. Dzięki nim potrafił snuć wyobrażenia 
na temat wielu zjawisk, które od wieków nie dają spo-
koju myślicielom, ale również zwyczajnym ludziom. 
A że niekiedy działo się to w bardzo… artystycznych 
przestrzeniach… Taki właśnie był jego urok.

Ciekaw jestem, jak pan – człowiek bywały w świecie 
i zajmujący się tak zwaną sztuką wysoką – patrzy na 
te teorie?      
Nie mogę oceniać teorii pana Józefa, bo ich na tyle nie 
znam. Spośród kilkunastu jego ksiąg zapoznałem się 
tylko z kilkoma, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się 
przeczytać pozostałe. Zresztą dla mnie równie waż-
ne, jak jego traktaty są inskrypcje, które pozostawił 
na swoich rzeźbach, a także na większości obrazów.  
Z nich wyłania się obraz jego świata i stosunek do wielu 
jego aspektów. Z pewnością treść traktatów mogłaby 
wyjaśnić więcej szczegółów jego teorii. Ale znając ich 
język, momentami dość jednak hermetyczny, w nie-
których miejscach niezrozumiały, mam wrażenie, że 
o ich właściwą interpretację mogłoby się pokusić grono 
znawców twórczości Józefa Chełmowskiego w szerszej 
debacie. Mam wrażenie, że jednoosobowa interpretacja 
nie będzie w tym konkretnym wypadku wystarczają-
ca. Cieszyłbym się, gdyby kiedyś taka zespołowa praca 
została wykonana. Trudno przewidzieć, jaki byłby jej 
rezultat, ale myślę, że warto się o to pokusić. Natomiast 
mogę powiedzieć, co mnie urzekło w samym Józefie 
i jego twórczości. Rozmach, odwaga, precyzja i konse-
kwencja w budowaniu swoich artystycznych wizji, bę-
dących próbą opisania świata, który tak naprawdę ist-
niał nie tylko w jego wyobraźni. On podjął próbę jego 
urzeczywistnienia na skrawku swojej ziemi, w swoim 
domu i ogrodzie... Pięknie myślał. Potrafił pociągnąć 
swoimi wizjami wiele osób. Dawał im radość, skłaniał 
do refleksji. A to, w bilansie działań artystycznych, chy-
ba najważniejsza sprawa.
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WÒJNA FÒLKLORU  
Z FÒLKLORÃ

Animatorczi sã przërëchtowałë i  ùtcëwie rzekłë, 
że naùczą richtich spiéwù, bò tim sã zajimają. 

Szkólnô pòtraktowa jich zajmë jakno pòkôzk felënkù 
kómpetencjów, bò nie naùczëłë szkòlôków tuńców 
w lëdowëch ruchnach. Nick nie dało klarowanié, że 
jich zajmë pòlégają na ùczenim prôwdzëwi kùlturë, 
a nié swietlëcowëch inspiracjów tą kùlturą. Kò lëdze 
przódë tańcowelë i sã òblôkelë tak, jak dzysészé karna 
na festinach. I kùńc!

Piãtnôsce lat nazôd, przënômni tedë bëłë wskazy-
wającé na to wëdarzenia, zaczãła sã biôtka z tzw. fòlk-
lorã. Pòwstałë pierszé „nowòmódné” mùzyczné karna 
(jich nowòmódnosc pòléga na tim, że grałë normal-
ną, dzysdniową mùzykã), ze swòjim manifestã òde-
rwaniô sã òd lëdowòscë wëszedł ZYMK, a media za-
czãłë òdkrëwac, że më nie chòdzymë òblokłi w czôpk 
z czerwòną szléfą, w nórce, dze sã wëdôwało, że stoją 
diôbelsczé skrzëpice, tak pò prôwdze më mómë pòlëcã 
z kasetama i platkama Dido i Eminema, a dzéwczãta 

miast na kamiszkù sedzec i kwiôtczi ùkładac, piszczą 
na kòńcerce Ich Troje. Tim manifestóm i rewelacjo-
wim òdkrëcóm superòdkriwczich òdkriwców z me-
diów towarzëła biôtka z lëdową kùlturą i równoczasno 
niemòżnosc òderwaniô sã òd ni. Dzysô më sã mù-
szimë temù przëzdrzec i sprawdzëc, czë w ti wòjnie 
mómë dobrze rozpòznóné wroga, pasowno prowa-
dzoné sztrategiã i ùdbã na to, co mdzemë pò dobëcym 
nad procëmnikã robic. Czemù dzysô do te wracac? Bò 
witro mòże bëc za pòzdze.

Wòjna z  fòlklorã bëła z  jedny stronë mùszebnô 
i  słësznô, z drëdżi stronë bezrozëmno prowadzonô. 
Z całim ùwôżanim dlô tedëczasnëch generałów, taczi 
przebiég batalie to béł dokôz na kómpleksë ë próba 
załatwieniô wszëtczégò flot. Równak kòżdi, chto tedë 
mëszlôł ò naju pòdmiotowò i nie chcôł naszégò jistnie-
niô sprowadzëc do turistnëch czekawinków i kwiôtka 
wpiãtégò w dobrze skrojony państwòwi ancuch, mùszôł 
stanąc w rédze i za bróń chwëcëc. Terô më równak mù-

Jeden gard i jedna szkòła, tak jak w kòżdim jinym gardze kòżdô jinô szkòła, jakô mô ùczbë „regio-
nalnégò jãzëka”, robi wszëtkò, cobë ùczniów zachãcëc do chòdzeniô na te zajmë. Szkólnô rôczëła 
mùzyczné animatorczi, jaczé mają zapòznac młodëch lëdzy z tradicjową mùzyką, przez co to 
pòkòlenié mô miec swiądã, jak wëzdrzało codniowé żëcé jich przódków. 

Wëstãpë fòlklornëch karnów to stójny dzél kaszëbsczich ùroczëstosców
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KULTURA

szimë pòmëszlec ò tim, z czim më mómë biôtkòwac 
i przede wszëtczim – ò co.

Słowò fòlklór to je nôlepi z anielsczégò przełożëc. 
Folk lore – lëdowô wiédza. To je wszëtkò, co naji „lëdo-
wi” przódkòwie wiedzelë i to, co z ti wiédzë sã ma-
terializowało. Na to sã skłôdô dëchòwô, intelektualnô 
i materialnô kùlturowô spôdkòwizna. Je to ale szczescé, 
że taczi fòlklór nie je célã tëch krucjatów! Hewòle, na 
zôczątkù XXI stalata za cél bëło wzãté to, co fòlklorã je 
le z pòzwë i pòwszédnégò mëszleniô. Równak dostało 
sã òbadwùm fòlkloróm.

Zrozmienié tegò, jak te dwa fòlklorë fónkcjonë-
ją, wëmôgô copniãcô sã w  czasu do ùszłi systemë, 
a w mëszlenim do bëna lëdzczégò môgù.

Kòmùnizna to béł czas, jaczi baro wiôldżi cësk dôwôł 
na cos, co mòże nazwac normalizacją. Apartnoscë, jeżlë 
jistnieją, to abò mają zniknąc, abò bëc w cos wpisóné. 
Stądka państwòwi dozér, jaczi twòrzi jeden wzór lëdo-
wi kùlturë, pòd jaczi sã pòdkłôdô rozmajité elemeńtë. 
Kòżdi mùszi miec swój wësziwk, ruchna, mùzykã. A co 
jeżlë jaczis elemeńt nie dô sã wpisac w òglowi wzór? 
Tedë to znaczi, że gò tak pò prôwdze ni ma. Bò jak 
mòże jistniec cos, co nie je zaregistrowóné? Do tegò 
tedë fòlklór bëlno pasowôł do ùcëszeniô zgrôwów abò 
– jak na to wëszëznë zdrzałë – nëków naszich elitów. 
Jak to, nie przeznacziwô sã w edukacje czasu na waszã 
mòwã i kùlturã? A karno piesnie i tuńca? Karna piesnie 
i tuńca fónksnérowałë wszãdze, tej kòl nas téż mùszałë. 
Nicht sã nie czerowôł za tim, cobë nasze richtich tuńce, 
jaczé jesz przed wòjną bëłë pò karczmach tańcowóné, 
w taczi fòrmie towarzëłë naji codniowòscë. W rubrikã 
mógł le wpisac to, co sã dzeje w Dodomù Kùlturë, a nié 
to, co sedzy w głowach i sercach lëdzy. To pòmôgô téż 
zrozmiec pòstawã ze zôczątkù XXI stalata. Alergiowô 
reakcjô na samò nadczidniãcé ò lëdowëch ruchnach 
czë akòrdionowi mùzyce to nie je niezgara dlô fòlkloru, 
le do tegò, co bëło jednofarwną sztorą, jakô zasłoniwa 
prôwdzëwą, farwną kùlturową bòkadosc. To nie je do 
kùńca tak, że kòmùna nama zbrzëgła lëdowòsc. Òna 
nama jã zdefòrmòwa i taczi ùsztôłtowóny przez ten 
cząd wersje wiele lëdzy nie chce przëjimnąc.

Czemù równak ta plaskatô, jednofarwnô wersjô 
lëdowi spôdkòwiznë dominëje? Tu sprawa je òpiartô 
na tim, jak mùsk dzejô. Jeżlë chtos so czegòs mòckò nie 
pòstanowi, tej jegò môg mdze w ti sprawie nôprostszé 
rozrzeszenié wëbiérôł. Chtos chce lëdowi mùzyczi? Za 
czim szëkac, przesłëchiwac archiwalné nagrania i pëtac 
lëdzy, jeżlë w swietlëcë je taczé fejn Kòło Gòspòdëniów 
i òne tak fejn grają znóny kòżdémù repertuar, z czegò 
wikszi dzél piesniów wëszedł spòd pióra przedstôwcë 
inteligencje, a jegò zamkłosc ewideńtno je czerowónô 

do letników, a  nié do naszińców? Kògòs interesëje 
pòdsztrichniãcé juwernotë przez bùdowiznã? Tej so 
pòstawi chëcz, na jaczi wësziwkòwé kwiatë namalëje, 
miast sã namëszlac, jak tradicjowò sã bùdowało. Prosté 
rozrzeszenia równak ògrańcziwają zbiér tegò, co mòże 
bëc pòzwóné nają lëdową kùlturą i bez to niejednym 
òna zbrzëgnie na samim zôczątkù.

Nick dzywnégò, że pò taczim zniesztôłcenim i òberz-
niãcym òd kòżdi stronë naji lëdowòscë chtos ji wòjnã 
wëpòwiedzôł. „Më z tim ni mómë nick pòspólnégò, 
temù robimë wszëtkò nowòmódno, gònimë całi swiat 
i wëzbiwómë sã cãżôrów”. W miarã pòlepsziwaniô sã 
łączbë z tim swiatã më równak z zôzdroscą zdrzimë na 
jiné nôrodë, jaczé ze swòją domôcą kùlturą sã pòkazy-
wają nié blós przed letnikama, ale téż same tim żëją. 
Niedzélné pòpôłnia spãdzywają na tradicjowëch mùzy-
kach, jich jinstrumeńtë to są dlô nich artefaktë, a tradi-
cjowé napitczi mùszą bëc zagrëzłé môlowima smaczka-
ma. Mòże më bë téż mielë do te wrócëc? Wszëtkò fejn, 
le jak sã zôs przëzérómë naszi kùlturze... nié, do tegò 
më zycher nie chcemë jic nazôd!

W  ti wòjnie przëszedł czas na przegrëpienié òd-
dzélów i òdswiéżenié takticzi a zdrzeniégò na wroga. 
Pò pierszé to nié fòlklór je tôklã. To ôrt, w jaczi òn je 
przedstawiony, je naszim procëmnikã. Te słowa szkól-
nëch, direktorów Dodomów Kùlturë ëtd. „czemù wa 
nie jesta w lëdowëch ruchnach?”, „taska z wësziwkã je 
richtich nasza”, „cëż to je za kapela, jak òni Tu je nasza 
zemia nie grają?”. Jô bë chcôł wicy przikładów dac, le 
nasz zbiér lëdowòscë je tak òkrojony, że ju wiele nama 
nie òstało. Pò drëdżé abò pòsobny krok to je wëwrócëc 
na rãbë anachroniczné mëszlenié, że nasza kùltura mô 
sã w cos wpisywac – „kòżdi región mô swòje cos, temù 
më téż mùszimë miec”. Pò trzecé nie zdrzec na spôd-
kòwiznã przez prizmat tegò, co jidze na binie pòkazac. 
Na fòlklór (folk lore) sã skłôdô nôprzód wiédza, pòz-
drzatk, a pózni jegò materializacjô. Na to mùszi zdrzec 
całowno – jak naji „lëdowi” òjcowie i matczi zdrzelë 
na swiat, co bëło dlô nich wôżné, dopiérze pózni, czim 
to sã przejôwiało. Przejôwiało w codniowim żëcym, 
w jigrach, robòce, wòlnym czasu, w tim, na co sã skłôda 
jich codniowòsc. Ti codniowòscë më nie òdtwòrzimë, 
równak nôwicy dlô naji kùlturë më zrobimë, jak më 
sã mdzemë tim inspirowac, a nié czerpac z ùróbkù 
tëch, co sã mãczëlë przë wpisywanim ti spôdkòwiznë 
w swòje czasë. Fòlklór më mùszimë òdkrëc na nowò. 
Nié temù, żebë gò wpasowac w dzysdniowòsc, le żebë 
gò òczëszczëc z rostu, jaczi òstawiłë pò se lata norma-
lizacje.

ADÓM HÉBEL
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POMORSKI SEJMIK KRAJOZNAWCZY 
„MIJAJĄCE KRAJOBRAZY POBRZEŻA 
SŁOWIŃSKIEGO”
Siódmy sejmik krajoznawczy 
z ogólnopolskiego cyklu „Mijają-
ce krajobrazy Polski” odbył się 
w październiku 2016 r. w Gdyni 
i Słowińskim Parku Narodowym. 
Temat sejmiku to „Mijające kraj-
obrazy Pobrzeża Słowińskiego”. 
Dwie sesje, naukowa i krajoznaw-
cza, odbyły się w Gdyni, a trzecia 
sesja i  wycieczka przyrodnicza 
w  Słowińskim Parku Narodo-
wym. Sejmik zorganizowało  
Pomorskie Porozumienie Od-
działów PTTK w Gdańsku, a bez-
pośrednimi wykonawcami były 
Pomorskie Kolegium Instrukto-
rów Krajoznawstwa PTTK i Po-
morska Komisja Fotografii Krajo-
znawczej PTTK w  Gdańsku. 
Współorganizatorami były także 
Oddział Gdański Polskiego Towa-
rzystwa Geograficznego, Okręg 
Gdański Ligi Ochrony Przyrody 
i Oddział Morski PTTK w Gdyni. 
W sesji naukowej wspomagali nas 
pracownicy naukowi Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Gdań-
skiego. Ogółem w sejmiku uczest-
niczyły 162 osoby (3 sesje i wy-
cieczka), głównie krajoznawcy 
PTTK, członkowie PTG i LOP.

Honorowy patronat nad sej-
mikiem objęli: Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczy-
sław Struk, JE Rektor UG prof.  
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, 
Dziekan Wydziału Oceanografii 
i Geografii UG dr hab. Waldemar 
Surosz, prof.UG, oraz Prezes ZG 
PTTK Roman Bargieł. Patronat 
medialny sprawowali: „Gazeta 

Uniwersytecka” (UG), „Gości-
niec” (ZG PTTK), „Pomerania” 
(Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie), „Dziennik Bałtycki” i Ra-
dio Gdańsk. Komitetem Organi-
zacyjnym Sejmiku kierowali: 
Ryszard Józef Wrzosek – prze-
wodniczący, Piotr Paweł Woź-
niak – zastępca i Alicja Wrzosek 
– sekretarz. Kierownictwo na-
ukowe sesji sprawowała dr hab. 
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, 
prof. UG, z Katedry Limnologii 
Instytutu Geografii UG.

Organizacja sejmiku w Gdyni 
związana była z 90. rocznicą uzy-
skania przez nią praw miejskich 
oraz 110. rocznicą powołania 
Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego, obecnie PTTK, a tak-
że 88. rocznicą powstania w Gdy-
ni Oddziału Morskiego PTK, 
poprzednika PTTK. Uczestni-
ków sesji naukowej powitał R.J. 
Wrzosek. Przypomniał, że semi-
naria i sejmiki krajoznawcze za-
inicjowała Komisja Krajoznaw-
cza ZG PTTK po VI Kongresie 
Krajoznawstwa Polskiego, który 
odbył się w 2010 r. w Olsztynie. 
Przyjęto temat cyklu ogólnopol-
skiego „Mijające krajobrazy Pol-
ski”. W  województwie pomor-
skim co roku od 2011 odbywają 
się pomorskie sejmiki krajo-
znawcze pn. „Mijające krajobra-
zy Pomorza”. Zebranych na sesji 
powitali także dr hab. Bajkie-
wicz-Grabowska i prof. dr hab. 
Tadeusz Palmowski – kierownik 
Katedry Geografii Rozwoju Re-

gionalnego UG. W imieniu Rady 
Miasta Gdyni powitał wszystkich 
dr Jarosław Kłodziński 

Pierwsza sesja naukowa miała 
miejsce 22 października 2016 r. 
w sali InfoBox Gdynia. Obradom 
przewodniczyła dr hab. Elżbieta 
Bajkiewicz-Grabowska. Cztery 
referaty dotyczące charakterysty-
ki fizyczno-geograficznej Pobrze-
ża Słowińskiego przedstawili: Jan 
Mordawski, Izabela Chlost, Elż-
bieta Bajkiewicz-Grabowska oraz 
Edmund Gruchała. Prezentacje 
krajoznawcze Słowińskiego Par-
ku Narodowego pokazali: Tade-
usz Łomiński oraz Paweł Raczyń-
ski i  Włodzimierz Sakwiński. 
Referaty i prezentacje były bogato 
ilustrowane mapami, wykresami 
i zdjęciami obiektów. Na zakoń-
czenie sesji przedstawiono filmy 
autorskie: „Starorzecze Piaśnicy” 
(prod. Ocean Instruments) i „Ży-
ciodajne Gardno” (prod. AJM 
Studio Andrzej Mielczarek, z ko-
mentarzem Jarosława Samsela). 
Sesję zakończyła dyskusja, w cza-
sie której zwracano szczególną 
uwagę na ochronę środowiska 
tego unikatowego regionu Po-
brzeża Południowobałtyckiego.

W drugim dniu sejmiku krajo-
znawczego, czyli 22 października 
zorganizowano wycieczkę przy-
rodniczą do Słowińskiego Parku 
Narodowego. Uczestniczyło w niej 
ok. 50 osób, w tym naukowcy UG, 
przewodnicy i  piloci wycieczek 
oraz krajoznawcy. Przed zwie-
dzaniem SPN odbyła się sesja 
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przyrodnicza w  filii Muzeum 
Przyrodniczego SPN w  Rąbce. 
Prowadziła ją mgr inż. Katarzyna 
Sitkowska – starszy specjalista 
ds. edukacji, pod której kierow-
nictwem zwiedzano później Sło-
wiński Park Narodowy. Meleksa-
mi przejechaliśmy z Rąbki aż pod 
Łączkę (pot. Wydma Łącka lub 
Łącka Góra), najwyższą wydmę 
ruchomą w Polsce. Potem masze-
rowaliśmy czerwonym i niebie-
skim szlakiem na plażę Bałtyku, 
skąd powróciliśmy do Rąbki. Na 
licznych postojach przewodnicz-
ka SPN dokładnie objaśniała zja-
wiska przyrodnicze, zwracając 
uwagę na ukształtowanie wydm, 
florę i ciekawostki przyrodnicze. 
W rejonie jeziora Łebska pas wy-
dmowy osiąga maksymalną sze-
rokość ok. 1,5 km. Jest to wyjąt-
kowo piękny, północno-zachodni 
fragment wybrzeża wojewódz-
twa pomorskiego. Od 1977 r. ten 
region stanowi także światowy 
rezerwat biosfery. Dla środowi-
ska przyrodniczego SPN szcze-
gólnie dużą wartość przyrodni-
czą mają rozległe torfowiska 
i ostoje zwierzyny, głównie pta-
ków (z orłem bielikiem). Na ob-
szarze SPN rośnie ok. 900 gatun-
ków roślin naczyniowych, 
z których ponad 70 objętych jest 
ochroną prawną, oraz wiele po-
rostów i mszaków.

Trzecia sesja, krajoznawcza do-
tycząca Pobrzeża Słowińskiego, 
odbyła się 28 października w sie-
dzibie Gdyńskiego Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych. Prze- 
wodniczył jej R.J. Wrzosek, 
a wzięli w niej udział głównie kra-
joznawcy i  przewodnicy tury-
styczni PTTK. Przedstawiono 
sześć prezentacji krajoznawczo-
-przyrodniczych na temat Pobrze-
ża Słowińskiego. Ich autorami 
byli: Paweł Raczyński i Włodzi-

mierz Sakwiński, Jarosław Kacz-
marczyk, Tadeusz Łomiński, Ali-
cja Wrzosek i  Ryszard Józef 
Wrzosek (dwukrotnie). Sesję za-
kończyła dyskusja dotycząca 
szlaków turystycznych oraz orga-
nizacji wycieczek krajoznawczo-
-przyrodniczych w  regionie Po-
brzeża Słowińskiego. 

Organizatorzy sejmiku gorąco 
dziękują redakcji „Pomeranii” za 

patronat medialny i  wsparcie 
w  propagowaniu i  popularyzo-
waniu piękna regionów woje-
wództwa pomorskiego. Dzięku-
jemy za egzemplarze archiwalne 
„Pomeranii”, które otrzymali 
uczestnicy sejmiku krajoznaw-
czego.

ALICJA WRZOSEK  
I RYSZARD JÓZEF WRZOSEK
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Radio Kaszëbë, pierwsza kaszubska koncesjonowa-
na stacja radiowa o profilu informacyjno-muzycz-
nym, po raz pierwszy wyemitowało program te-

stowy 18 grudnia 2004 r. ze studia we Władysławowie 
(obecnie redakcja mieści się w Gdyni). Twórcą rozgłośni 
jest Artur Jabłoński, który za pośrednictwem Stowarzy-
szenia Ziemia Pucka uzyskał 6 czerwca 2005 r. od Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na rozpo-
wszechnianie programu Radia Kaszëbë na falach 
ultrakrótkich. Początkowo program był wysyłany 
z obiektów nadawczych w Chwaszczynie i Rekowie Gór-
nym, co pozwalało na czysty odbiór rozgłośni na terenie 
północnych Kaszub oraz Trójmiasta. 21 sierpnia 2009 r. 
powiększono zasięg o nadajnik w Kościerzynie, dzięki 
któremu stacja jest również słyszalna na terytorium 
środkowych i południowych Kaszub1. W lutym 2015 r. 
stacja rozpoczęła emisję programu z kolejnego nadajni-
ka, zlokalizowanego w Helu2. 

Zgodnie z wymogami koncesyjnymi dziesięć procent 
programu radiowego musi stanowić tematyka lokalna 
z  elementami audycji dla mniejszości kaszubskiej. 
W programie znajdują się m.in. serwisy informacyjne, 
prognozy pogody (rybacka, żeglarska), wiadomości dro-
gowe, kulturalne, sportowe, audycje publicystyczne po-
święcone kulturze kaszubskiej i sprawom społeczno-po-
litycznym oraz konkursy i audycje z udziałem słuchaczy. 
Stacja organizuje również konkurs Kaszubski Idol – dla 
młodych wokalistów z  terenu Kaszub. Fakt, że Radio 
Kaszëbë emituje część programu w języku kaszubskim, 
sprawia, że działania stacji na rzecz zachowania i rozwo-
ju tożsamości kaszubskiej są dotowane przez Minister-
stwo Cyfryzacji (dawniej Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji) oraz jednostki samorządu terytorialnego3.

Radio Kaszëbë od początku swojego istnienia posta-
wiło na młodych dziennikarzy, dla których prowadzenie 
programów radiowych było wyzwaniem. Dodatkowo 
Radio Kaszëbë organizuje wiele imprez plenerowych 
(głównie muzycznych), które cieszą się sporym zainte-
resowaniem, szczególnie młodego audytorium4. 

Sukces Radia Kaszëbë pociągnął za sobą pomysł 
stworzenia pierwszej kaszubskiej stacji telewizyjnej. 
Inicjatorem tego planu był, podobnie jak w przypadku 
pierwszej kaszubskiej rozgłośni, Artur Jabłoński. Pod 
koniec maja 2010 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewi-
zji otrzymała od spółki „Media Kaszëbë” wniosek 
o przyznanie koncesji. Pozwolenie na nadawanie CSB 
TV5 uzyskała 20 lipca 2010 r. 10 dni później stacja roz-
poczęła emisję programu za pośrednictwem satelity 
„Hot Bird” w przekazie niekodowanym. Niedługo póź-
niej telewizja pojawiła się na wszystkich wówczas dzia-
łających platformach cyfrowych oraz w lokalnych sie-
ciach kablowych6.

CSB TV była od początku ściśle powiązana z Radiem 
Kaszëbë, którego ofertę miała uzupełniać i korzystać ze 
sprawdzonych wzorców wypracowanych przez stację 

podczas 6 lat jej działalności. Telewizja nawiązała rów-
nież współpracę z TVS, śląskim nadawcą telewizyjnym, 
który wówczas z sukcesami już 2 lata emitował swój pro-
gram. Od tych nadawców CSB TV miała również czer-
pać wzorce w  kwestii rentowności przedsięwzięcia.  
Stacja liczyła na szybkie zainteresowanie lokalnych re-
klamodawców oraz na dotacje Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz samorządów7.

Plany w kwestii oferty programowej były ambitne. Za-
kładały one m.in. emitowanie filmów fabularnych oraz 

KASZUBSZCZYZNA  
W ROZGŁOŚNIACH RADIOWYCH I W TELEWIZJI 

ODCINEK  

2
ADAM ŁUCZYŃSKI

1   10-lecé Radia Kaszëbë, „Pomerania”, nr 12, 2014, s. 30.
2   106,1 FM to czwarta częstotliwość Radia Kaszëbë, <http://radiokaszebe.pl/1061-fm-to-nasza-kolejna-czestotliwosc> [dostęp: 

20.03.2017].
3   10-lecé Radia Kaszëbë…, s. 30.
4   N. Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011, s. 464.
5   Skrót CSB, pochodzący od łacińskiego słowa Cassubia, został wzięty z międzynarodowej klasyfikacji języków, w której oznacza język 

kaszubski. 
6   D. Pioch, Kaszubskojęzyczna oferta w CSB TV,[w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 

2011, s. 258.
7  Ibidem, s. 258–259.

Obecnie najwięcej kaszubskojęzycznych programów proponuje Twoja  
Telewizja Morska 
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animowanych z kaszubskim lektorem bądź dubbingiem, 
programów rozrywkowych, serwisów informacyjnych 
i reportaży8. Ważniejszymi programami zaproponowa-
nymi widzom przez CSB TV były: „Ò tim a nym” (pro-
gram wzorowany na telewizji śniadaniowej, znanej z an-
ten innych nadawców komercyjnych, prowadzony po 
kaszubsku, z  wyjątkiem rozmów z  polskojęzycznymi 
gośćmi), „Swiat wkół naji” (wieczorne podsumowanie 
najważniejszych wydarzeń danego dnia, prowadzone 
w większości po polsku z wyjątkiem serwisów informa-
cyjnych „Wiadła” i   „Klëka”), „Bùten szëku” (magazyn 
o  lokalnych społecznościach na Kaszubach), „Mòrze 
mòżnosców” (program marynistyczny), „Kaszëbi” (pro-
gram poświęcony etniczności Kaszubów), „Rządzymë sã 
sami” (prowadzony w całości po kaszubsku program 
poświęcony samorządom), „Krôsniã Dawid” (serial ani-
mowany dla dzieci emitowany z kaszubskim dubbin-
giem), „Farwë kùchni” (magazyn kulinarny), „Wszëtczé-
gò nôbëlniészégò” (koncert życzeń), „Domôcëzna” 
(kaszubskojęzyczny program poświęcony kulturze i re-
gionalnym zwyczajom), „Zakrącony w tuńcu” (program 
o zespołach folklorystycznych i kaszubskich tańcach). 
Poza tym CSB TV realizowała na antenie telewizyjnej 
audycje znane z Radia Kaszëbë, takie jak „Gospoda Radia 
Kaszëbë” i „Hitë Radia Kaszëbë”9.

Od września 2011 r. telewizja zaczęła się borykać 
z problemami finansowymi, którym coraz trudniej było 
podołać. Zaczęto redukować etaty. Zdejmowano z ante-
ny kolejne programy, zastępując je powtórkami, mate-
riałami otrzymanymi od TVS oraz teledyskami i blokami 
telezakupów10. CSB TV zakończyła nadawanie 14 maja 
2012 r. Twórca stacji Artur Jabłoński twierdził, że jego 
przedsięwzięcie telewizyjne nie powiodło się za sprawą 
skromnego lokalnego rynku reklamowego. Stacja otrzy-
mywała co prawda ministerialne dotacje, ale okazały się 
one niewystarczające, aby utrzymać jej działalność11.

Po likwidacji CSB TV kaszubszczyzny w telewizji nie-
publicznej jest bardzo mało. Obecnie programy po ka-
szubsku oferuje Twoja Telewizja Morska dostępna w wej-
herowskiej telewizji kablowej „Chopin” oraz w internecie, 
emitująca na swojej antenie krótkie programy: „Na gòscë-
nie” (rozmowy z ciekawymi ludźmi z Kaszub prowadzo-
ne obecnie przez Dariusza Majkowskiego), „Gazétny 
przezérk” (przegląd prasy w  języku kaszubskim dziś 
w  wykonaniu Adama Hebla), „Klëka” (cotygodniowy 
serwis informacyjny w całości po kaszubsku), „Gôdómë 
pò kaszëbskù” (lekcje języka kaszubskiego przygotowy-

wane od tego roku przez Eugeniusza i Elżbietę Pryczkow-
skich), „Kaszëbë òd kùchnie” (magazyn kulinarny Mate-
usza Bullmanna) i „Skarbë Kaszëb” (program, w którym 
Eugeniusz Pryczkowski pokazuje najciekawsze zakątki 
regionu)12. 

Kaszubskojęzyczne programy emituje też Twoja Tele-
wizja Religijna: „Kaszëbskô ewanielëjô” (komentarz ks. 
Mariana Miotka do niedzielnej ewangelii),  „Gôdczi ò 
wierze” (rozmowy Dariusza Majkowskiego z ks. Miot-
kiem o Biblii, katechizmie i dokumentach II Soboru Wa-
tykańskiego) i „Kaszëbskô knéga” (obecnie Ewelina Ste-
fańska czyta Pana Tadeusza  przełożonego na kaszubski 
przez Stanisława Jankego).

Kaszubskojęzyczne programy emitował również ka-
blowy kanał lokalny TVT Teletronik (działający w latach 
2010–2016, od 2015 r. pod nazwą Telewizja Wybrzeże). 
Ukazywały się tam m.in. dwa programy przygotowywa-
ne przez Eugeniusza Pryczkowskiego. Pierwszym z nich 
były „Spiéwné Ùczbë”, w których autor zachęcał do nauki 
języka kaszubskiego przez piosenki współczesnych ze-
społów z Kaszub. Prezentował w nim również wybitnych 
Kaszubów, m.in. uznanych pisarzy, poetów czy działaczy. 
Drugi nazywał się „Wòjnowi Kaszëbi” i pokazywał roz-
terki, dylematy oraz dramat młodych Kaszubów, którzy 
zmuszeni byli iść na front w niemieckim mundurze13. 
Nadawany był też program informacyjny „Klëka”, pro-
wadzony przez Piotra Szycę13.

W pierwszym odcinku artykułu „Kaszubszczyzna w rozgło-
śniach radiowych i telewizji” Adam Łuczyński pisze o telewi-
zyjnym programie „Kaszëbë”. Z kronikarskiego obowiązku do 
tego, co zostało już napisane, należy dodać, że program ten był 
emitowany w związku z porozumieniem pomiędzy dyrektor-
ką gdańskiego oddziału TVP S.A. Joanną Strzemieczną-Wiel-
czyk a Radiem Kaszëbë, którego dziennikarzami byli wszyscy 
prowadzący ten program poza Weroniką Korthals.  Audycja 
realizowana była „na żywo”. Autorem scenariusza tego cyklu 
był Artur Jabłoński. A o audycji „Tedë jo” raczej nie można 
napisać, że „była następczynią” programu „Kaszëbë”. Bliższe 
prawdzie jest stwierdzenie, że Anna Cupa dała się poznać po-
zytywnie w  środowisku dziennikarzy telewizyjnych dzięki 
programowi „Kaszëbë” i dlatego w 2008 roku właśnie jej za-
proponowano realizację „Tedë jo”. 

Artur Jabłoński

8  Ibidem, s. 259.
9  Ibidem, s. 259–262.

10  Ibidem, s. 263.
11  D. Majkòwsczi, Swiat bez CSB TV, ,„Pomerania”, nr 3, 2012, s. 13–15.
12   Programy emitowane w Twojej Telewizji Morskiej, <http://www.telewizjattm.pl/nasze-programy.html> [dostęp: 20.03.2017].
13  Obecnie ten cykl można zobaczyć w Twojej Telewizji Morskiej.
14  Programy emitowane w Telewizji Wybrzeże, <http://tvwybrzeze.pl/programy/> [dostęp: 31.07.2015].



Tczëwôrtny Jegòmòsc ksądz probòszcz kanonik Sta-
nisłôw Bach, lëzyńsczi wicedzekón, je drëdżim pò ks. 
Francëszkù Grëczë dëszpasturzã, chtëren zaczął re-
gùlarno òdprôwiac msze swiãté z kaszëbską lëturgią 
słowa. Co wiãcy, je pierszińcã òdprôwianiô taczich 
mszów swiãtëch na Nordze. Je téż załóżcą i czilelatnym 
przédnikã partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w Gòscëcënie.

Ùrodzył sã 7 séwnika 1952 rokù w Chwaszczënie, 
a tak pò prôwdze na pùstkach zwónëch wnenczas Czôr-
né Błota, a terô Lësé Błota. Starkama kanonika ze stronë 
tatka bëlë Marta i Agùst, ze stronë mëmczi Apòloniô 
i Jón, a starszima Józef i Aniela z dodomù Brodalskô.

Czej jô wësłëchôł ksãdza kanonika, to, co òn 
mie rzekł o  swòji familii, ò swòjich starszich, dora-
zu przëszła mie do głowë ùdba swiãtégò Benedik-
ta „Ora et labora”, to je: mòdlë sã i  robi, a  wiedno 
mòdlëtwa je przed robòtą. Nié le wôżnô w  rodzëz-
nie gòscëcczégò probòszcza bëła pòbòżnosc i robò-

cosc, ale téż lubòtnosc Môłi i Wiôldżi Tatczëznë. Ale  
ò patrijocëznie sã doma nie gôdiwało, òna tamò bëła 
wiedno żëwô. Òjc Józef Bach òstôł pòjmóny do Stutt-
hofù leno temù – jak tłomaczi ksądz – że béł Pòlôchã, 
że sã nie zapiarł swòjégò nôrodu, że nie angedojczowôł. 
Nôpierwi na krótkò wsadzëlë gò do sôdzë, a tej zarô 
wëwiezlë do sedzbë gestapò w Bëdgòszczë, a dopiérze 
stamtądka do lagru Stutthof. W strëmiannikù 1945 
rokù szedł w tak pòzwónym marszu smiercë – całą 
drogã – przez Żukòwò, Przedkòwò, Łebno i Nôwcz, 
jaż do sami Gãsë. 

Msze swiãté z kaszëbską lëturgią słowa ksądz Stani-
słôw Bach zaczął ju òdprawiac w drëdżi pòłowie lat 80. 
XX stalata – dokładno w rujanie 1986 rokù w kòscele 
pw. Swiãtégò Krziża w Rëmi. Pózni, nié le w parafialnym 
Gòscëcënie, ale i téż w kòscołach na całëch Kaszëbach, 
a nawetka dali – na Pòmòrzim. Przez wiele lat òdprôwiôł 
Swiãtą Eùcharistiã dlô słëchińców Radia Kaszëbë. Wied-
no przë tim głosy głãbòczé kaszëbsczé kôzania. 

Gduńsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô przëznôwô nôdgrodë pòzwóné „Piestrzéń Swiãtopôłka Bëlnégò”. 
Latos dostelë je wësziwôrka i aùtorka ksążczi  „Jak haftować po kaszubsku” Barbara Rezmer a téż ks. Stanisłôw Bach.  
Ò drëdżim nôdgrodzonym napisôł do „Pòmeranie” Stanisłôw Janka, chtëren òbczas ùroczëznë wrãcziwaniô Piestrze-
niów czëtôł laùdacjã tegò kaszëbsczégò kapłana z Gòscëcëna. Hewò wëjimczi z ti chwôlący mòwë.

JEGÒMÒSC Z CZÔRNËCH 
BŁOTÓW

Ks. Bach òbczas XXI Festinu Kaszëbsczi i Religijny Kùlturë 
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Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié w Gòscëcënie za-
łożił w 1993 rokù. Je to part pò prôwdze baro apartny 
i òsoblëwi. Nôleżi do niegò kòl 25 sztëk lëdzy, wszëtcë 
mają kaszëbsczé stroje – ksądz z nima mët – i spòtikają 
sã rôz w miesącu w wiôldżi paradnicë na plebanii. (...) 
Na Pòmòrzim ksądz Bach je jedinym dëchòwnym, jaczi 
je przédnikã partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
przez czile kadencji (we Warszawie przédnikã partu 
béł ks. profesor Henrik Skòrowsczi, a ters je ks. Leszk 
Kriża).

Parafiô i part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w Gòscëcënie są òrganizatorama corocznégò Festinu 
Kùlturë Kaszëbsczi i Religijny – òd 1995 do ùszłégò 
rokù òdbëłë sã ju 22 taczé swiãta. Na festinach spiéwają 
i tańcëją kaszëbsczé karna, òdbiwô sã kònkùrs wiédzë  
ò kaszëbsczim jãzëku, je swójskô jôda. Tradicją je wied-
no zabawa bezalkòhòlowô. W całoscë przez nen festin 
przewinãłë sã prawie wszëtczé na Kaszëbach karna tuń-
cowników, spiéwôków, mùzyków.

Òd 2006 rokù ks. Stanisłôw Bach òrganizëje corocz-
né Przezérczi Kòlãdów, w tim pò kaszëbskù. Kòlãdë 
na tëch przezérkach, pòza Kaszëbama z partu Zrze-
szeniô, spiéwają rozmajité kòscelné parłãczënë: różeń-
cowô, Bòżégò Miłoserdzô, Pòmocniców Mariji Matczi 
Kòscoła, Biblijny Krąg, służkòwie. To téż swiôdczi ò 
wiôldżi resznoce parafialnëch karnów. 

Òd 1994 gòscëcczi part zrzeszeniô zòrganizérowôł 
czilenôsce widzawiszczów kaszëbsczich téatrów. (...) 
Pòza tim part, pòd przédnictwã ksãdza, òrganizëje co 
rokù òpłatczi, zetkania z ùtwórcama i ùczałima, snie-
gówczi, roczëznë. Wôrt jesz dodac, że òd 2001 rokù 
mô swòjã stanicã. 

Baro wôżną fòrmą dzejaniô partu w Gòscëcënie są 
wanodżi – nié le pò Kaszëbach, nié le pò Pòlsce, ale 
téż do cëzëch krajów. Na Kaszëbach òdwiedzëlë wnetkã 
wszëtczé nórtë, Pòlskã zjezdzëlë zdłuż i  wszérz (...).  
W tim rokù planëją wzyc zôchòdną scanã – òd 
Szczecëna jaż pò czeską Pragã. (...) Jaż sztërë razë bëlë 
w Zemi Swiãti, w tim ksądz kanonik òdprawił mszã swi-
ãtą z kaszëbską lëturgią słowa na Górze Synaj, a z Na-
zaretu przëwiózł kam wãdżelny pòd gòscëcczi kòscół. 

(...) Z małga chòdzył do spòdleczny szkòłë 
w Chwaszczënie, a pózni do Òglowòsztôłcącégò Li-
ceùm numer 5 we Gduńskù-Òlëwie. To bëła tej, a je 
i terô, szkòła ò wësoczi rówiznie edukacjowi. Pò ma-
turze jegòmòsc chcôł jic – jakò syn gbùra – do Wëższi 
Rólniczi Szkòłë w Òlsztënie na wëdzél zoòlogiczny. 
Nawetka złożił tamò papiorë. Równak dało ò sobie 
znac pòwòłanié do kònsekrowanégò żëcô, na co pewno 
miałë wpłiw codniowé chòdzenia do kòscoła cyster-
sów w Òlëwie, mòdlëtwa rennô i wieczórnô, religijné 
wëchòwanié wëniosłé z dodomù i nad wszëtkò òsobisté 
rozmiszlania ò Christusowim Dokazu. Przińdny pro-
bòszcz w Dëchòwnym Seminarium w Pelplënie, jesz tej 
chełmińsczi diecezje, béł leno trzë miesące, a tej kòmù-
nysticznô władza gò pòwòłała na dwalatną żôłnérską 
służbã do Szczecëna-Pòdjuchów (...). W tim pòliticz-
nym wòjskù bëłë rozmajité pòkùsë i zachãcbë do rezy-

gnacji z kapłaństwa, ale równak przińdnégò ksãdza to 
nie rëszëło. Trzimôł z Bògã do kùńca wòjska, nie dôł 
sã złómac. Ters za tã służbã dostónie stãpiéń òficersczi 
– pòdpòrucznika. 

Pózni znôwù zaczął sztudérowac teòlogiã i filozo-
fiã w Pelplënie, nawetka tej w  jeden rok zrobił dwa 
lata, a nôbarżi w seminarium kòchôł apòlogetikã, to je 
òbronã wiarë – i tak mù òstało do dzys. (...)

Ksądz Stanisłôw Bach je ùznónym nié le na Nordze 
Bëlnym Kaszëbą, wiôldżim aùtoritetã dlô rozmajitëch 
karnów i parłaczëznów – òd kòscelnëch, przez gmi-
nowé i samòrządowé, pò młodzëznã, z chtërną bëlno 
rozmieje sã dogadiwac, a bëc z nią i w redoscë, i pòwô-
dze. (...) Je jistny jak ksążã Swiãtopôłk Bëlny, chtërnégò 
Piestrzéń dostôł òd gduńsczich Kaszëbów.

STANISŁÔW JANKA

Ks. Bach (pierszi z lewi) na òbchòdach 50-lecô KPZ

Ks. Bach czãsto gôdô ò kaszëbsczich sprawach w pòmòrsczich mediach 
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ORGANIZATORZY I CHARAKTER SPŁYWU
Głównym organizatorem jest Klub Turystyczny Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Wanożnik, a współorganiza-
torem Stowarzyszenie Kajakowe Wodniak w Gdań-
sku. Patronat medialny sprawuje redakcja „Pomera-
nii”, dzięki której w 1986 roku ten szczególny spływ, 
wymyślony przez dra Janusza Kowalskiego, zaistniał. 
Spływ jest kaszubski nie tylko z nazwy i z przebie-
gu tras, ale przede wszystkim z połączenia przygody 
wodniackiej z bogatym regionalnym programem kul-
turalnym na lądzie. 

SPRZĘT I BIWAKI
Uczestnicy biorą udział w spływie na kajakach wła-
snych bądź wypożyczonych od organizatorów oraz 
z własnym wyposażeniem biwakowym. Na miejsca 
startów (z wyjątkiem etapów, na które wypłyniemy 
z biwaków) uczestników zawiezie wynajęty autobus, 
który po zakończeniu etapu, jeśli jego meta nie wy-
padnie w miejscu biwakowania, spływowiczów na nie 
odwiezie. 
Biwaki planujemy tylko dwa: nad jednym z jezior kół-
ka raduńskiego i w Czarlinie nad Jeziorami Wdzydz-
kimi.

Obok grupy kajakowej dopuszczamy udział grupy ro-
werowej.

KOSZTY 

Wstępnie przewidujemy, że wpłata na cele statutowe 
Klubu Turystycznego ZKP Wanożnik wyniesie: nor-
malna 280 zł, zniżkowa 240 zł. Ewentualne zmiany 
wysokości wpłaty będą nieznaczne. Zniżka przysłu-
guje członkom Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i 
Klubu Wanożnik, którzy będą mieli opłacone składki 
członkowskie do 2017 r. włącznie, a także studentom 
i uczniom. Dzieci w wieku poniżej pięciu lat są zwol-
nione z wpłaty na cele statutowe.
Opłata za wypożyczenie, przewożenie kajaka oraz 
opiekę ratowników wyniesie 260 zł (130 zł od osoby).

TERMINY ZGŁOSZEŃ I WPŁAT

Pisemne zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 9 
czerwca br. Należy je wysyłać pocztą elektroniczną 
pod adresem: anna.slonce@interia.pl (formularz zgło-
szenia znajduje się na stronie internetowej Wanożnika 
– adres poniżej). 
Wpłaty na cele statutowe i opłaty za kajaki należy 
uiścić (po sprawdzeniu ostatecznych kwot na stronie 
internetowej Wanożnika) do 19 czerwca br. na konto 
Klubu Turystycznego Wanożnik: Bank Millennium, 
nr konta: 39 1160 2202 0000 0002 0852 1487, z dopi-
skiem „Spływ Remusowy”. Proszę w rubryce „tytułem” 
podać nazwiska uczestników i kwoty im przypisane.

WIĘCEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ

Szczegółowe informacje o miejscach biwaków, eta-
pach płynięcia i programie lądowym, a także regula-
min, przewodnik i formularz zgłoszenia będzie moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.kaszubi.pl/o/
wanoznik.

SZEF KOMITETU ORGANIZACYJNEGO EDMUND SZCZESIAK
KOMANDOR WOJCIECH KUC

XXXII KASZUBSKI SPŁYW  
KAJAKOWY ŚLADAMI REMUSA 
Serdecznie zapraszamy do udziału w spływie Śladami Remusa, bohatera powieści Aleksandra Majkow-
skiego. Zacznie się 1 lipca 2017 roku i będzie prowadzić Kółkiem Jezior Raduńskich, uważanym za perłę 
krajobrazu Kaszub, a następnie rzekami Reknicą, Graniczną, Trzebiochą i Wdą. Zakończy się 9 lipca  
w Czarlinie nad Jeziorami Wdzydzkimi.

Uczestnicy wielu Remusowych spływów Zbyszek Wójcicki  
z mamą Barbarą 
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Jak pòdskacëc do pisaniô kaszëbsczich piesniów? 
Nôlepi, czejbë òdpòwiedzôł: dëtkama. Nôzdrowszé 
mòdło, prakticzné, jasné. Piszesz tekst – płacą. Piszesz 
mùzykã – płacą. Tłomaczisz tekst spiéwë na kaszëb-
sczi – płacą. Zrobisz to bëlno – môsz pòsobné zlecenié 
a mòże to dô jesz co wicy. Lecy twòja chòranka w ra-
dio, telewizji, internece, òbczas festinu w  Gãstëch 
Sztopach – płacą przez cotkã ZAiKS. I wierã je kaszëb-
sczé malinczé, malinëszczé karnenkò lëdzy, co na ten 
ôrt mògą dzejac. Leno z  tegò sã na pewno nie dô 
wëżëwic familie. Tej stwórzba rodny piesnie je taczim 
dodôwkã do codniowégò czurzeniô. 

Są institucje kùlturë, firmë a stôwôrë, co dbadzą  
ò to, żebë pòdskacac do twòrzeniô. Robią kònkùrsë 
dlô ùsôdców mùzyczi, dze za bëlny dokôz dostôwô sã 
dëtczi. W latach: 1979, 1980, 1982 i 1985 Òglowi Za-
rząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô a  Wòje-
wódzczi Òstrzódk Kùlturë (WÒK) we Gduńskù ògło-
sëłë kómpòzytorsczé kònkùrsë na „piosenkę 
z tekstem kaszubskim lub kociewskim”. Òbsądzëce-
lama bëlë: Eùgeniusz Głowsczi, Kazmiérz Gùzowsczi, 
Antoni Pòszowsczi, Mark Pòdhajsczi a  Édmùnd 
Pùzdrowsczi. Pòstrzód dobiwców nalezlë sã: Renata 
Gleinert, Witosława Kamińskô (dzys: Frankòwskô), 
Tadéùsz Kiszczôk, Jerzi Łisk, Antoni Peplińsczi, Jerzi 
Stachùrsczi, Antoni Sutowsczi, Wiesłôw Wasëlewsczi 
a Krësztof Zając. Tekstë bëłë dokôzama: Klémãsa Der-
ca, Léòna Hejczi, Jana Karnowsczégò, Aleksandra 
Labùdë, Jerzégò Łiska, Bògdana Malacha, Antoniégò 
Peplińsczégò, Jana Piepczi, Jana Rómpsczégò a Jana 
Trepczika. Célã kònkùrsu bëła „popularyzacja gwary 
kaszubskiej i  kociewskiej w  środowisku młodych 
twórców”1. Dzãka nima pòwstałë sztërë zbiérczi pie-
sniów. Są to: Lëdze gôdają (1980), Na kaszëbsczi ôrt 
(1981), Jidze pozymk (1982) a  Dalecznosc (1986). 
Kòrzëstają z nich do dzysô dnia artiscë a fòlklorné 
karna i jiné. 

W nym czasu òdbiwôł sã téż kònkùrs kómpòzy-
torsczi na „utwory muzyczne związane z tematyką 
kaszubską lub kociewską”. W jury sedzelë tej: Wła-
disłôw Walentinowicz, Alicjô Legiec a  Antoni Pò-
szowsczi. Kònkùrs dobéł Andrzéj Wawrików za cykel 
pt. Trzy pieśni kociewskie do wiérztów Jerzégò Stachùr-
sczégò. Wëprzédnienia trafiłë do: Witosławë Kamiń-
sczi, Wòjcecha Czerwińsczégò a Tadéùsza Kiszczôka. 

Pierszi rôz nôdgrodzoné 
dokôzë òstałë wëkònóné òb-
czas cyklu kòncertów „Folk-
lor i  region w  muzyce pol-
skiej” we Wielu. Spiéwała 
Mariô Kleina przë klawiro-
wim towarzenim Andrzeja 
Wawrikòwa. Kònkùrs miôł 
zainteresowac mùzycznëch 
i  lëteracczich ùtwórców 
„kulturą materialną i ducho-
wą tych regionów, artystycz-
nym zapisem świadomości 
oraz pokazaniem postaw lu-
dzi na przestrzeni całej histo-
rii Polski, ze szczególnym 
podkreśleniem gdańskiego 
Sierpnia”. Òbsądzywóné bëłë 
dokôzë dwùch zortów:  
„a) cykl pieśni artystycznych (minimum 3) do tekstów 
kaszubskich, kociewskich lub w  języku literackim 
[pòlsczim – tf] – na gł. i zespół instrumentalny (do  
5 solistów); b) muzyczny utwór sceniczny z przezna-
czeniem dla sceny kameralnej. Maksymalna obsada 
wykonawców: 3 solistów, 5 instrumentalistów. Czas 
trwania utworu: 25–40 min.”.

W 1996 rokù Miesczi Ùrząd we Wejrowie a Wej-
rowsczé Centrum Kùlturë zrëchtowałë Ogólnopolski 
Konkurs Kompozytorski na pieśń chóralną a cap-
pella o tematyce morskiej lub kaszubskiej. Jegò célã 
bëło wzbògacenié repertuaru wejrowsczégò Òglo-
wòpòlsczégò Festiwalu Piesni ò Mòrzu. Òbsądzywelë 
tedë: Rómùôld Twardowsczi, Eùgeniusz Głowsczi 
a Zbigórz Bruna. Laùreatama òstelë: Witóld Rudziń-
sczi, Andrzéj Hùndzôk, Zbigórz Penhersczi, Rajmùnd 
Pietrzôk. Słowa delë: Jan Piepka, Jan Rómpsczi, Ma-
rión Selin a Jan Trepczik. Pierszé wëkònanié nôdgro-
dzonëch dokôzów nôleżało do karna Schola Canto-
rum Gedanensis ze Gduńska.

W 1999 pòsobnik WÒK-ù, tj. Nôdbôłtowé Cen-
trum Kùlturë ògłosëło kònkùrs kómpozytorsczi na 
kaszëbską Mszą z leżnoscë przëbiwaniô Òjca Swiãté-
gò w Pòlsce. Nôdgrodzonô òstała „Msza Kaszubska” 
Kazmierza Gùzowsczégò, wëprzédnienié dostôł Mark 
Kùczyńsczi i Zbigórz Pniewsczi2. Nie bëłë to jednak 

PISANIÉ KASZËBSCZICH PIESNIÓW   
PIENIÃDZAMA (NIÉ) DO ZAPŁACENIÔ 

1   Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, pod red. Witosławy Frankowskiej, Gdańsk – Wejherowo 2005, s. 110.
2   Ibidem, s. 11.
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dokôzë pò kaszëbskù… Na mszą w  kaszëbsczim 
jãzëkù3  przëszło pòżdac do 2008 rokù. Pòsobnô mszô 
kaszëbskô pòwstała w rokù 20114.

Òd rokù 2014 Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi Mùzyczi we Wejrowie òrganizëje Òglo-
wòpòlsczi Kònkùrs Kómpòzytorsczi na chóralny 
dokôz pasyjny do tekstu w  jãzëkù kaszëbsczim. 
Mùzyka je ùsôdzónô do słowów wzãtëch z òpisënkù 
Pańsczi Mãczi, z dolmaczënków Swiãtëch Pismionów 
z  greczi na kaszëbsczi zdzejónëch przez òjca prof. 
Adama Riszarda Sykòrã OFM. W pòsobnëch latach 
bëłë to: 

2014 – Mt 39: Mój Òjcze, żelë to je mòżlëwé, niech ten 
czelich òdéńdze òd Mie! Ale nié jak Jô chcã, le jak Të!

2015 – Łk 23, 46: Òjcze, w Twòje rãce skłôdóm mòjé-
gò dëcha.

2016 – Knéga Proroka Zachariasza 12,10: Bãdą 
zdrzec na Tegò, co Gò przebilë.

2017 – Łk 23,34: Tej Jezës rzekł: Òjcze, òdpùscë jima, 
bò nie wiedzą, co czënią.

Dobiwcowie kònkùrsu. Rok 2014: I plac – Mark 
Raczińsczi z Pòznania (1000 zł), II plac – Szëmón Gò-
dzemba-Tritk z Bëdgòszczë (500 zł), III plac – Ana 
Rocławskô z Wejrowa (250 zł); rok 2015: I plac – Ana 
Rocławskô z  Wejrowa (1000 zł), II plac – Môrcën 
Stoltmann z Grzëbna (500 zł), III plac – Adam Diesner 
z Òstrowa (300 zł); rok 2016: I plac – Ana Rocławskô 
z Wejrowa (1000 zł), II plac – Kamil Szafran z Kò-
szalëna (500 zł), III plac – Dawid Jazłocczi z Sosnow-
ca (300 zł); rok 2017: I plac – Karól Krefta 
z Chwaszczëna (2500 zł), II plac – Michôł Sołtësk (pòl. 
Sołtysik) z Òtwòcka (1000 zł), III plac – Adóm Die-
sner z Òstrowa (1500 zł). Dzãka temù kònkùrsowi 
pòwstało 26 nowëch kaszëbsczich dokôzów sakral-
nëch – pasyjnëch. Są òne czëc m.jin. òbczas chùral-
nëch: Pòmòrsczégò Festiwalu Piesnie Wiôlgòpòstny 
w Czelnie a w rëmsczim Midzënôrodnym Festiwalu 
Religijny Mùzyczi m. ks. Stanisława Òrmińsczégò, dze 
za spiéwanié pò kaszëbskù dôwoné są specjalné 
wëprzédnienia Radë Kaszëbsczich Chùrów.

Nowim kómpòzytorsczim kònkùrsã je prawie wa-
rający I Òglowòpòlsczi Kònkùrs Kómpòzytorsczi  
m. Renatë Gleinert na spiéwã w jãzëkù kaszëbsczim.  
Òrganizatorã je wejrowsczé Mùzeùm Pismieniznë 
i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi. Kònkùrs ògłoszony 
je do zadónëch tekstów, jaczé òstałë nôdgrodzoné òb-
czas ùszłorocznégò Kònkùrsu Lëteracczégò m. Jana 
Trepczika. Rozrzeszënk mô bëc pòd kùńc séwnika, 
a  pòwstóną dokôzczi dlô dzecy. Célã kònkùrsu je: 
„promocja języka kaszubskiego poprzez upowszech-
nianie piosenek i pieśni w języku kaszubskim; popu-
laryzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych piosen-
ki i  pieśni kaszubskiej; promocja umiejętności 
i talentów kompozytorskich oraz pomoc w rozwijaniu 
osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wy-
powiedzi artystycznej; propagowanie nowych piose-
nek i pieśni w języku regionalnym”.

Nônowszim kònkùrsã zrzeszonym ze spiéwanim 
pò kaszëbskù je Kaszëbsczé karaoke5.  Òrganizëją gò 
„Młodi Kaszëbi”, a dobëc mòże dëtkòwą nôdgrodã, 
twòrzącë karaòke do wëbróny ze 14 piesniów z teksta-
ma Eùgeniusza Prëczkòwsczégò. Rozrzeszënk je bédo-
wóny òbczas latoségò Kònkùrsu Piesnie Jana Trepczi-
ka w Miszewie, 8 czerwińca.

Pisanié piesniów dlô wiarë, religijnëch. To jesz 
nôrëchli przëchòdzy, bò liczimë na nôdgrodã… na 
nym swiece. Że Nôwëższi przë niebiesczim sądze 
kôże niebnyma mùzykańtoma zagrac twòje dokôzë. 
Mdze sã Bògù a swiãti Cecylie widzało i rada aniel-
sczich méstrów òd mùzyczi cziwnie głową na „jo” i ju 
bãdzesz sã mógł za swòje frantówczi grzôc na nieb-
nëch blónach. Taczim przikładã twòrzeniô na Bòżą 
chwałã bëłë sztërë projektë dlô TV TRWAM. Na 
rôczbã tegò medium do zaspiéwaniô przed kamera-
ma piesni religijnëch òdpòwiedzałë dwa sparłãczoné 
chùrë: Lutnia z Lëzëna a Piãclëniô z Lëni. Dirigòwôł 
dirigeńt z Lëzëna. Pierszi kòncert, jastrowi, „na żëwò” 
béł 9 łżëkwiata 2007 rokù. „Oprócz czterech istnieją-
cych utworów chóry zaprezentowały pięć kompozy-
cji specjalnie stworzonych na tę okazję”6. Drëdżi rôz 

3  „Mszô Kaszëbskô na Chùr i Diôbelsczé Skrzëpice Tomasza Fópczi”. Z materiałów promòcjowëch: „»Mszô Kaszëbskô na Chùr 
i Diôbelsczé Skrzëpicë« (Msza Kaszubska na Chór i Diabelskie Skrzypce) jest utworem wokalnym przeznaczonym na chór czterogło-
sowy a’capella. W całości w języku kaszubskim, według tekstu zatwierdzonego przez Kościół. (...) Wykonawcy: Franciszek Okuń – 
diabelskie skrzypce, połączone Chóry Kaszubskie (Lutnia z Luzina i Pięciolinia z Lini) i Tomasz Fopke – dyrygent i autor »Mszy«.  
W latach 2008–2009 utwór wykonano 24-krotnie (...). »Mszę« można wykonywać podczas liturgii mszy św., zastępując odpowiednie 
części, jak też osobno, jako jeden utwór. (...).

4  „Msza Kaszubska na chór z organami” Michała Sławecczégò. Tak ò ni napisała dr Witosława Frankòwskô we wstãpie do platczi chùru 
Discantus z Gòwidlëna Mòja dësza wielbi Pana: „Spośród wszystkich powstałych Mszy kaszubskich, Msza Michała Sławeckiego (2010) 
ma charakter najbardziej archaizujący. Niewiele wiemy o muzyce kościelnej na Pomorzu w dobie średniowiecza poza faktem, że na 
pewno nie była ona wykonywana w języku kaszubskim. Podobnie jak w całej Europie, obowiązywało tu ordinarium missae, pozba-
wione jakichkolwiek akcentów lokalnych. Msza Sławeckiego, w której pobrzmiewają echa dawnej gregoriańskiej psalmodii i śpiewów 
responsorialnych, musi być wyrazem głębokiej fascynacji kompozytora kulturą muzyczną wieków minionych – inaczej nie miałaby 
takiej siły nośnej. (...)”.

5    http://www.mlodi-kaszebi.info/karaoke-po-kaszebsku-konkurs/, przëstãp 23.04.2017.
6    Tomasz Chyła, Historia chóru „Pięciolinia” 1986–2016, pod redakcją Marty Kowalskiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej w Wejherowie, Urząd Gminy Linia i Wydawnictwo Region, Gdynia 2016.
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chùrë przëjachalë do sztudia 6 stëcznika 2008 rokù 
z kòlãdowim repertuarã. Trzecy kòncert zabrzëmiôł 
na antenie rok pòzdze i béł namieniony Wiôldżémù 
Pòstowi. Slédny, Marijny, szedł z Torunia na emisją 
30 maja 2013 rokù. Dwa òstatné wëstąpienia òbònił 
swim granim akòrdionista Riszôrd Bòrisónk a òstat-
né spiéwanié pòłączonëch kaszëbsczich chùrów 
òdbëło sã przë zwãkach diôbelsczich skrzëpiców 
Francëszka Òkùnia. 

Pòsobnym przikładã leżnoscë do twòrzeniô mòże 
bëc pielgrzimka piechti z Chwaszczëna do Swióno-
wa. Na niã napisóné bëło czile spiéwów, jaczé nalazłë 
sã w wëdóny w 2010 rokù przez „Dziennik Bałtycki” 
a chwaszczińsczé Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
platce „Wanoga do Bòga”. Chwaszczińskô parafiô je 
nôbarżi rozspiéwóną pò kaszëbskù parafią na swiece. 
Co rokù spiéwie sã tam òbczas kaszëbsczich mszów 
a jinëch leżnosców7 kòl 50 piesniów religijnëch w rod-
ny mòwie, w zachtnym dzélu zrëchtowónëch przez 
chwaszcziniónów.

Biwô, że brëkùjemë kaszëbsczi spiéwë do robòtë. 
Tak bëło ze spiéwkama twòrzonyma dlô programù 
„Rodnô Zemia” w gduńsczi telewizji. Redaktór pro-
gramù Eùgeniusz Prëczkòwsczi tak ò tim pisôł we 
wstãpie do spiéwnika Piesnie Rodny Zemi8: „Wôżną 
nôdbą realizatorów programù wiedno bëło i je pòbù-
dzanié rozmajitëch autorów do ùsôdztwa nowëch 
dokôzów. Òsoblëwie wôżné bëło przëcygnienié do 
kaszëbiznë dzôtków, chtërne z dnia na dzéń corôz bar-
żi wëzbiwają sã mòwë starków. (…)W rokù 2000 (…) 
më zaczãlë robòtã ze szkòłowima dzôtkama. (…) 
Przez z miésza dwa lata pòwstało w całoscë 30 nowëch 
dokôzków dlô dzecy”.

Pòdobno jak z nym programã TV je z niechtërny-
ma pòdrãcznikama do ùczbë kaszëbsczégò. Òdpòwiô-
dającë na zapitanié aùtorczi Z kaszëbsczim w swiat9  
Danutë Pioch – wësłôł jem mejlã pôrãdzesąt bédën-
ków tekstów dlô ùczniów, z jaczich òstało wëbrónëch 
pôrãnôsce. Nalazłë sã òne téż na platce pòd nym sa-
mim titlã10.

Wspòmniónô na zôczątkù „cotka ZAiKS” je sto-
wôrą dzejającą od pòczątkù ùszłégò stalata, jakô dzys-

dnia przez prosti internetowi mòduł dôwô leżnosc 
zgłôszaniô nowëch dokôzków pòd òbarnã aùtorsczich 
prawów. Nadôwcowie, producencë i wëdôwcowie, òr-
ganizatorzë rozegracjów, co pùbliczno pòkôzywają 
kaszëbsczë dokôzë, płacą tantiemë ZAiKS-u a ten dzél 
sélô do aùtorów. Téż naszi ùtwórcowie kòrzëstają ze 
wspiarcô ZAiKSu. Jidze sã ò tim doznac, sznëkrëjącë 
za kaszëbsczima spiéwama na starnie ti stowôrë11.

Pisanié dlô mediów, w całoscë dlô radia. Radio 
Gduńsk i  Radio Kaszëbë. Chòcô zdôrzô sã, że 
i w jinëch, òglowòpòlsczich, ùczëc mòżna kaszëbsczé 
spiéwë, chòcle Wérónikã Kòrthals, jakô téż sama 
twòrzi. Przëtomnô je kaszëbizna w rozsélnicë Radio 
Koszalin, np. song Wësocczégò pò kaszëbsku12, 
a w Radio Szczecin – kaszëbsczi dżez13. Je téż kaszëb-
skô mùzyka w TTM-ce (Twoja Telewizja Morska), dze 
je wëzwëskiwónô w edukacje. Òsóbny môl w kaszëb-
sczi mùzyce mô Radio Kaszëbë, jaczé òd 2008 rokù 
robi projekt Kaszëbsczi Idol14, do jaczégò napisóné 
òstało dzesątczi dokôzów. Doróbk Idola to wielné 
kòncertë „młodëch idolów” a czile platk z jich reper-
tuarã. W òbrëmim projektu, przë wspòmóżce Pòlsczé-
gò Państwa15 na całëch Kaszëbach òdbiwają sã prze-
słëchania młodëch spiéwającëch, chtërnëch 
dobiwcowie mają leżnosc rejestracje swòjich wëkòna-
niów a wëstãpë live. 

Je nót twòrzëc, bò prosto je leżnosc. Òd rokù 2015 
Stowôra „Akademia Głodnica” Halinë i  Witólda 
Bòbrowsczich òrganizëje w prowadzonëch przez sebie 
szkòłach na Głodnicë i w Stôri Hëce „sledzyczi pò 
kaszëbskù”. Na kùńc zôpùstów rëchtowóné są kòncer-
të pòpùlarny mùzyczi. Donëchczôs béł to repertuar: 
rusczi (2015), francësczi (2016) a szwedzczi – ABBA 
(2017) – w wëkònanim Kaszëbsczégò Artisticznégò 
Duò (Tomôsz Fópka – baritón, Riszôrd Bòrisónk – 
akòrdión). Òriginalné tekstë òstałë przëłożoné na 
kaszëbsczi, a òd dwùch lat òrganizatorzë drëkùją dlô 
ùczãstników zetkaniów specjalné spiéwniczczi. 

Pòwiéta téż, że wôrt je twòrzëc dlô dejë. Prôwda. Je.
TOMÔSZ FÓPKA

7    Na przikłôd Kaszëbskô Krziżewô Droga.
8    Tomôsz Fópka, Eugeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, Rost, Banino 2002, s. 5, 8, 9.  
9 Danuta Pioch, Z kaszëbsczim w swiat, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk 2013.
10 CD Z kaszëbsczim w swiat, ZKP 2013.
11 http://www.zaiks.org.pl/, przëstãp 23.04.2014.
12 http://www.fopke.pl/pl/aktualnosci/news,2153/w-koszalinie-wysocki-po-kaszubsku/ 
13  http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:jazz-po-kaszebsku-koncert-w-szczeci-

nie&catid=6:aktualnoci 
14 http://radiokaszebe.pl/kaszubski-idol-muzyka/idol-2014/o-konkursie/
15 Ùdëtkòwienié ministra głôsnégò do sprawów regionalnégò jãzëka.
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CHOJNICKI POCZTOWIEC  
JÓZEF MECHLIN
Jedną z najpiękniejszych kart w ruchu patriotycz-

nym na ziemi chojnickiej w okresie międzywojen-
nym zapisali członkowie Polskiego Związku Zachod-
niego. Organizacja ta powstała w 1934 r. w rezultacie 
przekształcenia działającego od 1921 r. Związku 
Obrony Kresów Zachodnich. W okręgu pomorskim 
do PZZ należało ponad pięć tysięcy członków, wśród 
nich m.in. wybitny pisarz i  regionalista kaszubski 
Aleksander Majkowski czy związany przed wojną 
z Chojnicami Edward Poppek (dziennikarz i działacz 
harcerski). Wśród najistotniejszych zadań tej organi-
zacji wskazać możemy obronę polskich praw narodo-
wych, kształtowanie postawy patriotycznej na terenie 
przygranicznym i śledzenie niemieckiego ruchu po-
litycznego. 

Wielu członków PZZ po aresztowaniu przez Niem-
ców zostało zamęczonych w  obozach koncentracyj-
nych, więzieniach (np. berlińskim Alt-Moabit) i innych 
miejscach kaźni. W gronie tych aktywnych działaczy 
patriotycznych był pocztowiec Józef Mechlin, zamiesz-
kały w Chojnicach przy ul. Świętopełka 9.  

KASZUBSKIE KORZENIE
Urodził się 15 marca 1902 roku w Brusach, w kupiec-
kiej rodzinie Jana Mechlina i Katarzyny Platy. Ojciec 
wywodził się z Kosobud, matka była bruszanką. Jan 

Mechlin zajmował się han-
dlem artykułami spożyw-
czymi, a Katarzyna trosz-
czyła się o  dom, męża 
i gromadkę dzieci. W ro-
dzinie rozmawiano po kaszubsku i po polsku.

Józef miał czterech braci. Dwóch z nich (Włodzi-
mierz i Stefan), wcielonych do armii pruskiej, zginęło 
we Francji podczas I wojny światowej. Najstarszy 
z braci Bolesław Florian po ojcu odziedziczył zamiło-
wanie do handlu, był inowrocławskim przedstawicie-
lem znanej firmy Przemysł Tłuszczowy. Schicht – Le-
ver S. A., zmarł jednak przedwcześnie w 1936 roku. 
Najmłodszy z  rodzeństwa Alfons został księdzem 
i odwiedzał Józefa, kiedy pełnił posługę wikariuszow-
ską w Chojnicach (1934–1935). Właśnie z młodszym 
o trzy lata Alfonsem łączyła Józefa od dzieciństwa 
najbliższa więź braterska. Po wojnie ks. A. Mechlin 
był proboszczem w  Nowym Mieście Lubawskim 
i bardzo zasłużył się tam dla rozwoju życia społecz-
nego i religijnego.

RODZINNA KAMIENICA
Po ukończeniu szkoły powszechnej w Brusach i ko-
niecznych szkoleń pocztowych 18-letni Jan Mechlin 
1 września 1920 r. podjął pierwszą pracę w Urzędzie 
Pocztowym w Pruszczu (powiat tucholski). W doro-
słe życie wchodził już zatem w odrodzonej Rzeczypo-
spolitej i  pracował na jej zachodnich kresach. Po 
ośmiu latach zatrudniony został w Chojnicach, gdzie 
z krótką przerwą w 1931 r. (Urząd Pocztowy w Rytlu) 
pracował aż do wybuchu II wojny światowej.

Józef Mechlin ożenił się w 1926 r. z bruszanką He-
leną Weyną. Małżeństwo doczekało się sześciorga 
dzieci: pięciu córek (Teresa, Urszula, Irena, Felicja 
i  Zofia) i  syna Włodzimierza. Dla swojej rodziny 
i z myślą  o przyszłym dochodzie czynszowym choj-
nicki pocztowiec wybudował, przy wsparciu finanso-
wym brata Bolesława, dom znajdujący się na rogu ulic 
Szóstej (przemianowanej później na Mestwina) 
i Świętopełka. Ten okazały kilkukondygnacyjny bu-
dynek zachował się do dziś w dobrym stanie i miesz-
kają w nim córka i syn oraz dwie wnuczki Józefa Me-
chlina z rodzinami.FO
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POSTERUNEK WYWIADOWCZY
Działalność zawodowa J. Mechlina związana była 
z kolejowym obwodem poczty w Chojnicach. Jako 
ekspedient przewoził przesyłki pocztowe koleją, m.in. 
na trasach Berlin – Królewiec i Piła – Tczew. Nierzad-
ko docierał do informacji zawartych w niemieckich 
przesyłkach i przekazywał je (wg relacji rodzinnych) 
placówce polskiego wywiadu w Chojnicach. Miasto 
to i  jego okolice stanowiły ośrodek intensywnych 
działań polskich służb specjalnych przeciw Niemcom. 
Chojnicki posterunek wywiadowczy cieszył się dobrą 
opinią w  środowisku tajnych służb, co podkreślił 
w  swoim opracowaniu naukowym prof. Wojciech 
Skóra (Placówki wywiadu polskiego w  Chojnicach. 
Przyczynek do dziejów Pomorza Zachodniego i Nad-
wiślańskiego w  dwudziestoleciu międzywojennym, 
Chojnice 2012).

Swoje życie narażali też inni pomorscy pocztowcy 
– patrioci przewożący przesyłki, m.in. Józef Rzepka 
– starszy ekspedient ds. tajnej korespondencji na Po-
czcie Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, rozstrze-
lany przez Niemców na Zaspie 5 października 1939 r.

W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
Postawa narodowa Mechlina w  przygranicznych 
Chojnicach zwróciła uwagę Niemców. Kiedy wybu-
chła wojna, udał się wraz z kilkoma innymi ekspe-
dientami do Brześcia n. Bugiem. Konwojowali choj-
nickie archiwum pocztowe. Rozłąka z rodziną bardzo 
mu doskwierała i  postanowił wrócić do Chojnic. 
Prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z grożące-
go mu niebezpieczeństwa. Decyzja o powrocie oka-
zała się tragiczna w skutkach. Gestapo aresztowało go 
wiosną 1940 r. Został zatrzymany w urzędzie poczto-
wym na chojnickim dworcu, podczas służby. Wcze-
śniej Niemcy dokonali rewizji w mieszkaniu pocz-
towca. Najpierw osadzono go w areszcie w Chojnicach, 
a następnie przetransportowano do więzienia w Gdań-
 sku i obozu koncentracyjnego Stutthof. Stamtąd trafił 
do berlińskiego Alt-Moabit.

Ostatnim miejscem, w  którym przebywał Józef 
Mechlin, był obóz oświęcimski. W KL Auschwitz 
przydzielono mu numer obozowy 20 705. Zmarł 3 
listopada 1941 r. (w  akcie zgonu podano godzinę 
11.10) w bloku 11.

PAMIĄTKOWA TABLICA
Polscy pocztowcy: naczelnicy urzędów, ekspedienci, 
ambulanserzy, depeszowi, doręczyciele, pocztylioni 
zapisali piękną kartę w historii ruchu oporu wobec 

niemieckiego okupanta. W wartościowej publikacji 
Pracownicy Poczty i Telekomunikacji w latach wojny 
i okupacji 1939–1945 pod red. Władysława Madonia 
(Warszawa 1979) wspomniano ok. tysiąca pocztow-
ców poległych w tym okresie. Wśród nich odnajdzie-
my 18 pracowników dwóch urzędów chojnickich 
(niektórzy z  nich jednakże zmarli podczas wojny 
z powodu choroby, np. pocztylion Ignacy Ostrowski). 
Czternastu pocztowców zostało upamiętnionych na 
tablicy w gmachu Poczty Polskiej na Starym Rynku 
w Chojnicach: J. Dullek, Teodor Knitter, A. Kobie-
rowski, Józef Kościelny, Jan Kowalski, Władysław 
Kręcki, Jan Kujawski, Jan Mietz, A. Nowak, Antoni 
Rydzkowski, Maksymilian Szopiński, Alojzy Szulc, 
Leon Żychski oraz Józef Mechlin.

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI
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KASZËBIZNA W CZERSCZI  
„JEDINCE”

Czersk. Miasto na grańcë Kaszëb i  Kòcewiô. Leżi 
w sercu Tëchòlsczich Bòrów. Môl żëcégò i dzejaniégò 

Kazmierza Jasnocha, Jana Karnowsczégò, Józefa Cenôwë, 
Antona Łangòwsczégò czë Francëszka Mãczëkòwsczé-
gò. Miasto, chtërno je znóné dzãka kaszëbsczim karnóm 
spiéwù i tuńca. W tak apartnym placu ni mòże zafelo-
wac regionalny edukacji. Przed latama zajimała sã tim 
Bògùmiła Milewskô, wielelatnô przédniczka czersczégò 
partu KPZ. Jakò ji ùczenka i wëchòwónka klasë ò regio-
nalnym profilu, cygnã dali w ti sami szkòle, Spòdleczny 
Szkòle nr 1 miona Janusza Kòrczaka w Czerskù, regio-
nalną edukacjã. Terô to ju je czwiôrti szkòłowi rok, czej 
ùczã tu kaszëbsczégò jãzëka.

Szkòłowi rok 2013/2014. Pierszé karna chãtnëch dze-
cy zaczinają ùczbã kaszëbsczégò. Je wiele jiwrów, le téż 
redoscë i nôdzeji. Wiôldżim sprôwdzënkã dlô mie jakno 
szkólny, a téż dlô dzôtków, je artisticzny program na binie 
Òstrzódka Kùlturë òbczas Czersczich Jastrowëch Pòtka-
niów, jaczé môlowi KPZ òrganizëje kòżdégò rokù. Dzecë 
z kaszëbsczégò w kaszëbsczim òbleczënkù. Spiéwają tra-
dicyjné i terôczasné piesniczczi. Tańcëją i nawetka prowa-
dzą „kònferansjerkã” w rodny mòwie. Wszëtkò piãkno, 
fejno, wiôldżé brawa i dzôtczi schòdzą z binë z ùsmiéwkã. 

Razã z  zymkã zaczinają sã wanodżi pò Kaszëbach. 
Nôprzód jedzemë do Klosnowa, Brus-Jaglii i Brus, bë 
òbôczëc, jak snôżi i cekawi je nasz chònicczi kréz. Pózni 

bëła wanoga do Wejrowa, a jesz pózni do Kartuz. Nót 
bëło téż zajachac do Swiónowa, a wszëtczé zôkrãtë bëłë 
rechòwóné z wiôlgą redoscą przez dzecë. Na naszi ste-
gnie bëłë téż Wdzydze i Bòrsk, bò szkòłownicë baro długò 
pamiãtelë pòznóną na ùczbach legeńdã ò Wdzydzanie. 
Gôchë to piãkny dzél Kaszëb na wanogã. Më bëlë w Bëto-
wie, Bòrzëszkach... Wôrt téż bëło jachac do Lesna i do 
Chòniców, bò to prawie stolëca naszégò krézu i sã gôdô 
ò ni, że je „Brómą Kaszëb, Pòmòrzégò”. Ni mògło nas téż 
zafelowac na dwùch meczach w Ergò Arenie (Gduńsk/
Sopòt)! Przed nama je wanoga do Brus-Jaglii, kò je Rok 
Józefa Chełmòwsczégò – artistë, chtëren mieszkôł leno 
20 km òd Czerska.

 Pòjedzemë tej na warsztatë z malowaniô „aniołów 
Chełmòwsczégò”, bò ù nas wiedno wanoga parłãczi sã 
z warkòwniama. A co ju bëło? Szëcé kaszëbsczich ma-
skòtków, malowanié na szkle, wësziwanié, lepienié 
z glënë, tańcowanié, wëkònywanié pùpków w kaszëb-
sczim òbleczënkù... Bëła téż ùczba ze stôrima codnio-
wima sprzãtama. Jak to bëlno, że mòżna wiedno nalezc 
nowé i cekawé warsztatë, bò redoscą je wząc dodóm taczé 
robioné przez dzôtczi pamiątczi! 

Czasama ti, co chòdzą na kaszëbsczi, mògą sã pòka-
zac całi szkòłowi spòlëznie. Jô wiedno mògã rechòwac na 
mòje karna. Na przikłôd béł Jãzëkòwi Dzéń i më całi dzéń 
mielë kaszëbsczé stojiskò. Dzecë przëniosłë z dodomù 

Na wanodze w Swiónowie
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statczi i  swòje pamiątczi, a  z  naszi biblioteczi – ksąż-
czi. Przërëchtowałë stanice, a jeden knôp miôł nawetka 
przëniosłé... kaszëbsczi òbleczënk swòji mëmczi, z czasu, 
czej òna jakno dzéwczã tańcowała w karnie piesni i tuń-
ca. Kò nen òbleczënk ni mógł blós leżec. Tej jô pòżëcza 
ze znajemnégò krómù manekin i ju stojôł kòl stojiszcza 
piãkno òblokłi dzewùs, z chtërnym robilë so òdjimczi... 
Jinszą razą kaszëbsczi jãzëk béł włączony do jastrowé-
gò apelu ò zwëkach. Jednégò dnia òdbëła sã pòkazowô 
pòlskò-kaszëbskô ùczba dlô mëmków – dzecë spiéwałë 
i tańcowałë kòwôla z nënkama i wrãcziwałë kaszëbsczé 
kwiôtczi. W ùszłim rokù ùczba kaszëbsczégò dlô klas III 
miała môl w Centrum Turisticzny Infòrmacji, gdze dzecë 
pòznôwałë farwë wësziwkù i ùczëłë sã kroków szewca, 
kòwôla czë kòsédra. To téż w tim placu më spãdzëlë rôz 
Dzéń Jednotë Kaszëbów.

Gòdowi cząd je czasã nadzwëkòwim. Kaszëbizna 
téż je apartnô i jesz bògatô w zwëczi, tej karna mòjich 
dzecy miałë latos „gòdową robòtã”. Młodszi szkòłow-
nicë z naszi filii w Malachënie brelë ùdzél w jasełkach 
pòd titlã „Kòlãdnicë”. Bëła kaszëbskô mùzyka i kòlãdë, 
bëłë diôbelsczé skrzëpice dlô Mùzykańta, a dzecë bëłë 
przezeblokłé za Gwiôzdora, Szandarã, Kòzã, Bòcóna, 
Miedwiedza, Cëgónkã czë Babã z Dżôdã. Béł trzôsk, le 
téż wiele smiéchù. Jesz wiãkszi trzôsk zrobił sã w naszi 
czersczi szkòle w gòdnikù. Całé karno z szósti klasë stało 
sã gwiżdżama! Më wchòdzëlë do wszëtczich klas I–III 
z trzôskã, gwizdanim, ùderzanim w diôbelsczé skrzëpice 
i spiéwanim „W betlejemsczi szopie”. Ùczniowie òpòwiô-
delë ò zwëkù, skłôdelë gòdowé żëczbë i... robilë co bëło 
nót. Gwiôzdór kôzôł sã mòdlëc. Miôł „kòrbôcz”, ale téż 
bómczi. Zwierzãta straszëłë wszëtczich w klasach, na-
wetka szkólné. Kòminiôrz smarowôł gãbë na czôrno, 
a dzecë chòwałë sã przed nim pòd łôwkama. Tegò dnia 
całô spòlëzna szkòłë wiedzała, że Kaszëbi kòlãdëją! 

Karna mòjich szkòlôków biorą ùdzél w kònkùrsach. To 
z mëslą ò nich òdbëłë sã dwa Szkòłowé Kònkùrsë Plasticz-
né „Hej, tu ù nas na Kaszëbach” i zmieniono òstała pòzwa 
jinszégò kònkùrsu na „Szkòłowi Kònkùrs Frantówczi 
Cëzôjãzëkòwi i  Regionalny”. Czasama spiéwalë tradi-

cyjné frantówczi, le chãtni terôczasné i tej jô tłómaczëła 
jima np. „Pòmidorową” czë „Nadzwëkòwą farwã òczów” 
na kaszëbsczi... I jima to sã widzało, że kaszëbizna nie je 
blós spiéwanim, że „To je krótczé, to je dłudżé...”. Łoń-
sczégò rokù òdbéł sã I Szkòłowi Kònkùrs Czëtaniô pò 
Kaszëbskù – „Czëtómë Derdowsczégò”. Dzecë z V i VI 
klasë czëtałë wëjimczi epòpeji Ò panu Czôrlińsczim, co 
do Pùcka pò sécë jachôł. Dzecë bëłë przërechtowóné, 
przeczëtałë przed kòmisją, w chtërny bëła m.jin. Felicjô 
Bôska-Bòrzëszkòwskô. Dałë radã, tej w maju bãdze II 
Szkòłowi Kònkùrs Czëtaniô pò Kaszëbskù – „Czëtómë 
kaszëbsczich pòétów” z kategórią dlô starszich i młod-
szich ùczniów. 

Mómë téż swòjã zalã. Prôwda, że kąsk dzelimë jã 
z ùczbama anielsczégò, le to tu mómë gazétczi, òdjimczi 
z wanogów, kartë Kaszëb, nasze dekòracje i ksążczi. To tu 
ùczimë sã rodny mòwë i w ti zalë më pòtkelë sã na ùcz-
bach z samim... Królã Kaszëbów! Bëłë to zéńdzenia z ksã-
dzã Wiesławã Szëcą (titel „Króla” pòchòdzy òd przéd-
nictwa w Karnie Kaszëbów w Pelplënie), chtëren służił 
pôrã lat w czersczi parafii. To òn òpòwiôdôł ò nôbòżnoce 
Kaszëbów, ò pielgrzimkach czë sanktuariach. 

 Starszi szkòłownicë bierzą ùdzél w projekce „Regio-
nalnô Wespółrobòta Szkòłów – Razã dlô Kaszëbiznë”. 
Célã negò projektu je nawiązëwanié kòntaktów ze szkòła-
ma, w chtërnëch ùczi sã kaszëbsczégò, pòznôwanié sã 
dzecy czë rozwijanié jãzëkòwëch ùmiejãtnosców. Taką 
wespółrobòtã mómë razã ze szkólną Terézą Bronk ze 
szkòłë w Dzérzążnie. Wiãcy ò tim projekce bãdze mòżna 
przeczëtac w pòstãpnym numrze „Pòmeranie”.

Wiele sã dzeje dlô karnów kaszëbsczégò jãzëka 
w Spòdleczny Szkòle nr 1 w Czerskù. Je to ùczba jãzëka, 
bò dzecë nie znają gò z dodomów. Je to ùczba kùlturë i hi-
storii. Je to téż czas, bë rozbùdzëc w se pòczëcé, że stądka 
më jesmë, że to je nasz môl i nasza „Môłô Tatczëzna”. 
Kaszëbsczi jãzëk je baro wëmôgającym przedmiotã naù-
czaniô, le nôpiãkniészim, bò dzãka ti ùczbie dzecë ùczą 
sã kòchaniô tego, co je nôblëższé.

ALEKSANDRA DZÃCELSKÔ-JASNOCH
ÒDJIMCZI ZE ZBIÉRÓW SPODLECZNY SZKOŁË NR 1 W CZERSKÙ

Szkòłowi Konkừrs Plasticzny „Hej, tu u nas w Kaszubach” Warsztatë wësziwkừ we Wdzydzczim Skansenie



TAM I Z POWROTEM.  
PASJA, KTÓRA NIE ZNA GRANIC

EMIGRACJA
Ania Smolarek, wbrew zdrowemu rozsądkowi, zabrała 
ze sobą na emigrację konia. Ale ta szalona i bardzo 
kosztowna decyzja wyszła im na dobre. Zostali przez 
Szkotów przyjęci z sympatią. Pasja Ani otworzyła im 
drogę do lokalnego świata koniarzy. Szkoccy jeźdźcy 
mówili nawet z życzliwym uśmiechem, że dzięki niej 
i Lexusowi, na którym startowała tam w licznych za-
wodach, zawody te nabrały charakteru międzynarodo-
wego. Zwykle była jedynym jeźdźcem z  zagranicy. 
Zabranie do Szkocji konia było dla mnie warunkiem 
wyjazdu. Jeździectwo to moja pasja, a udział w zawo-
dach wymaga regularnego treningu. Wszelkie dłuższe 
przerwy mogą uniemożliwić powrót do startów. Wypa-
da się z rytmu i już po zabawie. Starty w zawodach dają 
mi siłę, uzupełniają energię. Konie i  sport jeździecki 
zawsze były bardzo ważne w moim życiu, lecz począt-
kowo pozostawało to w sferze marzeń. To, że będę na 
własnym koniu startować w zawodach, wydawało się, 
na zdrowy rozum, nierealne. Nie miałam ani środków, 
ani możliwości treningów pod okiem profesjonalnego 
trenera. Mimo to uparcie dążyłam do celu. Nie mogłam 
sobie pozwolić na kupno sportowego, doświadczonego 
konia, więc nabyłam półrocznego źrebaka. Przez kilka 
lat sama uczyłam go wszystkiego. Od przyjęcia siodła, 
po skomplikowane figury ujeżdżeniowe i skoki. W koń-

cu zaczęłam na nim brać udział w zawodach. Przery-
wając treningi, zmarnowałabym lata pracy i wyrzeczeń. 
Bez jazdy konnej i startów nie wyobrażam sobie życia 
– zwierza się Anna Smolarek.

W Szkocji zamieszkali w wynajętym domku, przy 
którym za zgodą właścicielki Bartek postawił stajenkę 
dla Lexusa. Oboje mieli pracę. Dzieci chodziły do 
przedszkola, później do szkoły. W weekendy jeździli 
z koniem na zawody jeździeckie odbywające się co ty-
dzień, przez cały rok, w okolicznych ośrodkach jeź-
dzieckich. Rodzina kibicowała, Ania startowała. Cza-
sem nawet stawała na podium. Wtedy było wiele 
radości, gdy szkocki sędzia męczył się, wymawiając jej 
nazwisko. Żyliśmy całkiem normalnie i spokojnie. Byli-
śmy tam razem, dzieci nie były, jak to się często zdarza, 
emigracyjnymi sierotami, miały pełną rodzinę. Dlatego 
nie myśleliśmy nawet o szybkim, za wszelką cenę, doro-
bieniu się, oszczędzaniu i powrocie do Polski. Mimo tę-
sknoty do rodziny i ojczyzny było nam na tyle dobrze, że 
zaczęliśmy rozważać możliwość pozostania w Szkocji. 
Ale muszę przyznać, że chociaż nawiązaliśmy tam wiele 
znajomości a nawet przyjaźni, jednak nigdy do końca 
nie pojęłam szkockiej mentalności. Oni są diametralnie 
różni od nas. Nikt nam niczego nie wytykał, jednak czę-
sto czuliśmy się tam obco. Szkoci spotykają się w pubach, 
klubach, w parkach. Nikt nikogo do siebie nie zaprasza, 
tak jak u nas. Są mili, serdeczni, ale trzymają dystans. 
Nigdy nie przekroczą pewnej granicy poufałości. Przy-
zwyczajeni do otwartości Polacy, mogą czuć się z tym 
nieswojo – mówi.

POWRÓT
Nic nie trwa wiecznie. W pewnym momencie z trudem 
uzyskana stabilizacja stanęła pod znakiem zapytania. 
Przełomowym wydarzeniem stała się śmierć właściciel-
ki domu, który wynajmowali. W testamencie wszystkie 
nieruchomości, wraz z ich domkiem i ziemią dokoła, 
zapisała organizacji charytatywnej. Chcieliśmy wykupić 
od tej organizacji nasz domek, ale oni nie chcieli go 
sprzedać. Dostaliśmy termin do wyprowadzenia się. 
Zbiegło się to w czasie ze zmianą miejsca pracy przez 
Bartka. Spore zarobki, ale kosztem wielotygodniowych 
wyjazdów – wspomina Ania. Przez długi czas wahali 
się, co robić. Szukać nowego mieszkania w Szkocji czy 
wracać do Polski? Szefowi Bartka było wszystko jedno, 
skąd nowy pracownik będzie do pracy dolatywał.  

Ania i Bartek z Bytowa w 2005 r. wyjechali za chlebem, do Szkocji. Niewiele brakowało, a zostaliby tam  
na zawsze. Jednak w 2011 wrócili do Polski. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że tam  
i z powrotem jechał z nimi nie pies czy kot, ale... koń. Koń, dzięki któremu Ania mogła na obczyźnie  
kontynuować swoją pasję – brać udział w zawodach jeździeckich.

Anna Smolarek i jej Fryz.  
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To Ania musiała wybrać, gdzie będzie czekać na męża. 
Sama w obcej, choć już trochę oswojonej Szkocji, czy 
w Polsce, gdzie miałaby oparcie w rodzinie. Wybrali 
powrót. Pierwszy do kraju wrócił Lexus, a niedługo po 
nim Ania z mężem i dziećmi. Na krótko zamieszkali 
przy rodzinie, ale zaraz zaczęli szukać czegoś własnego. 
Wymarzyli sobie domek z ziemią i pastwiskiem dla ko-
nia. Trafili na coś, co spełniało prawie wszystkie ich 
wymagania. Przy domu znajdował się spory budynek 
gospodarczy i kawałek ziemi. Włożyli w tę transakcję 
wszystkie oszczędności, a na remont wzięli kredyt. Ich 
miejscem na ziemi stało się Chotkowo (niedaleko By-
towa). I po raz drugi życie wystawiło ich na próbę.  
W firmie, w której zatrudniony został mąż Ani, zmienił 
się szef. Nowy miał alergię na Polaków i dobrze zapo-
wiadająca się praca skończyła się niespodziewanie 
szybko. Z dnia na dzień oboje zostaliśmy bez pracy, za 
to ze sporym kredytem. To był mocny powrót. Musieli-
śmy zaczynać wszystko od nowa. Zamiast załamywać 
ręce, zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy się z  życiem za 
bary. Nie było łatwo, ale najważniejsze, że byliśmy ra-
zem. Zbyt wiele widzieliśmy rodzin, które się rozpadły 
przez ciągłe rozstania i pogoń za zarobkiem. Naszą de-
wizą stało się: lepiej biedniej, ale u siebie i razem. Powo-
li wszystko zaczęło się układać.

KILKA LAT PÓŹNIEJ
Sytuacja się ustabilizowała. Dom w Chotkowie i stajnia 
zostały wyremontowane, wybiegi dla koni pogrodzo-
ne. Bartek spełnił swoje marzenie i otworzył w Bytowie 
warsztat samochodowy. Zawsze miał do naprawy aut 
dobrą rękę, więc jego warsztat szybko zyskał wielu 
klientów. Dzieci znowu mają kontakt z  babciami, 
dziadkami i resztą rodziny. Ania mimo że pracuje za-
wodowo, zajmuje się domem i dziećmi, znajduje także 
czas na swoją pasję. Bardzo dużo zawdzięcza Natalii 
Stopie z Parchowa, właścicielce stajni „Nad Stropną”. 
Dzięki niej mogła jeździć konno i trenować w czasie, 
kiedy nie miała własnego konia. Natalia użyczyła jej 
do jazdy swoje sportowe konie, a przy okazji stała się 
jej trenerem. Ania z czasem zaczęła przywozić do Na-
talii własnego nowego konia, aby pod jej kierunkiem 
trenować go na krytej ujeżdżalni. Długo szukałam na-
stępnego wierzchowca dla siebie. Koni teoretycznie jest 
dużo, ale o dobrego trudno.To Natalia i  jazda na jej 
koniach uświadomiły mi, na jakie cechy konia zwrócić 
uwagę. Niespełna 3-letniego Bajou znalazłam pod Czę-
stochową. Jego ojciec pochodzi z bardzo dobrej sportowej 
linii, co rokowało, że i syn może się stać dobrym skocz-
kiem. Przeczucie mnie nie zawiodło. Po kilku latach 
pracy z nim mam znakomitego, dobrze przygotowanego 
do startów skoczka. Od jakiegoś czasu startujemy w za-
wodach. Przeszliśmy od klasy L przez P, P-1, w tym se-
zonie przymierzymy się do klasy N. Daje mi to wielką 
radość i satysfakcję – opowiada. Pierwszy raz startowa-
li w Kwidzynie. Bajou miał wtedy 4 lata i bezbłędnie 
pokonał parkur. Regularne starty zaowocowały niezły-
mi wynikami. Na hipodromie w  Sopocie, na ponad 

100 jeźdźców, uplasowali się w pierwszej dziesiątce.  
W Białym Borze na 99 startujących byli na 5. miejscu, 
a w znanym ośrodku jeździeckim w Kwiekach na 110 
koni zajęli 8. miejsce. 

MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
Ania nie myślała o kupnie drugiego konia. Bajou miał 
do towarzystwa 20-letniego kucyka. Powoli, u siebie, 
szkoliła Bajou, a skakała na koniach Natalii. Taki układ 
funkcjonował bardzo dobrze. Olidiana zobaczyła pod 
Kołobrzegiem. Pojechała z koleżanką, by doradzić jej 
przy kupnie konia. Weszły razem na pastwisko. Pasło 
się tam stado czarnych koni rasy fryzyjskiej. To stara 
rasa charakteryzująca się dumną postawą, gęstą długą 
grzywą, „szczotkami” na nogach i wybitnie dynamicz-
nym ruchem. Koleżanka wypatrywała młodej klaczki, 
tymczasem Ani uwagę przykuł półtoraroczny ogierek. 
Stał i patrzył na nią. Podeszła, zaczęła go głaskać, przy-
tuliła się do niego... i poczuła, że się zakochała. Chyba 
z wzajemnością, gdyż jak się później okazało, ogierek 
nikomu wcześniej nie dawał się nawet dotknąć. Nie 
mogła przestać o nim myśleć. Rozsądek mówił: nie, to 
nie ma sensu. Serce mówiło co innego. Z mężem poje-
chała jeszcze raz pod Kołobrzeg. Bartek zrozumiał: Jak 
masz mieć złamane serce, to go lepiej kupmy. 

I w taki sposób stałam się właścicielką prawdziwego 
Fryza. Gdy skończył 3 lata, po prostu na niego wsiadłam 
i pojechałam! Bez żadnego oporu, jakby był starym do-
świadczonym wierzchowcem. Fryzy to konie zaprzęgo-
we, więc zaprzęgłam go do bryczki i... pojechałam! Jak-
by całe życie to robił! To zdumiewający pod każdym 
względem koń. Z jednej strony siła spokoju, z drugiej 
zwierzę o niezwykłej wrażliwości i delikatnej psychice. 
W tej chwili Oli ma zaledwie 5 lat, a zachowuje się jak 
w pełni dorosły koń. Nie marzyłam o tym, że stanę się 
właścicielką dwóch koni, które są tak różne, a jednak tak 
do siebie pasują i się uzupełniają – mówi Ania.

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ
Ania i Bartek od 5 lat mieszkają z powrotem w kraju. 
Życie w Szkocji wiele im dało. Nauczyło odróżniać 
sprawy ważne od ważniejszych. Nie żałują decyzji 
o powrocie. Z jednej strony życie w Szkocji, to zupełnie 
inny standard. Jest łatwiej i spokojniej. Nie zarabialiśmy 
tam kroci, jednak na wszystko było nas stać. Zapomnie-
liśmy, co znaczy troska, czy wystarczy do końca miesią-
ca. I zawsze, bez specjalnych wyrzeczeń, trochę udało 
się odłożyć. Nawet utrzymywanie tam konia nie rujno-
wało budżetu. Stać mnie było i na sprzęt, i na wpisowe 
na zawody. Z drugiej strony cały czas odczuwaliśmy, że 
nie jesteśmy „swoi”. Chociaż przez moją pasję, mieliśmy 
szerokie grono znajomych i zupełnie inne towarzystwo 
niż pozostali rodacy, wiedzieliśmy, że nigdy tak na 
100% się nie zasymilujemy. I życie, mimo wszystko, było 
droższe. I dochodzi tu jeszcze jeden aspekt – tęsknota 
za rodziną. Tam byliśmy sami. Tu mamy wszystkich 
bliskich – kończy.   
 M.G.
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O sztuce łowienia ryb przez wieki

II wojna światowa pozbawiła miliony ludzi w Europie 
ich „małej ojczyzny”. Człowiek od dzieciństwa prze-

bywający w znajomym mu otoczeniu odczuwa emocjo-
nalnie jego „swojskość”: jesteśmy przywiązani do otocze-
nia, które znamy, w  którym mieliśmy swoje miejsce. 
Biedni Żydzi z głośnego musicalu „Skrzypek na dachu” 
w  gruncie rzeczy nie mieli czego żałować, opuszczając 
ubogą wieś Anatewkę, w której byli prześladowani, jed-
nakże udając się w świat daleki, z nostalgią patrzyli w prze-
szłość... Trudno też się dziwić, że Polacy wygnani z Wileń-
szczyzny, zakochani w  Wilii, Niemnie czy jeziorach 
litewskich, najczęściej nostalgicznie wspominali prze-
szłość. Jest jednak rzeczą ciekawą, że właśnie wygnańcy 
z północnego wschodu przedwojennej Rzeczypospolitej 
stawali się często patriotami nowej regionalnej rzeczywi-
stości: Gdańska, Torunia czy secesyjnego Sopotu, nieraz 
szukali pocieszenia (choćby urlopowego) w regionie ka-
szubskim czy na Pojezierzu Brodnickim. Poznawano 
Bory Tucholskie, jeziora, wody Brdy czy Raduni, Regi czy 
Drwęcy. Wśród tych osób wielkie zasługi dla Pomorza 
położyła profesor Maria Znamierowska-Prüfferowa 
(1898–1990). W roku 2018 minie 120 lat od jej urodzin na 
dalekiej Litwie w rodzinie zubożałej szlachty. Tak się skła-
dało, że „znaliśmy się od dziecka”, tj. ściśle mówiąc, Pani 
Profesor znała mnie jako dziecko w Wilnie, była bliską 
przyjaciółką mojej matki. W felietonie nie będę relacjono-
wał szczegółowo ani życiorysu, ani drogi naukowej Pani 
Profesor, jednakże skoro dobrze ją znałem przez wiele lat, 
chciałbym zarysować jej osobowość, niewątpliwie nie-
zwykłą, oraz przypomnieć jej zasługi dla kultury ludowej 
Pomorza. 

Maria Znamierowska-Prüfferowa była osobą pełną 
temperamentu, niekonwencjonalną w  sposobie bycia, 
energiczną i pomysłową. Dla mnie jej postawa życiowa 
wyrażała dobrze pewien wzór, dziś już zdecydowanie nie-
modny – to, co nazywamy etosem starej polskiej inteli-
gencji, co oznaczało przede wszystkim pewien profil zain-
teresowań publicznych, społecznych, przekonanie, że 

należy działać w życiu nie tylko dla swej funkcji czy zawo-
du, ale wykorzystywać swe umiejętności i  brać czynny 
udział w  kształtowaniu rzeczywistości kraju. Być może 
takie określenia jedni uważają za banalne i przebrzmiałe, 
inni wręcz za naiwność godną politowania. Czy słusznie? 
W drugiej połowie XIX wieku w Warszawie pierwsze, nie-
wielkie i skromne środowisko ówczesnych „emancypan-
tek”, skupionych wokół pisarki Narcyzy Żmichowskiej 
(1819–1876), nazwano entuzjastkami. Były rzeczywiście 
pełne entuzjazmu co do roli aktywnej kobiet w życiu spo-
łecznym i kulturalnym kraju, a w warunkach życia pod 
rządami zaborców głosiły konieczność „pracy u podstaw”, 
rozwijania kultury narodowej i reformowania stosunków 
społecznych. W pewnym sensie dla mnie jako obserwato-
ra taką „entuzjastką” pozostała w pamięci Maria Znamie-
rowska-Prüfferowa w swej działalności toruńsko-pomor-
skiej od 1945 r. Przez wiele lat w  Toruniu tylko raz 
spotkałem osobę zbliżoną generacyjnie do Pani Profesor, 
której postawa wobec życia była podobna. Tą drugą osobą 
była słynna oficer Armii Krajowej Elżbieta Zawacka. Od 
końca lat 60. minionego wieku byłem w stałych kontak-
tach z Panią Profesor, która – ku mojej konfuzji – od pew-
nego momentu kazała sobie mówić po imieniu. Określam 
ją jednak nadal Panią Profesor, którą była w dziedzinie 
dziś nazywanej najczęściej antropologią kulturową, sze-
rzej etnologią, nauką dawniej uprawianą dla spraw krajo-
wych pod nazwą etnografii, przez co w istocie rozumiano 
badania kultury materialnej i duchowej wsi polskiej (sztu-
ka i rzemiosło ludowe, folklor muzyczny i literacki, kultu-
ra materialna wsi). W  praktyce od połowy XIX wieku, 
w działalności zwłaszcza Oskara Kolberga (1814–1890), 
polskie badania etnograficzne polegały na utrwalaniu śla-
dów zanikającej autentycznej kultury polskiej (czy biało-
ruskiej, kaszubskiej itd.) we wszystkich jej przejawach.

Pani Profesor już jako studentka Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie w latach 20. zwracała uwagę swą ory-
ginalną urodą (jest jej ciekawy portret – dzieło Witkace-
go). Po pierwszym krótkim młodzieżowym małżeństwie 

STANISŁAW SALMONOWICZ
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związała się na całe życie z głośnym wkrótce profesorem 
USB (potem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) Janem 
Prüffenem (ślub w 1925 r.), znakomitym biologiem. Stu-
diowała podówczas nauki przyrodnicze, ale ostatecznie 
na ówczesnym wydziale filozoficznym ukończyła studia 
w  zakresie etnologii (etnografii), uzyskując z  pewnym 
opóźnieniem dyplom magistra filozofii w zakresie etno-
grafii. W istocie w tych latach w Wilnie brała intensywny 
udział w życiu kulturalnym miasta, działała na różnych 
płaszczyznach swych zainteresowań, co siłą rzeczy nie za-
wsze przyspieszało jej karierę ściśle naukową. Uprzednio, 
pod koniec I wojny światowej, zetknęła się w Kijowie ze 
słynnym później pedagogiem Januszem Korczakiem, 
z którym czas jakiś będzie współpracować (l. 1919–1920) 
w domu dla sierot w Pruszkowie koło Warszawy. Jej zain-
teresowanie opieką społeczną i pedagogiką pozostały na 
całe życie, podobnie jak kontakty z Korczakiem, kult jego 
pamięci i  jego pedagogicznych wskazań. Podobnie też 
było z  zainteresowaniami filozoficznymi w  kręgu USB, 
które to przez lata będzie w jej otoczeniu rozwijał brat, Je-
rzy Znamierowski, postać także dość niezwykła. Był filo-
zofem nie tyle z punktu naukowego, co ze sposobu życia, 
czego nawet nie zmienił paroletni pobyt od 1944 r. w so-
wieckim gułagu! Całe życie dyskutował o religii i filozofii, 
był wegetarianinem, abstynentem absolutnym, stale zgłę-
biał tajniki metafizyki, ujawniając na co dzień swoje po-
glądy o systemie komunistycznej władzy, co powodowało, 
że SB zajmowała się jego osobą bardzo gorliwie. Nato-
miast Pani Profesor całe właściwie życie opiekowała się 
„w sprawach przyziemnych” swoim bratem, który od nich 
był jak najdalszy...

Przypomnę tu jednak, że już w 1927 r., jeszcze jako stu-
dentka etnografii, podjęła Pani Profesor działalność 
w  dziedzinie, która miała pozostać jej pasją życiową: 
w tymże roku pracowała już przy organizacji uniwersytec-
kiego muzeum etnografii, zbierającego materiały z  „Li-
twy” w szerokim tego słowa rozumieniu (Wileńszczyzna, 
ale i Nowogródzkie). Jej pierwsza większa praca naukowa, 
początkowo praca magisterska, pt. „Rybołówstwo jezior 
Trockich” została opublikowana w 1930 r. Zapoczątkowa-
ła główny kierunek naukowych zainteresowań później-
szych: kultura materialna rybołówstwa wód słodkich oraz 
później także rybołówstwa morskiego, w szerokim kręgu 
Europy północnowschodniej. Próbą syntezy (do dziś ce-
nioną w przekładzie angielskim) była jej praca habilitacyj-
na pt. „Rybackie narzędzia kolne w Polsce i krajach sąsied-
nich” (1957). Obok spraw ściśle polskich szeroko tu 
uwzględniono kwestie litewskie z Wileńszczyzny i biało-
ruskie (Polesie). Doszła do tych rozważań po wojnie wie-
dza o kulturze materialnej rybołówstwa pobrzeży Bałtyku 
i środowiska kaszubskiego. 

Pani Profesor przykładała wagę do dydaktyki, prowa-
dziła badania naukowe, ale w gruncie rzeczy ze swych za-

miłowań była nade wszystko muzealnikiem. Klasyczny 
muzealnik (podobnie jak archiwista ważnych zbiorów czy 
kustosz starodruków biblioteki) nade wszystko swoją mi-
sję traktuje jako „gromadzenie, klasyfikację i udostępnia-
nie zbiorów zainteresowanym”. Natomiast niekoniecznie 
zawsze ma czas i chęć opisywania metodą naukową eks-
ponatów, które sam najlepiej zna. W istocie Pani Profesor 
całe życie uwielbiała wędrówki terenowe, odkrywanie do-
tąd niezarejestrowanych, nieznanych zabytków kultury 
materialnej wsi, także utrwalanie w ten czy inny sposób 
kultury duchowej (tu epoka fonotek była technicznym 
przełomem). Jej zasług w kształceniu kadry właśnie mu-
zealników dla regionu pomorskiego, w popieraniu w róż-
ny sposób wielu inicjatyw lokalnych, także regionu ka-
szubskiego, nie sposób w  felietonie wymienić. W  roku 
1976 Maria Znamierowska-Prüfferowa otrzymała za 
swoją działalność nagrodę i medal im. Oskara Kolberga, 
to była najlepsza ocena jej działalności.

W  1958 r. Pani Profesor objęła katedrę etnografii na 
UMK, z której jednak na własną prośbę odeszła w 1963 r., 
skupiając się na dziele swego życia, jakim było stworzenie 
w  Toruniu muzeum etnograficznego Polski Północnej 
z wyeksponowaniem dwóch elementów: kultury rybac-
kiej i kultury wsi pomorskiej. Muzeum etnograficzne to-
ruńskie, powołane jako samodzielna instytucja w 1959 r., 
tworzy do dziś w  centrum Torunia imponujący zestaw 
budynków otoczonych parkiem: główny budynek to daw-
ny klasycystyczny arsenał artyleryjski pruski z 1823 r. Ota-
czają go dalsze budowle, kolejny fort popruski oraz rozbu-
dowane muzeum na wolnym powietrzu, w  którym 
uratowano dla kultury kilkanaście autentycznych budow-
li z regionu o dużej wartości zabytkowej.

Pani Profesor ze swoimi umiejętnościami lingwistycz-
nymi oraz darem szybkiego nawiązywania kontaktów 
z ludźmi brała udział w wielu światowych konferencjach 
naukowych, odwiedzała często Wilno. W 1987 r. odbyła 
wielką prywatną podróż do Kanady, nie tylko interesując 
się tradycjami rybołówstwa w tym kraju, ale i odwiedzając 
osady kanadyjskich Kaszubów.

Sprawy publiczne, spojrzenie krytyczne na rządy  
w PRL-u były także ważnym elementem życia Pani Profe-
sor. Nawet już po śmierci męża, w skromnym mieszkanku 
w domu uniwersyteckim, tworzyła wiele razy w roku „sa-
lon towarzyski” w  mikroskali, gromadząc wiele wybit-
nych osób z kręgu uniwersyteckiego, ze środowiska Klubu 
Inteligencji Katolickiej czy przyjaciół z Kresów. Najwybit-
niejsi intelektualiści ówcześni toruńscy, by wymienić 
przykładowo profesorów Konrada Górskiego i  Karola 
Górskiego, brali udział w tych spotkaniach, w których co 
dziś może dziwić, menu było niezwykle skromne, alkoho-
lu nie było, a rozmawiano poważnie o sprawach poważ-
nych. 
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Rok 1956 to czas, czej Bru-
no Richert chcôł wierã 
kąsk wrócëc do zajimaniô 

sã kaszëbsczima sprawama. Jeż-
lë wierzëc nadczidkóm zamkłim 
w aktach, co tikają sã krëjamnégò 
rozprôcowiwaniô Jana Trepczika, 
Aleksandra Labùdë i  Ignaca Szu-
tenberga, włącził òn sã tedë w òr-
ganizacjã w Wejrowie rozegracjów 
zwónëch „kaszëbsczima brawãda-
ma” (pòl. „gawędy kaszubskie”). In-
teresowelë sã nima ùbówcë, chtërny 
bëlë dbë, że zetkania te mògą bëc 
òrãdzą do prowôdzeniégò jaczis 
„wrodżi” dzejnotë. Wëzdrzi równak 
na to, że nie nalezlë òni dokazów, co 
bë tak cos pòcwierdzywałë.

Pòd kùńc 1956 r. pòwstało 
Kaszëbsczé Zrzeszenié (KZ). Jesz 
w tim samim rokù zalożëlë téż jegò 
wejrowsczi part. W  zdrzódłach 
nalezc jidze wiadła ò tim, że bòha-
ter najégò tekstu chcôł sã włączëc 
w  jegò twòrzenié. Wedle zrëchto-
wónégò w łżëkwiace 1958 rokù we 
Gduńskù dokùmentu, co tikôł sã 
rozwiju i  sztôłtowaniô sã kaszëb-
sczégò separatizmù, czej pòwstôł 
wejrowsczi part KZ, zarô stwòrzëłë 
sã w nim dwa dzéle. Jeden z nich 
béł bëlny (pòl. „pozytywny”) a jegò 
przedstôwcą béł pòdług nadczid-
niãtégò dokùmentu Bernat Szczã-
sny. Przedstôwcą negò drëdżégò, 
to je separatisticznégò dzéla, miôł 
bëc za to Bruno Richert. Przëczëną 
spiérków midzë tima „dzélama” 
miało bëc to, chto mógł òstac nôléż-
nikã zrzeszeniégò. Z  esbecczégò 

zôpiskù wëchôdô, że „separatiscë” 
chcelë, bë do KZ przënôlegac mò-
glë blós richtich Kaszëbi z  krwie 
i  gnôta. Nie ùdało sã jima dejade 
zjiscëc tëch ùdbów i  kąsk pózni 
Richert Bruno wëcopôł sã z aktiw-
négò ùdzélu w kaszëbsczi rësznoce. 
To, że kòl twòrzeniô wejrowsczégò 
partu KZ mùszałë òdbiwac sã jaczés 
spiérczi, chtërnëch ùczãstnikã béł 
Richert, pòcwierdzywają jinszé 
zdrzódła. Wiémë, że Òrganizacjowi 
Kòmitet KZ, co dzejôł tedë w tim 
miesce, wëdôł specjalné òswiôd-
czenié, w chtërnym jidze wëczëtac, 
że [kòmitet] nie dôł dotąd prawa 
nikòmù, a  òsoblëwie òbëwatelowi 
Richertowi Brunowi do wëstãpòwa-
niô w jimieniu ÒK KZ i òrganizowa-
niô kòłów Zrzeszeniô i prowôdzeniô 
jaczi le dzejnotë1.

Bruno Richert pò pòwstanim KZ 
nie stôł sã jegò rësznym dzejarzã. 
Jedną z przëczënów tego bëło téż to, 
że dzél nôleżników zarządu wejrow-
sczégò partu nie dowiérzôł mù, bò 
bòjelë sã, że wespółrobi ze Służbą 
Bezpiekù. Wedle tegò, co zamkłé je 
w rapòrce wiadłodôwôcza ò tacew-
nym mionie „Kwaśniewski” z czer-
wińca 1957 r., òsoblëwie procëm 
temù wëstãpòwôł Szczãsny.

Pòłowa tegò rokù to czas, czej 
kaszëbsczi dzejarze mòcno robilë 
nad stwòrzenim swòji gazétë. Òb 
czas zéńdzeniô, jaczé òdbëło sã 30 
maja w mieszkanim Jana Trepczi-
ka, a  w  chtërnym òkróm gòspò-
darza ùdzél brelë Hùbert Suchec-
czi, Zygmùnt Milczewsczi i  sóm 

Richert, gôdóné nibë bëło nad spra-
wą, czë dopùscëc tegò slédnégò do 
wëspółrobòtë z nowim kaszëbsczim 
cządnikã. Wedle rapòrtu „Kwa-
śniewskiego” ùdbóné tej òstało, że 
Richert jakno stôri dzejôrz, co bëlno 
znaje sã na kaszëbsczich sprawach, 
bãdze mógł pisac do przińdny ga-
zétë, ale nie mdze mógł słac swòjich 
dokazów bezpòstrzédno do przéd-
négò redaktora. Tim, chto miôł do-
stawac Richertowé tekstë, miôł bëc 
Trepczik. Òn téż miôł je przezerac 
a dopiérze pózni wësëłac je do re-
dakcji. Wedle rapòrtu nadczidniãté-
gò wëżi wiadłodôwôcza to prawie 
aùtor „Zemi rodny”, a w tim czasu 
przédnik wejrowsczégò partu KZ, 
béł jednym z tëch lëdzy, co wierzëlë 
Richertowi i bëlë za tim, żebë rôczëc 
gò do wespółrobòtë. Wëzdrzi rów-
nak na to, że Trepczikòwô dowiér-
notã do Richerta nie bëła za mòcnô, 
bò ju czile miesący pózni, w lësto-
padnikù 1957 r. Méster Jón pòwie-
dzôł wiadłodôwôczowi ò tacewnym 
mionie „Kwaśniewski”, że doszedł 
do dbë, że lepi nie włączëwac 
Richerta do zrzeszeniowi robòtë. 
Przëczëną ti zjinaczi bëła rozmòwa 
ze Szczãsnym, chtëren przekònôł 
Trepczika do swòjégò pòzdrzatkù.

Môlã zamieszkaniégò Richer-
ta i  jegò familie w  tim czasu bëło 
Mierzëno kòle Gniewina, gdze robił 
jakno szkólny. Czãsto biwôł w tim 
czasu w  Wejrowie. Hewò, co mò-
żemë przeczëtac ò tim cządze w żë-
cym najégò bòhatera w cytowónym 
ju przóde przez mie teksce Riszarda 

Pòmachtóny żëwòt 
Bruna Richerta   
WEDLE AKTÓW Z ARCHIWÙM INSTITUTU NÔRODNY PAMIÃCË 

dzél 13

1   Wszëtczé wëzwëskóné w teksce cytatë wzãté z pòlskòjãzëkòwëch zdrzódłowëch tekstów skaszëbił aùtor.
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KASZËBI W PRL-U

Cemińsczégò pòd titlã „W  poje-
dynczej pamięci” òpùblikòwónym 
w „Pòmeranii” w 1989 r.: 

– Jô bë chcôł na Kaszëbë – zwierzi 
sã òb czas kôrbieniégò [Bòles-
ławòwi] Piasecczémù. Rëgnął tej 
w swòje stronë ùczëc do Mierzëna kòl 
Gniewina, gdze Pón Bóg gôdôł „do-
bri nocë”. Pózni [jidze] na kąsk wik-
szą placówkã w lãbòrsczé [strónë] do 
Karwiców [pò prôwdze do Karwicë 
– S.F.] kòle Cewiców. Tam òdwiedzą 
gò Stanisłôw Pestka ë Léón Roppel. 
Zarzesziwają sã tej nowé kaszëbsczé 
łączbë, niechtërne stôré òstają zno-
wioné. W dokazu tim, jaczi pòwstôł 
na spòdlim tegò, co Cemińsczémù 
rzekł sóm Richert, czëtińc gwësno 
nie naléze dëcht nick ò jegò roz-
majitëch krãtach wãtach, ò chtër-
nëch pisôł jem w  czile òstatnëch 
numrach najégò cządnika. 

Jeżlë chòdzy ò związczi z krëjam-
nyma służbama Lëdowi Pòlsczi, to 
ni ma znaków, żebë dôwny „Kos 
Wojciech” wespółrobił w  tim cza-
su z  nima. Dëcht czësto òpacz-
no. Z  wiadłodôwôcza stôł òn sã 
w  tim czasu figùrańtã, to je per-
soną krëjamno rozprôcowiwóną 
przez bezpiekã. 30 lëpińca 1957 r. 
Zastãpca Pòwiatowégò Kòmań-
danta Òbëwatelsczi Milicji do spra-
wów Służbë Bezpiekù w Wejrowie 
pòrucznik Michôł Pietras zrëchto-
wôł Pòstanowienié ò założenim 
grëpòwi ewidencjowò-òbserwacjowi 
sprawë ò tacewny pòzwie „Apartno-
ta” (pòl. „Odrębność”). W òbrëmie-
nim ti sprawë krëjamno dozéróny 
przez wejrowską SB mielë bëc:  
J. Trepczik, H. Suchecczi, B. Richert 
i Klémãs Derc. W dokùmence tim 
czëtómë, że mielë òni łączbã z ame-
rikańską Pòlonią a  òkróm tegò 
przë leżnoscë dzejnotë w  kaszëb-
sczi rësznoce stôwiają sobie wrodżé 
cele procëm dzysdniowi jawernoce. 
Zamkłô tam bëła téż dba fónkcjo-
nariusza wejrowsczi bezpieczi, że 
mògą prowadzëc separatisticzną 
dzejnotã.

Përznã pózni, 2 séwnika 1957 r.  
fónkcjonariuszowie wejrowsczi 
bezpieczi ùrëchtowelë Plan òpera-
cjowëch pòdjimnotów do ewidencjo-
wò-òbserwacjowi sprawë na grëpã 
ò tacewny pòzwie „Apartnota”. 
W dokùmence tim zamkłé są òglo-
wé charakteristiczi „figùrańtów”, 
w  tim téż Richerta. Na pòczątkù 
òpisóné bëłë jegò znóné ju nama 
żëcowé kawle i dzejnota w ùszłoce. 
W kùńcowim dzélu òbgôdaniô per-
sonë Richerta wspòmniony ju rëchli 
pòrucznik Pietras zamkł swòjã dbã 
ò tim człowiekù. Napisôł ò nim, 
że je w jaczims dzélu sfanatizowó-
ny na spòdlim religiowim i kaszëb-
sczégò regionalizmù. Mô zgrôwã 
do rozmajitégò zortu łżélstwów. 
Swòje talentë mógłbë wëzwëskiwac 
dlô spòłecznégò pòżëtkù, nie czëni 
tegò równak, a chce [je] wëzwëski-
wac do òsobistëch célów i  przez to 
wpôdô na falszëwé szlachë i czerëje 
swòjã dzejnotã na falszëwé pòliticzné 
turë. W swòjim dzejanim w „Zrzeszë 
Kaszëbsczi” trzimôł łączbã z ksãdza-
ma i lëdzama, co mielë lëché òdniese-
nié do Lëdowi Wëszëznë. W slédnym 
czasu Richert òficjalno do Kaszëb-
sczégò Zrzeszeniô nie òstôł przëjãti, 
[pewno dlôte, że] jegò lëché stronë 
a  jegò separatisticzné pòzdrzatczi 
mògą bëc przëczëną pòsądzeniów ze 
stronë wëszëznów i bãdą [òne] barżi 
kòntrolowac dzejanié przédnictwa 
zrzeszeniégò.

Wejrowskô SB wiedza to, ò czim 
pisôł jem w jednym z pòprzédnëch 
akapitów, to je ò chãcë dopùszczeniô 
Richerta do wespółrobòtë z przińd-
nym kaszëbsczim cządnikã. Temù 
téż, żebë ùdostac wiédzã, czim tak 
richtich dôwny przédny redaktór 
„Zrzeszë” miôł sã zajimac, esbecë 
ùdbëlë so wëzwëskac w  tim célu 
wiadłodôwôcza „Kwaśniewskiego”. 
Jinszą rzeczą, jaką interesowelë sã 
„kòmùdny wastowie” z krëjamnëch 
służbów, bëło wëdowiedzec sã, co 
„figùrańt” robi w môlu swòjégò za-
mieszkaniô i czë czasã nie prowa-

dzy tam wrodżi pòliticzny dzejnotë. 
Wiadłów na tã témã miôł dote-
gòwac SB wiadłodôwôcz ò tacew-
nym mionie „Piła”, chtëren miôł 
mòżlëwòtã przëzerac sã Richertowi, 
bò mieszkôł w ti sami wsë. Slédną 
kùreszce sprawą bëło duńc do tegò, 
jak czãsto Richert przëjeżdżiwô do 
Trepczika i jaczé wskôzë tikającé sã 
robòtë w swòjim òkòlim òd niegò 
dostôwô. Zdrzódłã wiadłów ò tim 
miôł bëc dlô wejrowsczich esbeków 
krëjamny wespółrobòtnik „Kwa-
śniewski”.

Wejrowskô bezpieka nié za dłu-
gò zajima sã rozprôcowiwanim 
bòhatera naszégò tekstu, bò jesz 
w  rokÙ 1957  przeniósł sã òn do 
Karwicë w lãbòrsczim krézu, gdzie 
czerowôł tameczną szkòłą. Sprawi-
ło to, że sprawã jegò zaczãła prowa-
dzëc Służba Bezpiekù z Pòwiatowi 
Kòmańdë Òbëwatelsczi Milicje 
w  Lãbòrgù. Sparłãczoné bëło to 
z  jiwrã dlô ji fónkcjonariuszów, 
chtërny pò przecygnienim Richerta 
w òbéńdã jich dzejaniégò mùszelë 
wëstarac sã ò wiadłodôwôcza, 
chtëren bë dotegòwiwôł rzetel-
nëch wiadłów na témã tegò, co robi 
i mësli nen kaszëbsczi nacjonalista.

SŁÔWK FÒRMELLA*

*  Aùtor je starszim archiwistą w archi-
walnym dzélu gduńsczégò partu Insti-
tutu Nôrodny Pamiãcë.
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Rzeczka nazywała się Pisia Tuczna, tak ją na-
zywali miejscowi, ale nie wszyscy. Stary Ce-
gliński mówił po prostu woda. Ważniejsze 

były nazwy młynów, najpierw Kołaczek, a wyżej, 
pod prąd, Ogidel. Bo Pisia, bardziej strumień niż 
rzeka, miała jednak tyle siły, że napędzała młyny, 
a i stawy rybne napełniała wodą po brzegi. Płynęła 
leniwie, kręcąc się między polami seradeli i właśnie 
przez tę seradelę poznałem starego Ceglińskiego. 

Hodowałem króliki, a wszyscy przecież wiedzieli, 
że świeża seradela najlepsza dla króli. Więc chadza-
łem z workiem za pazuchą na poletka otaczające 
staw przy rozwalonej w trzydziestym dziewiątym 
fabryczce i przy zmroku rwałem seradelę. Kiedyś 
zapuściłem się nad sam brzeg stawu. Siedział tam 
na dużym ułomku gałęzi, z długą wędką z leszczyny 
Stary Cegliński. Spławik z kory sosnowej schował 
się pod wodę i Cegliński zręcznie wyciągnął spore-
go okonia. „To te wenery – zauważył i zaraz dodał 
– jak cię złapie Majchrzak, to ci nogi z dupy powy-
rywa”. Ryby miały u Ceglińskiego swoje nazwy, we-
nery to były okonie, srybne to płotki, a lenki to po 
prostu liny. Innych nazw od Ceglińskiego nie sły-
szałem, bo i innych ryb nie łowił.

Później, gdy pod upustem, co ostał się cały po 
rozwaleniu fabryczki, łowiłem piękne kiełbie, 
z obrzydzeniem nazywał je patyki, co to ani na pa-
telnię, ani do garnka, widać w jego potrawach zupa 
rybna nie istniała, z kiełbi przecież najlepsza. Siady-
wał zresztą tylko nad tym fabrycznym stawem i ło-
wił, na wiosnę na kłódki, a w lecie na robaki. Całą 
wiedzę o rybach i sposobach poznałem później, gdy 
już zaprzyjaźniłem się z Ceglińskim. Wtedy, gdy 
ostrzegał mnie przed Majchrzakiem, nie znałem 
jego nazwiska, chociaż może i nie było to nazwisko. 
W Osadzie nazywali go Starym Cegłą i pokazywali 
kółkiem na czole, kto on za jeden. Zabrałem napeł-
niony seradelą worek i uciekłem do domu. Maj-
chrzak był znanym w osadzie ordynusem, a my 
mieszkaliśmy obok niego.

Następnego dnia wybrałem się na piechotę do 
Grodziska. Kupić haczyki i trochę żyłki. Cegliński 
obiecał pokazać, gdzie są najlepsze kije leszczynowe 

na wędkę.
W Grodzisku przybory wędkarskie można było 

kupić u fryzjera o dźwięcznym nazwisku Mendy-
grał. Dowiedziałem się o tym w sklepiku „szwarc 
mydło powidło”, bo z małej pasmanterii po prostu 
mnie wygoniono, gdy zapytałem o żyłkę i haczyki. 
Sporo już lat minęło, do dzisiaj nie bardzo rozu-
miem, dlaczego zapytanie o żyłkę i haczyki wprawi-
ło w taką wściekłość sprzedawcę z pasmanterii. 
Może nigdy nie udało mu się złapać nawet naj-
mniejszej rybki... Obok pasmanterii był ten sklep ze 
wszystkim i tam miła starsza pani objaśniła mnie, 
że haczyki to tylko u Mendygrała dostanę. 

Istotnie, zaraz za zakrętem uliczki, tuż przy ryn-
ku, był szyld „Mendygrał Mistrz Fryzjerski i inne”, 
ten dodatek miał widać znaczyć, że haczyki także 
można nabyć. Pan Mendygrał, zupełnie niefryzjer-
ski z wyglądu, mały niepozorny człowieczek, wycią-
gnął dużą szufladę pełną różnych haczyków. „Trzy 
za dychę” – objaśnił i wyjął z przegródki trzy haczy-
ki, które potem okazały się akurat takie, jakich po-
trzebowałem. Żyłkę odwinął ze specjalnej szpuli, 
odmierzył tak około pięciu metrów. „Więcej ci nie 
potrzeba” – orzekł. Za całość zażądał 15 złotych. 
Tyle na szczęście miałem.

Do domu wróciłem na kitę, na małym stopniu 
wagonu towarówki, która się wlokła w stronę Żyrar-
dowa. To znaczy niezupełnie na kitę, bo tak nazy-
wano sposób na hamowanie pociągu z węglem, a ja 
chciałem się zabrać pustą towarówką i dojechać do 
domu. Chłopaki z Osady wskakiwali koło Żyrardo-
wa na pełne węglarki, układali bandę z brył węgla 
na brzegu wagonu i po dojechaniu na miejsce, gdzie 
czekali kumple, zwalali usztaplowany węgiel i wy-
skakiwali z pociągu. Pod Żyrardowem wskoczyć 
było łatwo, bo tam na rozjazdach pociąg musiał 
zwolnić, ale wyskoczyć koło Osady było trudniej, 
węglowy tutaj nieźle się już rozpędzał. Należało 
skład towarówki przyciąć, na kitę, tak to hamowa-
nie się nazywało. Wagony były połączone szlaucha-
mi, miały one takie wygięte krany, gdy się podnio-
sło rączkę kranu, powietrze z hamulców uchodziło 
i pociąg zwalniał. 

Węgorz*  (część 1)
RYSZARD RONCZEWSKI
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Tak czy tak, wiedziałem od chłopaków, jak to się 
robi, więc gdy mijał mnie wlokący się towarowy, 
bez namysłu wskoczyłem na stopień pustej węglar-
ki. Pociąg zaczął się rozpędzać, gdy dojeżdżał do 
stawku Kopego, tuż przed Osadą, gnał już tak, że 
o wyskoczeniu nie było mowy. Musiałem go przy-
ciąć. Pochyliłem się nad zderzakiem, stopień był 
bardzo mały, pode mną podkłady przelatywały ze 
straszną szybkością, usiłowałem dosięgnąć do za-
woru powietrznego. Nie dało rady, nie sięgałem. 
Położyłem się na zderzaku, prawą rękę zacisnąłem 
na sztabie wzmacniającej tył wagonu i wolno się 
pochyliłem, wyciągając lewą rękę, teraz mogłem już 
podnieść zawór powietrza. Zasyczało i wagony, któ-
re były za moim, te do końca pociągu, zaczęły ostro 
hamować. Pociąg zwalniał, zamknąłem zawór. Zbli-
żał się przejazd, tuż przed Osadą. Odchyliłem się do 
tyłu i mocno odbiwszy, wyskoczyłem.

Na przejeździe, za zamkniętym szlabanem, stał 
Majchrzak. Po wyskoczeniu z pociągu trzeba biec 
co sił, inaczej skaczący wywali się, a może i wturla 
pod koła. Zeskoczyłem jeszcze przed deskami prze-
jazdu, na żwirową ścieżkę obok toru, przejazd był 
tuż, blisko, nie miałem miejsca na wyhamowanie. 
Wyrżnąłem w opuszczony szlaban, za mną łomota-
ła rozpędzająca się towarówka. Byłbym się odbił od 
szlabanu, do migających coraz szybciej wagonów 
było najwyżej 2 metry, Majchrzak złapał mnie za 

koszulę i przytrzymał. Towarówa leciała coraz szyb-
ciej, aż mignął ostatni wagon. Z budki wychylał się 
grożący pięścią hamulcowy.

„Masz szczęście, że to nie czarny żandarm. – 
Majchrzak z całej siły trzasnął mnie w gębę: – Le-
piej, że ja, a nie matka. Zaboli, może zapamiętasz, 
gnoju!” Odwrócił się i odszedł. 

Przejazdowy zaczął podnosić szlaban. „Ja to bym 
ci jeszcze nakopał w dupę” – dokończył za Maj-
chrzaka i schował się w swojej budzie.

Do domu było niedaleko. Od przejazdu, ścieżką 
wzdłuż torów, dochodziło się do rowu z wodą. Tutaj 
tory biegły już wysoko, a woda przepływała na dru-
gą stronę ocembrowanym tunelikiem, ot takim 
przepustem, dorosły chłop musiał się schylić, żeby 
przejść na drugą stronę. Wiosną w rowie było sporo 
wody, ze stawu w majątku Chyliczki przepychały się 
tym rowem małe szczupaczki, czasem trafiał się 
większy. Łowiłem te szczupaczki na patyk z przy-
czepionym na końcu widelcem, ale to było znacznie 
później.

Majchrzak doszedł już do swego domu, chwilę 
stał przy furtce, chyba zastanawiał się, czy jednak 
nie donieść Mamie, po chwili wszedł na werandę 
i zniknął we wnętrzu.

Od Grodziska nadjeżdżał elektryczny, moja to-
warówka pewno już dawno minęła Żyrardów, prze-
jazdowy wylazł z budy i zaczął opuszczać szlaban. 
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Zbiegłem do przepustu, na brzegu rowu przy ob-
murówce leżał spory kamień. Przysiadłem, zastana-
wiając się, czy na policzku jest jeszcze ślad po Maj-
chrzakowej lekcji. Woda w rowie była chłodna 
i czysta, widać dawno nikt tędy nie przechodził. 
Ochlapałem policzek i skacząc po kamieniach, 
przeszedłem na drugą stronę, a potem pobiegłem 
w kierunku przejazdu kolejowego tuż przy stacyjce. 
Od stacji mogłem już spokojnie iść do domu. 
Mama była przekonana, że przyjechałem elektrycz-
nym... Miałem nadzieję, że Majchrzak już się nie 
pokaże.

Sypiałem w małej kuchence. Pod łóżkiem trzy-
małem moje skarby w drewnianej skrzyneczce, któ-
ra przyjechała z nami ze Lwowa. Skąd się wzięła 
wśród naszych tobołów? Nie miałem pojęcia, ale 
ani Alinka, ani Mama nie miały zamiaru zabierać 
mi tej skrzyneczki. Wsadziłem na samo dno zdoby-
te w Grodzisku haczyki i żyłkę.

Na obiad była zarzucajka, czyli kapuśniak robio-
ny przemyślnym sposobem. Najpierw Mama na ja-
kimś ochłapku gotowała coś na podobieństwo roso-
łu, potem dodawała pokrojone w kostkę kartofle, 
a gdy się już ugotowały, dodawała kwaszoną kapu-
stę. W małym sklepiku przy stacji kolejowej taką 
kiszoną kapustę, kwaśną jak ocet siedmiu złodziei, 
można było zawsze dostać, czy to latem czy zimą. 
Gdy kapusta trochę pokipiała, zaprawiała Mama 

zupę podsmażoną na oleju rzepakowym cebulą 
i obiad był jak się patrzy.

Obok przejazdu, na którym Majchrzak obił mnie 
po gębie, mieszkała wdowa po Kałamajskim, które-
go żandarmi zastrzelili na peronie kolejki. Tak po 
prostu wywalili go na ziemię, czarny żandarm po-
stawił mu but na głowie i zastrzelił go z parabellum. 
Syn Majchrzaka to widział, bo był razem z Kałamaj-
skim. Czekali na elektryczny do Żyrardowa, wybie-
rali się na węgiel. No i Kałamajskiego zabili, a syna 
Majchrzaka tylko trzasnęli kolbą po plecach. Urato-
wały go czyste ręce, bo żandarmi szukali tych, co 
„węgiel walą”, a Kałamajski miał ręce jak kominiarz. 

Potem ta wdowa zaczęła piec chleb. Z Kołaczka 
brała mąkę i codziennie tak około 9 rano pyszny 
razowiec był już upieczony. Czasem Mama kupo-
wała u Kałamajskiej połówkę chleba, chleby były 
duże, połówka to było więcej niż kilo. No to do tej 
zarzucajki dostawaliśmy jeszcze po dużej pajdzie 
chleba. Zawsze udawało mi się trochę miękuszki 
schować, potem ją ugniatałem i to była wspaniała 
przynęta na srybne, jak Cegliński nazywał płotki. 
Ale i linek czasem skusił się na kulkę chleba.

Zjadłem obiad szybciutko, narąbałem drzewa, 
i już nic nie mając do roboty, zabrawszy moje ha-
czykowe skarby i żyłkę, pognałem nad staw. 

Dokończenie w następnym numerze
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·  1 V 1947 – w Kartuzach otwarto Muzeum Ka-
szubskie. Pierwszym kierownikiem był jego twórca, 
a obecnie patron – nauczyciel Franciszek Treder 
(1903–1980). 

·  1 V 1967 – w Brwinowie k. Warszawy zmarł Andrzej 
Wachowiak, działacz społeczno-polityczny, dzienni-
karz, inicjator i współorganizator pierwszego w Pol-
sce Święta Morza (1932), popularyzator zagadnień 
gospodarczo-społecznych Gdyni i regionu. Urodził się 
26 listopada 1892.

·  4 V 1817 – w Sławoszynie k. Pucka urodził się dr 
med. Florian Stanisław Ceynowa, lekarz, folklorysta, 
językoznawca i działacz kaszubski, prekursor kaszub-
skiego regionalizmu. Zmarł 26 marca 1881 w Bukowcu 
k. Świecia i został pochowany na cmentarzu parafial-
nym w Przysiersku.

·  12 V 1887 – w Chwaszczynie urodził się Jan Hall-
mann, kowal, prozaik kaszubski. Swoje utwory publi-
kował na łamach pisma „Zrzesz Kaszëbskô” w dodatku 
„Chëcz”. Zmarł 10 marca 1965 w Chwaszczynie.

·  15 V 1907 – w Gdyni urodził się Jan Skwiercz, 
ślusarz, przedsiębiorca, działacz kaszubski, członek-
-współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubskiego (1956). 
Zmarł 28 stycznia 2001 i pochowany został na Cmen-
tarzu Witomińskim w Gdyni.

·  16 V 1937 – w Domatowie urodził się Jan Drzeż-
dżon, poeta, prozaik, nauczyciel akademicki, laureat 
Medalu Stolema, członek Związku Literatów Polskich. 
Zmarł 22 sierpnia 1992 i pochowany został na cmen-
tarzu w Mechowie. 

·  16 V 1987 – uchwałą Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego został ustanowiony medal 

„Poruszył wiatr od morza” im. Bernarda Chrzanowskie-
go. Medal jest wyróżnieniem dla osób, zespołów lub 
instytucji działających poza terenem Pomorza na rzecz 
tego regionu i działalnością swą wnoszących wkład 
w kulturę lub gospodarkę województw pomorskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem Kaszub. Pierwszym lau-
reatem został w 1989 r. ks. Janusz Stanisław Pasierb.

·  25 V 1457 – przywilejem króla Kazimierza Ja-
giellończyka ustanowiony został herb Gdańska. Nad 
dwoma krzyżami umieszczono złotą koronę, a tarczę 
podtrzymywały dwa lwy.

· 25 V 1867 – w Wysokiej k. Tucholi urodził się Leon 
Janta-Połczyński, ziemianin, działacz narodowy w okre-
sie zaboru pruskiego, polityk w okresie międzywojennym 
(senator i minister rolnictwa), autor wielu opracowań po-
święconych rolnictwu. Zmarł 20 lipca 1961 w Poznaniu.

* Opowiadanie stanowi fragment większej całości przygotowywanej do druku przez Autora

Źródło: F. Sikora, Kalendarium kaszubsko-pomorskie
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WYMAZANE Z PAMIĘCI ADRESY
Początki Wiadrowni (niem. Eimer-
macherhof) sięgają XVI wieku. Jej 
nazwa pochodzi od cechu wiadrowni-
ków – rzemieślników wytwarzających 
z  drewna m.in. wiadra, którzy wyod-
rębnili się z cechu bednarzy. W 1540 r. 
otrzymali od Rady Miejskiej teren na 
północ od tzw. Zamczyska nad Kana-
łem Raduni. Wytyczono tu nowe ulice, 
a od XVII w. zaczęto wznosić skromne 
domy i warsztaty. Zwiedzając Muzeum 
II Wojny Światowej, zwróćmy uwagę, 
że fragment uliczki stanowiącej oś wy-
stawy został wybrukowany oryginalną 
kostką. W  trakcie prac archeologicz-
nych natknięto się na pozostałości nie-
istniejącej dzielnicy. Odkryto jej dawną 
Grosse Gasse, czyli ulicę Wielką. Dzię-
ki muzeum możemy niejako znów się 
po niej przejść. Wiadrownia zniknęła 
z powierzchni ziemi w 1945 r. i gdyby 
nie stare fotografie i  wydobyte przez 
archeologów eksponaty trudno by było 
uwierzyć w jej istnienie. 

UBOGIE PERYFERIE
Produkcja naczyń z  drewna nie była 
intratnym biznesem. Wiadrownię za-
mieszkiwała zatem uboga ludność. 
W  mieszkaniach nie było pięknych 

gdańskich mebli ani ozdobnych ce-
ramicznych naczyń. Mieszkańcy żyli 
skromnie, i tak też na wystawie prezen-
tują się przedmioty, które są świadec-
twem ich codziennych zmagań. Jeden 
z  eksponatów to drewniane naczy-
nie z uchem – cebrzyk z XVII w. Być 
może korzystano z  niego, by zaczerp-
nąć wody z  beczki. Drewno świetnie 
sprawdzało się jako materiał zabezpie-
czający transport takich produktów jak 
sól czy saletra. Beczki były funkcjonal-
ne, ponieważ łatwo je było transpor-
tować i  rozładowywać. Chroniły też 
w dużym stopniu towar przed wilgocią 
czy dostępem powietrza. 

NA TROPIE ŚLADÓW
Dzisiejszą Wiadrownią całkowicie 
zawładnął nowoczesny budynek mu-
zeum. Krzywa wieża dominuje nad 
placem i  przyciąga wzrok. Warto jed-
nak pospacerować wzdłuż Kanału 
Raduni i  spróbować wyobrazić sobie 
to miejsce choćby przed rokiem 1945. 
Po jednej i drugiej stronie stały domy. 
Ulica, choć obecnie to właściwie dep-
tak, nazywała się Karpią. Nad Kana-
łem wznosił się Dwór Wiadrowników. 
Powstał w XVIII w. Był to szeregowiec 
o  dwóch kondygnacjach. Mieściły się 
w  nim 24 mieszkania – dziś nazwali-
byśmy je kawalerkami, ponieważ mia-
ły zaledwie jeden pokój i kuchnię. Ich 

powierzchnia wynosiła do 36 metrów 
kwadratowych, jak na Wiadrownię 
– luksus! Pięknie prezentuje się od-
nowiony w  2006 r. Most na Dylach. 
Jego nazwa przypomina o drewnie (dél 
– kasz. deska), które wykorzystywano 
do poskromienia tutejszego grząskie-
go gruntu. Mostkiem przecinamy Ka-
nał Raduni, by udać się na wystawę 
archeo logiczną o  Wiadrowni. Choć 
mieści się na poziomie zero, musimy 
najpierw zejść do wejścia głównego 
muzeum, czyli na poziom minus je-
den. Wystawa nie jest biletowana. Po 
obejrzeniu ekspozycji (powinno nam 
wystarczyć ok. 30 minut) obchodzimy 
budynek dookoła, by przespacerować 
się ulicą Stara Stocznia. To jedyny ciąg 
komunikacyjny, który zachował się 
z  siatki ulic dawnej Wiadrowni. Wę-
drówkę kończymy zaraz za muzeum, 
gdzie po prawej stronie znajduje się 
jedyny obiekt, który przetrwał znisz-
czenia. Paradoksalnie wpasowuje się 
w  wojenną tematykę. To lekki schron 
przeciwlotniczy z lat 1942–1944. Moż-
na go zobaczyć przez szybę. 

MARTA SZAGŻDOWICZ

NOWE ŻYCIE WIADROWNI
Wiadrownia to tereny, na których powstało Muzeum II Wojny Światowej. Wystawa 
główna przyciąga tłumy, ale mało kto wie, że poza nią muzeum przygotowało 
ekspozycję przybliżającą historię zapomnianej dzielnicy, na której terenie się znajduje. 

FO
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Jak wëzdrzôł dlô was sóm pòczątk wòjnë?
Kamiéńca Królewskô przed wòjną leża dëcht nad greń-
cą z Miemcama. Më przed wòjną jezdzëlë w tã i nazôd. 
Miemcë ò tim wiedzelë, ale to jima nie przeszkôdzało. 
Tam i  tam żëlë Kaszëbi. Më gôdelë 
pò kaszëbskù i pò miemieckù. Jak to 
sã miało ju do wòjnë, tej to sã zmie-
niwało na gòrszé. Zarô na pòczątkù 
wòjnë ù nas w Kamiéńcë trzech za-
bilë. Jeden to béł Miszk, zdżinął na 
mòjich òczach, ani nie dërgnął. A ti 
drëdzë to bëlë célnicë, téż Kaszëbi. 
Jô jich wszëtczich znôł. Tam bëło jaż 
trzënôsce célników. Miemcë wlezlë 
w niedzelã. Z tëłu jacha całô kómpa-
niô. Cywilnym lëdzóm òni krziwdë 
nie robilë. 

Ale ta wòjna bawiła długò... Jak wë 
sã sami dostelë na niã?
Tata òstôł przëmùszony i  pòd-
pisôł lëstã, a  jô stôł sã wnet ùstny. 
Tej przëszedł nakôz do wòjska. Jô 
przëszedł prosto na szwajcarską greńcã, tam më mielë 
przësãgã. Pò òsmë dniach nas wzãlë na front do Francëji. 
Pòtemù wnet jô béł w Hólandii, Belgii i tak wkół. Nas 
dërch przerzucelë. Më nôwicy zakłôdelë minë, na mòrzu 
bilë słupë, stróżowelë i dërch më mielë cwiczenia. Mój 
brat Léón béł téż wzãti. Òn baro narzékôł, a jô nie na-
rzékôł. Jô sã z tim gòdzył, bò co më mielë zrobic. Jakbë 
më nie pòdpiselë, tej nas bë na robòtë wzãlë, a to nie bëło 
nick lepszégò. Jô w wòjskù òbjachôł wnet całą Eùropã. 

Jo, ale wanoga to to nie bëła.
Në nié! Ale jô ni miôł strachù. Jô szedł, to bëło równo. 
Mój brat przeczuwôł cos, òn nie chcôł jic za nic w swiece. 

Në i téż tak sã stało. Zabilë gò w Rusji, pòd Smòleńskã! 
Òni sã ju copelë. Òn to dërch gôdôł, że òn nie wrócy, 
i tak bëło. Òn tam béł razã z mòjim szwagrã. I ten gò 
tam pòchòwôł. 

Wë pamiãtôce jesz jinszich Kaszë-
bów, co bëlë z wami na fronce?
Jenë jo! Kò nas tam bëło razã kòl dzesãc. 
Jeden béł z Miechùcëna. To béł Czaja. 
Tej bëlë dwaji z Gòrãczëna: Szczipiór 
i Kòwalczik. Z Kamiéńcë jô béł i jesz 
jeden z pùstków. To béł Syldatk. Je-
den jesz béł z Krzeszni – Kòszôłka.  
Z Niemcëszéjc [Mscëszejc] béł  
Richert. A dwùch bëło òd Wejrowa: 
Kléna [Kleina]i  jesz chtos. Jô móm 
zabëté, jak ten sã nazéwôł. Kléna 
béł òd mie rok starszi, a  reszta më 
bëlë jeden rocznik. A wszëtcë bëlë 
wiôldżima wrogama Miemców, chòc 
më bëlë w miemiecczich mùndurach. 
Më dërch gôdelë pò kaszëbskù. Jeden 
Miemc na nas szedł rën, że më nie gô-

dómë pò miemieckù. A tej Czaja sã pòstawił i rzekł, że 
nigdë më sã naszégò jãzëka nie zaprzemë. A jak wa nie 
chceta nas słëchac, tej pùszczta nas dodóm. Tej òni delë 
nama pòkù. 

Òni was czasã pùscëlë na ùrlop dodóm? 
Jo, rôz jô béł przëjachóny, to bëło ju w 1944 rokù. Tej mie 
sã spita tam jedna białka z Bùkòwinë: – Józefie, pòwiédz 
mie richtich, ta wòjna je wëgrónô czë przegrónô?  
A jô rzekł, że dlô Miemców przegrónô. Miasta są ju całé 
pòtłëkłé, a w kòżdi chwilë pùdze drëdżi front na zôchò-
dze. A za rok – jô ji rzekł – të sã bãdzesz chòwa przed Ru-
skama. I to sã spełniło. Le to jesz bëło chùtczi jak za rok. 

TO BËŁO  
JAK SZOS W CHRZEBT!
Józef Kwidzyńsczi z Bùkòwinë (gmina Cewice, pòwiôt lãbòrsczi) ùrodzył sã 19 gromicznika  
1925 rokù w Królewsczi Kamiéńcë. Tam rósł, tam przeżił swòjã młodosc, chtërna w nôwikszim 
dzélu przëpadła na straszlëwé wòjnowé lata. Jak nasta wòjna, miôł sztërnôsce lat. W 1943 r.  
mùszôł zarzucëc na remiã karabin i wòjowac na rozmajitëch zôchòdnëch frontach Eùropë. 
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Jak wë pamiãtôce desant Amerikanów w Normandii?
Na mòrzu bëło miasto òkrãtów. To bëło we wtórk 6 czer-
wińca 1944 rokù. Wieczór ju bëło 120 tësący żôłniérzów 
na lądze. Nas przerzucelë z placa na plac. Chùtczi z Hó-
landii nas znôwù wzãlë do Belgii. Më òstelë zarô tam 
sczerowóny. To szło tej całą mòcą strzélanié. Tam bëło 
òkropno wiele zabitëch. Jô le pamiãtóm, jak më jich 
zbiérelë i żgelë na celtë jak sledzë. Kòszôłka zdżinął, òn 
dostôł szos w łësënã. Szczipiór téż szedł w sztëczi. Ten 
òd Wejrowa téż zdżinął. Czaja i Syldatk bëlë ranny, a béł 
jesz z nama Labùda. Ten òstôł pózni ranny pòd Monte 
Cassino. Òn jachôł czołgã. Czołg òberwôł i òn zdążił 
z niegò wëskòczëc, a czołg le sã skùlôł z ti straszny górë. 
Temù òn przeżił. Òn béł z Tëchlëna. Maczek wëlądowôł 
w Normandii 1 zélnika 1944 rokù. Jak më sã to dowie-
dzelë, tej më sã zarô do niegò zgłosëlë. 

Jak wë sã dostelë do niewòlë i do wòjska pòlsczégò ge-
nerała Bronisława Maczka?
Wòjska szłë w tã i nazôd. Jô sã zakòpôł rôz w dzurã. Òni 
przez mie przeszlë. Më sã ùkrëlë w zôpòlë, w stodole. 
Ale kò më tam ni mòglë długò sedzec. Tej më czëlë, że 
pòcysczi le gwizdałë. Ale to bëło dalek czëc. Më czëlë, 
że to są amerikańsczé. Tej më szlë do tëch żôłniérzów. 
Nas tam bëło wierã piãc. Zdrzã, a na remionach òni 
mają „Poland”. Tej jô do nich pò pòlskù. Òni schòwelë 
karabinë, a jô ju béł jich kòlegą, delë mie jedzenié. Tak 
jô przëstôł zarô do nich, do pòlsczégò wòjska pancer-
négò gen. Maczka. Jô béł w  4 Półkù Letczi Artëlerii 
Przecywlotniczi. A më wnet jachelë dali pò tëch hólen-
dersczich zemiach. Jedną razą Miemcë w nas prelë. Kòl 
nas stojało drzewò, to szło w sztëczi. Nen pòcysk szedł 
dëcht nimò naszégò aùtóła, a jô sedzôł na szusblasze. 
To béł richtich cud. Wnetka naszi jich òbtoczëlë i tej jô 
béł za dolmacza, bò jô mógł baro dobrze pò miemieckù 
gadac. Më dali òdbijelë wies za wsą. Kò më pò prôwdze 
wëzwòlëlë wnet całą Hólandiã. Nas kwiatama wszãdze 
òbsëpiwelë. Ten nôród hólendersczi wiele wëcerpiôł òd 
Miemców, temù òni tak bëlë nama wdzãczny. Ti lëdze ni 
mielë z czegò żëc. Miemcë mielë zaminowóny wiele jich 
zemi, a tej òni to zalelë wòdą. Kò tam je wiele depresji. 
Òni pamiãtają ò nas do dzysô. 

Że to sã ùdało tam zebrac tak wiele Pòlôchów do 
grëpë?
Baro wiele przëszło z Americzi. Pòlôszë swelë swòjich 
sënów, żebë Pòlską wëzwòlëc. Jak sã òkôzało, Anglików 
bëło le 30 tësący, Amerikónów – 50, a Pòlôchów bëło 

400 tësący. Tëli miôł zebróné gen. Sykòrsczi. Pòlôszë szlë 
rën, bò wejle Anglicë to bëlë nôwikszi tchórze. To nie są 
żódny wòjarze. Òni le pòpijelë, wëgrizelë szekòlôdczi, 
a gniotlë: Polish go! Tak më doszlë jaż do Hambùrga.  
A tej Anglicë rzeklë: Stop. Dali òni nas nie pùscëlë, bò to 
òni chcelë zdobëc Berlin. Anglicë są paskùdny. Genera-
łowi Maczkòwi nawetka reńtë pózni nie delë. Òn mùszôł 
ù nich statczi w Edinbùrgù òmëwac. Jaż sã hólenderskô 
królewô dowiedza, tej òna mù dała reńtã, òbiwatelstwò 
i krziż walecznëch. I tej bëło jinaczi.

A wa miała tej swiądã, że Anglicë waji ùpichają, że 
gardzą Pòlôchama, nawetka nie dopùscëlë waji do pa-
radë dobëcégò?
Në pewno. Kò më bëlë gwës, że jak më wëzwòliwómë 
jich kraje, tej òni sã nama wëwdzãczą, a òni nic, jakbë 
nas nie bëło. Czej bëła ta parada, tej nas nigdze nie do-
pùscëlë. Tegò nie jidze rozmiôc, ani wëbaczëc tegò nie 
jidze. Kò to bëło jak szos w chrzebt.

Z przódkù sedzy Józef Kwidzyńsczi
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Wë sã czedë spòtkelë bezpòstrzédno z Maczkã?
Jo, czile razy, ale pózni, w Szkòcji, bò na wòjnie taczi 
mòżnoscë nie bëło. To béł baro miłi człowiek, ò wësoczi 
kùlturze. Miôł do kòżdégò żôłniérza szacënk. Òn nas 
òstrzégôł, żebë nie jachac nazôd do Pòlsczi, bò tam rzą-
dzą kòmùnyscë, a ti nas nie lëdają. Pò prôwdze baro wiele 
tam òstało na wiedno.  

Dze sã dlô was skùńcza ta wòjna?
Më szlë w stronã miasta Moerdij z jednostkama kanadij-
sczi armii. Tam jô dostôł szplëtrã w głowã i jô pôdł ranny. 
Mie zawiozlë do lazaretu, a pòtemù do Anglii. Tak że jô 
do Wilhelmshaven nie doszedł. 

A jak wë wspòminôce swój pòwrót do kraju? 
To nie bëło letkò. Jô béł tej w Szkòcji. Òni nas tam trzi-
melë, bò òni dërch mëslelë, że wòjna pùdze dali. Òni 
mielë w głowie, żebë nas pòsłac na Japóniã. Ale òna wnet 
padła. Tej òni mëslelë, że mòże z Ruskã nastónie nowô 
wòjna. Më bë bële jima pòtrzébny. Në ale to nie przëszło 
na szczescé. Jô dostôł z dodomù lëst. Mie wzãła tesknota. 
Doma tej dopiérze sã dowiedzelë, że jô żëjã. To bëło pò 
dwùch latach, jak òni mie òstatny rôz widzelë. Mëmka 
mia mie ju òpłakóné. Òni bëlë gwës, że jô nie żëjã. W tim 
czasu ti Szkòcë nas baro pòlubilë i nie chcelë nas pùscëc 
do kraju. Jak më òdjéżdżelë, tej òni za nama płakelë, 
dzéwczãta winkòwałë chùstkama. Më je dalek z mòrza 
jesz widzelë. A tej, jak më tu przëjachelë, tej më bëlë 
czësto spòniewieróny. Pò latach mój syn jachôł òdwie-

dzec grób Maczka w Bredze, w Hólandii. Òn płakôł jak 
dzeckò, że na ti zemi walcził jegò òjc, chtëren przëjachôł 
do kraju z bronią w rãkù. A tej béł taczim wiôldżim wro-
gã dlô pòlsczégò rządu. To bëło òkropné. Dopiérze, jak 
Stalin padoch, tej bëło jinaczi. Te wszëtczé lata człowiek 
mùszôł ùkrëwac, co przeżił i wëcerpiôł na wòjnie, bò 
òni nômili bëlebë mie zabilë. Në terô, pò tëli latach, jô 
jem wsławiony. Jô nawetka dostôł òficérsczi stãpiéń. Ale 
jô nie żałujã, że jô wrócył. To wszëtkò minãło, a dzys jô 
jem wszãdze achtniony. 

Tej ten pierszi pòczątk nie béł tu za fejn.
Nôpierwi bëła wiôlgô ùcecha. Jô płakôł jak dzeckò. 
Wszëtcë bëlë rôd. To bëło w maju 1946 rokù. Në, ale 
pòtemù bëło ju gòrzi. Tu bëła strasznô biéda. Ruscë mielë 
nama wszëtkò wzãté; krowë, kònie. Jak jô przëjachôł, tej 
tata miôł so zradzoné jednégò kònika. Jak më sã përznã 
dorobilë, tej naszi kredlë, taczé trójczi łazëłë i brałë. Jô 
sã òżenił. Ù białczi téż bëło biédno. Òni bëlë wszëtcë 
wëwiozłé w ti wòjnie. Ale białkã jô miôł wspaniałą. Më 
szlë mieszkac na òdzyskóné zemie, do Bùkòwinë. Białka 
le gôda: Józef, nie martw sã. Dzecë nasze pòdroscą, tej 
më z biédë wëlézemë! I tak sã stało. Jak òni sã chwôcëlë 
za czelã, zarobilë dëtczi, kò tej przëszedł rôj na zemi! 
Niedôwno jô dostôł awans na pòrucznika. Jô jem terô 
téż wòjennym weteranã. Bògù dzãka jô jem jesz zdrów, 
chòc móm skùńczoné 92 lata.

Z Józefã Kwidzyńsczim gôdôł Eùgeniusz Prëczkòwsczi
Òdj. ze zbiérów J. Kwidzyńsczégò
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KÒLBÙDZCZI KASZËBA

Kaszëbsczi znajece z dodomù?
Doma przódë sã gôdało pò kaszëbskù i pò niemieckù. 
Pòlsczégò jem sã ùcził pózni. W szkòle.

A chto gôdôł pò niemieckù: tatk czë mëmka?
Òbëdwòje. To bëło Wòlné Miasto Gduńsk, pòlsczich 
szkòłów nie bëło. Nôblëższô bëła we Gduńskù, a aùtów 
nie bëło, tej szlë do szkòłë tam, gdze mielë krótkò. 

Mieszkelë w Kòlbùdach, jak Wë terô?
Krótkò. Òjc mieszkôł w Bąkòwie, a mëmka w Lublewie. 
Jak sã zeszlë, tej zamieszkelë w Kòlbùdach i jem ju ùro-
dzony tam.

Kaszëbską swiądã téż môce wëniosłé z dodomù czë 
mòże òbùdzył jã dopiérze załóżca kòlbùdzczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Mark Wałdoch?
Jak Wałdoch zakłôdôł Zrzeszenié w  Kòlbùdach, to 
mieszkôł jem w Żukòwie i béł jem tam nôleżnikã par-
tu, tej ta kaszëbskô swiąda mùszała ju we mie bëc. Mie 
sã zdôwô, że bëła òd wiedna, òdkąd pamiãtóm. Ale do 
Zrzeszeniô długò jem sã nie chcôł zapisac, bò jem taczi, 
że jak gdzes nôleżã, to mùszã bëc gwës, że to je prôw-
dzëwé, że to je dobré i że trzeba to robic. W czasach 
kòmùnizmù jem béł dbë, że cos, co dzejô òficjalno w Pòl-
sce, to nie je dlô mie, bò na pewno chtos z władz tim 
czerëje zeza pùkla. 

Kaszëbą jesce sã równak czëlë?
Jo. To wiedno. Nawet czej lëdze zdrzelë na to z niechãcą, 
jak na przikłôd za szkòłowëch lat we Gduńskù. Òrga-
nizacyjno nie béł jem równak w niczim jaż do ùpôdkù 
kòmùnizmù. Pò 1990 rokù, czedë to wszëtkò ju sã za-
waliło tak do czësta, zdecydowôł jem, że terô to ju mògã 
do Zrzeszeniô sã zapisac, tim barżi, że w Żukòwie, gdze 
tej jô mieszkôł, béł bëlny przédnik sp. Każi Bańczik. 
Jesmë sã znelë jesz z dzejaniô w Kòmitece Òbëwatel-
sczim i skòrno òn to prowadzył, to jô wiedzôł, że wôrt sã 
zapisac. Kùńc kùńców stało sã to w 1992 rokù. Tej latos 
mdze 25 lat òd chwilë, jak jem dostôł legitimacjã KPZ.

A jak jesce trafilë do kòlbùdzczégò partu?
Jô sã tam bùdowôł i wiedzôł jem, że wnet przińdze czas 
na przecyganié w nowi plac. Pamiãtóm, że tak jem sobie 

mëslôł: Co jô bãdã robic w tëch Kòlbùdach? Przecã tam 
ni ma Kaszëbów. 25 lat jô tam mieszkôł i za baro jem 
tam jich nie widzôł. Nicht w ti wsë sã nie przëznôwôł, 
że je Kaszëba. Sami Pòlôszë. Na szczescé jednégò razu 
jadã sobie kòl remizë i widzã, że wisy na ni tôfla z infòr-
macją, że w Kòlbùdach pòwstôwô klub przëwidzczégò 
partu Zrzeszeniô. Dzãka dzejanióm Marka Wałdocha 
ju pò rokù òstôł òn zmieniony w part, a w pòstãpnym 
miôł swòjã stanicã. A wnet kòlbùdzczi part miôł klub 
w Pruszczu. Tak to sã wszëtkò chùtkò rozwijało.

Chcemë wrócëc do Marka Wałdocha. To w jaczims 
dzélu legenda kaszëbsczi rësznotë w Kòlbùdach. Jak 
jesta sã pòznelë?
To pò prôwdze legendarnô pòstac. Jegò smierc bëła dlô 
naju wiôlgą stratą. Jô sã bùdowôł krótkò niegò i òn wi-
dzôł, że móm na aùce znaczk Kaszëbë. Tej sã mie spitôł: 
„Co to je? Chtos tu jezdzy z taczim znaczkã, a jô gò nie 
znóm?”. I tak jesmë sã pòznelë. Mark mie tłómacził, że 
mùszã przeńc do kòlbùdzczégò partu, gôdôł, jak wëzdrzi 
zrzeszeniowô robòta na tim terenie. Zapisôł jem sã, bò 
czemù nié, jak i tak przecygóm do Kòlbùd. Czedë Mark 
zachòrzôł, òstôł jem przédnikã. Baro mie ò to prosył i ni 
mógł jem sã nie zgòdzëc. Nigdë mie nie interesowałë 

Stojiszcze partu w Kòlbùdach òbczas rokrocznëch tôrgów „Free Time”  
we  Gduńskù

Z Jerzim Kreftã – Òrmùzdową Skrą za 2016 rok – gôdómë ò kaszëbsczi swiądze,  
relacjach Zrzeszenié – samòrząd i wespółrobòce z białką.
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niżódné fónkcje i przedtim jem żódnëch ni miôł, ale tu 
bëła takô sytuacjô, jakô bëła. Nie nalôzł sã nicht chãtny...

Mòże dlôte, że – jak sã czãsto gôdô – Kòlbùdë to nie je 
letczi teren do dzejaniô partu Zrzeszeniô?
Mëszlã, że wszãdze robòta przédnika je cãżkô, ale pò 
prôwdze w  Kòlbùdach je to òsoblëwô sprawa. Czej 
pòwstôł tam part, to reakcją béł szok i negacjô. „To ni 
mòże sã ùdac” – gôdelë. „Tec tu ni ma Kaszëbów”. I wła-
dze gminë bëłë procëm wrôcaniu kaszëbsczi swiądë, ale 
sã nie dało naju zatrzëmac. 
Pamiãtóm m.jin. z relacji sp. Marka, że czedë chcelë zòr-
ganizowac mszã z kaszëbską liturgią słowa, probòszcz 
sã nie zgòdzył i rzekł, że w Kòlbùdach nawet mòwë ò 
tim ni ma. Tej zrobilë jã w Prãgòwie. Tam na szczescé 
wnenczas béł probòszczã ks. Zygmùnt Słomsczi, chtëren 
je terô probòszczã we Gduńskù-Jaseniu, i jesz do dzysô 
je nôleżnikã najégò partu. Nie robił niżódnëch proble-
mów, rzekł leno, że mùszi to bëc w zgòdze ze wszëtczima 

kòscelnyma przepisama. To béł wôżny krok. Te msze są 
wnet òd pòczątkù najégò dzejaniô jaż do dzysô.

W Prãgòwie môta téż dlô se plac na pòtkania.
Jo. Stojôł tam kòl kòscoła taczi môłi bùdink, co sã wnet 
rozpôdôł. Czedës bëła tam religiô. Jesmë spitelë pro-
bòszcza, czë mòżemë gò wëremòntowac. „A remòntujta, 
jak sã wama chce”. Tej jesmë to zrobilë. W westrzódkù 
jesmë tak zmienilë, żebë wëzdrzało jak dôwnô kaszëb-
skô chëcz. Chto miôł doma jaczé stôré méble, sprzãtë pò 
starkach, to wszëtkò przëniósł. I pò mszë wiedno mómë 
tam spòtkania. Przëchòdzą nié leno Kaszëbi. Ten, chto 
mô gebùrstach w tim miesącu, piecze kùcha. Dostôwô 
kwiôtk i żëczbë òd partu. Dzãka temù kòżdi sã angażëje, 
bò jak sã prosy chãtnëch ò przëszëkòwanié zéńdzeniô, 
wiedno ti sami to robią. A tak rôz do rokù kòżdi nôleżnik 
mùszi przëszëkòwac chòcle tegò kùcha. 
Te pòtkania przëcygają téż rozmajitëch lëdzy. Przińdą, 
pòsłëchają, zjedzą kùcha, pògôdają... A pò pôrã miesą-
cach pitają, czë sã mògą zapisac. Czasã są to ti lëdze, 
co na pòczątkù bëlë procëm najémù dzejaniu i  np. 
kritikòwelë, że Kaszëbi wzãlë bùdinôszk kòl parafie.  
A terô sã òkazywô, że sami z tegò kòrzistają.

Króm zéńdzeniów môta téż jiné bédënczi dlô swòjich 
nôleżników i lubòtników.
Jo. Robimë np. rozmajité imprezë, przezérczi filmów, 
wespółrobimë ze szkòłama...

Ale wprowadzenié kaszëbsczégò do szkòłów nie bëło 
letką sprawą w waji gminie.
To prôwda. Chcôł to ju zrobic Mark, ale gmina to mia-
ła òdrzëconé. Bò jak? W Kòlbùdach kaszëbsczi? Nigdë. 
Czedë jem zaczął ju tu dzejac, spróbòwôł jem jesz rôz. 
Mark rzekł mie, że to sã nie ùdô, że tu je pòtrzébny cud. 
Cëda téż sã zdarzają – jô mù pòwiedzôł.
Pòmëslôł jem, że zaczniemë w Bùszkòwach. To môłô 
szkòła, tej nikògò to tak nie zabòli. Jesmë rozdelë lë-
dzóm deklaracje, zebrelë je nazôd pòdpisóné, direktorka 
Béjata Richter (dzysô je wiceprzédniczką najégò partu) 
szła z tim do gminë. Jô mùszôł w tim czasu jachac do 
Niemców na tidzéń. Pò przëjachanim nazôd pitóm sã, 
jak pòszło. „Nick z tegò. Kôzelë to zmienic i wësztrichnąc 
kaszëbsczi, bò gò nie bãdze”. Co miała zrobic? Direktor 
je zanôleżny òd wójta. Ale jak tak, to sóm jem pòszedł. 
Nôprzód do szefa òd sprôw edukacji w gminie, ale òn nie 
chcôł nick rozsądzëc bez kònsultacji z wójtã. Tej jô rzekł, 
żebë mie z wójtã ùmówił. Ale dodôł jem téż, że jeżlë nie 
bãdze tu kaszëbsczégò, to sprawa trafi do sądu, bò prze-
pisë wërazno mówią, że skòrno je takô wòlô starszich, 

Òbczas Zjazdu Kaszëbów w Sopòce

Jedno z zéńdzeniów w „Naji chëczë” w Prãgòwie

ÒRMÙZDOWÉ SKRË 
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to òni mùszą jã wëpełnic. Pòdóm to téż do wiédzë prasë, 
radia, telewizje...
Za tidzéń ùdało sã nalezc termin pòtkaniô. Wójt zabédo-
wôł kawã, ale jô rzekł, że nôprzód chcã załatwic sprawã. 
„Nie ma co załatwiać, oczywiście, że wprowadzimy ka-
szubski”. Jak tak, to kawã mógł jem wëpic.

Ale to béł dopiérze pierszi krok, bò na Bùszkòwach 
jesta nie skùńczëlë.
Jo. Chcelë jesmë znôwù wprowadzëc kaszëbsczi do jaczis 
môłi szkòłë. Ale òkôzało sã, że bãdze zmiana direktora 
we wiôldżi szkòle w Kòlbùdach. Nigle do tegò doszło, 
kùńczący kadencjã direktor skòntaktowôł sã ze mną 
i spitôł, czë nie bëłobë dobrze wprowadzëc tam ùczbë 
kaszëbsczégò. Jô ni mógł w to ùwierzëc. W Kòlbùdach? I 
tak letkò to pòszło? Zarô jesmë sã wzãlë do robòtë i nim 
direktor òdeszedł, sprawa bëła załatwionô. Jak ju béł 
kaszëbczi w nôwikszi szkòle w gminie, to w tëch mnié-
szich bëło wiele lżi dzejac.

Wëszëznë gminë ni miałë ju nick procëm?
Nié, ale chùtkò pòjawił sã nowi problem. Chcelë 
pòzamëkac môłé szkòłë w Prãgòwie i Lublewie. Zrze-
szenié sã tim zainteresowało. Jesmë gôdelë z direktorama 
i przekònywelë, że skòrno jediną przëczëną zamkniãcô 
mają bëc dëtczi, to dzãka dotacji na kaszëbsczi ùdô sã je 
ùtrzëmac, a do te naùczëc dzecë dodôwkòwégò jãzëka. 
Pòdpòwiedzelë jesmë, co i jak napisac, żebë ùretac te 
môłé szkòłë. I to sã ùdało. Wëzdrzi na to, że równak dlô 
gminë bëło to ju za wiele. Pò tim skùńczëłë sã naje do-
tądka dosc dobré relacje z gminą. I tak je do dzysô.

Z taczi biôtczi mało czedë wëchôdô cos dobrégò. Dô 
sã tak dzejac?
Nie je letkò, ale dlô mie wiedno wôżnô bëła niezanôleż-
nosc. Taczé òrganizacje jak najô są òpiarté w wikszoscë 
na samòrządowëch dotacjach. Jeżlë gmina dô dëtczi, to 
dzejają, jeżlë nié, to nick sã nie dzeje abò mało. Niejedny 
naji nôleżnicë téż sã bòjelë, że terô skùńczi sã aktiwnô 
robòta partu. Ale jesmë szukelë dotacji w jinëch placach 
i nick sã w najich dzejaniach nie zmieniło. Zrzeszenié 
pòwstało samò, nicht z władz za tim nie stojôł i nicht 
z bùtna nie bãdze nim czerowôł. I tak mùszi òstac.

Kùli môta nôleżników?
Kòl 90. Ale to wszëtkò są prôwdzëwi nôleżnicë. Ni ma 
taczich, co sã le zapiselë i pózni nicht jich nie widzôł. 
Jeżlë chtos przez dwa lata w nick sã angażëje, nie pła-
cy skłôdków, to je wësztrichniony z lëstë. Na zôczątkù 
jem robił lëchò, bò jô chcôł, żebë bëło nas jak nôwicy 

i prosył jem lëdzy, żebë sã zapiselë. To równak do ni-
czegò nie prowadzy. Jeżlë chtos sã zapisôł z mùszu abò 
dlô swiãtégò spòkòju, to pózni òn sã lëchò czëje, bò je 
zapisóny, a nick nie robi, i jô sã lëchò czëjã, że na mòc 
jem gò wpisôł. Dzysô nikògò nawet nie pitóm, czë chce 
bëc w najim parce. Lëdze sami przëchòdzą. Widzy sã 
jima naji dzejanié. 

A czegò felëje przédnikòwi partu w Kòlbùdach? 
Młodëch lëdzy. I to taczich, co bë chcelë sã angażowac 
w robòtã partu, ale téż dzejac dlô gminë. Mòże kandi-
dowac do radë? Nie gôdóm ò Sejmie i Senace, bò z tegò 
Zrzeszenié wnet nick ni mô. Szkòda na to najégò czasu. 
Ale tu na placu, w gminie, jô bë chcôł, żebë rządzëlë 
lëdze, co czëją téż kaszëbsczé sprawë.

I na kùńc pitanié ò priwatné sprawë. Wasza białka je 
przédniczką partu w Żukòwie, Wë w Kòlbùdach. Mò-
żeta sã dogadac czë dërch są sztridë ò to, jaczi part je 
lepszi, chto lepi dzejô?
Nié. Je wiôlgô wespółrobòta midzë mną i białką, midzë 
Żukòwã i Kòlbùdama. Taczé kòntaktë midzë partama 
bëłë jesz za czasów Marka Wałdocha. Jeżlë cos brëkù-
jemë, to më bierzemë òd nich, a òni òd naju. Më jez-
dzymë do nich i òni są na najich imprezach. Mëszlã, że 
taczi wespółrobòtë midzë nôblëższima partama czasã 
mómë w Zrzeszenim za mało. Ni mòże bëc tak, że nama 
je dobrze, a ù sąsadów part ùpôdô. Wedle mie jak gdzes 
krótkò ùpôdô jaczis part, to je to téż mòja wina. Jak sąsôd 
mô jiwer, to nie pòmòżesz?

 GÔDÔŁ DM

ÒDJ. Z ARCHIWÙM PARTU KPZ W KÒLBÙDACH

Òtemkniãcé edukacjowi stegnë w Prãgòwie, jakô pòwstała dzãka  
partowi KPZ

ÒRMÙZDOWÉ SKRË 
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ZRZESZENIE NA KOCIEWIU –  
NA WYSTAWIE I W INTERNECIE
Zważywszy na zainteresowanie aktywnością Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego poza Kaszubami, jakie 
powstało przy okazji wyborczych dyskusji z  przeło-
mu roku, warto zachęcić do bliższego zapoznania się 
z  dwoma najnowszymi projektami zrealizowanymi 
przez zrzeszeńców z Kociewia.

Oddział Kociewski ZKP w  Tczewie w  roku 2016 
w partnerstwie z tczewską Miejską Biblioteka Publiczną 
realizował projekt Biblioteczne Spotkania Regionalne. 
Poza licznymi spotkaniami, prelekcjami i dyskusjami, 
które odbywały się na Kociewiu, Żuławach i Powiślu, 
oraz kolejnym, dziesiątym zeszytem „Tek Kociewskich”, 

owocem Spotkań są także dwie bardzo ciekawe inicja-
tywy. Z  okazji sześćdziesięciolecia ZKP oraz obcho-
dzonego właśnie Roku Wisły stworzyliśmy wystawę 
„Pomorze Nadwiślańskie – Regionalizmy znad Dolnej 
Wisły”. Na jedenastu planszach przedstawione są histo-
ryczne krainy naszego regionu (Ziemia Chełmińska, 
Kociewie, Powiśle, Żuławy oraz Kaszuby) oraz funkcjo-
nujące w nich oddziały i koła Zrzeszenia. Nie wszystkie 
jednak, a jedynie te działające w nadwiślańskich gmi-
nach. Zapoznać się więc można z historią i aktywnością 
oddziałów Zrzeszenia w  Toruniu, Bydgoszczy, Gru-
dziądzu, Pelplinie, Tczewie, Pruszczu Gdańskim, Mal-
borku i Gdańsku oraz koła w Opaleniu. Sercem wysta-
wy są przepiękne zdjęcia samej Wisły, leżących nad nią 
miejscowości oraz fotografie dokumentujące działania 
Zrzeszenia w tych regionach.

Wystawa stworzona na podstawie scenariusza Mi-
chała Kargula i  w  opracowaniu graficznym Lecha 
Zdrojewskiego uroczyście została otwarta w  Tczewie 
pod koniec 2016 roku. W maju wystawę będzie można 
zobaczyć w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toru-
niu, gdzie zostanie zaprezentowana z okazji Toruńskie-
go Kiermaszu Książki Regionalnej (który odbędzie się 
w tym roku 15 maja).

Drugim, jeszcze ciekawszym owocem Bibliotecznych 
Spotkań jest portal Skarbnica Kociewska. Jego historia 
sięga 2010 roku, gdy w czasie IV Kongresu Kociewskie-
go zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia portalu 
poświęconego tematyce edukacyjnej i naukowej na Ko-
ciewiu. Sprawę podjęli członkowie Sekcji Kociewskiej 
Zespołu ds. Oświaty Rady Naczelnej ZKP, działającej 
w latach 2010–2013, którzy w dyskusjach sprecyzowali 
potrzeby i formułę takiego portalu. Inspiracją dla jego 
ostatecznej formuły był analogiczny projekt stworzony 
przez Zarząd Główny na potrzeby edukacji kaszub-
skiej – Skarbnica Kaszubska. Po kilku latach dyskusji 
i wstępnych projektów statecznie inicjatywę tę wpisa-
no w projekt Bibliotecznych Spotkań Regionalnych, co 
przyniosło jej ostateczną realizację. Portal zaczął działać 
w drugiej połowie 2016 roku, a kolejne miesiące zajęło 
wypełnianie go treścią. Stąd uroczysta inauguracja mia-
ła miejsce dopiero 10 lutego 2017 roku z okazji Święta 
Kociewia.
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Z ŻYCIA ZKP

Skarbnica Kociewska ostatecznie połączyła kilka po-
mysłów działań regionalnych w  internecie. Składa się 
z czterech podstawowych części: Czytelni, Materiałów 
Edukacyjnych, Aktualności oraz informacji o regionie 
(pt. Kociewie).

Czytelnia jest rozwinięciem Kociewskiej Biblioteki 
Internetowej prowadzonej przez oddział tczewski od 
2006 roku. Prezentowane są tam przede wszystkim 
publikacje oddziałów Zrzeszenia z Kociewia z czasopi-
smami – „Teki Kociewskie” z Tczewa oraz „Moja Zie-
mia” ze Zblewa – na czele. Przekierowania prowadzą 
też do zasobów ciekawych wydawnictw kociewskich 
dostępnych na innych portalach, jak archiwalne nume-
ry „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” czy „Ry-
dwanu”. Dział ten jest systematycznie rozbudowywany 
o nowe pozycje. Planuje się także stworzenie poręcznej 
bibliografii poświęconej tematyce regionalnej na Kocie-
wiu.

Kolejnym działem są Materiały Edukacyjne. To 
próba spełniania oczekiwań nauczycieli-regionalistów 
zgłaszanych od IV Kongresu Kociewskiego. Chcemy 
tam prezentować programy nauczania, scenariusze lek-
cji i pomoce naukowe przydatne w edukacji regionalnej 
na Kociewiu. Bez wątpienia opracowanie takich mate-
riałów wymagać będzie największego wysiłku, ale już 
dziś na stronie można się zapoznać z pierwszą ich par-
tią. Systematycznie ów zbiór chcemy rozbudowywać.

Dział zatytułowany Kociewie jest kompendium 
wiedzy o naszym regionie. W  internecie brakuje rze-
telnych, przystępnie opracowanych materiałów na ten 
temat. Stąd pomysł na ten zbiór, w którym można zna-

leźć informacje o historii, kulturze i gwarze kociewskiej. 
Także tutaj dążyć będziemy do wzbogacania zawartości 
zamieszczonych materiałów.

Całość uzupełnia dział Aktualności, gdzie prezentu-
jemy zaproszenia i relacje z najciekawszych wydarzeń 
regionalnych dotyczących Kociewia.

Skarbnica Kociewska jest portalem, który tak na-
prawdę wyszedł dopiero z wieku niemowlęcego. Stąd 
tak pod względem funkcjonalności technicznej, jak 
i  zawartości merytorycznej będzie się w  najbliższym 
okresie dynamicznie rozwijał. W  tym miejscu warto 
zaapelować do wszystkich osób mogących nam w tym 
dziele pomóc. Zwłaszcza zachęcamy nauczycieli-regio-
nalistów, którzy chcieliby się podzielić z innymi mate-
riałami edukacyjnymi własnego autorstwa. Także auto-
rów czy wydawców ciekawych opracowań dotyczących 
Kociewia zachęcamy do współpracy. Zwłaszcza zależy 
nam na informacjach na temat rzeczy dostępnych już 
w internecie, które chcielibyśmy rozpropagować wśród 
zainteresowanych Kociewiem. 

Biblioteczne Spotkania Regionalne zrealizowano 
dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Pomorskie-
go, Powiatu Tczewskiego, Miasta Tczew oraz Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Ze Skarbnicą Kociewską można się zapoznać pod 
adresem www.skarbnicakociewska.pl 

MICHAŁ KARGUL 
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Pewnego późnojesiennego wie-
czora przybył do naszego mieszka-
nia w  Dąbrówce kolega Jerzy 
Radtke, sąsiad z Kolonii Ostrowic-
kiej. Był zdrożony, ale rumiany 
i  wesoły. Zauważyłem, że jest 
z czegoś zadowolony, oczy mu biły 
radością i z miejsca wprosił się na 
kolację. 

– Alem zmęczony, zmęczony 
i głodny, z Prus wracam, macie coś 
na przegrychę? 

– Będzie, będzie zaraz – na to 
Werka. A  ja dodałem: – Będzie 
i coś do przegrychy, bo widzę, żeś 
Jurku dzisiaj w różowym nastroju.

– A  jestem, jestem – odpowie-
dział – zaraz wszystko opowiem, 
jak tylko twoja małżonka wróci, 
przy kawie język migoce lepiej.

Podsunąłem papierosy, podzię-
kował, twierdząc, że ma lepsze. 
Wyciągnął srebrną papierośnicę, 
wyjął z  niej cygaretkę i  zapalił, 
mnie nie częstował, wiedząc, że 
nie palę. Po chwili Werka wróciła 
z kuchni i poprosiła nas do stołu. 
Byliśmy oboje ciekawi, co to takie-
go kolegę ubawiło czy zadowoliło. 
W  Prusach miał rodzinę, braci, 
siostry, ale tam przecież w owych 
latach Hitler swoje porządki wpro-
wadzał. Zresztą nie każdy mógł do 
Prus się dostać, trzeba było mieć 
poważne powody, by i nasze wła-
dze wydały chętnemu do wyciecz-
ki w te strony zezwolenie. Terror 
względem Polaków odstraszał, 
a tu Radtke zadowolony z tej po-
dróży.

– Popamiętają mnie, psiajuchy 
– rozpoczął swoje opowiadanie. 

Ciekawość nasza wzrastała. Jurek 
na razie jej nie zaspokajał, bo jadł, 
jadł i pił łapczywie.

– Darujcie, państwo, że połykam 
wszystko, co przede mną; jestem 
głodny jak wilk. Na srebrnym wese-
lu byłem, a głodny wracam, no ale 
tak się złożyło, trudno, sytuacja... – 
cedził, ciągle dla nas niezrozumiale. 

Wreszcie odsapnął, chwycił kie-
liszek i błysnąwszy oczyma powie-
dział:

– Teraz prost! Prost! Darujcie, ale 
piję za naszych w ziemi sztumskiej, 
w Mikołajkach, tak jak bym u nich 
pił, przecież jestem tu u was, mych 
dobrych sąsiadów. 

Wypiliśmy na zdrowie Polaków 
dzielnie trzymających się na Ziemi 
Warmińskiej, na Mazurach.

– Teraz mogę rozpocząć opowia-
danie; nabrałem sił, a  humor mi 
jeszcze bardziej się poprawił  – od-
sapnął, jakby po większym wysiłku 
i spojrzał na mnie. – Józku, ale im 
bobu nawarzyłem – dodał i w dal-
szym ciągu trzymał w napięciu na-
sze zaciekawienie.

– Gadaj, gadaj! – krzyknąłem – 
bo Werka i ja dłużej wytrzymać nie 
możemy, coś takiego zmajstrował, 
że się zapuszczasz, zapuszczasz do 
zsumowania przechwałek.

– Co, przechwałek? To prawda, 
wierutna prawda, fakt. Może i kon-
sekwencje będą, dla niektórych, 
smutne, ale myślę, że moi najbliżsi 
się jakoś wywiną. 

Chciałem znowu interweniować, 
ale on, widząc to, machnął ręką, 
jakby chciał zatkać mi gębę i roz-
począł wreszcie opowiadać.

– Wiecie, że mam w Mikołajkach 
pod Sztumem rodzinę. Oto zosta-
łem przez nią zaproszony na srebr-
ne gody weselne. Narzekali na obo-
strzenia hitlerowskie, na zakaz 
śpiewania po polsku w  kościele, 
więc postanowiłem się zemścić. 
Powiedziałem braciom, co i  jak 
zrobię. Przyzwolili, ale tak, by o ni-
czym nie wiedzieli. Najęli dla mnie 
furmana, raczej to ja z nim uzgod-
niłem wyjazd i  ja mu wręczyłem 
furmanowe. Gdy przybyliśmy do 
kościoła, to udałem się na chór. 
Tam zapoznałem się z  organistą, 
naturalnie jakby nigdy nic mówi-
łem z nim po niemiecku, chociaż 
przedstawiłem się jako Ausländer, 
przy czym znajomość tą pokrzepi-
łem 20-markowym banknotem, 
udając bogatego. Chodziło o  to,  
by mnie dopuścił do organów. 
„Gram dobrze na organach, a też 
nieźle śpiewam, chcę znaną mi ro-
dzinę, w której intencji odprawiane 
jest nabożeństwo, uhonorować jed-
ną pieśnią, naturalnie tylko pod 
koniec uroczystości” – mu powie-
działem. „Natürlich, natürlich” – 
mruknął, uśmiechając się z zado-
woleniem, pieniądz zrobił swoje. 

– Nabożeństwo się rozpoczęło – 
ciągnął dalej swoje opowiadanie 
Jurek – kościół był nabity krewny-
mi i znajomymi z mych młodzień-
czych lat. Wszyscy byli Polakami, 
a teraz i w tym dawnym polskim 
kościele ich wynarodawiano – sło-
wami, muzyką i naciskiem moral-
nym. Jakże smutno w  nim teraz 
było. Gdzie dawny dźwięczny 
śpiew polski, gdzie nastrój kościel-

POLSKA PIEŚŃ  
W NIEMIECKIM KOŚCIELE

Pamiętne dni
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ny? Organista trele ciągnął, przy-
śpiewywał anemicznie, wyrazy 
jego pieśni gubiły się gdzieś w za-
łomach i  zakamarkach nawy czy 
chóru. Zdawało się mi, że nie do-
cierają do modlących się, ci bo-
wiem siedzieli skupieni w  sobie, 
mieli książki polskie, wpatrywali 
się w ich treść kompletnie wciśnię-
ci w  swoje wnętrze. Zapewne 
i w przeszłość swoją i parafii wcho-
dzili, introspekcyjnie badając prze-
byte do dnia tego dzieje, te górne 
i te smutne. Kiedyś tu kościół po 
polsku, radośnie, a nawet wesoło, 
np. w czasie dni gwiazdkowych czy 
rezurekcyjnych, rozbrzmiewał, 
a teraz łapa hitlerowców go zdusiła. 
Po polsku w nim nikt i pisnąć nie 
może, spowiadać się nawet muszą 
po niemiecku. Nie modliłem się, 
Józiu, pewnie i moi bracia się nie 
modlili. Te i inne myśli „rumcowa-
ły mnie po bani”, ale zaczęły się 
skupiać, ustawiać mą decyzję, na-
bierać emocji, naciskać na uze-
wnętrznienie przemyśleń. Jeszcze 
czas – mówił rozsądek – jeszcze 
czas, bo Msza Święta dobrze opła-
cona, a jakże, jakoś się przedłużała, 
wydawało mi się, że w nieskończo-
ność. Organista robił swoje, cią-
gnął piano, manewrował klawisza-
mi, może się i  przede mną 
popisywał, wszak wiedział, że wnet 
go zastąpię; nie chciał wypaść 
w kontraście gorzej, myślał, że je-
stem jakimś muzykiem, może wir-
tuozem. Od czasu do czasu zerkał 
ku mnie, jakby chciał mówić – no, 
co powiesz na tą improwizację? 

Wreszcie nabożeństwo dobiegało 
końca, ostatnie pary kończyły 
przyjmować Komunię. Organista 
podsunął mi organy, raczej ustąpił 
miejsca przy nich. Przesiadłem się, 
a on stanął na boku, by w skrytości 
zażyć z tabakiery szczyptę zażywki. 
W nawie zaczął narastać ruch, jak-
by obecni już chcieli kościół opusz-
czać. Musiałem ich zatrzymać, pu-
ściłem więc serię znanych mi 
z młodości tonów, wprowadzając 

w  melodię polskiej pieśni „Ser-
deczna Matko”. Pieśń ta zawsze bu-
dzi coś więcej, niż mówią jej słowa, 
łzy wyciska potrzebującym jej 
opieki, a cóż dopiero w owej opra-
wie kościelnej, kiedy na zewnątrz 
szalała buta hitlerowska. Obserwo-
wałem nawę, ludzie przestali się 
ruszać, zamarli w nasłuchu, niektó-
rzy odwracali głowy. Ja teraz ruszy-
łem jakby do ataku, śmiało wycią-
gnąłem mój silny i  dźwięczny 
tenor, nacisnąłem klawisze – „Ser-
deczna Matko”, pieśń Warmiaków, 
Kociewiaków, Kaszubów i wszyst-
kich innych Polaków ogarnęła ko-
ściół. Zrazu głos mój był samotny, 
sam jeden docierał do najdalszych 
części kościoła, ale wnet dołączać 
się do niego zaczęły głosy inne – 
staruszek, starców, a potem coraz 
to większej nabierać zaczął siły; 
dołączyły do niego głosy męż-
czyzn, młodzieży – cały kościół 
śpiewał. Przy drugiej zwrotce za-
uważyłem oznaki głębokiego 
wzruszenia, spojrzałem w dół, spo-
strzegłem chusteczki trzymane 
w rękach osób starszych – płakali.

Nie mogłem patrzeć, tak, bo i ja 
się przejąłem, ale mnie już od kilku 
chwil bucał organista, coraz moc-
niej. Mruczał: „So was? Seien sie 
doch still (Tak coś, zamilknijcie, 
proszę). Mein Gott was machst du? 
(Mój Boże, co robisz?)”. Nie odstę-
powałem organów. „Binn doch ein 
Ausländer” – burknąłem i grałem 
dalej. A i ksiądz, który był już od-
szedł do zakrystii, wrócił przed oł-
tarz, by groźnie wpatrywać się 
w kierunku chóru, widocznie i on 
się niepokoił. Niepokoił się pewno 

bardziej niż organista – „Eine poli-
sche Demonstration in der Kirche!” 
– bał się opłakanych następstw. 
A kościół przy słowach „ratuj nas, 
ratuj, Matko ukochana”, już nie łkał, 
lecz głośno płakał, łamiąc mój 
śpiew, organy tylko poprawnie me-
lodię prowadziły. Był najwyższy 
czas, bym robotę moją skończył.

Wstałem, w  przelocie na dół 
ukłoniłem się organiście, teraz był 
blady jak trup, wypadłem z kościo-
ła, by szurnąć do stojącej w zacie-
nieniu bryczki. Furman był w po-
gotowiu. Śmignął konie, a te prawie 
z miejsca ruszyły kłusem. Nikt nas 
nie ścigał, mógł więc furman nieco 
przyhamować, jednak jechaliśmy 
dość ostro, bo a nuż w gromadzie 
znajdował się hitlerowski sługus, 
wszystko mogło się zdarzyć... 

– Liczę na to, że ksiądz będzie 
chciał zbagatelizować sprawę – mó-
wił teraz już spokojniej. – Jerzy 
wszak sam by poniósł najdotkliw-
szą karę – mogli by go zapakować 
do Dachau. Ale szkoda mi organi-
sty, taki to z niego chwycigrosz, cały 
w  uśmiechach; tego to jegomość 
wytrzaska. „Ausländer” –powie 
i nic więcej, przecież nie wie, że je-
stem bratem dwóch Radtkich, go-
spodarzy straszewskich. „Alles 
deutsch” – mówią Niemiaszki, ja im 
dałem „alles deutsch”, cały kościół 
po polsku śpiewał. Może i kiedyś 
znowu po polsku śpiewać będzie, 
zawsze i nie tylko w kościele; na uli-
cy, wszędzie – powiedział w końcu 
Jurek i zamyślił się. – Źle tam mają 
nasi, terror... – dodał po chwili.

JÓZEF CEYNOWA
FOT. SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
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Otwarte w marcu Muzeum II Wojny Światowej cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem i zdobywa uzna-

nie tak znawców historii, jak i zwykłych obywateli; uczy, 
kształtuje nowe spojrzenie i uświadamia, czym naprawdę 
jest wojna. Wielu zwiedzających wystawę ciekawią przede 
wszystkim militarne zmagania potężnych sił. Wojna jed-
nak ma także drugie straszliwe oblicze – sprowadza kata-
klizm na ludność cywilną, burzy życie rodzin, społeczno-
ści i całych narodów. Ta strona wojennej rzeczywistości, 
bardzo bogato udokumentowana, młodszym poszerza 
horyzont wiedzy, natomiast u przedstawicieli najstarszego 
pokolenia ożywia bolesne wspomnienia. Wszystkich zaś 
głęboko wzrusza, niezależnie od wieku i stopnia wrażli-
wości.  

Słusznie muzeum nazywane jest świątynią pamięci. 
Setki eksponatów, materialnych pamiątek oraz wizualnych 
prezentacji pozwalają lepiej zrozumieć przyczyny, zoba-
czyć grozę i skutki wojny. Ale pamięć jest przechowywana 
także, a może przede wszystkim, poza gmachami muzeów. 
Bardzo wiele rodzin w kolej-
nym już pokoleniu kultywuje 
prywatny obraz wojny. Cza-
sem jest to opowieść o wypę-
dzeniu rodziny z odwieczne-
go siedliska, o  wywózce do 
syberyjskiej tajgi lub w stepy 
Kazachstanu. W przypadku 
ludności pomorskiej przekaz 
częściej dotyczy wywózki do 
Potulic, osadzenia w  KL 
Stutt hof lub w gestapowskim 
więzieniu, czy wreszcie „tylko” pobytu na przymusowych 
robotach w głębi Niemiec lub w podbitym kraju. Nie ma 
chyba rodziny na Pomorzu, która nie doświadczyła dra-
matycznych przeżyć, straty mienia, trwałej rozłąki. A co 
najboleśniejsze – utraty bliskich, którzy stali się ofiarami 
wojennej machiny i hitlerowskiego barbarzyństwa. Pa-
mięć o nich jest przekazywana młodym jako ważna część 
historii rodziny. Suma tych jednostkowych przekazów 
tworzy naszą zbiorową pamięć historyczną.

W wielu domach jak relikwie przechowuje się pamiąt-
ki po tych, których zabrała wojna. Zdjęcia, dokumenty, 
drobne przedmioty osobiste, listy… Listy są najbardziej 
poruszające. Julian Osowicki, maturzysta chojnicki z 1939 
roku, został 13 października 1942 r. aresztowany przez 
bydgoskie gestapo za działalność konspiracyjną. Postrze-
lony podczas próby ucieczki, pobity, został następnie prze-
wieziony do więzienia w Berlinie, a tam przez sąd wojsko-
wy skazany na śmierć. 10 maja 1943 r. pisał do swej 
rodziny w Chojnicach: Muszę Tobie, Kochana Mamusiu 
wraz z Rodzeństwem, donieść, że jest to mój ostatni list. 
Dzisiaj o godzinie 7.00 wieczorem zostanę stracony. Ty Ko-
chana Mamusiu i Rodzeństwo nie powinniście się z tego 

powodu smucić, mimo że będę stracony, mój duch będzie 
żył wiecznie. (….) spotkamy się wszyscy na drugim świecie, 
gdzie będę na Was czekał. Cztery miesiące po śmierci Ju-
liana zmarł jego ojciec Piotr, jako więzień polityczny 
w Koronowie.

Zrządzeniem losu tę samą datę 10 maja 1943 r. noszą 
również trzy listy 21-letniego Romana Łąckiego z Czer-
ska, napisane w więzieniu w Berlinie – Plötzensee, adre-
sowane do siostry Łucji, brata Bronisława i wujka Jakuba. 
Pisał m.in.: Żal mi się z Tobą, jedyną siostrą, rozstawać, ale 
Bóg mnie woła do siebie. (….) Bóg pozwoli, że ujrzę się 
z naszą kochaną matką i ojcem tam w niebie, gdzie jest 
wieczna szczęśliwość. W liście do brata: (...) dziś wieczorem 
rozstanę się z Tobą, Kochany Bronku, na zawsze (…). Pro-
szę Cię módl się za mną i weź pod swoją opiekę Henka, 
naszego najmłodszego brata. Ze słowami pożegnania 
i prośby zwracał się do wujka: (...) ułaskawienia nie otrzy-
małem. Dziś o godzinie 7-mej wieczorem kończy się moje 
życie tu na ziemi. (…) Po wojnie pobuduj Wujku „Bożą 

Mękę” i daj na mszę świętą 
za mnie. Napisał, że śmierci 
się nie boi, ale bardzo pra-
gnął jeszcze raz zobaczyć 
wszystkich bliskich. Nie zo-
baczył. Listy zostały rodzi-
nie przysłane po upływie 
miesiąca, wraz z zawiado-
mieniem o śmierci Roma-
na. 

Od zakończenia wojny 
minęły 72 lata, a w naszych 

pomorskich domach wiszą w ramkach i stoją na etażer-
kach fotografie zamęczonych w obozach, rozstrzelanych 
w  Piaśnicy, w  Szpęgawsku, w  podchojnickiej Dolinie 
Śmierci… Ale także tych, którzy przymusem wzięci do 
niemieckiego wojska, ginęli w dalekim kraju. W Nowy 
Rok 1945 r. 20-letni Zygmunt pisał z Włoch, niedaleko 
Vicenzy: W nocy rozmawialiśmy z Leutnantem na nasz 
temat, który jeszcze raz nas zapewnił, że my na front nie 
pójdziemy (…), bo jesteśmy Gruppe 3, ale jeżeli my się uwa-
żamy za Polaków, to nikt w nas niemieckości wmówić nie 
może, ani też nie może nam zakazać naszej mowy.  
A że i na drugiej stronie frontu są Polacy (…) lepiej więc, 
że wcale nie idziemy w bój, a pełnimy tylko służbę na ty-
łach. Zygmunt wierzył, że wkrótce wróci do domu. Nie 
wrócił, zginął prawdopodobnie następnego dnia. Zostały 
po nim piękne listy, pełne tęsknoty i miłości, oraz symbo-
liczna inskrypcja na rodzinnym grobie w Chojnicach.

Takie to są muzealne pamiątki wojny, rozproszone po 
tysiącach domów i cmentarzy.

KAZIMIERZ OSTROWSKI

PRYWATNY OBRAZ WOJNY

W wielu domach jak  
relikwie przechowuje się 

pamiątki po tych, których 
zabrała wojna. Zdjęcia,  

dokumenty, drobne  
przedmioty osobiste, listy…
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Z PÔŁNIA

PRIWATNY ÒBRÔZ WÒJNË
Òdemkłé w strëmiannikù Mùzeùm II Swiatowi Wòjnë 

ceszi sã niesłabnącym zainteresowanim i  dobiwô 
pòczestnosc tak znajarzów historie, jak i prostëch òbëwa-
telów; ùczi, sztôłtëje nowé wezdrzenié i ùswiądniwô, czim 
pò prôwdze je wòjna. Wiele zwiedzywającëch wëstôwk 
cekawią przede wszëtczim militarné biôtczi stolemnëch 
sëłów. Wòjna jednakò mô téż drëgą straszlëwą twôrz – 
sprowôdzô kataklizm na cywilną ludnotã, bùrzi żëcé ro-
dzënów, spòlëznów i całëch nôrodów. Ta starna wòjnowi 
jawernotë, baro bòkadno ùdokùmentowónô, młodszim 
rozszerziwô hòrizónt wiédzë, zôs ù przedstôwców nôstar-
szégò pòkòleniô òżëwiô bòlącé wspòmnienia. Wszëtczich 
głãbòk wzrësziwô, niezanôleżno òd wiekù i stãpnia wra-
zlëwòtë.  

Słëszno mùzeùm nazywóné je bòżnicą wdôru. Setczi 
ekspònatów, militarnëch pamiątków, a  téż wizualnëch 
prezentacjów pòmôgają lepi zrozmiec przëczënë, ùzdrzec 
grozã i skùtczi wòjnë. Ale pa-
miãc je przechòwiwónô téż, 
a  mòże przede wszëtczim, 
bùten gmachów mùzeów. 
Baro wiele rodzëznów 
w  pòstãpnym ju pòkòlenim 
kùltiwùje òbrôz wòjnë. Czasã 
je to òpòwiésc ò wëgnanim 
familie z  òdwiecznégò se-
dlëszcza, ò wëwózce do sybe-
rijsczi tajdżi abò w stepë Ka-
zachstanu. W przëtrôfkù 
pòmòrsczi ludnotë przekôz 
wiãcy tikô wëwózczi do Pòtulëc, òsadzeniô w KL Stutthof 
abò w gestapòwsczi sôdzë, czë kù reszce „leno” bëcégò na 
przëmùsowëch robòtach w głãbi Niemców czë w pòd-
bitim kraju. Ni ma pewno rodzëznë na Pòmòrzim, chtër-
na nie doswiôdcza dramaticznëch przeżëców, stratë do-
bëtkù, trwałégò rozdzeleniô. A co nôbarżi bòli – straceniô 
blësczich, co stelë sã òfiarama wòjnowi machinë i hitle-
rowsczégò barbarziństwa. Wdôr ò nich je przekazywóny 
młodim jakno wôżny dzél rodzynny historie. Sëma tëch 
jednostkòwëch przekazów twòrzi naszą zbiorową histo-
riczną pamiãc.

W wiele dodomach jakno relikwie przechòwiwô sã pa-
miątczi pò tëch, chtërnëch wzãła wòjna. Òdjimczi, dokù-
mentë, pòdrobné òsobisté rzeczë, lëstë... Lëstë są nôbarżi 
pòrësziwającé. Julión Òsowicczi, chònicczi maturańt 
z 1939 rokù, òstôł 13 rujana 1942 r. aresztowóny bez bëd-
gòsczé gestapò za kònspiracyjną dzejalnosc. Pòstrzelony 
òb czas próbë ùcekniãcô, pòbiti, òstôł pózni przewiozłi do 
sôdzë w Berlënie, a tam przez wòjskòwi sąd skôzóny na 
smierc. 10 maja 1943 r. pisôł do swòji rodzënë w Chòni-
cach: Mùszã Tobie, Kòchónô Mateczkò razã z Rodzeństwã, 
doniesc, że to je mój òstatny lëst. Dzysô ò gòdzënie 7 wieczór 
òstanã stracony. Të Kòchónô Mateczkò i Rodzeństwò bë ni 

mia sã z tegò pòwòdu jiscëc, nimò że bãdã stracony, mój 
duch bãdze żił wieczno. (...) spòtkómë sã wszëtcë na 
drëdżim swiece, gdze bãdã na Was czekôł. Sztërë miesące 
pò smiercë Juliana ùmarł jegò òjc Pioter, jakno pòliticzny 
pòjmańc w Kòronowie.

Zrządzenim losu jistną datã 10 maja 1943 r. noszą trzë 
lëstë 21 lat stôrégò Rómana Łącczégò z Czerska, napisóné 
w sôdzë w Berlënie – Plötzensee, adresowóné do sostrë 
Łucje, brata Bronisława i wùje Jakùba. Pisôł m.jin.: Żôl mie 
sã z Tobą, jedurną sostrą rozestawac, ale Bóg mie wòłô do 
se. (...) Bóg dozwòli, że ùzdrzã sã z naszą kòchóną matką 
i òjcã tam w niebie, gdze je wiecznô szczestlëwòsc. W lësce 
do brata: (...) dzysô wieczór rozestanã sã z Tobą, Kòchóny 
Bronkù na wiedno (...). Proszã, mòdlë sã za mną i wez pòd 
swòjã òpiekã Henka, naszégò nômłodszégò bracynã. Ze 
słowama òddzãkòwaniô i prosbë zwrôcôł sã do wùje: (...) 
ùłaskawieniégò jô nie dostôł. Dzys ò gòdzenie  

7 wieczór kùńczi sã mòje 
żëcé tu na zemi. (...) Pò wòj-
nie niech Wùja zbùdëje 
„Bòżą Mãkã” i dô na mszą 
swiãtą za mie. Napisôł, że 
smiercë sã nie bòji, ale baro 
chcôł jesz rôz ùzdrzec 
wszëtczich blësczich. Nie 
ùzdrzôł. Lëstë òstałë rodzë-
nie przësłóné pò miesącu, 
razã z  zawiadomienim  
ò smiercë Rómana.

Òd zakùńczeniô wòjnë 
minãłë 72 lata, a w naszich pòmòrsczich dodomach wiszą 
w ramkach i stoją na etażerkach òdjimczi zamãczonëch 
w òbòzach, rozstrzelónëch w Piôsznicë, w Szpãgawskù, 
w pòdchònicczi Dolënie Smiercë... Ale téż tëch, chtërny 
na sëłã wzãti do niemiecczégò wòjska, dżinãlë w daleczim 
kraju. W Nowi Rok 1945 r. 20 lat stôri Zygmùnt pisôł 
z Włoch, krótkò Vicenzë: W nocë më gôdalë z Leùtnantã 
w naszi témie, że më na front nie pùdzemë (...), bò jesmë 
Gruppe 3, ale jeżlë më sã ùwôżómë za Pòlôchów, to nicht 
w nas niemieckòscë wmówic ni mòże, ani téż ni mòże nama 
zakôzac naszi mòwë. A że i na drëdżi stronie frontu są 
Pòlôszë (...) lepi tej, że wcale nie jidzemë w bój, a pełnimë 
le służbã na tëłach. Zygmùnt wierził, że chùtkò wrócy 
dodóm. Nie wrócył, pewno zdżinął na drëdżi dzéń. Òstałë 
pò nim piãkné lëstë, fùl tesknotë i miłotë, a téż symbòlicz-
nô transkripcjô na rodzynnym grobie w Chònicach.

Taczé to są mùzealné wdôrë wòjnë, rozproszoné pò 
tësącach dodomów i smãtarzów. 
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 KAZMIÉRZ ÒSTROWSCZI, 
TŁOMACZËŁA IWÓNA MAKÙRÔT

Òd zakùńczeniô wòjnë minãłë 72 lata,  
a w naszich pòmòrsczich dodomach wiszą 
w ramkach i stoją na etażerkach òdjimczi 
zamãczonëch w òbòzach, rozstrzelónëch  

w Piôsznicë, w Szpãgawskù, w pòdchònicczi 
Dolënie Smiercë... Ale téż tëch, chtërny  

na sëłã wzãti do niemiecczégò wòjska, 
dżinãlë w daleczim kraju. 



48  /    / MAJ 2017

Z KOCIEWIA

Czas niestracony, bogaty. Tak najkrócej można okre-
ślić dni, w których czytałam książkę Konrada Kaczmar-
ka pt. Opowiedzieć życie, znanego z zespołu Krajniacy, 
też autora opowieści z pradziejów Krajny. We współ-
czesnym podziale, świadoma uproszczeń, zaliczam 
Krajnę do Pomorza, wszak to Polska północna. W kra-
jeńskim Wielkim Buczku od lat dzieją się rzeczy waż-
ne za sprawą niepospolitych członków ZKP. Konferen-
cje, publikacje, regionalne świętowanie. Szafarką 
dobrych iskier jest wybitna regionalistka prof. Jowita 
Kęcińska-Kaczmarek, inspiracje docierają od strony 
Gdańska za sprawą samego prof. Józefa Borzyszkow-
skiego. Ile może zrobić człowiek, gdy nie jest mu 
wszystko jedno, gdy porzuci wygodną pozycję zwy-
kłego zjadacza chleba...

Wracając do tematu obszernego tekstu Konrada 
Kaczmarka – opowiadającego swoje bogate, owocne 
dzieje – znajdujemy w nim obrazy twórczego życia od 
trudnych lat okupacji po 
wcale niełatwe powojen-
ne losy rodziny. Wiele 
osobistych wątków ilu-
strujących zarazem nasze 
życie do czasu przemian 
pod koniec XX w. Aż nie-
wiarygodne są te uobec-
niające wspomnienia 
bliskich osób, nauczycie-
li, współpracowników. Kolejne miejsca długiej uczby 
i budowania gniazda. Wszystko okraszone barwami 
wielkopolsko-pomorskiej tradycji. Zachęcam do sięgnię-
cia po tę książkę. Świetnie uzupełnia wspomnienia, któ-
re snujemy w myślach lub spisujemy (też jestem na tej 
drodze), zaczynające się od „w naszych czasach...”

Każdy zajmujący się innym północnym regionem 
– Kociewiem – wie, że wiele tematów regionalnych 
prowadzi do, i też od, Jana Ejankowskiego. Również 
przechowywał zapiski dokonań, pisano o nim. Miał 
szczęście, że Instytut Kaszubski wydał obszerną książ-
kę poświęconą jego dokonaniom i dziejom [Pro me-
moria Jan Ejankowski (1929–2015), Gdańsk 2016]. 
Znowu laurka dla prof. Borzyszkowskiego, a dla nas 
regionalistów kopalnia treści ważnych. 

Wcześniej zapomniałam wyrazić swą radość, że 
wśród laureatów tegorocznych Skier Ormuzdowych 

jest wielce dla Kociewia zasłużony Ryszard Szwoch. 
Kolejne tomy Słownika biograficznego, to dzieło im-
ponujące, dokumentujące po wsze czasy sylwetki 
niepospolitych Pomorzan, którzy robili coś ponad... 
Praca autora zasługuje na wielokrotny doktorat. Do-
bre przykłady niech pociągają i zobowiązują. Dla re-
gionalistów z południowego Pomorza bardzo ważną 
postacią jest nauczycielka kaszubskiego Felicja Baska-
-Borzyszkowska. Od razu kojarzy się z Brusami (kiedyś 
w naszym województwie bydgoskim), z Józefem Cheł-
mowskim, o którym tak ciepło napisała w „Pomera-
nii”. W roku 2017 Oddział ZKP z Bydgoszczy planuje 
kolejne spotkanie z nią. 

Muszę jeszcze wspomnieć o tegorocznych wielka-
nocnych radościach. Artykułami: „Wielkanoc na Ko-
ciewiu” (w tygodniku „Nowe Świecie”) i „Powiedzą 
wszystko o Kociewiu” (w „Czasie Świecia”) zapowia-

dano Dni Kultury Ludowej zorganizowane przez naszą 
Izbę Regionalną w Świeciu przed Niedzielą Palmową. 
Ważne jest tu samo podanie nazwy regionu świad-
czące o utrwaleniu, określeniu tożsamości regional-
nej. Znowu zasługa konkretnych osób. Na płycie ryn-
ku występowały Świeckie Gzuby w strojach 
kociewskich. W Izbie Regionalnej odbyły się warszta-
ty zdobnictwa motywami z regionu. Kilkanaście grup 
uczniów zatrzymało się przy kolorowym wielkanoc-
nym stole, by wysłuchać prelekcji o dawnych i współ-
czesnych zwyczajach świątecznych. Myślę, że zapa-
miętali, że nie było u nas lejki (słowo z Wielkopolski), 
a wszyscy wiedzieli, co to jest dyngus i dyngowanie...

Ktoś musi pamiętać, by wszystko nie pomieszało 
się, nie rozmyło. Bycie strażnikiem tradycji daje dużo 
satysfakcji.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

POMORSKIE DROGOWSKAZY

Ktoś musi pamiętać, by wszystko  
nie pomieszało się, nie rozmyło.  

Bycie strażnikiem tradycji daje  
dużo satysfakcji.
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Òd 2006 rokù I  Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm 
w  Brusach je môlã samòsztôłceniowëch pòtkaniów 
szkólnëch regionalistów. W zachòwóny dokùmentacji je 
dosc tëlé materiału, z jaczégò jidze sã dowiedzec ò ùdbach 
i brzadze wespòłowégò dzejaniô kaszëbsczich szkólnëch 
z  krézu chònicczégò, bëtowsczégò i  kòscersczégò: np. 
kònkùrsu „Czëtanié Remùsa” czë „Twòrzimë w  Rodny 
Mòwie”, a òstatno téż òdjimkòwégò „Kaszëbë sztòtã za-
trzimóné”. Bëłë wanodżi, np. niezabôczonô na Gòchë do 
Szlachecczégò Brzézna, pòtkania z  cekawima gòscama. 
Mielë jesmë nawetka swòjégò „rzecznika” – Janinã 
Głomską, chtërna pisała ò naju na internetowëch stro-
nach Brusów.

Tim razã zéńdzenié w kaszëbsczim liceùm w pierszim 
dniu zymkù tikało sã gromadzeniô ùdbów ò ùczbach 
kaszëbsczégò jãzëka inspirowónëch dokazama Józefa 
Chełmòwsczégò. Pòtkanié naczãlë jesmë òd òbezdrzeniô 
ùsadzony przeze mie bôjczi „Józefkòwi swiat”, filmikù na 
facebooku zrëchtowónégò na ji spòdlim przez liceali-
stów: Patrika Hamersczégò, Krësztofa Pelowsczégò, Wik-
toriã Szczepańską, Béjatã Chełmòwską i Agatã Werã.

Bëlë westrzód naju lëdze ùczący w  rozmajitëch 
szkòłach: spòdleczny, gimnazjum, strzédny, a  jesz do te 
z  wszelejaczimi zainteresowaniami. Òbrôz knôpiczka, 
bòhatera w bôjce grającégò na brómzë (kasz. lët. brëmza) 
sprawił, że jesmë so ùdbelë zrëchtowanié w  séwnikù 
w zôgardze zôbòrsczégò méstra przezérku grë na tim in-
strumence, a mòże téż na jinëch barżi dzywnëch statkach, 
np. na grzebieniu, co parłãczi sã téż bëlno z instrumenta-
ma Chełmòwsczégò. Zbiéraniô wstãpnëch infòrmacjów 
pòdjimnãła sã Izabela Manikòwskô – absolwentka KÒL, 
terô szkólnô Katolëcczégò Liceùm w Chònicach.

Zapòznała jem szkólnëch z  dokazama wastë Józwë 
i  jich sparłãczeniama z  tekstama w  ùczbòwnikach Jô 
w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece. Na jich spòdlim, a òso-
blëwie bòkadoscë materiału w ksążkach: Józef Chełmow-
ski (Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Bytów 
2008), Józef Chełmowski, Madonny (Muzeum Historycz-
no-Etnograficzne w Chojnicach, Chojnice 2007) a Józef 
Chełmowski człowiek renesansu (red. Pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Brusach, Brusy), naczãlë jesmë gromadzëc 
materiôł na ùczbë. Na rozwieszonëch pò zalë planszach 
pòjôwiałë sã nôdpisë: Lëteratura, Historiô, Geògrafiô, 
Religiô, Roda, Astronomiô, Technika i  Kònstrukcje, 
Mùzyka, Filozofiô, Òbrzãdë i  Zwëczi, Pòstacje, pózni 
dofùlowiwóné titlama ùsôdzków brusczégò artistë. 
Zôpisë na pòsobnëch planszach bëłë pòddóné wszele-
jaczi analize mòżlëwòtë wëkòrzëstiwaniô w edukacji. 

Chcącë òbszczãdzëc szkólnym czas, rozdała jem swój 
(zebróny na kòl 45 stronach) materiôł ò dokazach Józefa 
Chełmòwsczégò zapisóny w tôbelce z taczima rubrikama: 
Titel, Bibliografiô zdrzódła, Ôrt dokazu, Wskôzë 
wëkòrzëstaniô. Na jegò spòdlim mògą szkólny dofùlowac 
materiôł pòzebróny na najich warkòwniach. Zrodzëła sã 

nawetka ùdba wëdaniô sentencjów, afòrizmów i  jinëch 
krótëchnëch tekstów Józefa Chełmòwsczégò, chtërne 
bëłëbë cekawim zdrzódłã dlô ùczniów. Pòzebraniô jich do 
gromadë z  najégò warkòwégò materiału pòdjimnãła sã 
Mirosława Wielińskô z Kòsobùdów, a më mómë nôdzejã, 
że nalézemë wspòmóżkã w jich wëdanim. 

Chòc tim razã nie bëło naju za wiele: personë wëmie-
nioné rëchli i Sabina Krzoska-Szreder z brusczégò gim-
nazjum, Teréza Breza z SP Kalisz, Aleksandra Dzãcelskô-
-Jasnoch z  czersczi SP, Katarzëna Główczewskô 
z chònicczégò technikùm, Paweł Finster z SP w Zôlesu, 
Sylwiô Chełmòwskô-Malich z SP w Lesnie, dało sã òb-
mëslëc wiele tematów na zajãca z  ùczniama. Westrzód 
nich nalazłë sã taczé: 

– Wanoga pò Kaszëbach na spòdlim dokazów Józefa 
Chełmòwsczégò

– Gduńsk (abò jiny gard czë wies) w dokazach zôbòr-
sczégò méstra

– Historiô (abò wëbróné wëdarzenié) w dokazach Jó-
zefa Chełmòwsczégò

– Wëbrónô pòstacjô (ùsôdzca, swiãti pańsczi, badéra, 
dzejôrz itp.) w dokazach méstra z Jaglów

– Kaszëbsczé królewi w  dokazach Józwë Cheł-
mòwsczégò

– Òbrzãdë (np. Gòdë) w dokazach Kaszëbsczégò Leò- 
narda da Vinci

– Roda w dokazach Kaszëbë z Brusów-Jaglów
– Ôrtë i rolô aniołów wedle Józefa Chełmòwsczégò
– Józef Chełmòwsczi apartnym astronomã
– Rozmajitosc kùlturów w  dokazach Józwë Cheł-

mòwsczégò.
Zrodzëła sã téż chãc zrëchtowaniô scenarników ùcz-

bów i wzbògaceniô nima „Naji Ùczbë” w „Pomeranii”.

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

Òdj. K. Główczewskô

ZEZ BRUS I NIÉ LENO

PÒTKANIÉ SZKÓLNËCH REGIONALISTÓW  
Z LEŻNOSCË ROKÙ JÓZEFA CHEŁMÒWSCZÉGÒ
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Nie jestem nawet pewien, czy mnie 
lubił, a przecież powierzył mi do 

wydania swój Spadek. (2009). Powie-
dzieć, że był trudny, to uprościć sprawę. 
Był introwertykiem, wiele ostatnich lat 
życia spędził w blokowiskowej samotni 
przy Pana Tadeusza w  Olsztynie, od 
kilkunastu miesięcy ciężko chorował. 
Starał się nie przeszkadzać światu, sa-
motność była jego wyborem, zresztą 
jedynie nieliczni nawoływali go do ak-
tywności. Nazywano go „mazurskim 
sumieniem”, ale nie widziano powodu, 
by miał dzielić się swą mądrością pu-
blicznie. Nagradzano tytułami, wręcza-
no laury, a nawet ordery, ale od 1980 r. 
nikt nie zaproponował mu stałej pracy. 

Ostatniego dnia marca tego roku od-
szedł na zawsze śp. Erwin Kruk, wybit-
ny Mazur, poeta, pisarz, publicysta, 
senator RP (1989–1991), autor kilkuna-
stu tomów poezji i powieści, szkiców 
z dziejów Mazur i Kościoła ewangelic-
kiego, a  także, ukazującego się na ła-
mach „Pomeranii” w latach 1987–1989 
i  1994–2000, cyklu „Z mazurskiego 
brulionu”. 

Erwin Kruk urodził się w  1941 r. 
w  podnidzickiej wsi Dobrzyń, która 
wówczas nazywała się Gutfeld. Jego oj-
ciec Herman gospodarzył, mama Meta, 
z d. Stach, prowadziła dom. Rodziców 
stracił, gdy miał cztery lata. Ojca czer-
wonoarmiści zabrali „na roboty”, zmarł 
„na terenie Związku Sowieckiego” 
w kwietniu 1945 r., mamę zabił tyfus 
w lipcu tegoż roku. Wojna zabrała Kru-
kowi rodziców, dziadków, krewnych 
i  dzieciństwo. Nie otrząsnął się z  tej 
straty, całe życie szukał tego, co niemoż-
liwe do odnalezienia: ciepła pieca,  

darowanej zabawki, słowa, które mogło 
się stać jego wyłączną własnością. Ta 
niemożność, bo nie da się dojść tego, co 
nie było naszym udziałem, przyniosła 
nam Jego Poezję. To właśnie ze stratą 
Kruka-Poety, autora m.in. tomów  
Z krainy Nod (1987), Znikanie (2005) 
czy Nieobecność (2015), najtrudniej się 
pogodzić. Pokolenia miną, nim Bóg 
ponownie obdarzy Mazury takim Mi-
strzem Słowa.

„Trzeba pisać, kiedy boli” – powie-
dział mi Erwin Kruk, kiedy podczas 
rozmów o Spadku, zapytałem go o trud 
tworzenia. Te jego słowa, także jako au-
tor, ale przede wszystkim wydawca, 
dedykuję wszystkim tym, którzy uwa-
żają, że poetą jest ten, kto dwa razy 
w roku wyda własnym sumptem tomik 
wierszy, a pisarzem, kto raz na dwa lata, 
dobrze przyjętą przez rodzinę, powieść. 
Powtórzę więc za Krukiem: trzeba pi-
sać, kiedy boli, nie ma literatury bez 
bólu, od siebie ośmielę się dodać: bólu 
autora, nie ludzkości, żeby „cierpieć za 
miliony”, trzeba znaleźć siebie we wła-
snym przeżywaniu. 

„Świadomość braku mojego świata 
legła u  początków mojego pisania.  
Z czasem literatura stała się formą mo-
jego życia” – powie Kruk w rozmowie ze 
Zbigniewem Chojnowskim („Nowe 
Książki” 2003, nr 9), dwa lata później 
zaś podkreśli, że „wszystko, co dotąd 
napisałem i wydałem drukiem, napisa-
łem na tej karcie, którą wyniosłem 
z Dobrzynia” („Kartki Mazurskie” 2005, 
nr 8).

Trzech braci Kruków (Erwin, trzy-
letni Ryszard i  siedmioletni Werner) 
opuściło rodzinny dom jesienią 1945 r., 

niedługo po pogrzebie babci Augusty 
Kruk. Zabrała ich babcia Augusta 
Stach, do Elgnówka pod Olsztynek, 
gdzie siostra mamy Ida Tybussek pro-
wadziła z mężem spore gospodarstwo. 
W domu w Dobrzyniu rządziła już ro-
dzina polskich osadników, Krukowie 
pomieszkiwali kątem, bez mamy 
i dziadków (na tyfus zmarł w lipcu  tak-
że dziadek Karol) byliby jedynie cięża-
rem. Erwin Kruk nie przekroczył już 
później progu rodzinnego domu. Stoi 
on do dzisiaj, był nawet doń zapraszany, 
ale nie zdecydował się, by wejść do 
środka.

Erwin zaczął naukę od szkoły po-
wszechnej w Elgnówku, potem trafił na 
rok do zawodówki w Ostródzie (ślusarz 
wagonowy), na krótko do olsztyneckie-
go liceum, by w październiku 1956 r. 
zostać uczniem liceum w Morągu. Kil-
ka miesięcy wcześniej ciotka Ida, nie 
mogąc podołać trudom utrzymania,  
za zgodą obu braci (Werner utonął 
w 1953 r.), podjęła starania o umiesz-
czenie siostrzeńców w domu dziecka. 
Erwin został wychowankiem Państwo-
wego Domu Młodzieżowego w Morą-
gu, czasy liceum przemieszkał w szkol-
nym internacie. Mimo że nauka była 
spełnieniem jego marzeń („bo nic nie 
mam” – odpowiada nauczycielowi bo-
hater autobiograficznej książki Kronika 
z Mazur (1989) na pytanie o motywa-
cję), nie czuje się w szkole dobrze. Świa-
domość wyobcowania, braku rodzin-
nej pamięci, poczucie inności i bycia 
gorszym, jest źródłem jego samotności, 
zakompleksienia, które otworzy drogę 
na pozycję nieufnego wycofania. Zo-
stanie na niej do końca swych dni,  
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właściwie bez przyjaciół, z nielicznymi 
znajomymi, którzy często musieli do-
świadczać z jego strony, być może nie-
zamierzonych, przykrości. Nie wiem, 
czy lubił samotność, nie sądzę, był cie-
kaw życia, zrobił jednak wiele, by niko-
mu nie przeszkadzać, ale by i jego zo-
stawiano w  spokoju. Ponad kontakt 
z człowiekiem przedkładał, emocjonal-
nie bezkosztowne, obcowanie z książką 
i dokumentem. Poświęci się opisywaniu 
świata swych przodków, weźmie na 
barki „garbate mazurskie brzemię”.

Jeszcze przed ukończeniem liceum 
zadebiutował w harcerskim tygodniku 
„Na przełaj” i  zaczął współpracę 
z olsztyńskim czasopismem „Warmia 
i Mazury”. Po maturze podejmie studia 
na polonistyce w  Toruniu. Będzie to 
najszczęśliwszy czas jego życia, zacznie 
pracę w studenckim radiu, założy po-
etycką grupę „Kadyk”, zostanie naczel-
nym pisma „SAIF”, no i pozna przyszłą 
żonę Swietłanę (ślub 1966), która przez 
51 lat będzie mu (a także ich dzieciom 
oczywiście) matką, przyjacielem, kry-
tykiem i doradcą, będzie jego umiłowa-
nym światem.  

W 1963 r., w olsztyńskim „Pojezie-
rzu”, ukaże się pierwszy zbiorek wierszy 
poety Rysowane z pamięci. Po studiach 
zamieszkają z żoną w Olsztynie, gdzie 
Kruk podejmie staż w „Głosie Olsztyń-
skim” (później „Gazeta Olsztyńska”). 
Jako dziennikarz przepracuje tu 14 lat. 
Będzie pisał wtedy dużo, wyda tomy 
wierszy i powieści, wiele z nich ukaże 
się drukiem w Warszawie. Podejmowa-
na w nich problematyka mazurska, iry-
tująca olsztyńskich decydentów uzna-
jących proces integracji autochtonów za 
„pomyślnie zakończony”, zyska spore 
grono czytelników w kraju. Kruk nie 
akceptuje serwilizmu prowincjonal-
nych literatów, nie boi się „Warszawy”, 
nie ustawia w kolejce do druku. Chce 
mieć, bo „nic nie ma”, ale też i chce da-
wać i daje do końca świadectwo losu 
swego ludu. Mówi o nim i za niego, bo 
„po wojnie nie powstała mazurska  
warstwa inteligencka, która byłaby 
świa  doma swego wielokulturowego 
dziedzictwa i artykułowałaby potrzeby 
i oczekiwania własnej grupy etnicznej”.

W połowie lat sześćdziesiątych Kruk 
zaangażował się w  pracę związków 

i  twórczych stowarzyszeń, został też 
członkiem PZPR (1970–1980). Legity-
mację partyjną odda w grudniu 1980 r., 
wcześniej, w marcu, „nie godząc się na 
kreowany przez ówczesną prasę obraz 
rzeczywistości”, zwolni się z  pracy 
w „Gazecie”, od sierpnia zacznie działać 
w  „Solidarności”. W 1989 r. zostanie 
senatorem RP z listy Komitetu Obywa-
telskiego. Zrezygnuje z  ponownego 
kandydowania, uznając, że polityka nie 
jest jego żywiołem. 

Jeszcze w 1980 r. będzie współtwo-
rzył Mazurskie Zrzeszenie Kulturalne, 
stawiające sobie za cel „ocalenie przed 
zniszczeniem resztek kultury mazur-
skiej”. Zakończy ono działalność odmo-
wą rejestracji. Jak obliczył Alfred 
Czesla, powiodła się dopiero 14. próba 
założenia w Polsce mazurskiego stowa-
rzyszenia: w 1999 r. w Olsztynie 27 osób 
wzięło udział w zebraniu Mazurskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego, Kruk zo-
stał jego prezesem.

Pisanie jest sztuką opowiadania 
o sobie. Prozatorska twórczość Erwina 
Kruka to dojrzewający z pisarzem auto-
reportaż historyczno-literacki w odcin-
kach, największym jej osiągnięciem 
Kronika z Mazur. Najpierw, z powodów 
cenzuralnych, nie mógł jej wydać, po 
niej zamilkł na lat dwadzieścia. Wrócił 
książką Spadek. Zapiski mazurskie 
2007–2008, którą określał „rodzajem 
gęstego, wielowarstwowego, dziennika 
literackiego”. To autobiograficzna opo-
wieść o zakończonej niepowodzeniem 
próbie pozyskania tytułowego spadku, 
czyli dobrzyńskiego majątku, do której 
namówił go brat Ryszard, inżynier 
z gdyńskiej Stoczni. Choć w końcu sąd 
przyznał Krukom prawo do spadku, 
jednak nie mogli go odebrać, bo nie 
udało się w  dokumentach odnaleźć 
choćby śladu, jakoby właścicielem go-
spodarstwa rolnego w Dobrzyniu był 
Herman Kruk…

Bywałem w  mieszkaniu Kruków, 
dotknąłem ich graniczącej z  biedą 
skromności i siedząc w malutkim po-
koju będącym gabinetem pisarza, po-
stanowiłem podjąć działania. Z Kance-
larii ówczesnego Prezydenta RP, śp. 
Lecha Kaczyńskiego, dotarły słowa 
zachęty, odszkodowanie możliwe, trze-
ba założyć sprawę. Kiedy z  tym za-

dzwoniłem do autora Spadku, uciął 
krótko: „Ja państwa polskiego nie będę 
pozywał”.

Miał Kruk szczęście do honorowych 
zaszczytów, dostrzegali go koledzy po 
piórze, współbracia z Kościoła, uczeni 
i radni. W rozmowie z Piotrem Pytla-
kowskim („Polityka” 2009, nr 48) mó-
wił: „dostawałem wyróżnienia, plakiet-
ki, tytuły, dyplomy. Sporo się tego 
nazbierało… Trudno jest uwierzyć, że 
wiodłem życie symboliczne. Bałem się, 
że zabraknie mi miejsca na oddech”. Tak 
było prawie do końca. Kiedy w ubie-
głym roku otrzymał wreszcie nagrody, 
którym towarzyszyła znacząca satysfak-
cja finansowa, gratulując mu, pozwoli-
łem sobie zauważyć, że żal, iż przycho-
dzą tak późno. Westchnął, nic nie 
powiedział.

Odchodził, jak żył, bez pretensji do 
świata i nadziei na zrozumienie, w czas, 
gdy wielu nowym Mazurom „ze wszyst-
kich mazurskich tradycji podoba im się 
najoczywiściej sama nazwa”, a „książek 
o Mazurach jest więcej niż Mazurów”. 
Odszedł do Boga, któremu ufał, do bli-
skich, których szukał całe życie, do 
ludu, któremu je poświęcił. 

To moje odwitanie – jak tu przez 
wieki mawiano – z Panem Erwinem. 
Był dla mnie najważniejszą cząstką Ma-
zur. Był ich Słowem. Niech spoczywa 
w pokoju. 

WALDEMAR MIERZWA

Erwin Kruk po premierze „Spadku”. Olsztyn, paź-
dziernik 2009. Fot. Piotr Taciak
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W omawianej książce Krzysztofa 
Halickiego Policja polityczna w wo-
jewództwie pomorskim w  latach 
1920–1939 znalazłem jedną z naj-
ciekawszych moim zdaniem ówcze-
snych opinii o Kaszubach: Kaszubi, 
jak się przekonano, byli ludźmi 
usposobienia materialnego i  naj-
pierw się dowiadywali o wysokości 
wynagrodzenia, uzależniając tym 
samym jakość świadczonych usług 
(s. 87). Jednak moją uwagę zwróci-
ła nie jej treść, bo wcześniej znałem 
już wiele wypowiedzi o materiali-
stycznym nastawieniu społeczności 
kaszubskiej w międzywojniu, cho-
ciaż na ogół tej cechy nie wiązano 
z  jakością wykonywanych przez 
nią prac. Najciekawszy, intrygu-
jący był kontekst powyższej oce-
ny. Otóż w  ten sposób kierownik 
wejherowskiej policji politycznej 
(była taka w przedwojennej Polsce) 
tłumaczył się przełożonym z trud-
ności, z jakimi spotkał się w miej-
scowym środowisku, chcąc z niego 
angażować konfidentów, dzisiaj 
popularnie, dosadnie nazywanych 
donosicielami. Przyjmując za praw-
dziwą wypowiedź przedwojennego 
policjanta, można by powiedzieć, 
że Kaszubi nie mieli oporów etycz-
nych, by się nimi stać, była to dla 
nich wyłącznie kwestia ceny...

Od razu też można powiedzieć, 
że chociaż poszczególne kaszubskie 
miejscowości występują w prezen-
towanej pracy stosunkowo często 
(szczególnie Chojnice i Wejherowo, 
gdzie najdłużej na terenie Kaszub 
były ekspozytury policji politycz-
nej), to jednak znacznie rzadziej są 
w niej wzmianki o kaszubskiej spe-

cyfice. Właściwie jest o niej mowa, 
pomijając przytoczony wyżej cytat, 
w dwóch miejscach. Na s. 202 nie-
wątpliwie przesadnie, pomijając 
inne – bardziej znaczące przyczyny 
– wiąże autor propozycję utworze-
nia na początku lat dwudziestych 
ubiegłego wieku na Kaszubach eks-
pozytury ówczesnego toruńskiego, 
pomorskiego województwa z dużą 
skalą występującego tutaj przemyt-
nictwa, któremu ta inicjatywa miała 
przeciwdziałać. Nie rozwinął przy 
tym przedstawionego wątku wystę-
pujących tutaj „lokalnych zajść lub 
nieporozumień między wojskiem 
a ludnością czy też władzami admi-
nistracyjnymi” (s. 203), dla których 
likwidacji dowództwo okręgu woj-
skowego miało wyznaczyć wyższe-
go oficera „z prawem interwencji”. 
Skądinąd bowiem wiadomo, że do 
owych zajść i nieporozumień moc-
no przyczyniali się przedstawiciele 
polskiego wojska i  administracji, 
m.in. przez kradzieże, dewastacje 
i lekceważenie miejscowej ludności.

Na kilku innych stronach Krzysz-
tof Halicki mocno uzasadnia sku-
teczność oddziaływania niemieckiej 
propagandy na Pomorzu występują-
cym na nim separatyzmem kaszub-
skim „podsycanym przez pismo 
»Zrzesz Kaszëbskô«” (s. 235). Łatwo 
zauważyć, że ten pogląd całkowicie 
pomija nie tylko rzeczywiście ist-
niejące różnice kulturowe, języko-
we pomiędzy Kaszubami a innymi 
społecznościami międzywojennej 
Polski, ale także ówczesne uwarun-
kowania społeczno-gospodarcze, 
w  tym skutki I wojny światowej, 
ponownego – po długim okresie 

zaborów – przyłączenia Pomorza 
do Polski itp.

Jednak z perspektywy zawarto-
ści całej książki nie to wydaje się 
najważniejsze. W mojej opinii, co 
może być najważniejszym wnio-
skiem z  jej lektury, stanowi ona 
zaprzeczenie powszechnym nie 
tylko w  międzywojniu opiniom 
urzędników, policjantów i  woj-
skowych II Rzeczpospolitej o nie-
lojalności wobec niej Kaszubów. 
Halicki poddał bowiem wnikliwej 
analizie pracę policji politycznej 
tamtego czasu, przedstawiając tak-
że jej efekty, czyli zdemaskowanie 
różnych przejawów zagrożeń dla 
ówczesnego państwa polskiego. 
Wynikały one przede wszystkim 
z postawy i oczekiwań niemieckiej 
Rzeszy i samych Niemców, Związ-
ku Radzieckiego, Rosjan, Ukraiń-
ców (im poświęcono szczególnie 
dużo miejsca, co być może wynikło 
z osobistych zainteresowań auto-
ra), polskich i innych komunistów 
oraz Żydów. Żaden z  podanych 
przykładów wykrytych spisków 
czy innych działań sprzecznych 
z  polskim prawem nie był spo-
wodowany przez Kaszubów. Tak-
że w  odniesieniu do szpiegostwa 
wyraźnie widać, że nie przewyż-
szali oni liczby zdemaskowanych 
w tym procederze rdzennych (in-
nych) Polaków. Odpowiadała temu 
też wewnętrzna struktura wywiadu 
politycznego, w jego instytucjach 
były różnie nazywane referaty 
niemieckie, rosyjskie, ukraińskie, 
komunistyczne, żydowskie oraz 
funkcjonariusze specjalizujący się 
w tych sprawach. Okazuje się jed-
nak, że nie było żadnej potrzeby, 
by tworzyć ich kaszubskie odpo-
wiedniki.

Jacy byli Kaszubi?!
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Skąd więc tyle negatywnych 
opinii o stosunku Kaszubów do II 
Rzeczpospolitej, w części wykorzy-
stanych przez Halickiego? Przecież 
jego praca ukazuje, że nie stano-
wili oni realnego zagrożenia dla 
polskiego państwa. Oczywiście nie 
jest łatwo odpowiedzieć na tak po-
stawione pytanie. Na pewno warto 
ciągle pogłębiać badania, wymie-
niać poglądy, by pełniej wyjaśnić 
wszystkie związane z tym kwestie. 
Nie może jednak ujść naszej uwa-
gi, że znaczny wpływ na nie mogła 
mieć kaszubska odrębność kulturo-
wa, którą dostrzegali sporządzający 
negatywne wobec Kaszubów oce-
ny i właśnie to wywoływało u nich 
zaniepokojenie (niezrozumienie), 
które stało u  podstaw ich twier-
dzeń, a nie właściwa ocena sytuacji. 

Niewątpliwie prezentowana 
książka jest rzetelną monografią 
historyczną, opartą na urozmaico-
nej, pisanej bazie źródłowej i boga-
tej literaturze przedmiotu. Niekiedy 
jednak Czytelnik oczekiwałby, by 
autor poszedł nieco dalej. Na przy-
kład poprzez uzyskane relacje wyja-
śnił, co się stało ze szpiegiem Janem 
Krefftem, któremu poświęcił kilka 
stron tekstu (s. 309–311), po bra-
wurowej ucieczce powtórnie aresz-
towanym w 1926 r. Ile było dzieci 
w rodzinach policjantów za jakimś 
dokumentem nazwanych „mały-
mi”, „średnimi” i „dużymi” (s. 357)? 
Razi też np. podawanie niemieckich 
nazw ulic Wolnego Miasta Gdańska 
bez ich polskich odpowiedników. 
Bardzo odczuwalny jest też brak 
jakiegokolwiek indeksu.

Gdyby książka Halickiego uka-
zała się kilkadziesiąt lat wcześniej, 
na pewno wywołałaby trudne do 
przewidzenia emocje, oskarżenia, 
procesy sądowe. Wystarczy po-
wiedzieć, że autor ujawnił w  niej 
z imienia i nazwiska część ówcze-
snych konfidentów. Nie był jed-
nak w tym konsekwentny. Trudno 
przy tym znaleźć klucz, jakim się 
kierował. Podał między innymi 
nazwiska konfidentów ze środo-

wiska robotników i rzemieślników  
(s. 181–182), a zataił nazwiska re-
daktora gazety i posła (s. 173).

Wszystkie te i  inne drobiazgi 
nie umniejszają znacznej wartości 
pracy Krzysztofa Halickiego. Ujęto 
w niej wszystkie podstawowe zagad-
nienia związane z policją politycz-
ną na Pomorzu w dwudziestoleciu 
międzywojennym: jej powstanie, 
organizację, przekształcenia, funk-
cjonariuszy, metody pracy, sukcesy, 
porażki, dobre i złe strony, szeroko 
pojęte życie codzienne. Szczegól-
nie należy podkreślić, że autor nie 
ograniczył się do opisu podjętego 
tematu w ujętych w tytule granicach 
chronologicznych, ale też stworzył 
zarys dziejów grupowych (w ostat-
nim rozdziale) i  indywidualnych 
(w biogramach poszczególnych po-
licjantów ujętych w aneksie) podczas 
hitlerowskiej oraz sowieckiej okupa-
cji i w okresie powojennym. Warto 
wczytać się w te opisy! Jak mało któ-
re historyczne wypowiedzi odzwier-
ciedlają one zmienność ludzkich 
losów i historycznej rzeczywistości.

Mówiąc wprost: należy mieć na-
dzieję, że z omawianą książką za-
znajomią się wszyscy, którzy chcą 
coś więcej wiedzieć o realiach po-
morskiego międzywojnia, a szcze-
gólnie ci, którzy chcą coś o  nim 
napisać. Oby powstrzymała ona 
od bezkrytycznego powielania 
ocen i opinii przytaczanych w sze-
regu przedwojennych sprawozdań. 
Uważna bowiem lektura pracy Ha-
lickiego mocno unaocznia, że były 
one formułowane nie dla poznania 
faktów, lecz w o wiele mniej zboż-
nych, niekiedy nawet niecnych, ce-
lach. Omawiana publikacja ułatwi 
też spojrzenie z drugiej strony na 
wiele obecnych w naszej regional-
nej tradycji historycznej wydarzeń. 
Na przykład na pomorskie wizyty 
przedwojennych prezydentów nie 
poprzez pryzmat powitań, prze-
mówień, ale poprzez doświadcze-
nia policjantów kosztujących każdą 
potrawę (s. 378), prawdopodobnie, 
by sprawdzić, czy nie została zatru-

ta. Być może najbardziej mogą być 
wdzięczni Halickiemu autorzy po-
morskich kryminałów retro. Podał 
im bowiem jak na tacy nie tylko 
ogrom potencjalnych literackich 
wątków, ale też opisał ówczesny 
stan kryminalistyki, wyposażenie 
techniczne przestępców itp.

Na ogół kończę omówienia ksią-
żek zachętą do ich lektury. Tym 
razem zrobię to ostrzeżeniem dla 
Czytelników, którzy mają ideali-
styczne podejście do historii. Praca 
Halickiego pełna jest bowiem opi-
sów dwulicowości, niejednoznacz-
ności, od której nie było wolne za-
pewne żadne środowisko, być może 
także żaden człowiek. Symbolizo-
wać to mogą miejsca, w  których 
spotykali się policjanci ze swoimi 
agentami, czyli według informacji 
autora w  ich naturalnym środo-
wisku: z prostytutkami w domach 
publicznych, aktorkami i aktorami 
w knajpach, a z osobą często mo-
dlącą się – w kościele. Dotyczy to 
też relacji z  przebiegu kampanii 
wrześniowej, w której mniej o bo-
haterstwie obrońców ojczyzny, za to 
więcej o panice, trwodze, panicznej 
ucieczce oficerów i przełożonych, 
prywacie. Jednak bez takich lektur 
oraz informacji nigdy nie zbliżymy 
się do pełnego poznania historycz-
nej rzeczywistości.

BOGUSŁAW BREZA

Krzysztof Halicki, Policja polityczna w województwie 
pomorskim w latach 1920–1939, Księży Młyn Dom 
Wydawniczy, Łódź 2015.
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Jerzy Samp pisał artykuły nauko-
we i książki akademickie, był także 
nauczycielem i  animatorem ka-
szubskiego ruchu tożsamościowe-
go, nade wszystko jednak popu-
laryzatorem kultury pomorskiej, 
co zaznaczał w  swoich pracach 
eseistycznych i literackich. Zapew-
ne większość dzisiejszych miesz-
kańców Kaszub i  Pomorza miała 
w ręku takie tomy jego autorstwa, 
jak: Cyrografy (1977), Zaklęta ste-
gna. Bajki kaszubskie (1985), Z woli 
morza. Bałtyckie mitopeje (1987), 
Legendy gdańskie. Baśnie, podania 
i przypowieści (1992), Uczta stule-
cia. Dawne i  nowe legendy gdań-
skie (1994), Przygoda Królewianki 
i inne bajki z Kaszub (1994), Miasto 
czterdziestu bram. Glosariusz gdań-
ski (1996), Miasto tysiąca tajem-
nic. Glosariusza gdańskiego część 
druga (1999), Miasto magicznych 
przestrzeni. Glosariusza gdańskie-
go część trzecia (2003). W  każdej 
z  tych pozycji Samp objawił swój 
talent pisarski, potrafiąc przedsta-
wić nie tylko ludzi i  wydarzenia 
z przeszłości, ale także współcze-
sne nastroje, uczucia i wyobraźnię. 
Jak bardzo jest to trudne, niech 
zaświadczy fakt, że dzisiaj niewie-
lu można znaleźć autorów, którzy 
potrafiliby równie zajmująco re-
alizować taki właśnie styl narracji. 
Gdański pisarz to potrafił i chętnie 
dzielił się swoimi pomysłami, ak-
ceptował próby innych twórców, 
stając się z  czasem człowiekiem-
-instytucją, recenzentem i inspira-
torem wielu kulturalnych inicjatyw 
w regionie.

W  końcu 2016 roku za spra-
wą Wydawnictwa Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego pojawiła się 
ostatnia praca Jerzego Sampa – ze-
staw baśni oraz opowiadań, które 
zogniskowane zostały na tema-
cie kaszubskim. Czytelnicy dosyć 

długo czekali na tego typu pozycję 
gdańskiego pisarza, bo ponad trzy-
dzieści lat od czasów publikacji Za-
klętej stegny. Teraz pojawienie się 
nowego zbioru jest tym ważniejsze, 
że książka wyszła w  kaszubskiej 
wersji językowej dzięki tłumacze-
niu Grzegorza Schramkego. Będzie 
to zatem świetny i pożyteczny ma-
teriał poznawczo-ćwiczeniowy dla 
najmłodszego i  młodego kaszub-
skojęzycznego czytelnika. Uatrak-
cyjnia książkę świetna oprawa 
graficzna Joanny Koźlarskiej, która 
już nie pierwszy raz udowadnia 
pracami swój kunszt, pomysło-
wość oraz wrażliwość plastyczną 
(np. ilustracje do książek: Danuty 
Stanulewicz, Tomasza Fopkego, Ja-
nusza Mamelskiego). Łącznie: tekst 
Sampa, tłumaczenie Schramkego 
oraz ilustracje Koźlarskiej dają nam 
dzisiaj wydawnictwo oczekiwane 
i potrzebne, publikację atrakcyjną 
i  użyteczną, książkę dla młodych 
i dla starszych, która ma szansę stać 
się ważną pozycją w domowej czy 
szkolnej biblioteczce.

Baśniowy świat wykreowany 
przez Jerzego Sampa został podzie-
lony na 22 rozdziały-opowieści, 
które opisują kaszubską wyobraź-
nię i emocje, wierzenia i sądy w for-
mie krótkich epizodów nawiązują-
cych do Gdańska. Nie jest to jednak 
miasto ściśle historyczne czy socjo-
logiczno-terytorialne. Samp tworzy 
swoją narrację w bajkowo-mitycz-
nej poetyce, która nie powinna być 
zbyt surowo weryfikowana elemen-
tami zewnętrznymi. Bardzo dobrze 
to widać w otwierającej zbiór opo-
wiastce Aniół i demón Kaszëb abò 
na powitanie, która na podstawie 
ludowego podania o  powstaniu 
Kaszub (już zresztą adaptowanego 
w  języku kaszubskim przez Jana 
Karnowskiego) wzbogacona zo-
staje o motyw ze Smętkiem, który 

w  tym ujęciu pojawił się w  kilku 
znaczących momentach historii 
Pomorza, a więc przy śmierci św. 
Wojciecha czy rzezi zorganizowa-
nej przez Krzyżaków na gdańskich 
mieszczanach. Widać z takiej nar-
racji wielopiętrowość znaczeń ba-
śni Sampa, które zawierają w sobie 
zarówno walor imaginacyjny, jak 
i parenetyczny, a także intertekstu-
alny.

Urok utworów Jerzego Sam-
pa polega na stwarzaniu magicz-
no-moralistycznej aury narracji, 
dzięki której wybrane elementy 
topograficzne lub tematyczne po-
chodzące z  ludowej tradycji ka-
szubskiej łączą się z wątkami po-
morskimi i gdańskimi (oryginalnie 
niemieckojęzycznymi lub polsko-
języcznymi). Taka właśnie zasada 
tworzenia opowieści widoczna jest 
w narracji Kãpa Swarożëca, w któ-
rej spotyka się jedna z wersji legen-
dy o św. Wojciechu z lokalnym po-
daniem o Swarzewskiej Kępie. Te 
dwie osobne formy narracyjne zo-
stały przez Sampa połączone w jed-
ną, w której to, co było wcześniej 
zapisane raczej fragmentarycznie 
lub ubogo w szczegóły, teraz uzy-
skało bogatą oprawę z dialogami, 
szkicami psychologicznymi i  fak-
torem moralnościowym. Podobny 
zabieg pojawia się w  opowiastce 
pt. Òdwiedzënë stolema Tulpacza 
zbudowanej z  podwójnej niejako 
materii: z  jednej strony z  cząstek 
podań dotyczących rozbudowy 
Śródmieścia wraz z  wieloletnią  
budową bazyliki Mariackiej, z dru-
giej zaś z partii związanych z ka-
szubskimi opisami figur stolemów. 
Czytelnik otrzymuje opowiastkę 
o  końcowym etapie wznoszenia 
najwyższej gdańskiej świątyni,  
która to miała posłużyć jako sie-
dzisko dla przyjaznego miesz-
kańcom Stolema Tulpacza. Tak 
oto przeważnie groźna dla ludzi 
postać pomorskiego giganta stała 
się w ujęciu Sampa-baśniopisarza 
uosobieniem życzliwej pomocy 

Opowieść się zaczyna 
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udzielonej mieszczanom przez pra-
starą istotę.

Na szczęście dla zbioru nie 
wszystkie z baśni są napisane z tak 
serio podawanym przesłaniem 
moralnym. Czasami pojawiają się 
lżejsze, z odcieniem satyrycznego 
humoru, jak to się dzieje w histo-
ryjce pt. Zrozmiec gôdkã kątóra, 
w której opowiadacz kojarzy miej-
scowego kątora (ropuchę) z krzy-
żackim komturem. Dokonuje się 
to przed dziecięcym słuchaczem, 
co przedstawia tego typu odbior-
com przeszłość nie tylko jako in-
teresujący element dawnego życia, 
ale jako zabawny sposób przed-
stawienia groźnych postaci. Poza 
tym zdejmuje to nadmiar powagi 
z historycznych wydarzeń obfitu-
jących niekiedy w przemoc wobec 
bezbronnych czy ubogich. Żart sta-
je się również walorem w baśni Nie 
zabôwiôjta sã z Sowizdrzałã, w któ-
rej tytułowy Sowizdrzał dowodzi 
przemądrzałym mieszczanom za 
pomocą ciętego języka, jak ważna 
jest przytomność umysłu, pewność 
swoich racji oraz własna godność.

Baśnie Jerzego Sampa są silnie 
związane z kontekstem historycz-
nym, ale stale jest on przekształca-
ny ze sfery faktów potwierdzonych 
naukowo ku przestrzeni emocji 
oraz prywatnej wrażliwości czytel-
nika. W opowieściach pt. Z kòtwią 
w  herbie lub Ksążãcô jachta i  ji 
skùtk obok przytaczania informa-
cji o księciu Świętopełku II i Me-
stwinie albo protoplaście książąt 
wschodniopomorskich Sobiesła-
wicu konsekwentnie wplatany jest 
motyw baśniowo-lokalny nadający 
narracji emocjonalne ciepło. Wów-
czas dawni władcy stają się w swym 

postępowaniu bliżsi oraz bardziej 
zrozumiali. Przeszłość może tym 
samym zostać przez młodego czy-
telnika uwewnętrzniona i „oswojo-
na”, wspierając jakże ważny proces 
identyfikacji z  językiem i  warto-
ściami etycznymi.

Także i wątki marynistyczne lub 
pochodzące z folkloru morskiego 
pojawiają się w zbiorze Sampa z ta-
kimi technikami literackimi, które 
wzbogacają emocjonalny przekaz 
opowieści. Nieco egzotyczne dla 
przeciętnego odbiorcy elementy 
świata ludzi morza nabierają dzię-
ki nim bardziej zrozumiałych form, 
czytelnik zapoznaje się z realiami 
codziennego życia na statku czy 
w  porcie, choć oczywiście trzeba 
pamiętać, że to przesłodzone oraz 
idealizowane elementy. Można to 
dobrze zaobserwować na przykła-
dzie baśni Klabaternik i  dobëtnik 
rajsczégò skarbù, w  której tytuło-
wa istota została przedstawiona 
w  dużo pełniejszy sposób aniżeli 
w  skrótowych ujęciach folkloru 
morskiego. W opisie Sampa mor-
ski duch jest nie tylko jakimś ze-
wnętrznie istniejącym bytem, ale 
również rodzajem uosobienia wy-
obrażeń, lęków i pragnień samych 
marynarzy. W  końcowym rozra-
chunku opowieści wciąż przed-
stawiają rzeczywistość frapującą 
i nieco odległą, lecz jednocześnie 
opisywane sprawy i wydarzenia są 
coraz bliższe czytającemu.

W  odczytywaniu pozytywów 
najnowszego zbioru baśni Jerze-
go Sampa jedno tylko wydaje się 
tutaj negatywne: tytuł całej pracy 
Gduńsk. Basniowô stolëca Kaszëb. 
Nie nadał takiego miana swojemu 
zbiorowi Autor, co widać dzięki 

ostatniemu zdaniu wstępu, w któ-
rym wyraźnie odcina się od dzie-
siątek lat trwającej, a w ostatnich 
latach przybierającej na sile dysku-
sji o stolicy Kaszub. Co więcej, są-
dził, że cała ta dyskusja szkodzi śro-
dowisku: „Dejade póczi co chitri 
Smãtk sã cëszi a rãce kruszi i żdaje 
na to, co sã wëdarzi”. Po co więc 
było nadawać taki zideologizowany 
tytuł? Po co wciągać dziecięcą wy-
obraźnię w polityczno-symbolicz-
ne rozgrywki? Czyż nie lepiej – jak 
sugeruje Samp – docenić różno-
rodność Gdańska i różnorodność 
Kaszub? Czy nie lepiej akcentować 
różne punkty widzenia na naj-
większe miasto regionu, zamiast 
zaklinać rzeczywistość i  przeko-
nywać wszystkich do swojej wizji 
świata? Oczywiście każda społecz-
ność – także kaszubska – pragnie 
podkreślić swoje znaczenie i wagę 
kulturowej obecności. Jednakże jak 
pokazują to baśnie Sampa, nie na-
leży dopatrywać się obecności pa-
triotycznych symboli na siłę, gdyż 
wywołuje to spory i konflikty.

DANIEL KALINOWSKI

Jerzi Samp, Gduńsk. Basniowô stolëca Kaszëb, 
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
Gdańsk 2016.
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Pod redakcją dr. Michała Kargu-
la ukazał się dziesiąty numer „Tek 
Kociewskich” – czasopisma spo-
łeczno-kulturalnego wydawanego 
przez Oddział Kociewski Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Tczewie. Jubileuszowy zeszyt jest 
ciekawy i bogaty w treści. Tradycyj-
nie już „Teki Kociewskie” podzie-
lono na trzy działy: Społeczeństwo 
– Kultura – Język, Z  kociewsko-
-pomorskich dziejów oraz Z życia 
Zrzeszenia. 

Dział Społeczeństwo – Kultura – 
Język otwiera artykuł Przemysława 
Kiliana pt. „Kulturotwórcza rola 
bibliotek. Instytucje – regionalizm 
– tożsamość”. Autor wyjaśnia, ja-
kie zadania i funkcje spełnia taka 
placówka oraz wskazuje na udział 
bibliotek w szeroko pojętym regio-
nalizmie. 

Daniel Kalinowski w  artykule 
„Franciszek Sędzicki o  przyjaźni 
kaszubsko-kociewskiej” pokazuje 
działalność polityczną i  społeczną 
Sędzickiego, omawia jego twórczość 
literacką, w szczególności skupia się 
na relacjach kaszubsko-kociewskich. 
W ocenie autora warto pamiętać, że 
poezja, proza i  dramaturgia Fran-
ciszka Sędzickiego są wyrazem 
emancypowania się środowisk wiej-
skich nie tylko na Kaszubach. 

Jowita Kęcińska-Kaczmarek 
w tekście „Krajna na mapie Pomo-
rza” przybliża ten region w wymia-
rze historycznym i  kulturowym 
oraz zachęca do poznania cieka-
wych walorów tej ziemi. 

Wawrzyniec Mocny omawia 
tematykę regionalną w  gazetach 
i  portalach lokalnych oraz regio-
nalnych na Pomorzu, głównie na 
Kociewiu, Żuławach i Powiślu. 

Maria Ollick charakteryzuje 
Borowiackie Towarzystwo Kul-
tury w  Tucholi jako mecenasa 
i propagatora kultury w regionie. 
Podkreśla, że towarzystwa regio-

nalne, oparte na aktywności i ini-
cjatywach społecznych, pomagają 
społecznościom lokalnym czuć się 
„u  siebie”, być „zadomowionym” 
i „zakorzenionym”. Dają też nowe 
oblicze lokalnemu i narodowemu 
patriotyzmowi. 

Maria Pająkowska-Kensik w ar-
tykule „O  literaturze Kociewia 
(w  zarysie)” dokonała charakte-
rystyki publikacji literackich Ber-
narda Sychty, Bolesława Eckerta, 
Bernarda Janowicza, Władysława 
Kirsteina, Antoniego Górskiego, 
Andrzeja Grzyba, Józefa Ziółkow-
skiego, Tadeusza Majewskiego, 
Edmunda Zielińskiego, Jana Wespy, 
Romana Landowskiego oraz in-
nych, mniej znanych autorów.      

Aleksandra Paprot jest autor-
ką tekstu „Co o  Żuławach każdy 
wiedzieć powinien?” Charakte-
ryzuje ten region pod względem 
historycznym, kulturowym i tury-
stycznym, co zapewne przyda się 
wszystkim, którzy Żuławy będą 
chcieli poznać bliżej. Według Alek-
sandry Paprot Żuławy są na etapie 
odtwarzania i tworzenia na nowo 
swojej kultury regionalnej, a duże 
nadzieje należy pokładać w ruchu 
regionalnym, jaki tworzą społecz-
nicy, a także lokalne elity (samorzą-
dowcy, ludzie nauki czy przedsta-
wiciele instytucji kultury). 

Wojciech Szramowski omawia 
działania na rzecz regionalizmu 
prowadzone w  Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Toruniu: wystawy, 
konferencje i debaty oraz spotkania 
autorskie. 

Krystian Zdziennicki charak-
teryzuje współczesne periodyki 
regionalne na Pomorzu w formie 
podsumowania debaty „Pomorskie 
czasopisma regionalne a współcze-
sny ruch regionalny”, skupiając się 
na „Kociewskim Magazynie Re-
gionalnym”, „Tekach Kociewskich” 
i „Prowincji”.

W  dziale Z  kociewsko-pomor-
skich dziejów Jakub Borkowicz 
w obszernym materiale „Przestęp-
czość w Zblewie w okresie między-
wojennym” omawia problematykę 
Policji Państwowej w gminie Zble-
wo, jej umundurowanie i uzbroje-
nie, warunki lokalowe komisariatu, 
służbę prewencyjną, technikę pracy 
śledczej, charakter pracy na poste-
runku oraz przestępczość (zabój-
stwa, napady rabunkowe, włamania, 
kradzieże, paserstwo, oszustwa, fał-
szerstwa, przemytnictwo, przestęp-
czość podczas jarmarków, zakłóce-
nia porządku, podpalenia itp.).

Karolina Czonstke, Maria Ka-
rolina Kocińska i  Bartosz Świąt-
kowski przedstawili osadnictwo 
kultury pomorskiej w miejscowo-
ści Kolnik w gminie Pszczółki na 
podstawie prowadzonych badań 
archeologicznych.

Tomasz Jagielski prezentuje tekst 
„Opowieści historyka z żuławskiej 
krainy”. Skupia się na domu pod-
cieniowym w Koszwałach zamiesz-
czonym na gdańskim banknocie 
oraz pobycie króla Stanisława Lesz-
czyńskiego w Kiezmarku.

Michał Kargul w artykule „Sześć-
dziesiąt lat Zrzeszenia na Kocie-
wiu, trzydzieści pięć lat Zrzesze-
nia w  Tczewie” m.in. przedstawił 
kociewskie korzenie Zrzeszenia 
sięgające 1956 roku, działania nad-
wiślańskiej społeczności zrzeszonej 
w Tczewie w latach osiemdziesiątych 
XX wieku oraz kryzysy i reaktywa-
cje oddziału ZKP w Tczewie w la-
tach dziewięćdziesiątych XX wieku 
oraz na początku XXI stulecia.

Natalia Kalkowska w  tekście 
„Człowiek znika, pieśń nie ginie” 
przedstawia sylwetkę i  działalność 
Andrzeja Grzyba – burmistrza 
Czarnej Wody, Starosty Powiatu Sta-
rogardzkiego, radnego Sejmiku Sa-
morządowego Województwa Pomor-
skiego, Senatora RP, nade wszystko 
zaś poety, pisarza i regionalisty.

Jerzy Kornacki przedstawił cieka-
wą biografię Daniela Ernsta Jabłoń-

„Teki Kociewskie” 
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skiego (1660–1741) – teologa i na-
ukowca rodem z Mokrego Dworu. 

Jan Kulas omówił życie i  dzia-
łalność Józefa Dylkiewicza (1906–
–1989) – nauczyciela, poety i kro-
nikarza Tczewa, który urodził 
się i wychował w Wilnie, ale jego 
drugą „małą ojczyzną” po drugiej 
wojnie światowej został Tczew. 
Zdaniem autora Dylkiewicz nale-
ży do najwybitniejszych twórców 
i poetów Tczewa w drugiej połowie 
XX wieku.

Grzegorz Woliński zaprezentował 
biogram księdza Anastazego Emila 
Mantheya (1859–1921), który do-
tychczas nie spotkał się z większym 
zainteresowaniem pomorskich hi-
storyków czy regionalistów.

Trzeci dział – Z życia Zrzesze-
nia – zawiera w formie sprawozdań 

omówienie działalności oddziałów 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go: w Zblewie (2013–2016) autor-
stwa Tomasza Damaszka, w Pelpli-
nie – również za lata 2013–2016, 
pióra Bogdana Wiśniewskiego, i 
w  Toruniu za rok 2015, autorem 
tego sprawozdania jest Wojciech 
Szramowski. Natomiast Michał 
Kargul działalność Oddziału Ko-
ciewskiego ZKP w Tczewie w 2016 
roku zaprezentował w formie kro-
niki. W dziale tym zamieszczono 
również tekst Leszka Muszczyń-
skiego i  Tomasza Jagielskiego 
„Bałkańskim szlakiem”, w którym 
autorzy omawiają swoją podróż do 
Bułgarii, Rumunii i na Ukrainę. 

„Teki Kociewskie” zamykają pra-
ce laureatów konkursu „Moje miej-
sce na ziemi...” zorganizowanego 

w ramach Bibliotecznych Spotkań 
Regionalnych. Zaprezentowane zo-
stały najlepsze prace gimnazjalistów 
w kategorii plastycznej i literackiej. 
Dodajmy jeszcze, że konkurs będzie 
kontynuowany w roku 2017.

Na końcu publikacji zamiesz-
czone zostały krótkie noty biogra-
ficzne o autorach tekstów. 

Publikację wydano w  ramach 
projektu Biblioteczne Spotkania Re-
gionalne. Wydanie dofinansowano 
ze środków Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, Wo-
jewództwa Pomorskiego, Powiatu 
Tczewskiego, Samorządu Miasta 
Tczewa oraz Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

„Teki Kociewskie”, zeszyt X, Tczew 2016.

W  ramach corocznego spotkania 
Towarzystwa Przyjaciół Narodo-
wego Muzeum Morskiego w Gdań-
sku odbył się „chrzest” egzemplarza 
ciekawej publikacji Jana Kulasa pt. 
Droga Jana Kasprowicza nad Pol-
skie Morze. W tej książce autor bar-
dzo profesjonalnie i kompetentnie 
opisał życie i twórczość poety okre-
su Młodej Polski. Ideą tej publika-
cji jest przybliżenie współczesnemu 
społeczeństwu morskich aspektów 
twórczości poety i  Polaka, jakim 
bez wątpienia był Jan Kasprowicz.

Morze fascynowało Kasprowi-
cza zawsze, o czym świadczą jego 
liczne utwory, a  nade wszystko 
Pieśń „Baltii”, którą napisał w 1924 
roku dla korporacji studenckiej 
i na prośbę Romana Dmowskiego. 
Piękne słowa tej pieśni – do któ-
rych muzykę (6 zwrotek) napisał 
Feliks Nowowiejski – zawierają 
ważne patriotyczne przesłanie:

Od morza jesteśmy, od morza,
Od szumnych bałtyckich wód,
Z świeżości ich siłę swą czerpie
Nasz polski, odwieczny ród.

Książka Jana Kulasa składa się 
z dwóch głównych części. W pierw-
szej podaje autor ogólny zarys 
biografii Jana Kasprowicza, by 
dalej zaprezentować obszerne ka-
lendarium jego życia i twórczości 
związane z morzem i Pomorzem. 
W drugiej części znajdujemy opisy 
dróg, które prowadziły naszego bo-
hatera nad Bałtyk w pamiętnych la-
tach: 1920 i 1922. Autor podkreślił 
szczególnie duże i głęboko ideowe 
zaangażowanie Jana Kasprowicza 
w plebiscytach na Warmii, Mazu-
rach i  Powiślu w  maju i  czerwcu 
1920 roku. Całość zamyka prezen-
tacja trzech utworów Kasprowicza 
zawierających motywy morskie. 
Wydawnictwu i autorowi przyświe-

cał był i jest zamiar doprowadzenia 
do nadania imienia Jana Kaspro-
wicza drugiej, nieczynnej latarni 
morskiej w  Rozewiu, niedawno 
odbudowanej, co sprawiłoby, jak 
napisał dr Fryderyk Tomala, pre-
zes TPNMM w Gdańsku: „iż w są-
siedztwie, na bałtyckim brzegu, 
stać będą symboliczne pomniki 
dwóch wielkich Polaków: Stefana 
Żeromskiego, patrona latarni mor-
skiej Rozewie I, i Jana Kasprowicza, 
patrona latarni morskiej Rozewie 
II – tak przecież bliskich sobie za 
życia i tak mocno zasługujących na 
wdzięczną pamięć rodaków”.

Zaletą publikacji Jana Kulasa jest 
duża liczba zdjęć z minionej epoki 
oraz reprodukcje akwareli malarza 
Władysława Jarockiego ukazują-
cych kaszubskich rybaków przy ich 
codziennych czynnościach.

JERZY NACEL

Jan Kulas, Droga Jana Kasprowicza nad Polskie 
Morze, Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum 
Morskiego, Gdańsk 2016.

Jana Kasprowicza droga 
nad Bałtyk 
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Coraz częściej na lokalnym rynku 
wydawniczym pojawiają się publika-
cje o charakterze dokumentalnym, 
biograficznym, wspomnieniowym. 
Dotyczą one różnych aspektów dzie-
jów małych ojczyzn. Są nieocenio-
nym źródłem wiedzy i jednocześnie 
wyrazem badawczej pasji ich auto-
rów. A autorami są nie tylko ludzie 
nauki, zajmujący się analizowaniem 
i opisywaniem dziejów niejako za-
wodowo, ale także ci, którzy czynią 
to – w dobrym słowa tego znacze-
niu – po amatorsku, z  życiowego 
posłannictwa utrwalania tego, co 
minęło. Ze swoistej misji pro publico 
bono. Takie książki powstają także na 
Pomorzu, na Kaszubach i Kociewiu. 
Jedną z nich są Niezwykłe biografie 
harcerskie Tczewa i  Pomorza pod 
redakcją Jana Kulasa – historyka 
z wykształcenia, posła kilku kaden-
cji, samorządowca z wieloletnim do-
świadczeniem (zasiadał w  sejmiku 
województwa pomorskiego oraz ra-
dach powiatu i miasta), mieszkańca 
Tczewa, autora bardzo wielu publika-
cji osadzonych w realiach tczewsko-
-kociewsko-pomorskich. W 2014 r.  
przygotował – we współpracy z Bo-
żeną Deją-Gałecką i  Kazimierzem 
Ickiewiczem – monografię Pano-
rama harcerstwa Tczewa i Powiatu 
Tczewskiego w  latach 1821–2011. 
Jego ostatnia książka jest dopełnie-
niem tejże monografii. Składa się 
z dwóch części. 

Pierwsza poświęcona jest – jak 
czytamy w tytule – „wybranym har-
cerskim biografiom pomorskim”. 
Najpierw czytelnik zapoznany zo-
staje z  46 biogramami. Wśród za-
prezentowanych postaci mamy ta-
kie, które są powszechnie znane (nie 
tylko w środowisku harcerskim): bł. 
Wincenty Frelichowski, współza-
łożyciel gdańskiego harcerstwa Alf 
Liczmański, generał Mariusz Za-
ruski czy współtwórca rozwoju go-
spodarczego przedwojennej Polski 
Eugeniusz Kwiatkowski. Dominu-

ją tu biogramy instruktorów ZHP 
działających na terenie Wolnego 
Miasta Gdańska. Wielu z nich było 
aresztowanych i uwięzionych w hi-
tlerowskich obozach koncentracyj-
nych; większość zginęła, wierna do 
końca Polsce i harcerskim ideałom. 
Ci, co ocaleli, próbowali odbudować 
przedwojenne harcerstwo, albo tuż 
po wojnie, albo po 1956 r. Tylko nie-
liczni doczekali czasów autentyczne-
go odrodzenia polskiego skautingu 
po 1989 r. Osiem postaci zostaje 
dodatkowo wyróżnionych bardziej 
szczegółowymi biogramami, a może 
raczej opowieściami. Na zakończe-
nie pierwszej części pojawiają się 
dość obszerne biografie harcerek 
i  harcerzy, których pasją było że-
glarstwo. 

Drugą część otwiera lista stu kil-
kudziesięciu instruktorów ZHP z te-
renu Tczewa, Pelplina, Gniewu i oko-
lic działających w latach 1921–2011. 
Trudno jednoznacznie stwierdzić, 
czy znajdują się na niej wszystkie na-
zwiska, ale jedno jest pewne – autor 
w sposób solenny tę listę starał się 
przygotować. A potem – najlepsza 
według mnie – część książki. Czyta 
się ją z autentycznym zainteresowa-
niem. To są rzeczywiście niezwykłe 
biografie. Biografie ludzi, którzy 
rozpoczynali swoją służbę Polsce 
i harcerską misję jeszcze w czasach 
przedwojennych, przeszli wojen-
ną gehennę, a  swoją niezłomność 
okazywali także w  czasach PRL-u. 
I dwa przykłady. Kazimierz Badziąg 
– nauczyciel akademicki rodem 
z  Tczewa, którego życie mogłoby 
być kanwą sensacyjnego filmu. Kazi-
mierz Pyzik – oficer AK, nauczyciel 
przybyły po wojnie do Tczewa z cen-
tralnej Polski, prześladowany przez 
władze komunistyczne, harcmistrz, 
który włączył się w próby odnowy 
ZHP po 1956 r. W zupełnie innych 
realiach historycznych (pierwsze lata 
powojenne) swoją harcerską przygo-
dę rozpoczynali m.in. Danuta Za-

górska – długoletnia komendantka 
Hufca Tczew, czy Witold Bielecki, 
który dla wielu pokoleń tczewskich 
harcerzy był busolą, niekwestiono-
wanym autorytetem. Tych opowieści 
jest dziesięć (siedem autorstwa Jana 
Kulasa, po jednej napisali Bożena 
Deja-Gałecka i Kazimierz Ickiewicz, 
sam zaś o swojej przygodzie z har-
cerstwem napisał prof. Jan Strelau). 
Każda z nich – pomimo bogactwa 
zawartych w nich informacji – po-
zostawia poczucie niedosytu. Chcia-
łoby się jeszcze dalej czytać, jeszcze 
bardziej  chłonąć życie ludzi niepo-
spolitych. 

Książkę otwiera dość pobieżne 
kalendarium polskiego harcerstwa 
ze szczególnym odniesieniem do 
dziejów ZHP na Pomorzu. Kończy 
zaś antologia pieśni i poezji harcer-
skiej, także tej mniej znanej, oraz 
wybór bibliografii. 

I na zakończenie dwie uwagi kry-
tyczne. Pierwsza dotyczy rozbież-
ności między tytułem książki a  jej 
zawartością. Trudno uznać, że autor 
pisze o harcerstwie na całym Pomo-
rzu (bez względu na to, jak byśmy je 
zdefiniowali). Niezrozumiały wydaje 
się brak konsekwencji w zastosowa-
nym kryterium kolejności prezen-
towanych biogramów. Raz jest to 
kryterium chronologiczne, potem 
alfabetyczne, a kiedy indziej brakuje 
go zupełnie. Bardziej uporządko-
wanego czytelnika może to razić. 
Obie uwagi nie przesądzają jednak 
o wartości tej publikacji przygoto-
wanej w pelplińskim wydawnictwie 
Bernardinum, publikacji bardzo po-
trzebnej dla poznania dziejów har-
cerstwa. Na pewno czekali na nią ci, 
którzy znajdą w niej fragment swojej 
biografii. Ten sentymentalno-wspo-
mnieniowy atut książki uważam za 
istotny. Ale ważne przede wszystkim 
jest to, że pojawił się przyczynek do 
dziejów pomorskiego harcerstwa. 
Może zagłębią się w  tej książce – 
czego oczekuje autor – studenci 
przygotowujący prace licencjackie 
i magisterskie. 

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Niezwykłe biografie harcerskie Tczewa i Pomorza, 
praca zbiorowa pod redakcją Jana Kulasa, Bernar-
dinum Pelplin 2016.

Nie tylko o tczewskich 
harcerzach
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Książka o  Wybickich jest owocem 
dwudziestoletnich badań Jacka Ko-
walkowskiego, z  zawodu inżyniera, 
absolwenta Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Poznańskiej, ale też dok-
tora nauk humanistycznych z zakresu 
historii (od 2000 r. na podstawie póź-
niej opublikowanej i przede wszystkim 
niezwykle rzetelnej pracy Badania 
genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskie-
go...). 

Kowalkowski, specjalizujący się 
w badaniach genealogicznych szlach-
ty Prus Królewskich, tym razem na 
warsztat wziął genealogię rodu za-
mieszkującego Prusy Królewskie 
i  Wielkopolskę, którego przedstawi-
cielem był urodzony w Będominie na 
Kaszubach Józef Rufin Wybicki (1747–
1822) – twórca hymnu narodowego 
i najwybitniejszy przedstawiciel swoje-
go rodu. Tu należy nadmienić, że autor 
polskiego hymnu pozostawił po sobie 
spisane w pamiętniku na poły legen-
darne dzieje rodziny, które dziś trudno 
uznać za miarodajne. Zatem głównym 
celem pracy Jacka Kowalkowskiego 
w  odniesieniu do pamiętnika Józefa 
Wybickiego, stało się: „(…) odszu-
kanie i zbadanie w miarę możliwości 
wszystkich członków rodziny Wy-
bickich herbu Rogala na przestrzeni 
wieków XVI–XX, by ukazać możliwie 
pełną genealogię tej rodziny, zaczyna-
jąc od linii pomorskiej z jej odnogami 
malborską i wielkopolską, na micha-
łowskiej, która przetrwała do połowy 
XX wieku, kończąc” (s. 8).  

W  odróżnieniu od dotychczaso-
wych monografii poświęconych ro-
dom z Prus Królewskich (m.in. Wej-
herom, Przebendowskim czy ostatnio 
Dorpowskim i Konopackim) opraco-
wanie Kowalkowskiego, jak on sam 
stwierdza, dotyczy drobnej rodziny 
szlacheckiej o zagadkowym pochodze-
niu, która pojawiła się w województwie 
pomorskim na przełomie wieków XVI 
i XVII. W tym miejscu można dysku-
tować z  Autorem na temat terminu 
„drobna szlachta”, który nie zawsze 
daje się jednakowo zinterpretować. 
Z  treści książki wynika bowiem, że 
Wybiccy z racji choćby posiadania – co 
prawda drobnych, ale licznych dóbr – 

ich sumą znacznie odbiegali (na swoją 
korzyść) od majątku przeciętnego ka-
szubskiego szlachcëca.   

Omawiana książka składa się ze 
wstępu, dwóch rozdziałów, zakoń-
czenia, aneksów źródłowych, spisów 
tablic i  ilustracji, wykazów skrótów, 
obszernej bibliografii oraz indeksów 
osobowego i geograficznego. W roz-
dziale pierwszym Kowalkowski ana-
lizuje wspomniany pamiętnik twórcy 
hymnu, w którym tenże zapisał infor-
macje o swych najdalszych przodkach. 
Następnie, opierając się na wiarygod-
nych źródłach, autor omawianej pracy 
obala wiele zawartych w pamiętniku 
mitów. Według Józefa Rufina rodzina 
jego miała się jakoby wywodzić z Da-
nii, od niejakiego Wybena przybyłe-
go na Pomorze w czasach Zygmunta 
Augusta. Kowalkowski stwierdza, że: 
„Podana przez niego genealogia, w jej 
początkach, w XVI wieku, nie znajduje 
odzwierciedlenia w źródłach. Potwier-
dza się natomiast dziś przypuszczenie 
o nieszlacheckim rodowodzie rodziny, 
z jej pierwotnym nazwiskiem – Wiba 
(Wyba, -e)”(s. 19). Mimo wielu wysił-
ków nie udało mu się jednak dotrzeć 
do dalszych przodków Wybickich niż 
żyjący na przełomie XVI i XVII wieku 
Bartłomiej. W jednej z konkluzji na-
pisał: „Pozostaję więc przy ustaleniu 
Edwarda Brezy o pochodzeniu nazwi-
ska Wybicki od niemieckiego Wyben, 
Wybe, Wibe” (s. 21). W tle znajduje się 
również hipoteza o pochodzeniu Wy-
benów z Żuław. 

Rozdział drugi to genealogia Wy-
bickich, rezultat owych wieloletnich 
benedyktyńskich badań Autora, któ-
rym są biogramy 113 osób, żyjących 
na przestrzeni czterech stuleci. Wśród 
nich, obok oczywistego biogramu 
twórcy hymnu (s. 198–214), można 
odnaleźć życiorysy innych osób, które 
odcisnęły piętno na dziejach Pomorza, 
m.in. ks. Franciszka Józefa Jana Wybic-
kiego (1708–1765) – proboszcza skar-
szewskiego, kanonika włocławskiego, 
sędziego konsystorza gdańskiego i ar-
chidiakona pomorskiego, a  prywat-
nie stryja i  protektora Józefa Rufina  
(s. 124–158), czy ostatniego przedsta-
wiciela rodu w linii męskiej, starosty 

krajowego pomorskiego dr. Józefa 
Antoniego (1866–1929) – uznawane-
go dotąd błędnie za bezpośredniego 
potomka twórcy hymnu (s. 308–312). 
Kowalkowski ustalił, że wspólnym 
przodkiem obu Józefów był urodzony 
w 1660 r. w Sikorzynie Maciej Wybicki 
– dziadek twórcy hymnu narodowego 
i praprapradziadek starosty. Ponieważ 
dzieje Wybickich – jak każdej innej 
familii – to również związki z innymi 
rodzinami, czytelnik znajdzie w mono-
grafii Kowalkowskiego odniesienia do 
takich kaszubskich rodzin, jak: Biał-
kowie, Borzestowscy, Borzyszkowscy, 
Bronkowie, Chełmowscy, Cieszycowie, 
Cyrzonowie-Gostkowscy, Czarnowscy, 
Częstkowscy, Dąbrowscy, Dułakowie-
-Węsierscy, Gawinowie-Gostomscy, 
Grablowie-Mściszewscy, Grabowscy, 
Jakuszowie-Gostomscy, Kojtałowie-
-Kiedrowscy, Kętrzyńscy, Kistowscy, 
Kostkowie-Węsierscy, Kręccy, Le-
wińscy, Lipińscy, Lniscy, Łebińscy, 
Miszewscy, Pałubiccy, Pawłowscy, 
Piechowscy, Płacheccy, Pobłoccy, 
Pomyjscy, Prądzyńscy, Pruszakowie, 
Przewoscy, Puzdrowscy, Sikorscy, 
Trzebiatowscy i inni.    

Osobne miejsce w  rozdziale dru-
gim zajmują podrozdziały o osobach, 
których nie udało się powiązać z głów-
nym pniem genealogicznym rodziny, 
a także kilka zdań o „rzekomych Wy-
bickich”, na jakich udało się Autorowi 
natknąć podczas badań. Ponadto do-
łączono do pracy wykazy dóbr ziem-
skich i urzędów sprawowanych przez 
przedstawicieli Wybickich. 

Książka dzięki zastosowaniu prostej 
numeracji osób i przede wszystkim ta-
blicom genealogicznym jest przejrzy-
sta, a jej lektura łatwa, a nie zawsze tak 
bywa przy tego typu pracach. Ponadto 
jak każde z  poprzednich opracowań 
Jacka Kowalkowskiego jest to dzieło 
znaczące, które wnosi nowe treści do 
nauki i przez długie lata będzie stano-
wiło punkt odniesienia dla wielu kolej-
nych badaczy. 

Monografia o Wybickich ukazała się 
w ramach interesującej i cennej serii 
wydawniczej „Szlachta i ziemiaństwo 
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej” 
Wydawnictwa DiG z Warszawy.

TOMASZ REMBALSKI

Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI 
do XX wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015

Genealogia Wybickich  
wg Jacka Kowalkowskiego
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WDÔRË / ZACHË ZE STÔRI SZAFË

CHCEMË PAMIÃTAC Ò JANIE

SCYNANIÉ KANI

We     wtórk 28 strëmiannika minãła 25. roczëzna smier-
cë Jana Labùdë, młodégò, bëlno sã zapòwiôdającégò 

kaszëbsczégò pòétë z Wejrowa. Òn miôł pòétną pierszëznã 
w 1980 rokù, w majewim numrze „Pòmeranii”. W całoscë 
òn w naszim cządnikù do smiercë w 1992 rokù òpùblikòwał 
trzënôsce wiérztów w rodnym jãzëkù, pò bëlôckù, bò pòchôdôł 
z Jastarnie. Spòdleczną szkòłã skùńcził w Gniéżdżewie. Ro-
bił midzë jinszima w cëczerni, na bùdacëjach, na banie. „Jô 
móm równak starã, żebë pògłãbiwac wiédzã, jô wiele czëtóm, 
piszã. Z pòczątkù leno pò pòlskù, a òstatno piszã kaszëbsczé 
wiérztë” – gôdôł mie. Czej Jan, a mògã ò nim rzec, mój dobri 
drëch, ùmarł, jô w „Pòmeranii” (môj 1992) w nekrologù ò 
nim napisôł: „Òn béł w dzélu rézë ùtwórczégò pòszëkiwaniô. 
Niejedne jegò wiérztë miałë w se apartné metafòrë, przëcygałë 
proscëzną i wãzłowatoscą. Òn miôł mòżnotã stac sã pòétą ze 
skòpicëzną (…) Òn miôł pierszëznã w maju i w tim samim 
miesącu më sã z nim òddzãkòwùjemë”.

Stanisława, białka Jana, zamówiła mszã swiãtą grégòriańską 
w jegò intencji ù francyszkanów w kòscele pòd wezwanim 
sw. Anë w Wejrowie. A tuwò dajemë do smarë jeden z jegò 
òstatnëch wiérztów – ò rodnym Gniéżdżewie. 

SJ

Przódë lat na zymk lëdze pò wsach scynalë ptôcha 
kaniã, żebë òdnëkac sëszą a òczëszczëc sã z grzéchów. 
Dzysôdnia scynanié kanie je rzôdkò rëchtowóné, a jak 
ju, je to barżi widzawiszcze jak lëdowi òbrzãd. 

Scynanié kani jakno òbrzãd òsoblëwi bëło chãtno 
wëzwëskiwóné w lëteracczim ùtwórstwie, malarstwie 

czë żłobienim. Hewò jednym z czekawszich artisticz-
nëch przedstawieniów negò prastôrégò zwëkù je pla-
skatorzezba z 1974 rokù, chtërny aùtorã je Andrzéj 
Arendt – kùńsztôrz z Wejrowa. 

RD

Rodzynnô wies
Tam gdze spòkójny stôw sëchò szëmi
Ë walamë zmiwô glëniasté brzedżi
Tam gdze cygną sã pòla jakbë szlejrë dludżé
Kwitną pólné róże kòl drodżi

Gdze zbòża sztôltno roscą pòd niebò
Ë na wietrze zemi sã klóniają
Gdze w jurkach skòczczi paradno grają
Ë w drzónach ptôchë swòje gniôzda wachtëją

Tam jem…
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 MECHELINCZI. 10. REMÙSOWÔ KARA
Ùczniowie ze strzédnёch szkòłów z całégò Pòmòrzô 
wzãlё ùdzél w regionalnёch warkòwniach Remùsowô 
Kara, zòrganizowónёch bez Klub Sztudérów Pomora-
nia i Kaszёbskò- Pòmòrsczé Zrzeszenié. Latosô, ju dze-
sątô edicjô warkòwniów òdbёła sã w Mechelinkach nad 
mòrzã, gdze w czwiôrtk 30 strëmiannika przёjachelё 
szkòłownicё z  Brus, Chòniców, Kartuz, Kòscérznё, 
Rëmi i Serakòjc. 

Célã Remùsowi Karё je pògłãbienié wiédzё młodёch 
lёdzy ò regionie i kaszёbsczim jãzёkù. Dlôte téż war-
kòwnie bёłё przёrёchtowóné na rozmajité ôrtё. Tegò 
roku żdałё na ùczniów zajãca ze zdobieniô fòrmą de 
coupage, przërëchtowóné bez Dorotã Miszewską i ji 
nënkã Grétã. Jãzёkòwé zajãca przeprowadza wastnô 
Lucyna Sorn. W piątk, jidącë sztrądã Bôłtu, më téż 
zwiedzëlë Mechelinczi i Rewã w towarzëstwie wastë 
Karola Dettlaffa.  

W sobòtã z  rena òdwiedza nas Brigita Michale-
wicz, dzãka chtёrny szkòłownicё mòglё òbaczёc, jak 
sã wësziwô i samémù przërëchtowac malinczé tôflôczi 
z piãknyma kaszëbsczima kwiatama. Nie zafelowało 

téż Karolënë Serkòwsczi, chtërna przeprowadza z mło-
dzëzną lëteracczé warkòwnie.  

W niedzelã më wzãlë ùdzél we mszë swiãti, na jaką 
pòmòrańcë przëszëkòwelë czëtania i psalm w kaszëb-
sczim jãzëkù. Na mszë mòżna bëło téż pòsłëchac 
piãknégò spiéwù chóru Morzanie. 

W wòlnym czasu më gôdelë z bëtnikama ò tim, gdze 
w przińdnym rokù mô sã òdbёc Remùsowô Kara i cze-
mu wôrtno je bёc zrzeszonym w karnie Pomorania. 

Remùsowô Kara zakùńcza sã w niedzelã 2 łżekwiata. 
Jak zgódno stwierdzёlё ji bёtnicё – za chùtkò! Òprzez 
sztёrё dni stwòrzёlё zgróné karno i sã wiele naùczёlё 
tak òd prowadzącёch warkòwnie, jak i òd se wzajemno. 
Cél warkòwniów òstôł dobёti w 100 procentach! Mómё 
nôdzejã pòwiedzec tak téż za rok i dali w pòstãpnёch 
edicjach Remùsowi Karё, na chtёrne ju terô serdeczno 
rôczimё. 

PAÙLËNA WÃSERSKÔ

 BRUSË. Ò BEATIFIKACJÃ BISKÙPA KÒNSTANTINA 
DOMINIKA
W I KÒL w Brusach zrodzëła sã inicjatiwa, cobë kòż-
dégò 7. dnia miesąca pòmòdlëc sã ò beatifikacjã Słëdżi 
Bòżégò ks. bpa Kònstantina Dominika. A prawie 7. dnia 
dlôte, że je to dzéń ùrodzeniô i smiercë najégò rodôka. 
Jaczis „przëtrôfk” zrządzył, że nie dało to sã 7 strëmian-
nika, ale 7 łżëkwiata na ùczbie kaszëbsczégò zebrelë sã 
jesmë w brusczim kòscele kòl wôłtôrza Matczi Bòsczi 
Szkaplérzny. Òdczëtelë jesmë skaszëbioną „Mòdlëtwã ò 
beatifikacjã Słëdżi Bòżégò Ksãdza Biskùpa Kònstantina 
Dominika”: „Bòże w Trójcë Jedurny! Waszą chwałą są 
wszëtczé Wasze zjiscenia, a nôwidzalszi w nich je równak 
człowiek, cëdowno stwòrzony i jesz cëdowni òdkùpiony. 
Kórno Was prosymë, przëdôjce so chwałë przez pòsta-
wienié na wôłtôrzach Waszégò Słëdżi, Biskùpa Kònstan-
tina Dominika, a nóm bez to dôce nowégò i gwësnégò 
prowadnika òb drogã do Waszégò dodóm. Dôjce nóm 
nã łaskã, bë przëcziństwò Waszégò Słëdżi Biskùpa Do-

minika w najich pòtrzebach bëło znanką achtniãcô bez 
Was nadzwëkòwnoscë jegò zwëkòwnoscë. Chtëren żëjece 
i królujece na wieczi wieków. Amen”. Òdmówilë jesmë 
„Òjcze nasz”, „Anielsczé pòzdrowienié”, „Ùwielbienié 
Przenôswiãtszi Trójcë” i zaspiéwelë „Barkã”.

Z redoscą sedlë jesmë pònémù w naji licealny regio-
nalny zalë i rozpiselë „grafik” na przińdné miesące. 

Nie mdzemë skriwelë, że ceszëłobë to naju, czejbë to 
béł malineczczi dzélëk w ùrëchlenim wënieseniô na wôł-
tôrze te widzałégò Kaszëbë, chtërnégò słowa „Gadôj tak, 
jak cë ùrósł jãzëk” bëłë czãsto zéwiszczã najich licealnëch 
ùroczëstosców.  

Bruskô młodzëzna zachãcywô swòjich drëchów 
w rozmajitëch szkòłach na Kaszëbach do sparłãczeniô sã 
w mòdlëtwie kòżdégò 7. dnia miesąca w swòjich kòscół-
kach. Mdze wdzãcznô, jeżlë dostónie wiadã ò taczi łącz-
bie, bò wié, że „Gdze sã dwaji abò trzeji pòzéńdą w mòje 
miono, jem westrzód nich”.

W MIONO KARNA FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ

Òdj. P. Pastalenc
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 LÃBÓRG. CZŁOWIEK Ò DËSZË 
ARTISTË
Miastowô Pùbliczna Biblioteka 
w  Lãbòrgù zòrganizowała zéńdze-
nié z Jerzim Stachùrsczim, to je – jak 
òstało napisóné w rôczbie na to wëda-
rzenié – „pòétą, kómpòzytorã, aùtorã 
binowëch dokazów, pedagógą, pùbli-
cystą, ale przede wszëtczim człowiekã 
ò dëszë artistë”. 

16 strëmiannika w lãbòrsczi biblio-
tece òpòwiôdôł òn ò swòjich zbiérach 
pòézje pò kaszëbskù i pò pòlskù a téż 
ò mùzycznëch dokazach. Òstałë 
przëbôczoné jegò wielné dobëca, òso-
blëwie sparłãczoné z Lãbòrgã i Lëte-
racczim Kònkùrsã m. Mieczisława 
Strijewsczégò (łoni Stachùrsczi dostôł 
w tim kònkùrsu nôdgrodã przédnika 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
za cykl wiérztów ò Czeczewie). Doka-
zë pòétë czëtelë Juliô Pioch i Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi.  

RED.

 RÉDA. KÒNKÙRS DLÔ  
GRAFIKÓW
Fabrika Kùlturë w  Rédze rôczi do 
ùdzélu w III Midzënôrodnym Kònkùr-
su Kaszëbsczégò Wizualnégò Kùńsztu 
Cassubia Visuales. Na miónczi mògą jic 
tak warkòwi artiscë, jak i amatorzë òd 
16 lat. Jich zadanim bãdze artisticzné 
przetwòrzenié kaszëbsczich mòdłów 
na dzysdniową wizualną fòrmã. Kòn-
kùrs warô do 12 czerwińca. Nôdgrodë 
òstóną wrãczoné òbczas pòkònkùrso-
wégò wëstôwkù na zôczątkù lëpińca. 
Dokazë mdą pòkazowóné w  pòsob-
nëch miesącach w rozmajitëch môlach, 
m.jin. w wejrowsczim Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi, 
na Gduńsczi Pòlitechnice, w Stacje Kùl-
tura w  Lãbòrgù, w  Dodomie Kùlturë 
Rëmiô-Janowò.

Célã kònkùrsu je m.jin. promòwa-
nié tradicyjnëch i dzysdniowëch gra-
ficznëch techników, pòdskacywanié 
do szukaniô i òdkriwaniô kaszëbsczich 
mòdłów, promòcjô Kaszub.

Wicy infòrmacjów na starnie: mdk.
reda.pl/content/cassubia-visuales.

RED.

 ŻUKÒWÒ. BIÉG PÒ WIÉDZÃ

„Patriotyzm w głowie i w nogach” – tak òstôł pòzwóny Marszobiég 
Wiédzë ò 66. Kaszëbsczim Półkù Piechòtë m. Marszôłka Józefa 
Piłsudsczégò, jaczi òdbéł sã 4 łżëkwiata w Żukòwie. Rozegracjô to-
warzëła drëdżémù etapòwi Biegòwégò Grand Prix Kaszub. Ùdzél 
w rozegracje wzãło 30 lëdzy (w tim dwòje przedstôwców redakcje 
„Pòmeranie”), w wiekù òd 11 lat do seniorów. Kòżdi z ùczãstników 
dostôł kôrtã z pitaniama, na jaczé òdpòwiedzë mógł nalezc òb drogã 
w czile infòrmacjowëch pónktach. Tur miôł 1,6 km. 
Nôdgrodë (m.jin. kôrtë gminë Żukòwò i prowadnik pò ni) dlô bie-
gôczów przërëchtowôł Ùrząd Gminë w Żukòwie, a partnérama mar-
szobiegù bëlë: Aktywna Gmina Żukowo i Pomorski Sport. 
A 10 łżëkwiata w Żukòwie òdbëła sã kònferencjô „Czym jest 66. Ka-
szubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i jak zwią-
zany był z Żukowem?”.
Ùdbòdôwôczama òbëdwùch wëdarzeniów bëlë dwaji ùczniowie 
żukòwsczégò gimnazjum Dawid Miotk i Maksymilión Richert [pòl. 
Rychert], kandidacë na pòsélców XXIII Sesji Sejmù Dzecy i Mło-
dzëznë. RED.

Òdj. ze starnë pomorskisport.eu

 JASTARNIÔ. KROKÒWÒ DOBIWCĄ PÒBITWË
Sztërë karna biôtkòwałë 
sã 30 strëmiannika ò ti-
tel arcymésterków re-
gionalny kùchnie. Nôle-
pi rëbną zupã, sledze 
w smiotanie z pùlkama 
i  młodzowégò kùcha 
przërëchtowałë białczi 
z  krokòwsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé-
gò Zrzeszeniô i to pra-
wie òne dobëłë V Regionalną Kùlinarną Pòbitwã. Drëdżi plac zajimnął 
wiôlżińsczi, a trzecy pùcczi part KPZ. 

Jurorzë – dobiwcowie z łońsczégò rokù, to je nôleżniczczi Zrze-
szeniô z Jastarnie – òceniwele szmakã, pasowną ekspòzycjã môltëchù 
i pòrządk na stanowiszczu robòtë pò miniãcym regùlaminowégò czasu.

Pòbitwa òdbëła sã w  Wëpòczinkòwim Dodomie „Duna” w  Ja-
starnie. Prowadzył jã Rafôł Pòtrëkùs, a ò kaszëbsczé gôdczi, szpòrtë 
i mùzykã mielë starã Tadéùsz Kòrthals i Kazmiérz Pòpiel.

Za rok Regionalnô Kùlinarnô Pòbitwã, ju szóstô, bãdze w Krokòwie.

Òdj. P. Léssnawa
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 SŁËPSK. BRUSZANIE  
I CHÒNICZANIE W SŁËPSKÙ
Ùczniowie i  szkólne Kaszëbsczégò 
Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Bru-
sach i  Technikùm nr 3 m. Szarżë 
pòd Krojantama w Chònicach òstelë 
przërôczony 5 łżëkwiata do Słëpska 
na Kaszëbsczi Dzéń zòrganizowóny 
przez trzë szkòłë w tim miesce: Tech-
nikùm TEB (dir. Gabriela Jonik), Mło-
dzëznowé Òglowòsztôłcącé Liceùm 
(dir. Lidiô Dãbickô), Niepùbliczną 
Spòdleczną Szkòłã „Zôrno” (dir. Syl-
wiô Smolińskô). Pòtkanié miało môl 
w Młodzëznowim Dodomie Kùlturë, 
chtërnégò wicedirektorka Agnészka 
Romaniuk pòdsëmòwała kònkùrs 
na nôpiãkniészé wiôlgònocné jaje. 
Wespólnym dokazã szkòłów béł 
binowi pòkôzk na spòdlim Żëcégò 
i  przigòdów Remùsa wzbògacony 
wiadą ò ùsôdzcë romana Aleksan-
drze Majkòwsczim. Technicë i  jich 
szkólnô Katarzëna Główczewskô 
mielë leżnosc przërównaniô swòjé-
gò niedôwnégò pòkôzkù „Remùsa” 
w chònicczi szkòle z wëstôwionym 
przez słëpsczich drëchów. Bruszanie 
i chòniczanie òbdarowelë „słëpsczé-
gò Remùsa” jastrowim jajã, a direk-
torkã TEB, chtërna rôczëła do dalszi 
wespółrobòtë dlô rozwiju kaszëbiznë 
midzë najima strzédnyma szkòłama, 
zymkòwima kaszëbsczima kwiôtka-
ma. A ùdbów do wespółdzejaniô, ò 
jaczich nalazła sã leżnosc pòkôrbie-

niô przë smacznëch kùchach, ùze-
brało sã bòkadosc.

Cekawi béł pòkôzk ùczosaniów 
z kaszëbsczim mòtiwã zrëchtowóny 
przez dzéwczãta z klasów sztôłcącëch 
sã w  warkù technik frizjérsczich 
ùsługów. Szkólne Anna Duraj i Mał-
gòrzata Malarczik (pòl. Malarczyk), 
chtërne wspòmôgałë swòje ùczenczi 
w robòce, ògłosëłë pózni, że profe-
sjonalné juri bëło zgódné z welowa-
nim bòkadoscë òbzérôczów na zalë. 
Nôdgrodã na kùpisz frizjérsczich 
nôrzãdzów dostało dzéwczã, chtër-
ny włosë bëłë splotłé w piãkny wińc 
z  dodôwkã blewiązków w  kaszëb-
sczich farwach.

Gòscama òrganizatorów bëlë téż: 
Bronisłôw Kisiel – starszi wizytatór 
Kùratorium Òswiatë Delegaturë 
w Słëpskù, Lucyna Kwiatkòwskô – 
direktorka Zespòłu Katolëcczich 
Szkòłów w Słëpskù, Zbigórz Bëcz-
kowsczi – wiceprzédnik partu KPZ 
w Łãczëcach. Ò mùzyczną òprawã 
miała starã kaszëbskô kapela „Zgo-
da” pòd czerënkã Henriczi Jurało-
wicz-Kùrzidło.

Kòrzëstającë z  naji bëtnoscë 
w  Słëpskù, chcelë jesmë chòc kąsk 
pòkazac młodzëznie cekawé môle te 
stôrégò pòmòrsczégò gardu. Jidącë 
jegò darżëcama, sygała jem mëslama 
w ùszłotã. Wspòminała jem mòjich 
dôwnëch ùczniów Maceja Doraùa 
i Barbarã Synak – czilenôsce lat temù 

nôleżników Klubù Sztudérów „Tat-
czëzna”, chtërny wspòmôgelë szkól-
nëch w  naùczanim kaszëbsczégò 
jãzëka w jedny ze słëpsczich szkòłów 
i przërôcziwelë mie do jaczi kònkùr-
sowi kòmisji abò prowadzeniô war-
kòwniów. A pòzdze biwała jem na 
pòtkaniach i òrganizowónëch przez 
sztudérów Kaszëbsczich Dniach 
w  Pòmòrsczi Akademii w  Słëp-
skù. Młodzëzna pòznała historiã 
słëpsczégò rôtësza, zómkù, pòmnika 
i jegò bòhatérë Bògùsława X. 

Prôwdzëwą równak dëchòwą 
ùcztą bëło pòtkanié z  ksãdzã Ma-
riuszã Synakã w prawòsławny cerkwi, 
chtëren przëjął naju, chòc pòprosylë 
jesmë ò to leno dzéń chùtni. Dzãka, 
bò młodi lëdze długò so pózni roz-
pòwiôdelë ò môlach i lëdzach, chtër-
ny są na szczescé w tim pôłnym czasã 
wrzôskù swiece. 

FELICJÔ BÔSKA-BÒRZËSZKÒWSKÔ 

 WIEŻËCA. DRZIDŻÔDZ 2017 
W sobòtã 4 gromicznika òdbéł sã zôpùstny bal Kaszëbsczi 
Etnofilologii, tim razã w Kaszëbsczim Ùniwersytece Lëdo-
wim w Wieżëcë. Na zéńdzeniu bëlë nôleżnicë wszëtczich 
trzech karnów tegò licencjacczégò czerënkù na Gduń-
sczim Ùniwersytece, razã ze swòjima drëchama i drësz-
kama. Òkróm tuńców i  bëlny zabawë gòrącą témą do 
kôrbieniô béł slédny semestr trzecégò rocznika czerënkù, 
na jaczim to sztudérzë zaczinają pisac swòje licencjacczé 
dokazë i ju nié za długò òstóną pierszima absolwentama. 

Ta perspektiwa nie je leno redotą z zakùńczeniô sztudér-
sczi robòtë, ale téż krãcy sã łza rozrzewnieniô, że ten piãk-
ny czas nôùczi sã kùńczi. Niechtërny mają ju planë, bë 
dali sztudérowac na magistersczich czerënkach, jinszi ju 
robią jakno szkólny, bò je wiôldżi cësk, bë miec w szkòłach 
pierszą ùniwersytecką, profesjonalną kadrã pedagògiczną 

do kaszëbsczégò jãzëka z prawã do ùczbë na wiedno, jaczi 
donëchczôs w szkòłach felowało.                  

STANISŁÔW FRIMARK

Òdj. Sz. Napiwôdzczi

Òdj. ze zbiérów KÙL
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 SWIÓNOWÔ. KRŻIŻEWÔ DROGA Ù KRÓLEWI KASZËB

Ju sztërnôsti rôz òstała òdprôwionô 
Kaszëbskô Krziżewô Droga w Swió-
nowie. 31 strëmiannika wicy jak 
tësąc Kaszëbów z rozmajitëch strón 
wzãło ùdzél w tim nôbòżeństwie. 

Nôprzód swiónowsczi probòszcz 
ks. Eùgeniusz Grzãdzëcczi przëwitôł 
wszëtczich zebrónëch i pòdzãkòwôł 
tim, co czilenôsce lat temù zaczãlë te 
mòdlëtewné zéńdzenia.

Latosą Krziżewą Drogã prowadzył 
ks. dr Daniél Knapińsczi, jaczi wëgło-
sył téż hòmiliã w kaszëbsczim jãzëkù. 
Pasyjné rozwôżania przëszëkòwelë 
klericë z Klubù Sztudérów Kaszëbów 
„Jutrzniô”, jaczi dzejô w pelplińsczim 
dëchòwnym seminarium. Czëtelë je 
tradicyjno znóny kaszëbsczi dzejarze, 

gazétnicë, samòrządôrze i szkólny.
Midzë stacjama spiéwało karno 

„Zemia Lãbòrskô” pòd czerënkã Re-
natë Hòpë.

Całosc transmitowało na żëwò 
Radio Głos z Pelplëna.

Pò nôbòżeństwie òdbëła sã 
promòcjô ksążczi Eùgeniusza Prëcz-
kòwsczégò Swiónowskô nasza Matin-
kò, jaką prezentowôł prof. Gduńsczi 
Wëższi Szkòłë „Ateneum” Karól 
Pòlejowsczi.

Òrganizatorama Kaszëbsczi Krzi-
żewi Drodżi w Swiónowie bëlë: Para-
fiô NMP Królewi Kaszub w Swióno-
wie, partë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô w Baninie i Swiónowie.

RED.

 GDINIÔ. ZÉŃDZENIÉ (NIÉ LENO)  
LËTERACCZÉ
6 łżëkwiata gòscã Kaszëbsczégò Fòrum Kùl-
turë w Gdinie béł Róman Drzéżdżón, regio-
nalista, mùzeòwnik, znóny téż czëtińcóm 
„Pòmeranie” chòcle z felietónów, jaczi są 
pùblikòwóné òd wiele lat w najim cządnikù.
Gòsc òdpòwiôdôł m.jin. na pitania ò to, czë 
milą gò z Janã Drzéżdżonã, ò brifkã z Pëlc-
kòwa i ò „Kaszëbsczé nótë”, jaczé badérëje 
òd lat.

W drëdżim dzélu pòtkaniô pòkôzôł pre-
zentacjã tikającą sã jastrowëch kaszëbsczich 
zwëków. Kôrbił m.jin. ò jastarnicczim bãblo-
wanim i dëgòwanim.

Pò zéńdzenim zaczął sã w sedzbie KFK 
Kaszëbsczi Jastrowi Kermasz przërëchto-
wóny przez nôleżniczczi Kòła Miastowëch 
Gòspòdëniów: Izabelã Denc i Małgòrzatã 
Bądkòwską.  RED.

Òdj. ze zbiérów ep

 DAMNICA. „A JÔ SO SPIÉWIÃ 
PÒ KASZËBSKÙ”

Szkòłownicë ùczący sã kaszëb-
sczégò jãzëka mòglë pòkazac 
swòje spòsobnoscë do spiéwaniô 
a  tańcowaniô òbczas II Przezér-
kù Kaszëbsczi Spiéwë „A jô so 
spiéwiã pò kaszëbskù”. 6 łżëkwia-
ta w Damnicë pòjawiłë sã dzecë 

i  młodzëzna z  Zagórzëcë, Damna, 
Główczëców i Domaradza.

Pò przemòwach wójta gminë 
Damnica Grzegòrza Jawòrsczégò 
i direktora môlowi szkòłë Andrze-
ja Kòrdilasa (pòl. Kordylas) zaczãłë 
sã wëstãpë ùczãstników przezérkù. 
Prezentowelë tak tradicyjné spiéwë 
(jak wezmë na to „Jem jô rëbôk” abò 
„Wele Wetka”), jak i  përznã barżi 
dzysdniowé (np. „Leno të”, „Remù-
sowô cza-cza”). Na kùńc wszëtcë 
ùczãstnicë ze swòjima szkólnyma 
zaspiéwelë „Kaszëbsczé nótë”. 

Direktor szkòłë wespół z òrgani-
zatorką przezérkù Éwą Slëwiôk (pòl. 
Śliwiak) w pòdzãkòwanim za wëstãp 
wrãcziwelë miodné darënczi, a póz-
ni na wszëtczich pòzeszłëch żdôł 
młodzowi kùch.                          RED.

 CZELNO. REKÒRDOWI FESTIWAL
Festiwal Wiôlgòpòstny Spiéwë w  Czelnie 
przëcygnął jaż 18 chùrów z  całégò kraju. 
Wiôlgòpòstné spiéwë w  rozmajitëch wer-
sjach, pò łacëznie, pò pòlskù i pò kaszëb-
skù, w  parafie sw. Wòjcecha w  Czelnie 
zabrzëmiałë ju 11. rôz. Festiwal, rok pò òkrã-
głim jëbleùszu, òkôzôł sã rekòrdowi, bò jesz 
nigdë nie wëstãpòwało tu tëlé chùrów.

Przédną nôdgrodã, to je „Grand Prix” XI 
Festiwalu Wiôlgòpòstny Spiéwë w  Czelnie 
dostôł gduńsczi chùr Piena Voce. Bëła téż 
przëznónô specjalnô nôdgroda gduńsczégò 
metropòlitë za prowadny dokôz festiwalu – 
dostôł jã białgłowsczi chùr dzejający kòl para-
fie Nôswiãtszégò Serca Pana Jezësa w Gdinie.

A hewò całô lësta nôdgrodzonëch òbczas 
czeleńsczégò kònkùrsu:

Nôlepszi dirigent – Aleksandra Zawada 
Nôlepszé wëkònanié spiéwë pò kaszëbskù 

– mieszóny chùr Zelonogórsczégò Ùniwer-
sytetu

I môl w kategórie dzecnëch i młodzëzno-
wëch chùrów – schola Cantate Domino kòl 
parafie w Kòstkòwie

I môl westrzód wókalnëch karnów – Lu-
men Canti z Bëdgòszczë

I môl westrzód akademicczich chùrów – 
Pòznańsczi Kameralny Chùr Fermata

I môl westrzód chùrów dzejającëch kòle 
institucjów kùlturë – Żnińsczi Kameralny 
Chùr

I môl westrzód parafialnëch chùrów – In-
contro kòl parafie sw. Terézë we Gduńskù.

RED.

Òdj. Z. Bëczkòwsczi
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 BËTOWÒ. PROMÒCJÔ  
KASZËBÒGÒNIE
6 łżëkwiata w  Bëtowie pierszi rôz 
pùbliczno mòżno bëło pòsłëchac 
Kaszëbògònie – pierszégò kaszëbsczégò 
słëchawiszcza science-fiction. Promò-
cjô platczi wëdóny przez Kaszëbskò-
-Pòmòrsczé Zrzeszenié òdbëła sã 
w  bëtowsczim zómkù w  Pòrtretowi 
Zalë. 

Na zôczątkù ùczãstnicë słëchelë 
Kaszëbògònie a równoczasno òbzérelë 
graficzi przërëchtowóné przez Mariã 
i Aleksandrã Jakùcczé.

Pózni ùtwórcowie słëchawiszcza 
kôrbilë ò swòji robòce wkół ti plat-

czi. Jaromir Szroeder ò ùsadzywanim 
scenarnika, jaczi pòwstôł na spòdlim 
ksążczi Jana Natrzecégò pòd tim samim 
titlã, Òlo Walicczi ò zwãkòwi ilustracje, 
Jack Pùchalsczi ò reżisersczi i realiza-
torsczi prôcë. Na promòcji bëlë téż 
niejedny z  czëtającëch Kaszëbògòniã.  
W tim karnie nalezlë sã m.jin. Mag-
daléna Kropidłowskô, Riszôrd Sylka, 
Lucyna i Szëmón Radzymińscë. 

Platka òstała wëdónô dzãka pòmòcë 
Minystra Bënowëch Sprôw i Admini-
stracje, a westrzód mediowëch patro-
nów je miesãcznik „Pomerania”. Do 
platczi je dodóny scenarnik słëchòwisz-
cza. 

Nagranié Kaszëbògònie mòże téż 
pòsłëchac na starnie www.akademia-
bajkikaszubskiej.pl.  RED.

 WROCŁÔW. NÔDGRODZONÔ KARTA 
KASZËB
Dwajãzëkòwô, pòlskò-kaszëbskô, Fi-
zycznô karta pòmòrsczégò wòjewódz-
twa i karta Kaszëb (Mapa fizyczna woje-
wództwa pomorskiego i mapa Kaszub), 
jaką wëdało Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié wespół z firmą CartoTeam 
z Wrocławia, chtërna òbrobiła jã karto-
graficzno, òstała wëprzédnionô. Dobëła 
trzecy plac w kònkùrsu na Kartã Rokù 
2016 òrganizowónym przez Stowôrã 
Pòlsczich Kartografów.

Na nôdgrodzony mapie są m.jin. pòl-
skò- i kaszëbskòjãzëkòwé pòzwë môlëz-

nów, co mają wicy jak 100 mieszkańców. 
Je téż wiele kaszëbsczich fizjograficznëch 
pòzwów grzãpów, jezorów i  rzéków. 
Òkróm te są na ni zaprezentowóné céch 
i stanica Kaszub, czile czekawòstków ti-
kającëch sã m.jin. kaszëbsczégò jãzëka 
i  dzejaniô KPZ, zestôwk nôwikszich 
i nôgłãbszich wòdnëch zbiérników a téż 
nôwikszich rzéków.

Jãzëkòwi pòprawnotë pilowała Ra-
dzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka. Karta 
òstała wëdónô dzãka dotacje Minystra 
Bënowëch Sprôw i Administracje.

Fizyczną kartã pòmòrsczégò wò-
jewództwa i  kartã Kaszëb jidze kùpic 

m.jin. w  kaszëbsczi ksążnicë kòl szas. 
Straganiarsczi 20–23 we Gduńskù i na 
starnie www.kaszubskaksiazka.pl. 

RED.

 TËCHÓM. SWIÃTO KASZËBIZNË 
Ùczniowie Spòdleczny Szkòłë w Tëchò       - 
miu (gm. Żukòwò) 21 strëmiannika 
òbczas Kaszëbsczégò Dnia pòd pò-
zwą „Kaszëbë są piãkné” pòznôwelë 
krëjamnotë kaszëbsczi kùlturë. Takô 
ùroczëzna bëła zòrganizowónô pier-
szi rôz i bëlno wpisała sã w òbchòdë 
Dnia Jednotë Kaszëbów. Znajomòsc 
tegò, co mielë wëprôcowóné òb stala-
ta starkòwie, a téż dzysdniowi miesz-
kańcë, je baro wôżnô w sztôłtowanim 
regionalny swiądë dzecy i młodzëznë 
na Kaszëbach. 

Ùczniowie przëszëkòwelë leżnosco-
wé scanowé gazétczi na témã „Kaszuby 
moja Mała Ojczyzna – dziś”. Wzãlë téż 
ùdzél w gazétnëch warkòwniach pro-
wadzonëch przez Róberta Grotha, wë-
sziwkù pòd òkã Zuzannë Ptôch (pòl. 

Ptach) i ùsadzywaniô regionalnëch ja-
strowëch zdobieniów (prowadniczką 
bëła Małgòrzata Bądkòwskô). Ùcznio-
wie włączëlë sã rëszno w twòrzenié aù-
diowizualnëch materiałów, w jaczich 
wëstąpilë jakò aktorzë gôdający pò 
kaszëbskù (...).

Pòsobnym pónktã tegò swiãta bëłë 
szkòłowé eliminacje kònkùrsu kaszëb-
sczi prozë i  pòézje „Rodnô mòwa”, 
w jaczich wëstąpiło jaż 20 ùczãstników. 
Rówizna bëła tak wësokô, że drãgò 
bëło zdecydowac, kòmù dac pierszi 
môl – miôł scwierdzoné przédnik juri 
Witóld Szmidtka (pòl. Szmidtke).

Nôdgrodë nôlepszim wrãcziwôł 
bùrméster gminë Żukòwò Wòjcech 
Kankòwsczi.

W slédnym dzélu zaprezentowelë sã 
ùczniowie, chtërny na kaszëbsczi jãzëk 
chòdzą leno dwa lata. Pòkôzelë wiesołą 

artisticzną programã zesadzoną z tuń-
ców, jãzëkòwëch zabôw i kaszëbsczich 
szpòrtów. Na kùńc pòtkaniô karno 
„Spiéwné kwiôtczi” z  Banina zapre-
zentowało swòje nônowszé sztëczczi, 
jaczé bãdą na jegò nowi platce, chtërna 
mô wińc latos. 

Wôrt pòdsztrichnąc, że w przëszë -
kòwanié ùroczëznë włączëła sã całô 
szkòłowô spòlëzna,

RED. NA SPÒDLIM TEKSTU (EL)

Òdj. ze zbiérów (el)

Òlo Walicczi gôdô ò zwãkòwi ilustracje słëchawisz-
cza. Kòl niegò sedzy aùtor scenarnika J. Szroeder. 
Òdj. K. Rolbiecczi
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 PRZODKOWO. RECYTOWALI 
INWOKACJĘ PO KASZUBSKU
W auli Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w  Przodkowie 4 kwietnia 
odbył się Powiatowy Kaszubski Kon-
kurs Recytatorski „W romantycznej 
scenerii – rzecz o  Panu Tadeuszu”. 
Młodzież z  gimnazjum i  szkół po-
nadgimnazjalnych deklamowała In-
wokację w  języku kaszubskim. Pan 
Tadeusz nie jest łatwym tekstem, na-
wet w języku polskim, jednak nikt nie 
ma wątpliwości, że pięknym. Ponie-
waż młodzież naszej szkoły uczy się 
języka kaszubskiego i potrafi się nim 
pięknie posługiwać, powstał pomysł, 
żeby zmierzyć się z Panem Tadeuszem 
w odsłonie kaszubskiej, w przekładzie 
Stanisława Jankego. Chcielibyśmy co 
roku odkrywać inne fragmenty epo-
pei, a tym samym popularyzować lite-
raturę piękną i kaszubszczyznę. Kon-
kursy recytatorskie zawsze rozwijają 
uzdolnienia twórcze oraz rozbudzają 
wrażliwość na piękno literatury.
W jury zasiadły: dyrektorka Biblioteki 
Publicznej Gminy Przodkowo Danu-

ta Rzepka, specjalistka ds. edukacji 
w Biurze Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego Lucyna Radzimińska i re-
daktorka miesięcznika „Pomerania” 
Bogumiła Cirocka. 
A oto lista nagrodzonych: kategoria 
gimnazjum – I. Anna Okrój, Gimna-
zjum w Przodkowie, II. Marta Krefta, 
Gimnazjum w  Tuchlinie, III. Daria 
Machola, Gimnazjum w Szymbarku; 
kategoria szkoły ponadgimnazjalne 
– I. Agnieszka Lis, ZSP w Sierakowi-
cach, II. Agata Reclaf, ZSP w Sierako-
wicach, wyróżnienia otrzymali Justy-
na Bach z ZSP w Somoninie i Paweł 
Wicki z ZSP w Przodkowie.
Dzień ten był jednocześnie świętem 
kaszubszczyzny w szkole. Aulę wypeł-
niła wystawa o życiu i twórczości pa-
trona roku w ZKP – Józefa Chełmow-
skiego. Jednym z elementów dekoracji 
były prace uczniów wykonane podczas 
warsztatów z  Angeliką Szulfer – ko-
szulki z kaszubskimi symbolami. Spo-
tkanie otworzył występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. Następnie w krótkiej 
scence o Panu Tadeuszu zaprezento-

wali się uczniowie ZSP w Przodkowie. 
Przybyli znakomici goście: dyrektor 
Wydziału Edukacji Starostwa Powia-
towego w  Kartuzach Jolanta Tersa, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Kartuskiego Eugeniusz Pryczkowski, 
wnuczka Józefa Chełmowskiego Mag-
dalena Wirkus z Brus, która wygłosiła 
prelekcję o swoim dziadku, i Damro-
ka Kwidzińska – wspaniała wokalistka 
kaszubska, która rozśpiewała publicz-
ność.
Dla wszystkich gości został przygo-
towany poczęstunek pod czujnym 
okiem Anny Wydrowskiej. Opiekun-
kami konkursu były: Dorota Wilczew-
ska i Joanna Kuś. 
Dziękujemy za objęcie konkursu 
patronatem: Staroście Powiatu Kar-
tuskiego Janinie Kwiecień oraz pre-
zesowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego Edmundowi Wittbrodtowi. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
spotkania – uczniom i nauczycielom – 
za miło spędzony czas. Do zobaczenia 
za rok.

DOROTA WILCZEWSKA
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TOBAKA
Wezle zażëj – zabédowôł i pòdôł pùdełkò jesz 

rôz Wòjkòwi. Nen wzął je do rãczi i téż zażił 
so malinką prizkã. Nie darwôł długò żdac 

i zarô skrzëwia mù sã mùnia, pò czim czëc bëło czile 
głosnëch czichniãców. 

– Ala diachle – rzekł Wòjk ze łzama w òczach – 
wezkôj le to. Jô ju tegò wiãcy niechc1.

Chto nie tobaczi, ten nick nie znaczi. Tak prawie 
prawią Kaszëbi. Pòmôgô na wiele a nié za wiele. Za 
pôrã złotëch. Na benzynowi stacje do kùpianiô. A 
różnisté òne są. I szëchtle różné. Jasno-mòdré, biôłé, 
czôrné a… czerwioné. Ta òstatnô je dlô tëch, co na 
òstro lubią. Jiny chiżni, przed zażëcym czerwiony, 
mùszą nogówczi za-
rzeszëc, bò czej czichną 
– całi majestat spódkã 
pùdze. Jô tam lubiã 
czôrną. Tak jakòs mie 
szmakô. Nié, nie jém ji. 
Wcygóm do nosa. Do 
kòżdi dzurczi òsóbno. 
Czasã nawetka do òka. 
Le nié dlô òka. Na-
prôwdã jã lubiã. Czedë 
sã zażiwô? Tej, czej sã 
cygaretë pôli – pòwiéta. Prôwda, równak tobaka je 
kąsk wigódniészô, chòcô człowiek je przë tim barżi 
ùnuzlóny. W całoscë, ga sã zażiwô òbczas jazdë aùto-
łã. Bële rëklënka na drodze i człowiek je jak w Pòpielc 
òbsëpóny. A przë wikszim zôkrãce i pasażéra mô 
„zażëté”. Do kònsumpcje tobaczi nie je nót ògnia jak 
przë cygaretach. Kądka jinąd sã téż tã „dobroc” za-
dostôwô do bëna człowieka. Cygareta – bez lëpë, 
a tobaka – przez kózer. Są bòdôj tobaczi, co sã je do 
gãbë bierze a dzegwi2, ale jak te zãbiska pózni 
wëzdrzą…?! A jaczi je chùch?! Pò tobace leno sã czi-
chô a tej-sej mòże òczë szczipią. Bëlno je miec ze 
sobą jaczi sznëpelnuk, nôlepi w grochë a jesz lepi 
wiôldżi jak żôdżel, cobë na dłëgszą chwilã sygnął. 
Bòdôj sã taczi pózni, pò wieleraznym fùlowanim, wë-
cygô z taszë, rozwijô, strzãsnie skrëszoną tobakã a… 
dali mòże kòrzëstac. Tobakã kòżdi sóm so mùszi 
nasëpac. Z rogù, co niejedna krowa òddała za niegò 
swòje klãpié żëcé. Na rãkã, z górë, krótkò czikca. Na-
wetkã nôwikszé nosëskò, co mô nozdrë jak torfkùle, 
téż wiãcy jak do fùl nasztopac sã nie dô. A kłopòt 
z nim je jesz taczi, że dzurë mô w dół sczerowóné 
i temù tobaka mòże letkò wëpadnąc. Starszi tobacz-

nicë mają w nosu taczé klatczi (włosczi), co są spe-
cjalno dlô te, cobë nen proszk trzëmac, jaż na wilgòc 
przeńdze przez krew do mùskù. Tedë sã dopiérze 
zaczinô! Kòżdi, czej wcygnie, co jinégò widzy a czëje! 
Jedny widzą leno gòłé białeczczi 70+, a jiny czëją 
wcyg „Tam, gdze Wisła òd Krakòwa”. Ti czëją, że pòl-
sczi sejm sã dogôdôł, a ny… widzą, że nié. Zażëc je 
dobrze midzë szëchtama robòtë. Pò „etatowim” dze-
janim, pò pôłnim, czej człowiek ju kąsk ùsniéwô, 
a jesz je mùsz pòprowadzëc próbã chùru, a jesz na 
jaczé wiesczé zetkanié zlądowac. Czedë człowiek pò 
takczims meldëje sã doma midzë dzesątą a jednôstą 
wieczór – jedzenié je zëmné a dzëce tatka nie 

pòznôwają, bò… taczi je wë-
czapóny òd tobaczi. Zażëc je 
nót, czej sã za kòło czeru 
pakùje. Tobaka nié leno 
czëszczi drogã… do swòbód-
négò òddichaniô, ale téż 
sprôwiô, że òczë łzama sã 
wëpełniwają a bez to sã 
zdrok pòprôwiô. W cemkù 
mòże nawetkã bez widów 
jachac! Leno na ne parchaté 
sarnë a dzëczi trzeba òpaso-

wac, bò òne tobaczi nie zażiwają… Ale nôlepi tobaka 
szmakô na sznëpã!

Sonet ò sznëpie3 
Za czim cebie szal? Cepłi gòdnik mómë...
Cepłi? Jak kòbù! Bie jaż tak nie plażi
Dim sã globaldé òcepledié zdarzi!
Biarznã bez szala. A do te gò lubiã...

Czemù w ceplészé nie wëjedzesz stronë!
Tu bie tobaka szbakô i zylc z òctã
Tôflôk wëszëti,w kòscele pasterka,
Czej z pôłdim saddã... Tu mëch starków grobë! 

To przez tobakã? Czemù bez nos mówisz? 
Wstąpiwszë w plëtã tak jem sã zazdobił – 
Tebù bób czôpkã a szalùszk téż dowé!

Szdëpã, co stëdczi wiészô bie pòd nosã
Na drëdżi dzéń ju czësto darbò złowił...
Czich! Czich! A prôwda! Bòże, dôjce zdrowié!

TÓMK FÓPKA

Tobakã kòżdi sóm 
so mùszi nasëpac. 

Z rogù, co niejedna 
krowa òddała za niegò 

swòje klãpié żëcé. 
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1  Sławòmir Fòrmella, Pamiątka pò mòrdarzu, w: Swiat dobëcô. Antologiô dokôzów nôdgrodzonëch w XVI Òglowòpòlsczim Kònkùrsu 
m. Jana Drzéżdżóna w rokù 2015, Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi, Wejrowò 2016, s. 76.

2  Tzw. primka, co jã marénérowie lubią.
3  Zainspirowóny tłómaczenim „To przez ten mróz” Jerzégò Ficowsczégò
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PËLCKÒWSCZÉ PRZËWITANIÉ ZYMKÙ
Brifka przepãdałowôł do mòji, zatacony na zberkù 
Pëlckòwa, chatińczi zarôzka pò Jastrach. Biédôk béł 
czësto zmòkłi. 

– Widã, że pò dëgùsach nie jes jesz dobrze 
wëschłi – zasmiôł jem sã, zdrzącë, jak mù kropelczi 
lejcałë pò gãbie.

– A biôj mie lóz, pùrtkù przegrzeszony – riknąn, 
jak miôł to w zwëkù. – Ti sã nigdë nie naùczą, że 
w Pëlckòwie wòdë sã nie leje… le pierze brzózką czë 
jałówcã, i to nié chłopów, leno białczi, a tak pò 
prôwdze blós dzéwczątka, i to nié we wtórk, leno 
w pòniedzôłk… A biôj të mie lóz!

Aha, brifka je tu! Béł jem rôd, że drëch mój 
milëchny pò nym pòstnym môłczenim kùreszce za-
cząn zôs gadac. Kò z nim 
jak z białką – czej nasz-
kalëje, tej to je znak, że za 
sztócëk wszëtkò mdze do-
brze, ale czedë môłczi, to 
të chłopie òpasôj – kò ni-
jak nie zmerkôsz, co w ti 
głowie mòże sedzec. 

Brifka je tu, tej niech sã 
chłop wëgôdô.

– Cëż tam kòl ce, 
drëszkù, je nowégò czëc?

– Kò wszëtkò! Zymk, nowé żëcé, zelonosc wkół, 
ptôchë spiéwają, słunuszkò swiécy, leno kąsyczk 
zëmno…

– Cepło jesz przińdze, kò mómë to globalné òce-
plenié – chcôł jem jegò pòceszëc.

– Të sã nie wëszczérzôj – zôs nó miã riknąn – le 
wezkôj mie dôj rãcznik, co jô sã kąsk òbetrzã.

Wlezlë më w chëczë, brifka sã òbcarł, sôdł na mój 
zesel, a zdrzącë na mój brzëch, spitôł:

– Jakùż Jastrë?
– Kò jak wiedno smaczné a biôłé, jak to zymkòwé 

swiãta – òdrzekł jem, maklającë sã pò bãblowatim 
brzëchù. – A kòle ce?

– Në cëż kòl mie? Cëż kòl mie? – zacąn sã brifka, 
a nie wiedzącë, co rzec, zanócył stôrą spiéwkã: – 
Biéda, nãdza, zëmno, dëtka mało, białka gniece, 
dzecë broją… Ach jo, a jenë, jenë jo – wëstãkôł 
drëch.

– Ach jo, a jenë, jenë jo – wëstãkôł jem mët, kò 
tak dlô towarzëstwa.

Sztócëk më so tak sedzelë a fejn so wëcmanim 
stãkalë. Jakùż to nama dobrze zrobiło!

Wtim òd dwiérzów më ùczëlë głosné:
– Ach jo, a jenë, jenë jo!
Lesny! Naj’ drëch lesny! Kùreszce pò zëmówim 

spikù wëlôzł z negò swòjégò lasa. 

– Cëż tam kòl cë, drëszkù, je nowégò czëc? – spi-
telë më razã.

– Kò zymk – òdrzekł lesny – nowé żëcé, zelonosc, 
ptôchë spiéwają, leno nen zyb!

Zasmielë ma sã z brifką wiesoło. Lesny stanąn, nie 
wiedzącë, cëż je lóz.

– Sadnij doch – zarôczëlë më gò do sadnieniô.
Lesny sadnąn a spitôł:
– Cëż wa dwaji tak sã wiesół smiejeta?
– Ma sã smiejema, kò më cebie dôwno ni mielë 

widzóné – wëdolmacził brifka, a tej zarôzka dodôł: 
– Jak më tuwò trzeji sã ju zeszlë, tej chcemë 
pòmëslec, cëż më latos mdzemë dali robilë. Kò pa-
miãtôta, jaczi rok më mómë?

– Rok Pëlckòwa – przëbôcził lesny. – Jô òb zëmã 
dosc czasë miôł, żebë òbmëslec, cëż më bë mòglë 
zrobic.

– Ë co të môsz wëmëszloné? – spitôł jem za-
dzëwòwóny. Doch wiedno brifka mëslôł, a ma dwaji 
z lesnym bëlë òd robòtë, wedle negò zewiszcza, 
jaczé nasz drëch miôł czedës so w swòji szaruznie 
na scanie pòwieszoné: Wezmë sã a zróbta to!

– Chcemë przëwitac zymk – òdrzekł lesny. 
– Jak të to widzysz? – zainteresowôł sã brifka.
– Jô to widzã tak: pòjmë w las, westrzód ną zelo-

nosc swiéżą, tã, dze ptôchë fejn spiéwią piesniã zy-
mkòwą, tã, dze strëga szëmarzi… 

Brifka pòmaklôł sã pò zgrëbiałim òd jastrowégò 
jestkù brzëchù, przerwôł natchnioną gôdkã lesnégò, 
a krziknął ùredóny:

– Jo, jô w to wchôdajã… 
– W co? – zadzëwòwôł sã lesny.
– Jak w co? W nen twój las. Doch pò Jastrach mù-

szi kąsk brzëcha zgùbic. Mie sã na twòja ùdba widzy 
– brifka wezdrzôł nó miã: – A ce?

– Mie téż – òdrzekł jem, wstôwającë. – Pòjmë.
Tak më trzeji wlezlë midzë drzéwiãta zymk przëwi-

tac.
Kò czasã fejn je slôdk rëszëc, z zesla wstac, a pro-

sto jic w las… 

– Biéda, nãdza, zëmno, dëtka mało,  
białka gniece, dzecë broją…  

Ach jo, a jenë, jenë jo – wëstãkôł drëch.
– Ach jo, a jenë, jenë jo – wëstãkôł jem  

mët, kò tak dlô towarzëstwa.
Sztócëk më so tak sedzelë a fejn so wëcmanim 

stãkalë. Jakùż to nama dobrze zrobiło!

RÓMK DRZÉŻDŻÓNK
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WYSTAWY
 „POZNAJ ŚWIAT ZE SKAN” 07/05-30/06
 WYSTAWA FOTOGRAFII PODRÓŻNICZEJ 
FOYER GŁÓWNE

 PIOTR KONCA 11/05-02/06,  
 WERNISAŻ 11/05, CZWARTEK, 18:00 
FOYER OD STRONY ROZETY

 RAJMUND SZCZEPAŃSKI 19/05-02/06,  
 WERNISAŻ 19/05, PIĄTEK, 17:30 
FOYER OD STRONY MOTŁAWY

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW  
MIASTA GDAŃSKA

27 27/05 SOBOTA 19:00 
MISTRZOWSKIE SYMFONIE  
– NOWOWIEJSKI 2017

Roman Perucki – organy
Maciej Zakrzewski – organy
Program: F. Nowowiejski
Symfonia organowa nr 1 a-moll op. 45 
Symfonia organowa nr 7 A-dur op. 45
Symfonia organowa nr 8 C-dur op. 45

02 2/06/2017 PIĄTEK 19:00 
ZAKOŃCZENIE SEZONU
ARTYSTYCZNEGO 2016/2017
ORAZ I KONCERT PROMENADOWY. 
CARMINA BURANA

Massimiliano Caldi – dyrygent
Agnes Molnár – sopran
Gabriele Ribis – baryton
Akademicki Chór Uniwersytetu  
Gdańskiego – prowadzenie Marcin Tomczak
Chór Dziecięcy „Canzonetta” przy Ogólno-
kształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia  
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku  
- prowadzenie Teresa Pabjańczyk
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie m.in.: Carl Orff „Carmina Burana”

SPONSOR KONCERTU::

22 22/05 PONIEDZIAŁEK 9:00, 11:15 
 23/05 WTOREK 9:00, 11:15, 13:00 
KONCERT EDUKACYJNY  
– MUZYCZNE ŚCIEŻKI  
DŹWIĘKOWE  
– „MAM TĘ MOC”

Marta Burdynowicz, Joanna Knitter,  
Krzysztof Majda – wokal
Marek Jurski – instrument klawiszowy
Adam Żuchowski – kontrabas
Piotr Góra – perkusja
Robert Jakubiec – trąbka
Marek Romanowski – puzon
Darek Herbasz – saksofon
Grupa taneczna – studenci  
Akademii Muzycznej w Gdańsku
Tancerze Teatru Muzycznego w Gdyni  
– przygotowanie Karol Drzewoszewski
Barbara Żurowska-Sutt – opracowanie  
i prowadzenie koncertów
W trakcie koncertu przedstawimy rolę tapera w niemych 
filmach. Pokażemy także stepowanie i inne formy tańca 
stworzone specjalnie  do filmów. Posłuchamy utworów 
napisanych do pierwszych muzycznych filmów, takich jak 
„Deszczowa piosenka” czy hitów z produkcji Disneya – 
„Król Lew”, „Kraina lodu”. Pojawią się też m.in. motywy ze 
„Shreka”, „Piratów z Karaibów” i „Pana Tadeusza”. 

21 21/05 NIEDZIELA 18:00 
OPERA EUROPY – KONCERT W 
RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO 
BURSZTYNOWEGO FESTIWALU

Orkiestra Dęta i soliści Filharmonii w Kaliningradzie:
Soliści: A. Mkrtchyan, A. Dudnitsky,  
A. Hachiyants, S. Pola
V. Bobkov – dyrygent oraz Soliści operowi  
rosyjskich i europejskich teatrów  
I. Bagele – mezzosopran

20 20/05-21/05 SOBOTA/NIEDZIELA  
 21:00–01:00 
WYDARZENIA W RAMACH  
EUROPEJSKIEJ NOCY MUZEÓW

W ramach tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów Pol-
ska Filharmonia Bałtycka zaprasza gdańszczan i tury-
stów do zajrzenia w niedostępne na co dzień miejsca 
dawnej Hali Turbin na Ołowiance – siedziby Centrum 
Muzyczno-Kongresowego!
Aleksander Masłowski przy dźwiękach muzyki kla-
sycznej opowie uczestnikom o historii miejsca, które 
będą mieli okazję zwiedzić.
Możliwość wejścia do budynku od 20:30.

19 19/05 PIĄTEK 19:00 
KONCERT SYMFONICZNY  
– 500 LAT REFORMACJI

Daniel Smith – dyrygent
Stefan Tarara – skrzypce
Agata Szymczewska – skrzypce
Orkiestra Symfoniczna PFB
Krzysztof Zanussi – prowadzenie
W programie m.in.:  
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy

14 14/05 NIEDZIELA 19:00 
KONCERT SYMFONICZNY  
POMORSKIE TALENTY.  
DYPLOMANCI AKADEMII  
MUZYCZNEJ W PFB

George Tchitchinadze – dyrygent
Julia Pruszak – sopran 
Szymon Sutor – kompozycja i aranżacja jazzowa 
Kamila Olas – akordeon 
Adam Piórkowski – fortepian 
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: V. Trojan, S. Rachmaninow,  
V. Bellini, S. Sutor

KONCERTY ORGANOWE  
Z CYKLU „BLIŻEJ BACHA”

BAZYLIKA ŚW. MIKOŁAJA W GDAŃSKU

 WTORKI, 20:00 

9/05 
Jörg-Hannes Hahn – organy

16/05
Krzysztof Urbaniak – organy

23/05
Jan Bokszczanin – organy

30/05
Karolina Karkucińska – organy
Maciej Wota – organy

6/06
Błażej Musiałczyk – organy
Paweł Hulisz – trąbka

13/06 
Karol Hilla – organy
Dorota Pawlus – flet

Współorganizacja:
Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra

07 7/05 NIEDZIELA 19:00 
MISTRZOWSKIE SYMFONIE  
– NOWOWIEJSKI 2017

Rudolf Innig – organy

Program:
F. Nowowiejski
Symfonia organowa nr 5 e-moll op. 45
Symfonia organowa nr 6 a-moll op. 45

07 7/05 NIEDZIELA 12:00 
KONCERT FAMILIJNY  
– MUZYKA FILMOWA DISNEYA

Sławomir Chrzanowski – dyrygent
Orkiestra PFB

W programie m.in.: Hanna „Flinstonowie”,  
Healey „Disney overture”, Shore „Władca  
pierścieni”, Zimmer „Król lew”

Koncert jest połączeniem wykonywanej na żywo 
muzyki symfonicznej do najpiękniejszych filmów  
Disneya. Widzowie wyruszą w muzyczną podróż  
z bohaterami takich filmów, jak: ,,Alladyn”, ,,Piękna  
i bestia’’, ,,Król Lew’’.

Koncert połączony będzie z projekcją „Orkiestrow-
nika”, aplikacji poświęconej instrumentom orkiestry 
symfonicznej.

Prezentacja odbędzie się po zakończeniu koncertu.

Patronat medialny:
  

Współpraca:

Dyrektor 
prof. Roman Perucki
Dyrektor Artystyczny Orkiestry

George Tchitchinadze

WWW.FILHARMONIA.GDA.PL    BILETY@FILHARMONIA.GDA.PL    TEL. 58 320 62 62 • TEL. 58 323 83 62    WWW.FACEBOOK.COM/FILHARMONIA

KUP BILET www.bilety24.pl i wydrukuj na domowej drukarce, w kasach biletowych PFB Gdańsk, Ołowianka 1, w Biurze Podróży „Barkost” Gdynia, Świętojańska 100 Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
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Zatosowanie zapisu

Kamila Olas
fot. D. Kula

Julia Pruszak
fot. M. Grochala

George Tchitchinadze

Adam Piotrkowski
fot. A. Siarkiewicz

Daniel Smith

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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WSPÓŁORGANIZACJA:




